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Há quem diga que todas as noites são de sonhos. Más há também 

quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não 

tem importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os 

sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em 

todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. 

(Shakespeare, Sonhos de Uma Noite de Verão). 
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RESUMO 

 

Teixeira, VR. Mecanismos associados à perda de expressão do gene de 

galectina-3 em um modelo de progressão de melanoma murino. São Paulo [Tese]. 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 

 

Galectina-3 é uma lectina animal que apresenta afinidade por β-

galactosídeos e que tem sido associada à progressão tumoral e metástase. A 

expressão de galectina-3 encontra-se alterada durante a progressão tumoral de 

diferentes neoplasias. Em tumores como carcinoma de tiróide e bexiga a expressão 

de galectina-3 encontra-se aumentada, enquanto que em tumores como carcinoma 

de mama e ovário a expressão desta lectina encontra-se diminuída. Neste trabalho 

nós utilizamos um modelo de progressão tumoral de melanoma murino para 

investigar os mecanismos envolvidos na perda de expressão de galectina-3. Este 

modelo é composto por uma linhagem de melanócitos imortalizados (melan-a) e 

duas linhagens de melanoma de crescimento vertical (Tm1 e Tm5) estabelecidas 

após submeter a linhagem melan-a a inúmeros ciclos de de-adesão. Enquanto 

melan-a acumula grandes quantidades de galectina-3, as linhagens Tm1 e Tm5 

deixaram de expressar o gene de galectina-3. Análise da região 5’ do gene de 

galectina-3 demonstrou que esta região apresentava grande conteúdo de 

dinucleotídeos CpG e vários sítios SP1. O seqüenciamento desta região após 

tratamento do DNA com bissulfito de sódio mostrou que esta região estava 

totalmente metilada nas linhagens Tm1 e Tm5 e desmetilada na linhagem melan-a. 

O tratamento da linhagem Tm1 com 5-Aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR), um inibidor 

da DNA metiltransferase, provocou um decréscimo significativo nos níveis de 

metilação da região 5’ do gene de galectina-3 que por sua vez levou a re-expressão 

do RNAm e da proteína. O tratamento de Tm1 com os inibidores de histono-
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deacetilases tricostatina A e 4-ácido-fenilbutírico em combinação com 5-Aza-CdR 

não aumentou os níveis de expressão do gene de galectina-3 e curiosamente, 

reverteu o efeito induzido por 5-Aza-CdR. Em adição, a expressão da enzima 

DNMT1 apresentou um discreto aumento nas linhagens Tm1 e Tm5 em relação a 

melan-a. Em conjunto esses resultados sugerem que mecanismos epigenéticos 

como a metilação estão envolvidos no controle de expressão do gene de galectina-

3 ao longo da progressão tumoral de melanoma murino. 

 

Descritores: 1.Galectina 3 2.Expressão gênica 3.Metilação 4.Cromatina 

5.Melanoma 
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ABSTRACT 

 

Teixeira, VR. Mechanisms associated to the loss of galectin-3 gene 

expression in a model of murine melanoma progression. São Paulo [Tese]. 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 

 

Galectin-3 is a β-galactoside-binding animal lectin, shown to be involved in 

tumor progression and metastasis. Galectin-3 expression has been found altered 

along tumor progression of different  tumors. In some types of cancers such as 

thyroid carcinoma and bladder carcinoma, galectin-3 expression has been found 

increased, whereas in tumors such as breast carcinoma and ovary carcinoma the 

expression of this lectin has been found decreased along tumor progression. In this 

study, we have used a murine melanoma model to investigate the mechanisms 

responsible for the loss of galectin-3 gene expression. This model consists of a cell 

line of immortalized melanocytes (melan-a) and two cell lines of vertical growth 

phase melanoma (Tm1 and Tm5) established after submitting melan-a cells to 

several deadhesion cycles. While melan-a expressed high amounts of galectin-3, 

both Tm1 and Tm5 cells lost galectin-3 gene expression. Analysis of the 5’ upstream 

region of the galectin-3 gene demonstrated the presence of a high CpG content and 

several SP1 binding sites. Bisulfite sequencing of this region showed that it was fully 

methylated in Tm1 and Tm5 cells and unmethylated in melan-a cells. Treatment of 

Tm1 cells with 5-aza-2’-deoxycytidine (5-Aza-CdR), a DNA methyltransferase 

inhibitor, led to a marked decrease in the methylation levels of the 5’ upstream 

region of the galectin-3 gene, which led to transcription of the galectin-3 gene. 

Treatment of Tm1 cells with the histone-deacetylase inhibitors trichostatin A and 4-

acid-phenilbutyrate in combination with 5-Aza-CdR did not increase the levels of 

galectin-3 gene expression and intriguingly, reverted the effect of 5-Aza-CdR alone. 
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In addition, the expression of DNMT1 showed a modest, but significant increase in 

Tm1 and Tm5 cells as compared with melan-a cells. Altogether these results 

indicate that epigenetic mechanisms such as methylation play a role in the 

regulation of the galectin-3 gene expression along murine melanoma progression. 

 

Descriptors: 1.Galectin 3 2.Gene expression 3.Chromatin 4. Methylation 

5.Melanoma 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho avaliamos os mecanismos envolvidos na perda de expressão 

de galectina-3 em um modelo de progressão de melanoma murino. Assim, 

discorreremos a seguir sobre melanomas, destacando as principais características 

e alterações moleculares envolvidas na gênese deste tipo tumor. Além disso, 

descreveremos as principais características e funções de galectina-3, dando ênfase 

ao seu envolvimento no processo de progressão tumoral. Finalmente, 

discorreremos sobre o mecanismo de metilação, enfatizando seu papel no controle 

de expressão gênica e seu envolvimento no processo neoplásico.  

 

1.1 - MELANOMAS 

1.1.1 – Etiologia e aspectos clínicos da progressão de melanomas 

Melanomas são neoplasias que se desenvolvem a partir da transformação 

maligna de melanócitos, células produtoras de pigmento que ocorrem na camada 

basal da epiderme, na coróide, na região bulbar dos folículos pilosos e em 

leptomeninges1. Quando o melanoma começa na pele ele é chamado de melanoma 

cutâneo. Ele pode também ocorrer no olho (melanoma ocular ou intra-ocular) e, 

raramente, noutras áreas onde existem melanócitos como o tubo digestivo e as 

meninges.1, 2 O melanoma cutâneo é o menos freqüente de todos os tipos de 

câncer de pele, constituindo apenas 4% de todos os tumores dermatológicos, 

porém é também o mais agressivo, sendo responsável por aproximadamente 80% 

dos casos de morte de câncer de pele.2-4 

  A incidência de melanoma tem aumentado significativamente nos últimos 

anos. Nos Estados Unidos a incidência desse tipo de tumor quase triplicou nas 

últimas quatro décadas.3 A Sociedade Americana de Câncer (American Cancer 
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Society) prevê para o ano de 2006 nos Estados Unidos cerca de 62.190 novos 

casos de melanoma com aproximadamente 7.910 casos de morte.3, 4 No Brasil as 

informações epidemiológicas sobre a doença são limitadas, mas segundo 

estimativas do Instituto Nacional do Câncer para o ano de 2006, o melanoma 

poderá acometer cerca de 5.760 indivíduos, sendo previstos 2.710 casos novos 

entre os homens e 3.050 casos novos entre as mulheres. 5 

Como observado em outros tipos de câncer, tanto fatores de predisposição 

genética como fatores de exposição ambiental contribuem para o desenvolvimento 

do melanoma.6 Indivíduos com pele clara e com alta sensibilidade ao sol (que 

apresentam queimaduras pelo sol e não bronzeamento) apresentam uma maior 

susceptibilidade de desenvolver melanoma que indivíduos de pele escura.7 A 

exposição ao sol e, mais especificamente à radiação ultravioleta (UV), é o fator 

ambiental de maior risco para o desenvolvimento de melanomas.8-10 Alguns estudos 

epidemiológicos sugerem que o risco de desenvolver melanoma está 

significativamente mais associado com um padrão de exposição intenso e 

intermitente ao sol que com um padrão de exposição cumulativo.11 Além disso, 

outros estudos demonstraram que a incidência desse tipo de tumor está 

inversamente relacionada com a latitude de residência.12 Por exemplo, a incidência 

de melanoma cutâneo é oito vezes maior na Austrália que na Inglaterra.12, 13 O 

histórico familiar de melanoma também é um fator de risco relacionado com a 

incidência desse tipo de câncer de pele. Aproximadamente 10% dos pacientes com 

melanoma apresentam um parente afetado pela doença.14 Indivíduos pertencentes 

a famílias com síndromes hereditárias com risco elevado para o desenvolvimento 

de melanoma apresentam um grande número de nevos que, podem ser benignos 

ou atípicos (nevo displásico ou displástico). Nevos displásicos constituem lesões 

precursoras ou marcadoras para o desenvolvimento de melanomas e, indivíduos 

com esse tipo de nevo apresentam um risco relativo pelo menos 89 vezes maior de 
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desenvolvimento de melanomas do que indivíduos da população geral; e quando 

portadores de um melanoma primário, seu risco para o desenvolvimento de um 

segundo melanoma primário é 230 vezes maior que o de indivíduos da população 

geral.15 

Portadores da Síndrome genética Xeroderma pigmentosum (XP), que 

apresentam o sistema de reparo de DNA comprometido e, portanto, são incapazes 

de excisar e reparar os dímeros de timidina, freqüentemente formados por indução 

de radiação ultravioleta, possuem um risco 1.000 vezes maior para o 

desenvolvimento de melanoma que os indivíduos da população geral.16 

Baseando-se na localização anatômica e no padrão de crescimento do 

tumor, Clark, Elder & Guerry propuseram um modelo que enfatiza as mudanças 

histológicas que acompanham a transformação de melanócitos em melanoma.17 

Segundo esse modelo, a progressão de melanomas pode ser dividida em cinco 

fases histológicas distintas: nevos comuns, nevos atípicos ou displásicos, 

melanomas de crescimento radial (radial growth phase, RGP), melanomas de 

crescimento vertical (vertical growth phase, VGP) e melanomas metastáticos 

(Figura 1). 

(1) nevos comuns (ou lesões névicas) representam lesões melanocíticas 

iniciais originadas a partir da proliferação de melanócitos. Esses nevos são locais 

onde há aumento da presença de melanócitos e hiperpigmentação. Com exceção 

de seu significado cosmético, nevos são importantes somente pela sua relação com 

o surgimento de melanomas. Em geral, as células que formam esses nevos 

apresentam tempo de vida finito.  

(2) nevos displásicos são lesões caracterizadas por um crescimento 

aberrante eque podem ocorrer a partir de lesões névicas pré-existentes ou como 

uma nova lesão. Tais lesões são assimétricas, apresentando bordas irregulares, 
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aumento de diâmetro e de coloração. Histologicamente, essas lesões possuem 

atipia citológica e arquitetural. 

(3) melanoma de crescimento radial (RGP) são lesões com atipia citológica 

contínua formada por células neoplásicas presentes tanto na epiderme como na 

derme. Enquanto na epiderme estas células encontram-se em ativa proliferação, na 

derme estas células, como no caso dos nevos comuns, não apresentam 

capacidade de proliferação.  

(4) melanoma de crescimento vertical (VGP) são lesões formadas por 

células neoplásicas com capacidade de proliferar na derme e no tecido subcutâneo. 

Essas células dissociam-se da lesão primária, migram através do estroma, 

penetram nos vasos sanguíneos ou linfáticos e, finalmente disseminam-se para 

outros órgãos, onde proliferam e se estabelecem como um foco metastático, 

caracterizando assim o estágio denominado (5) melanoma metastático.17 

A detecção de melanomas em estágios iniciais de desenvolvimento é muito 

importante para o tratamento clínico do paciente, uma vez que estes são curáveis 

cirurgicamente.18 Assim sendo, a identificação das alterações moleculares 

envolvidas em cada uma das fases da progressão de melanomas, principalmente, 

aquelas que promovem a transição do melanoma de crescimento radial, que é 

curável por excisão cirúrgica, para o melanoma de crescimento vertical, é muito 

importante para o desenvolvimento de métodos diagnósticos e terapêuticos. 

 

1.1.2 – Bases moleculares da Progressão tumoral de melanomas. 

Ao longo da progressão tumoral de melanomas ocorrem várias alterações 

celulares e moleculares que promovem a conversão do fenótipo de cada tipo celular 

para o tipo seguinte.19 Vários estudos têm demonstrado que tais alterações são 

conseqüência da disfunção de várias moléculas associadas à manutenção da 

homeostasia celular como aquelas envolvidas no processo de proliferação, controle 
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de crescimento celular, sobrevivência, morte celular, adesão e degradação da 

matriz extracelular.19-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases da progressão de melanomas. Melanócitos são células produtoras de 

melanina que se encontram localizados na membrana basal da epiderme. Segundo modelo 

proposto por Clarck, a progressão de melanomas é dividida em 5 fases histológicas 

distintas: (1) nevos benignos: lesões caracterizadas pela presença de melanócitos com 

crescimento limitado e localizados ao longo da membrana basal. (2) nevos displásticos: 

lesões com atipias arquitetural e estrutural. (3) melanoma de crescimento radial – RGP: 

lesões com atipias citológicas formadas por células neoplásicas com capacidade de 

proliferar na epiderme. Estas células podem penetrar na derme, porém não proliferam neste 

local. (4) melanoma de crescimento vertical – VGP: lesões formadas por células neoplásicas 

que apresentam capacidade de atravessar a camada basal e proliferar tanto na epiderme 

como na derme. (5) melanoma metastático: formado por células neoplásicas que se 

dissociam da lesão primária, penetram nos vasos sanguíneos e linfáticos disseminando-se 

para outras regiões onde proliferam como focos metastáticos. Adaptado de Arlo J. Miller e 

Martin C. Mihm. N. Engl. J. Med. 355: 51-65 (2006).  
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Um dos primeiros eventos moleculares que caracterizam a transformação 

maligna de melanócitos está associado à perda do controle normal de crescimento 

dos melanócitos. Em condições normais, o controle de proliferação dos melanócitos 

é estabelecido através da sua interação com queratinócitos na camada basal da 

epiderme. A interação entre melanócitos e queratinócitos é mediada por moléculas 

de E-caderinas presentes na membrana dos dois tipos celulares.25, 26 

As E-caderinas são moléculas de adesão celular encontradas em 

especializações da membrana: as junções aderentes. O domínio intracelular dessa 

proteína está associado com o recrutamento de um complexo de proteínas, entre 

elas a β-catenina.27 Quando livres no citoplasma, as β-cateninas podem ser 

translocadas para o núcleo onde se ligam a fatores de transcrição que estimulam a 

proliferação. Com a formação das junções aderentes, as β-cateninas são 

recrutadas, diminuindo o estímulo de proliferação. Assim, alterações na expressão 

de E-caderinas afetam a via de sinalização mediada pelas β-cateninas e 

conseqüentemente a proliferação celular.27-29 

A expressão de E-caderina encontra-se diminuída em lesões névicas, e 

parece que há uma diminuição progressiva da expressão dessa molécula ao longo 

da progressão tumoral de melanomas.25 Paralelamente, a diminuição da expressão 

de E-caderina é acompanhada por um aumento progressivo na expressão de N-

caderina, expressa, por exemplo, por fibroblastos dérmicos e células endoteliais. 

Tal troca de perfil das caderinas potencializa a interação dos melanócitos com os 

fibroblastos e com células endoteliais.30 A interação entre células de melanoma e 

fibroblastos dérmicos parece estar associada não só á persistência da lesão, mas 

também da sua progressão para metástase.25, 26, 30 

A transformação maligna de melanócitos também tem sido associada a um 

aumento da atividade de vias de transdução de sinal relacionadas à proliferação e 

crescimento celular. Em estágios iniciais do desenvolvimento de melanomas 
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verifica-se uma ativação anormal da via de sinalização RAS→RAF→MEK→ERK 

(Figura 2).31, 32 Quando ativo RAS fosforila e ativa a proteína RAF (MAPK quinase 

quinase), que fosforila e ativa a proteína MEK (MAPK quinase), que, por sua vez 

fosforila e ativa uma proteína MAPK, a proteína ERK (Extracellular-Activated 

Protein Kinase). Quando ativada ERK é translocada para o núcleo, onde fosforila e 

ativa fatores de transcrição envolvidos na proliferação e no crescimento celular.33, 34 

A ativação anormal dessa via ocorre devido a mutações somáticas nos genes N-

Ras, identificadas em cerca de 10 a 20% dos casos de melanoma, ou em BRAF, 

que está associada à aproximadamente 50% dos melanomas.31, 32, 35-37  No entanto, 

a ativação da via RAS→RAF→MEK→ERK, independentemente da presença de 

mutação em N-Ras e BRAF também tem sido demonstrada em melanomas.39 

O efeito oncogênico de Ras, independentemente da ativação de RAF, 

também tem sido demonstrado durante o desenvolvimento de melanomas. Neste 

caso, RAS ativa uma outra via de transdução de sinal, a via PI3K (fosfatidilinositol 

3-quinase).39 

A PI3K é uma enzima que, em resposta a ação de uma variedade de fatores 

de crescimento, promove a fosforilação do fosfatidilinositol bi-fosfato (PIP2), um 

fosfolipídio de membrana, convertendo-o em fosfatidilinositol tri-fosfato (PIP3). 

Assim, ocorre um aumento nos níveis intracelulares de PIP3. Esse aumento 

provoca a ativação da proteína quinase B (PKB ou AKT) que, por sua vez fosforila e 

inativa proteínas que bloqueiam o ciclo celular ou estimulam a apoptose, portanto, 

facilitando a proliferação e a sobrevivência das células 40 (Figura 2). 

 A via de transdução de sinal da PI3K tem sido implicada na progressão de 

melanomas não somente através da ação do oncogene Ras, mas principalmente 

pela perda do gene supressor de tumor PTEN (Phosphatase and tensin 

homologue).41, 42 Diversos trabalhos têm mostrado que a perda de PTEN é um 

evento importante para o desenvolvimento de melanomas, principalmente os não 
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hereditários. 42 Cerca de 30 a 50% dos melanomas apresentam PTEN inativado, 

seja por mutação, deleção ou metilação do seu promotor.43, 44 O gene PTEN 

codifica uma fosfatase que degrada PIP3, mantendo seus níveis baixos.45 Na sua 

ausência, os níveis de PIP3 e de AKT fosforilado aumentam. Esse aumento da 

atividade de AKT prolonga a sobrevivência celular, através da inativação de sinais 

pró-apoptóticos e, aumenta a proliferação celular por aumentar a ativação de vias 

mitogênicas 46 (Figura 2). 
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Figura 2. Representação das vias de MAPK e PI3K envolvidas na progressão de 

melanomas. As MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinases) estão envolvidas na 

sinalização de uma série de fatores de crescimento e receptores de superfície celular. Em 

geral, a ligação de fatores de crescimento ao seu respectivo receptor provoca a ativação de 

RAS. Quando ativo RAS fosforila e ativa a proteína RAF, que fosforila e ativa a proteína 

MEK, que, por sua vez fosforila e ativa a proteína ERK. Quando ativada ERK é translocada 

para o núcleo, onde fosforila e ativa fatores de transcrição envolvidos na proliferação e no 

crescimento celular. Mutações em N-Ras e BRAF levam a ativação da via das MAPKs 

independentemente da ligação de fatores de crescimento e são freqüentemente associadas 

ao desenvolvimento de melanomas. Mutações em Ras também pode levar a ativação da via 

PI3K (fosfatidilinositol 3-quinase). A PI3K é ativada por diversos fatores de crescimento. 

PI3K ativo converte o lipídio de membrana PIP2 em PIP3 que atua como um segundo 

mensageiro levando a fosforilação e ativação de AKT que por sua vez inativa proteínas que 

bloqueiam o ciclo celular (p27) ou estimulam a apoptose (BAD) e ativa fatores de 

transcrição como FKHR, favorecendo a proliferação e a sobrevivência das células. PTEN 

inibe a sinalização dessa via por impedir a fosforilação da PIP3 pela PI3K. A ativação 

constitutiva dessa via pode ocorrer através da perda ou mutação do gene PTEN. A 

inativação de PTEN ocorre em cerca de 30 a 50% dos melanomas. Adaptado de Arlo J. 

Miller e Martin C. Mihm. N. Engl. J. Med. 355: 51-65 (2006).  
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Moléculas envolvidas no controle do ciclo celular também encontram-se 

alteradas ao longo da progressão de melanomas.47 Cerca de 25 a 40% dos casos 

de melanomas de origem familial apresentam uma deleção na região do 

cromossomo 9p21 que corresponde ao locus CDKN2A 48 (Figura 3). Este locus 

apresenta dois genes supressores de tumor: p16INK4A e p19ARF que, apesar de 

compartilharem seqüências nucleotídicas no éxon 2 são transcritos 

independentemente e traduzidos em quadro de leitura alternado.49  

O gene supressor de tumor p16INK4A codifica uma proteína que bloqueia a 

transição G1→S do ciclo celular por inibir a atividade de duas quinases 

dependentes de ciclinas, a CDK4 e a CDK6. Essas quinases formam complexos 

com um cofator protéico, a ciclina D, e fosforilam RB, um regulador da transição 

G1→S do ciclo celular. A fosforilação de RB libera o fator de transcrição E2F, que 

irá promover a transcrição de genes essenciais para a transição G1→S. Portanto, a 

proteína p16INK4A impede a fosforilação de RB e, conseqüentemente a liberação do 

fator de transcrição E2F, através da inibição do complexo ciclina D/CDK4,6 50 

(Figura 3). Muitos trabalhos têm relatado que a perda das funções de p16INK4A , 

devido a deleções e hipermetilção do promotor, é um evento comum na gênese de 

melanomas.51-53  

A proteína p19ARF controla os níveis de um outro gene supressor de tumor, o 

p53. A p53 é uma das principais proteínas envolvidas no controle de proliferação e 

morte celular. A sua ativação é gerada em resposta a diversos tipos de estresse 

genotóxico. A atividade de p53 é controlada pela proteína MDM2, que promove a 

degradação de p53 via proteassoma. A MDM2, por sua vez tem sua atividade 

inibida por p19ARF. Assim, em resposta a um dano no DNA, p19ARF bloquearia os 

sinais de repressão de MDM2, promovendo um acúmulo de p53 que, por sua vez 

bloquearia a transição G2→M do ciclo celular para que o DNA fosse reparado.54, 55 

A perda de p19ARF, por outro lado, provocaria um acúmulo de lesões no DNA, que 
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favoreceria a instabilidade genética e conseqüentemente o processo de 

transformação maligna (Figura 3).56 Estudos em modelos animais demonstram que 

a perda de p19ARF diminuí o tempo necessário para desenvolvimento de melanomas 

após exposição à radiação ultravioleta.57 Esses dados mostram como p19ARF 

favorece o desenvolvimento de melanomas e ainda, indica que a baixa freqüência 

de mutações de p53 em melanomas é parcialmente relacionada à perda de 

p19ARF.56 
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Figura 3. O locus CDKN2A e o mecanismo de ação dos genes supressores de tumor 

p16
INK4a e p19

ARF. O locus CDKN2A é formado por 4 éxons e codifica dois genes 

supressores de tumor: p16
INK4A

 e p19
ARF 

.p16
INK4A

 é traduzido a partir do splicing dos éxons 

E1A, E2 e E3 enquanto p19
ARF

 é traduzido a partir do splicing dos éxons E1B, E2 e E3. 

Entretanto, o éxon E2 é traduzido em quadro de leitura alternado quando utilizado para 

codificar p19
ARF

. As proteínas codificadas por esse locus participam do controle do ciclo 

celular. p16
INK4A 

inibe a formação do complexo ciclina D/CDK4,6. Esse complexo promove a 

fosforilação de Rb promovendo dessa forma a liberação do fator de transcrição E2F que 

promove a transcrição de genes essenciais para a transição G1/S do ciclo celular. A 

ausência de p16
INK4A 

provoca uma ativação anormal do complexo ciclina D/CDK4,6 e 

conseqüentemente aumenta a proliferação celular. A proteína p19
ARF

 controla os níveis de 

p53 por seqüestrar a proteína MDM2. Na presença de p19
ARF

 p53 se estabiliza e sua 

atividade aumenta. P53 então ativa genes envolvidos na parada do ciclo celular, reparo de 

DNA e apoptose. Na ausência de p19
ARF 

MDM2 se liga a p53 promovendo a ubiquitinação e 

posterior degradação de p53 via proteassoma. A diminuição dos níveis de p53 contribui 

para a proliferação de células com DNA danificado e conseqüentemente favorece o 

processo de tumorigênese. Adaptado de Arlo J. Miller e Martin C. Mihm. N. Engl. J. Med. 

355: 51-65 (2006).  
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A invasão local e o processo de metástase estão associados com um 

aumento da mortalidade em melanomas. Como mencionado anteriormente, as 

características invasivas do melanoma aparecem na fase de crescimento vertical 

(VGP), quando as células de melanoma que penetram na derme começam a 

proliferar ativamente. O melanoma metastático se desenvolve quando as células 

tumorais dissociam-se da lesão primária, migram através do estroma e invadem 

vasos sanguíneos e linfáticos para formar tumor em sítios distantes.58 A invasão e a 

disseminação de melanomas estão associadas a alterações na expressão de 

moléculas de adesão. A migração de células de melanoma está associada a uma 

diminuição dos níveis de E-caderina. Sendo que a progressão da fase de 

crescimento radial para a fase de crescimento vertical é caracterizada por uma 

perda de E-caderina e um aumento da expressão de N-caderina. A expressão de 

N-caderina pelas células de melanoma torna-as capaz de interagir com outras 

células que também expressam essa molécula como os fibroblastos dérmicos e as 

células do endotélio vascular.25, 26, 30 A migração de melanócitos transformados para 

a derme também é mediada por outras moléculas de adesão celular como as 

integrinas. As integrinas são proteínas que interagem com componentes da matriz 

extracelular como a fibronectina, a laminina e os colágenos.59 A migração dos 

melanócitos transformados pela membrana basal é mediada pela ação das 

integrinas α6β1 e α7β1 que reconhecem a glicoproteína laminina, um componente 

da membrana basal.60-62 Na fase de crescimento vertical a migração das células de 

melanoma pelo estroma intersticial é mediada pela ação de uma outra integrina, a 

integrina αvβ3.63 Esta integrina induz a expressão da metaloprotease de matriz 2 

(MMP2), uma enzima que degrada o colágeno presente na membrana basal. 

Diferenças na expressão dessa metaloprotease durante a progressão tumoral de 

melanomas tem sido relatada. Estudos in vitro mostraram que melanócitos não 

expressam MMP2.64, 65  
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À medida que a progressão tumoral de melanomas evolui da fase de 

crescimento radial para a de crescimento vertical há um aumento no número de 

células que compõe a massa tumoral. Com o aumento da massa tumoral há a 

necessidade de aumentar o aporte de oxigênio e nutrientes para manter o tumor. 

Assim, fatores que induzem a formação de vasos sangüíneos e linfáticos passam a 

ser expressos e secretados pelas células de melanoma, garantindo o influxo de 

oxigênio e de nutrientes para o tumor. Um aumento na expressão de fatores 

angiogênicos como FGF-2 (fator de crescimento de fibroblastos básico) e VEGF 

(fator de crescimento do endotélio vascular) tem sido observado em melanomas. 

Esses fatores induzem a formação de vasos sangüíneos e linfáticos que são 

essenciais para manter o aporte de nutrientes necessários para o crescimento 

tumoral, a invasão e a metástase.66-68 

Como descrito acima, a progressão de melanomas é um processo bem 

caracterizado morfologicamente. No entanto, os eventos moleculares envolvidos 

nesse processo ainda não são completamente compreendidos, apesar da 

participação de algumas moléculas especificas já ter sido esclarecida. Portanto, 

uma análise mais detalhada das alterações moleculares que ocorrem durante a 

progressão tumoral, principalmente nos estágios iniciais, irá permitir a identificação 

de marcadores moleculares, abrindo novas perspectivas de diagnóstico e 

tratamento.  

 

1.2 – GALECTINAS 

 Galectinas são proteínas pertencentes à família das lectinas animais que 

apresentam duas características principais: afinidade por oligossacarídeos 

contendo β-galactose e alto grau de similaridade no domínio de reconhecimento de 

carboidratos (CRD).69,70 Essas proteínas são amplamente distribuídas pelo reino 
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animal, sendo encontradas tanto em vertebrados como peixes, pássaros, anfíbios e 

mamíferos, como em invertebrados como insetos e helmintos.71-73 

Até o momento, 15 tipos distintos de galectinas já foram identificados em 

uma grande variedade de tecidos de diversas espécies. Essas lectinas são 

classificadas em três grandes grupos de acordo com o número e a organização 

estrutural do CRD: protótipo, repetição em tandem e quimera. As galectinas do 

grupo protótipo apresentam estrutura composta por uma seqüência N-terminal curta 

e um único CRD. Este grupo inclui as galectinas 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15. As 

galectinas do grupo repetição em tandem caracterizam-se pela presença de dois 

CRD diferentes unidos por uma seqüência curta de cerca de 70 aminoácidos. 

Pertencem a este grupo as galectinas 4, 6, 8, 9 e 12. As galectinas do grupo 

quimera, por sua vez, apresentam um único CRD conectado ao domínio N-terminal 

que possui seqüências de tirosina, prolina e glicina que se repetem de 8 a 12 

vezes. O único representante desse grupo é a galectina-3.73, 74 

 

1.2.1 – Galectina-3 

De todas as galectinas identificadas até o momento, a galectina-3 é uma das 

mais estudas. A galectina-3 é uma proteína monomérica com cerca de 30 a 35 kDa 

e é composta por 3 domínios estruturais distintos: o domínio amino terminal 

composto de 12 aminoácidos, uma seqüência colágeno-símile rica em glicina, 

tirosina e prolina, a qual serve como substrato para metaloproteinases e o domínio 

carboxi terminal, estrutura globular onde está localizado o CRD 75.  

Embora seja encontrada como um monômero quando em solução, a 

galectina-3 pode se polimerizar formando oligômeros quando se liga a superfícies 

contendo glicoconjugados multivalentes. Esse tipo de interação envolve o seu 

domínio amino-terminal e é responsável pela formação de redes. Ainda, a 

galectina-3 pode fazer uma ponte molecular entre as células ou entre as células e a 
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matriz extracelular. Esse tipo de interação envolve tanto o seu domínio amino-

terminal como o domínio carboxi-terminal.76-79  

A galectina-3 pode ser encontrada tanto no meio intracelular (citoplasma e 

núcleo) como no meio extracelular.71, 76, 80 No entanto, o mecanismo pelo qual 

galectina-3 é secretada para o meio extracelular ou transportada para os diferentes 

compartimentos celulares ainda não é conhecido. Sabe-se que esta proteína não é 

transportada pela via clássica de secreção (complexo golgi-retículo), pois não 

apresenta peptídeo sinal. Existem evidências de que a porção amino-terminal 

dessa proteína esteja envolvida no seu endereçamento, já que a deleção dessa 

porção provocou uma alteração na compartimentalização e na função da galectina-

3. Ainda, nas células que expressam a forma truncada da proteína, ou seja, sem o 

domínio amino-teminal verifica-se que a galectina-3 está localizada 

preferencialmente no citoplasma, não sendo encontrada no núcleo, na superfície 

celular ou sendo secretada.76, 81 

A galectina-3 é expressa por células inflamatórias (monócitos, macrófagos, 

neutrófilos, eosinófilos e mastócitos), fibroblastos, células dendríticas, neurônios e 

uma ampla variedade de células epiteliais (intestino, rim, pele, mama, glândulas 

salivares).82-84 

A galectina-3 está envolvida em diversos processos biológicos, tais como 

apoptose, proliferação celular, migração e adesão celular. Sendo que a diversidade 

de funções exercida por essa lectina está associada tanto com a sua localização 

bem como com o tipo de molécula com quem essa proteína interage.85-92 Sabe-se 

que o domínio amino-terminal da proteína exerce papel importante nas suas 

funções, pois este é responsável tanto pela sua localização como também por sua 

agregação.76, 81  

A galectina-3 presente no meio extracelular pode interagir com 

glicoconjugados presentes na superfície celular e também com proteínas da matriz 
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extracelular (ECM), modulando dessa forma, interações do tipo célula-célula e 

célula-matriz. Vários estudos têm relatado que galectina-3 atua como uma molécula 

de de-adesão celular.89-92 Ochieng et al., 1998,93 utilizando diversos tipos de células 

tumorais, mostraram que a galectina-3 inibiu a adesão dessas células a vários 

substratos da matriz extracelular (colágeno IV, fibronectina e laminina), através de 

sua interação com a integrina α1β1 em um padrão dependente de lactose. Mais 

recentemente Melo et al. (manuscrito em preparação) mostraram que células de 

sarcoma que expressam galectina-3 são mais migratórias em superfície de laminina 

do que as células que não expressam essa lectina. Nesse mesmo sentido, Villa-

Verde e colaboradores, (2002) 92 mostraram que galectina-3 inibiu a interação entre 

timócitos e as células epiteliais do timo, acelerando a liberação dos timócitos e, 

dessa forma, agindo como uma molécula de de-adesão. Além de apresentar 

características anti-adesivas, essa molécula apresenta propriedades pró-adesivas. 

Por exemplo, a galectina-3, promove a adesão de neutrófilos humanos a laminina 

durante o processo inflamatório.94 

Ainda no espaço extracelular a galectina-3, tanto na forma de dímero como 

de oligômero, pode promover a ligação cruzada entre glicoconjugados presentes na 

superfície celular e, dessa maneira, provocar a ativação de vias de sinalização 

associadas a apoptose e a proliferação celular.95-97 

Intracelularmente, a galectina-3 pode ser encontrada tanto no citoplasma 

como no núcleo.98 A galectina-3 presente no citoplasma está envolvida no controle 

do processo de apoptose, 85, 86 enquanto que a galectina-3 nuclear está envolvida 

no processo de splincing de RNA e na ativação de fatores de transcrição 

específicos (AP-1 e TTF-1, por exemplo).85, 99-101 

De forma semelhante ao observado para o processo de adesão celular, a 

galectina-3 pode atuar inibindo ou estimulando a proliferação celular.89, 102-104 

Inohara e et al., (1998) 102 mostraram que fibroblastos incubados com galectina-3 
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recombinante apresentavam um aumento na sua capacidade de proliferação. 

Sendo este efeito dependente da concentração de galectina-3 e da ligação da 

proteína a glicoconjugados presentes na superfície celular. Liu e colaboradores, 

(1996) 105 demonstraram que a galectina-3 endógena também pode estimular a 

proliferação celular. Esses autores mostraram que células T de linfoma humano 

(Jurkat) transfectadas com galectina-3 cresciam mais rapidamente que os 

transfectantes controle. Mais recentemente, Raz e colaboradores mostraram que a 

inibição da expressão de galectina-3 em linhagens de carcinoma de mama e de 

tiróide provocou uma diminuição do crescimento dessas células in vivo. 106, 107 De 

maneira geral, esses trabalhos indicam que galectina-3 atua como um regulador 

positivo da proliferação, estimulando o crescimento celular. Entretanto, estudos 

recentes têm mostrado que galectina-3 pode atuar regulando negativamente a 

proliferação celular. Em um trabalho com células de câncer de próstata 

transfectadas com galectina-3 foi verificado que a expressão de galectina-3 por 

estas células provocou uma diminuição na sua velocidade de crescimento tanto in 

vitro como in vivo. 108 

Os mecanismos pelos quais galectina-3 regula o processo de proliferação 

celular ainda não são totalmente compreendidos. Estudos recentes têm mostrado 

que galectina-3 pode regular a expressão de proteínas do ciclo celular, como 

ciclinas (Ciclinas A e E) e inibidores das quinases dependentes de ciclina 

(p21WAF1/CIP1 e p27KIP1), mediar a ativação de vias de sinalização (via Wnt) e 

aumentar a expressão de fatores de transcrição como TTF-1.89, 101, 109 Raz e 

colaboradores em estudos in vitro com linhagens de câncer de mama mostraram 

que galectina-3 inibe a progressão G1→S do ciclo celular por diminuir a expressão 

das ciclinas A e E e aumentar a expressão dos inibidores do ciclo celular 

p21WAF1/CIP1 e p27KIP1.89 Em outro estudo, Paron e colaboradores mostraram que 

galectina-3 modula e interage com um importante fator de transcrição envolvido na 
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proliferação de células de tireóide, o fator de transcrição TTF-1.101 Mais 

recentemente foi demonstrado que a galectina-3 se liga a β-catenina, uma proteína 

intracelular relacionada com o controle da progressão do ciclo celular através da via 

de sinalização Wnt, e essa ligação promove a ativação da ciclina D1.109 

Diversos estudos têm fornecido evidências que confirmam o papel de 

galectina-3 como uma molécula anti-apoptótica. Linfócitos B transfectados com 

galectina-3 são significativamente mais resistentes a apoptose induzida por 

estaurosporina e pelo anticorpo anti-Fas.105, 110 Da mesma forma, um estudo de Raz 

e colaboradores, (1997) mostrou que células de câncer de mama que expressam 

galectina-3 são mais resistentes a apoptose induzida por perda de ancoragem 

(anoikis).111 Em concordância, macrófagos de camundongos knockout para o gene 

de galectina-3 são mais sensíveis a apoptose que macrófagos de camundongos 

controle.112 

O mecanismo pelo qual galectina-3 exerce sua atividade anti-apoptótica não 

é totalmente conhecido, porém há evidencias que sugerem que após um estímulo 

apoptótico, a galectina-3 é translocada do núcleo ou do citoplasma para a 

mitocôndria, onde previne a perda da integridade mitocondrial e inibe a liberação de 

citocromo c. 86, 113 Um trabalho recente de Raz e coloboradores (2005) demonstrou 

que a galectina-3 aumenta a resistência de células de carcinoma de bexiga a 

apoptose induzida pela molécula TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis 

inducing ligand) por aumentar a atividade da via de sinalização PI3K/Akt. A ativação 

de Akt inibe a apoptose por bloquear a clivagem de BID, que por sua vez é 

essencial para a liberação de citrocomo c da mitocôndria.114 

 O mesmo grupo demonstrou que a atividade anti-apoptótica de galectina-3 é 

regulada por fosforilação.88 A fosforilação da galectina-3 ocorre nos resíduos de 

serina6 pela ação da caseína quinase I.115 Quando este resíduo de serina é mutado, 

a galectina-3 não pode ser fosforilada e sua atividade anti-apoptótica é diminuída, 
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sugerindo que a fosforilação nesta posição é crucial para a função anti-apoptótica 

da proteína.88 Além disso, a fosforilação é essencial para a exportação da galectina-

3 do núcleo após estímulo apoptótico.116 

A porção carboxi-terminal da galectina-3 humana apresenta os mesmos 

aminoácidos do motivo 180NWGR183 (Asp-Trp-Gly-Arg) conservado no domínio BH1 

da família do gene anti-apoptótico Bcl-2.105 Na proteína bcl-2, esse motivo é 

responsável pela sua função como molécula anti-apoptótica. A substituição do 

aminoácido glicina 182 para alanina (G182A) no motivo NWGR, aboliu a atividade 

anti-apoptótica de galectina-3, demonstrando que esse motivo é importante para 

essa função de galectina-3.111 Entretanto, não está claro se este motivo na 

galectina-3 funciona da mesma maneira que na proteína bcl-2. 

Mais recentemente tem sido demonstrado que galectina-3 também pode 

atuar como uma molécula pró-apoptótica. Um estudo mostrou que a galectina-3 

endógena modula a apoptose através da via de sinalização CD95 (APO-1/Fas) em 

células T.87 Outro estudo mostrou que a galectina-3 exógena também pode mediar 

a apoptose através de sua interação com o complexo C29/CD7 presente na 

superfície de linfócitos.117 

A multiplicidade de funções exercidas pela galectina-3 sugere que a 

expressão e a atividade dessa molécula sejam finamente reguladas. Tal regulação 

pode ser exercida através de sua localização celular, da glicosilação ou da 

modulação da expressão de seus ligantes e, principalmente através do seu controle 

transcricional.118 

A galectina-3 humana é codificada pelo gene LGALS3 localizado no 

cromossomo 14, o qual é formado por seis éxons e cinco introns. Exceto pela 

estrutura do éxon 1 e pela organização dos sítios de inicio de transcrição, a 

estrutura do gene de galectina-3 humana é similar à do murino. O promotor do gene 

de galectina-3 humana, assim como o promotor murino, não apresenta seqüências 
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TATA a montante do início de transcrição. Entretanto esta região é rica em 

seqüências CpG, apresenta múltiplas seqüências que são reconhecidas como sítios 

de ligação para o fator de transcrição Sp1 e sítios de ligação CRE (elemento 

responsivo a cAMP), SIE (sis-inducible element) e AP1. 119, 120 Até o momento 

pouco se sabe sobre o controle da expressão do gene de galectina-3. Sabe-se, no 

entanto, que a expressão de galectina-3 pode ser modulada sob certas condições 

como a inflamação e a infecção. Por exemplo, a expressão de galectina-3 encontra-

se aumentada no citoplasma de hepatócitos de ratos em resposta a inflamação 

provocada pela administração de CCl4..
121 Ainda, a infecção com o vírus HTLV-1 

(linfotrópico T humano tipo 1) ou com o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 

(HIV) aumentam significativamente a expressão de galectina-3.105, 122 

Além das mudanças observadas durante os processos de inflamação e 

infecção, a expressão de galectina-3 também pode ser modulada por agentes 

químicos ou através da expressão de outras moléculas. Foi mostrado que a 

atividade do promotor de galectina-3 é aumentada quando fibroblastos são 

transfectados com o oncogene Ras ou após tratamento com PMA.123, 124 

Recentemente, muitos trabalhos têm mostrado que genes cujos promotores 

apresentam características semelhantes ao promotor de galectina-3, ou seja, alta 

concentração de dinucleotídeos CpG e sítios Sp1, têm sua expressão regulada por 

metilação.125-128 

 

1.2.2 – Galectina-3 em neoplasias. 

Muitos trabalhos relatam o envolvimento de galectina-3 ao longo do 

processo de transformação celular.82, 129 Entretanto, os dados sobre o padrão de 

expressão dessa proteína em diferentes neoplasias ainda são bastante 

contraditórios. Em tumores de tiróide, estômago, bexiga e sistema nervoso central a 

expressão de galectina-3 encontra-se aumentada.129-134 Em contraste, uma 
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diminuição da expressão dessa lectina, comparada com o tecido normal, tem sido 

associada com uma maior capacidade metastática de células tumorais de mama e 

ovário.135, 136  

A galectina-3 modula uma série de eventos que são crucias para o 

desenvolvimento do câncer, como aumento do potencial de proliferação, evasão da 

apoptose, invasão tecidual e angiogênese.86, 89-91 

Algumas linhas de evidência sugerem que a expressão de galectina-3 é 

necessária para o inicio do processo de transformação. Foi mostrado que a inibição 

da expressão de galectina-3 em células de carcinoma de mama e tiróide provocou 

uma reversão do seu fenótipo transformado in vitro.106, 107 Da mesma maneira, a 

introdução de galectina-3 em células normais de tiróide levou à transformação 

dessas células.137 

Os mecanismos pelos quais galectina-3 induz a transformação maligna 

ainda não são totalmente conhecidos, porém existem evidências do envolvimento 

de galectina-3 na transformação maligna mediada pelo oncogene Ras.138 Kloog e 

colaboradores (2004) demonstraram que a galectina-3 se liga à proteína RAS, 

preferencialmente KRAS, e promove a ativação da via de sinalização da 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) que é uma via de proliferação e sobrevivência 

celular. De fato, algumas das funções de galectina-3 são resultado da ativação de 

KRAS, já que o aumento da proliferação celular, do crescimento independente de 

ancoragem e da atividade anti-apoptótica de galectina-3 envolve a via de 

sinalização KRas→MEK. 116, 138 Mais recentemente, Mazurek e colaboradores 

(2005) mostraram que a fosforilação de galectina-3 contribui para a transformação 

maligna de células epiteliais de mama por modular a atividade de genes que 

desempenham papel importante no processo de tumorigênese. 139 

A atividade anti-apoptótica de galectina-3 também é muito importante para o 

processo de transformação. Células de carcinoma de mama que expressam altos 
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níveis de galectina-3 são mais resistentes a apoptose induzida por cisplatina, 

ciclohexamida, oxido nítrico e radiação ultravioleta.85, 116, 140  

Alguns trabalhos destacam a participação de galectina-3 na regulação do 

crescimento tumoral. A inibição da expressão de galectina-3 em células de 

carcinoma de mama MDA-MB435 provocou uma diminuição do crescimento dessas 

células.141 Além disso, células de linfoma transfectados com o gene de galectina-3 

apresentam uma maior capacidade proliferativa. Em concordância com esses 

achados, estudos mais recentes mostraram que galectina-3 ativa a ciclina D1 

através de sua interação com a β-catenina 103 e, como mencionado anteriormente, 

também se liga ao fator de transcrição nuclear (TTF-1), aumentando sua atividade 

transcricional e sua ligação ao DNA.101 

Quanto à participação de galectina-3 no processo de invasão e metástase, é 

crescente o número de evidências que mostram que a galectina-3 pode modular a 

capacidade de migração das células tumorais. 90, 91, 93, 142, 143 Esse efeito é 

decorrente da capacidade de galectina-3 se ligar a glicoconjugados presentes na 

superfície celular e na matriz extracelular.93, 142 Somando-se a isso, a galectina-3 

também pode regular a expressão de integrinas, que são moléculas que 

desempenham papel importante na migração celular e, portanto na invasão 

tumoral.143 Le Marer e colaboradores (1996) demonstraram que a adição de 

galectina-3 exógena a células de carcinoma de mama aumentou sua capacidade 

migratória em matrigel.144 Em adição, outro grupo mostrou que o aumento da 

expressão de galectina-3 em células de câncer de pulmão aumentou a migração 

dessas células in vitro.145 

Recentemente, alguns estudos sugerem a participação de galectina-3 na 

regulação do processo de angiogênese. 146, 147 A galectina-3 estimula a formação de 

túbulos capilares in vitro e participa da angiogênese in vivo 147 

A localização celular da galectina-3 é um fator importante a ser considerado. 
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Califice e colaboradores (2004) mostraram que a presença de galectina-3 no 

citoplasma de células de câncer de próstata aumentou a capacidade de 

crescimento e migração dessas células in vitro e o crescimento tumoral in vivo 

enquanto que no núcleo, a presença de galectina-3 teve efeito contrário.146 Ainda, 

em câncer de endométrio, língua e cólon é possível estabelecer uma correlação 

entre a localização de galectina-3 e o grau de agressividade das células tumorais. 

As células mais agressivas expressam galectina-3 exclusivamente no 

citoplasma.148-151 De maneira contrária, os casos mais avançados de câncer de 

tiróide, esôfago e pulmão apresentam expressão de galectina-3 no núcleo.101, 152-154 

O papel de galectina-3 na transformação celular e seu potencial como 

marcador de diagnóstico e prognóstico tem sido demonstrado em câncer de tiróide. 

Neste tipo de tumor é possível estabelecer uma correlação entre a expressão de 

galectina-3 e a aquisição de um fenótipo mais agressivo. A expressão de galectina-

3 é muito baixa ou ausente em lesões benignas (hiperplasias e adenomas) e alta 

em tumores malignos.81, 155  

Na literatura há poucas informações a respeito do papel de galectina-3 na 

progressão de melanomas. Entretanto, os poucos trabalhos existentes relatam que 

a expressão de galectina-3 encontra-se aumentada ao longo da progressão de 

melanomas.156 Um estudo de Vereecken et al. (2006) demonstrou que os níveis de 

galectina-3 no soro de pacientes com melanoma metastático eram 

significantemente maiores que os níveis encontrados no soro de indivíduos 

saudáveis.156 Estudos de um outro grupo mostraram que melanomas metastáticos 

acumulam grandes quantidades de galectina-3 e que a expressão de galectina-3 

pelas células tumorais está associada com a apoptose de linfócitos associados ao 

tumor.157 Em um estudo recente, Pietro et al. (2006) mostraram que melanócitos 

adquirem altos níveis de galectina-3 ao longo da progressão tumoral, 

particularmente no núcleo. Nesse mesmo estudo, foi demonstrado que melanomas 
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originários de lesões com um padrão de exposição intermitente ao sol eram 

caracterizados por uma intensa expressão de galectina-3 no citoplasma enquanto 

que a expressão de galectina-3 no núcleo era restrita a melanomas originários de 

lesões com um padrão de exposição crônico e contínuo ao sol, sugerindo um 

envolvimento da radiação ultravioleta na ativação de galectina-3 e, uma associação 

entre a translocação de galectina-3 para o núcleo e padrão de exposição crônico ao 

sol.158  

Recentemente em um estudo colaborativo de nosso grupo desenvolveu-se 

um modelo que simula a progressão tumoral de melanoma murino. Esse modelo 

consiste de uma linhagem de melanócitos de camundongo C57/bl-6 (melan-a) e 

duas linhagens de melanoma (Tm1 e Tm5), selecionadas após inúmeros ciclos de 

de-adesão da linhagem melan-a. Estudos in vitro das características de proliferação 

destas células indicou-nos que este modelo simula a transição entre uma lesão pré-

maligna ou de melanoma de crescimento radial (melan-a) e o melanoma de 

crescimento vertical (linhagens Tm1 e Tm5, por exemplo).159 Análise dos genes e 

proteínas expressos por essas células mostrou que durante o processo de 

transformação houve uma perda da expressão de galectina-3, já que as linhagens 

Tm1 e Tm5 deixaram de expressar e acumular essa proteína 160 (Marilena da 

Costa, dados não publicados). Assim o modelo de progressão tumoral de 

melanoma murino desenvolvido constitui um sistema adequado para avaliar os 

mecanismos envolvidos no controle de expressão de galectina-3. 

 

1.3 – Metilação em câncer  

A metilação é um dos principais mecanismos de regulação da expressão 

gênica de eucariotos e consiste na adição de um grupo metil (CH3) no carbono de 

posição 5´ dos resíduos de citosina dos dinucleotídeos CpG. Esse processo é 

realizado por enzimas denominadas DNA metiltransferases (DNMTs).161, 162 As 
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DNMTs identificadas até o momento são: DNMT1, DNMT1b, DNMT1o, DNMT1p, 

DNMT2, DNMT3A, DNMT3B e DNMT3L. 163 A DNMT1 é uma das principais 

enzimas de vertebrados cuja função principal é manter os padrões pré-

estabelecidos de metilação de DNA durante o processo de divisão celular.164 A 

distribuição dos dinucleotídeos CpG no genoma não é uniforme. A grande maioria 

dessas seqüências se localiza em regiões denominadas ilhas de CpG. A maioria 

das ilhas de CpG está localizada nas regiões regulatórias de um grande número de 

genes.165 Aproximadamente 60% dos genes de mamíferos apresentam ilhas de 

CpG em seus promotores e primeiro éxon.166 Em condições normais essas regiões 

não são metiladas, e o gene é expresso se o fator de transcrição correspondente 

estiver disponível. Entretanto, existem algumas ilhas de CpG que são normalmente 

metiladas.167 A metilação dessas ilhas de CpG está associada a vários processos 

que garantem a manutenção da integridade do genoma e que asseguram que a 

expressão gênica ocorra de uma forma temporal e espacial. Os processos 

influenciados pela metilação são: a regulação da transcrição gênica, a modulação 

da estrutura da cromatina, a inativação do cromossomo X, a estabilidade genômica, 

o imprinting genômico e a inativação de seqüências endoparasitárias como os 

elementos Alu, por exemplo.164, 168- 173,   

Em alguns casos, ilhas de CpG podem ser encontradas fora da região 5’ de 

um gene, porém a metilação desses CpGs geralmente não interfere com a 

transcrição gênica.167 

De maneira geral, a metilação de ilhas de CpG presentes em regiões 

regulatórias de genes está associada com a repressão transcricional.128, 168, 172 Dois 

mecanismos têm sido propostos para explicar de que maneira a metilação pode 

levar ao silenciamento gênico. Um primeiro mecanismo sugere que a metilação 

bloquearia a ligação de fatores de transcrição aos seus sítios de ligação em seus 

respectivos promotores.174 Diversos fatores de transcrição, entre eles, AP-2, c-
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Myc/Myn, CREB (ativador dependente de AMP cíclico), E2F, Sp1 e NFkB, que 

reconhecem seqüências que contém resíduos de CpG em seus sítios de ligação, 

têm sua ligação ao DNA inibida por metilação.174, 175 O segundo mecanismo envolve 

a ligação de repressores transcricionais ao DNA metilado. A metilação do DNA 

promoveria a ligação de proteínas conhecidas como methyl-CpG-binding protein, 

MBDs. Os membros dessa família de proteínas apresentam um methyl-binding 

domain que as torna capaz de se ligar especificamente ao DNA contendo sítios 

CpG metilados.176-179 Diversas proteínas que se ligam ao DNA metilado (MBDs) já 

foram identificadas em vertebrados: MeCP1, MeCP2, MDB1, MDB2, MDB4 e 

Kaiso.177 Pelo menos três dessas proteínas (MePC2, MBD2 e MBD3) se associam 

a um grande complexo de proteínas contendo histono-deacetilases (HDAC1 e 

HDAC2) e agentes remodeladores da estrutura da cromatina (sin3a e mi-2). As 

HDACs retiram radicais acetil das caudas de histonas, restaurando assim a carga 

positiva dos resíduos de lisina presentes nas caudas das histonas. Isto, juntamente 

com os agentes remodeladores da estrutura da cromatina provoca uma 

compactação da cromatina que então impede a ligação de fatores de transcrição e 

conseqüentemente a transcrição gênica.179, 180 Ainda, as proteínas MBD podem 

recrutar proteínas denominadas histono-metilases (HMTs) que metilam os resíduos 

de lisina da histona H3 (H3-K9). A metilação desses resíduos de histona e o 

subseqüente recrutamento de moléculas envolvidas na compactação da cromatina, 

por exemplo, HP1, implicaria na formação de heterocromatina e no silenciamento 

gênico. (figura 4).180 

Nos últimos anos, a metilação do DNA tem sido alvo de intensa 

investigação. Quando comparado às células normais, as células malignas 

apresentam um padrão de metilação aberrante, ou seja, regiões do DNA que 

deveriam ser metiladas (seqüências repetitivas do DNA, por exemplo) tornam-se 

desmetiladas, enquanto que regiões do DNA que não deveriam ser metiladas (Ilhas 
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de CpG) tornam-se metiladas.181, 182  

 

 

Figura 4. Alterações epigenéticas envolvidas no silenciamento gênico. Em mamíferos 

a acetilação (triângulos amarelos) e a metilação (hexágonos laranja) de histonas (cilindros 

azuis) e a ligação de ativadores transcricionais e fatores de transcrição (círculos verdes 

grandes) ao DNA promovem a transcrição gênica. A metilação de ilhas de CpG (círculos 

pequenos, que em verde corresponde a CpG não metilado e em vermelho corresponde a 

CpG metilado), localizados próximos aos promotores dos genes, pelas DNA 

metiltransferases (DNMT, círculos grandes vermelhos) está associada ao recrutamento de 

proteínas que se ligam ao DNA metilado (MBD, círculos grandes vermelhos). As MBDs 

recrutam proteínas repressoras (CAF-1, Co-REP, HP1) e histono-deacetilases (HDAC, 

círculos grandes amarelo) que promovem a compactação da cromatina que impede a 

ligação de fatores de transcrição e consequentemente a transcrição gênica. TF: fator de 

transcrição; Co-ACT: co-ativador; TBP: Tata binding factor; TAF: TBP associated factor; 

RNA-PII: RNA polimerase II; MBD: Methyl binding domain protein; HP1: Heterochromatin 

protein 1; CAF-1: Chromatin assembly factor-1; CO-REP: co-repressor; HAT: Histono-

acetiltransferas; HMT: Histono-metiltransferase. Adaptado de Peter W. Laird. Human 

Molecular Genetics. 14:R65-R76 (2005).  
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A associação entre a metilação e o câncer surgiu da observação de que a 

grande maioria dos genes supressores de tumor continha em suas seqüências 

regulatórias ilhas de CpG que tornavam-se metiladas no processo neoplásico.183 

Desde então, o número de genes inativados por hipermetilação vem aumentando 

na literatura. Os genes mais susceptíveis são genes envolvidos no controle do ciclo 

celular (p16, p15, Rb e p14),184-186 genes associados ao reparo de DNA (BRCA1 e 

MGMT), 187, 188 apoptose (DAPK e TMS1) 189, resistência a drogas, diferenciação, 

angiogênese e metástase.190  

Embora certos genes como RASSF1A e p16 sejam hipermetilados em um 

grande número de tumores, outros genes são metilados em tumores específicos. 

Por exemplo, o gene GSTP1 encontra-se metilado em cerca de 90% dos cânceres 

de próstata, mas não é metilado em outros tipos de câncer como as leucemias 

mielóides.191, 192  

A hipermetilação provoca a perda de expressão de muitos genes que são 

importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Estes incluem genes 

receptores de hormônios esteróides, genes de adesão celular e inibidores de 

metaloproteinase de matriz extracelular. Entre os genes que freqüentemente estão 

metilados em câncer de mama encontram-se p16, o receptor de estrógeno (ER), o 

receptor de progesterona (PR), BRCA1, GSTP1, TIMP-3 e E-caderina. Estudos de 

metilação têm mostrado que o gene ER encontra-se desmetilado em células 

normais e em células ER-positivas, mas apresenta-se densamente metilado em 

mais de 50% dos tumores primários.193 

A hipermetilação também é associada com o desenvolvimento de muitos 

tipos de leucemias. Muitos genes como p15, p21, SDC4 e MDR encontram-se 

metilados em um grande número de cânceres hematológicos. O gene p15 

encontra-se metilado em 65% das síndromes mielodisplásicas e tem sido associado 

à transformação e progressão das leucemias mielóides agudas.194, 195  
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Da mesma forma, múltiplos genes encontram-se inativados por metilação 

em câncer de pulmão entre eles, RARβ, RASSF1A, CDKN2A, MGMT, CHD13 e 

APC.196  

Em melanomas diversos genes encontram-se silenciados por metilação 

como PTEN, CDKN2A, RASSF1-A, RAR-β2, e MGMT.188, 197-199 O gene supressor 

de tumor RASSF1-A encontra-se metilado em cerca de 55% dos melanomas 

primários enquanto que os genes MGMT e RAR-β2 encontram-se metilados 

principalmente em melanomas metastáticos.200 

A diminuição global da metilação ou hipometilação também tem sido 

observada em tumores.201, 202 Essa perda de metilação global é comum tanto em 

tumores sólidos como câncer de próstata e de útero como em cânceres de origem 

hematológica como leucemias linfociticas de células B. A hipometilação global está 

associada ao aumento da agressividade de tumores como câncer de mama e 

cérebro.182, 202, 203  

As regiões de heterocromatina nos cromossomos 1 e 16 são fortemente 

hipometilados em pacientes com imunodeficiência, instabilidade centromérica e 

diversos tipos de câncer.204, 205  

A hipometilação pode contribuir para o desenvolvimento do câncer por ativar 

oncogenes (cMYC e H-RAS, por exemplo), retrotransposons e retovirus endógenos 

e por aumentar a instabilidade genômica. As seqüências repetitivas de DNA, tais 

como retrotransposons, retrovirus endógenos, repetições ALU e LINE e as 

repetições do DNA tipo satélite são freqüentemente afetadas por hipometilação em 

diversos tipos de cânceres. A perda de metilação dessas seqüências favorece a 

formação de uma estrutura anormal de cromatina que facilita a recombinação entre 

seqüências repetitivas e gera uma maior instabilidade cromossômica em 

tumores.206-210 
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A perda de metilação também está associada à ativação transcricional de 

certos genes que estão silenciados em células normais. Por exemplo, a ativação do 

gene MAGE-1, que codifica um antígeno tumoral específico de melanomas, está 

associada com a perda de metilação.211 

Neste trabalho pretendemos avaliar o envolvimento da metilação do DNA no 

silenciamento do gene de galectina-3. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os mecanismos envolvidos na perda de expressão do gene de 

galectina-3 em um sistema que simula a progressão tumoral de melanoma murino. 

 

2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar o grau de metilação de ilhas CpG presentes na região 5’ do gene de 

galectina-3 em células melan-a, Tm1 e Tm5. 

2. Avaliar o papel de inibidores de metilação na expressão do gene de 

galectina-3. 

3. Avaliar o perfil de metilação da região 5’ do gene de galectina-3 após 

tratamento da linhagem Tm1 com inibidores de metilação (5-aza2’-

deoxicitidina).  

4. Avaliar o efeito de agentes remodeladores da estrutura da cromatina como 

tricostatina A (TSA) e ácido-4-fenilbutírico (PB) na transcrição do gene de 

galectina-3. 

5. Avaliar o perfil de metilação da região 5’ do gene de galectina-3 após 

tratamento da linhagem Tm1 com remodeladores da cromatina. 

6. Avaliar a expressão da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) nas 

linhagens melan-a, Tm1 e Tm5. 

7. Avaliar o perfil de metilação do promotor do gene de galectina-3 em 

amostras de melanoma humano. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - APROVAÇÃO DA CAPPesq 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq), protocolo # 509/03. 

 

3.2 - CÉLULAS 

Células derivadas de melanócitos de camundongos C57BL/6 (melan-a) 

assim como células de melanoma murino (Tm1 e Tm5) foram cultivadas em meio 

RPMI 1640 (Sigma), pH 6,9, suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB) e 

éster de forbol (200 nM PMA, phorbol myristate acetate, GIBCO BRL). As linhagens 

celulares Wistar Melanoma (WM1552c, WM35, WM39, WM902B, WM115, WM278 

e WM793) e SBCl2 foram cedidas ao laboratório pelo Prof. Meenhard Herlyn, Wistar 

Institute, Filadélfia, Pensilvânia. Estas células foram cultivadas em meio 

MCDB153/L15 (4/1, v:v, Sigma), pH 7,4 suplementado com 2% de soro fetal bovino, 

2 mM de cloreto de cálcio, 5 µg/mL de insulina, 5 ng/mL de EGF, 40 µg/mL de 

extrato pituitário bovino e 100 nM de éster de forbol. As linhagens de câncer de 

mama SKBR3 e MCF-7 foram cultivadas, respectivamente, em meio RPMI 1640 e 

McCoy´s 5A. Ambos os meios foram suplementados com 10% de soro fetal bovino 

e com 1% de L-glutamina. Todas as linhagens foram mantidas em atmosfera 

úmida, contendo 5% de CO2 a 37°C. O meio era trocado a cada 48 horas. Ao 

atingirem confluência, as células eram lavadas com tampão fosfato salina (PBS), 

pH 7,2-7,4 e destacadas dos frascos de cultura pela adição de uma solução de 

tripsina 0,2% (Instituto Adolfo Lutz). Em seguida, era adicionado meio de cultura 

contendo 10% de soro fetal bovino para bloquear a ação proteolítica da tripsina. 

Finalmente, as células eram transferidas para novos frascos na proporção de 1:3. 
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O hibridoma TIB 166 (American Type Culture Collection, ATCC), que secreta 

o anticorpo monoclonal M3/38 (anti-galectina-3), foi cultivado em meio RPMI 1640, 

pH 7,4 suplementado com 20% de SFB a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% 

de CO2. O meio de cultura era recolhido a cada 5 dias e estocado a -20°C até o 

momento de uso. 

 

3.3 - AMOSTRA DE TECIDO 

As amostras de melanoma foram obtidas cirurgicamente de pacientes do 

Hospital do Câncer A. C. Camargo. Logo após a remoção cirúrgica, as amostras de 

melanoma foram rapidamente estocadas em nitrogênio liquido, e mantidas em um 

banco de tumores regido por normas éticas da Comissão de Pesquisa do Hospital 

do Câncer A. C. Camargo, o qual consentiu com a avaliação deste projeto.  

 

3.4 - EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL 

O RNA das células foi extraído com reagente de Trizol® (GIBCO BRL). O 

Trizol é uma solução monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina, sendo uma 

otimização do método de extração de RNA total desenvolvido por Chomczynski e 

Sacchi em 1987.212 As células foram lavadas 3 vezes em PBS. Após a retirada total 

do PBS, adicionou-se 1 mL de reagente de Trizol® . Assim que as células se 

soltaram, foram transferidas para tubos de minicentrifuga, onde ficaram 

homogeneizando por 5 minutos a temperatura ambiente. A seguir, adicionaram-se 

200 µL de clorofórmio (Merck) a cada amostra, as quais foram homogeneizadas por 

inversão por aproximadamente 15 segundos e incubadas a temperatura ambiente 

por 2 minutos. As amostras foram, então, centrifugadas a 12.000 rpm por 15 

minutos a 4°C e a fase aquosa (fase superior) foi transferida para tubos novos. 

Imediatamente após a transferência, 500 µL de álcool isopropílico (Merck) foram 
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adicionados a cada amostra, que foram incubadas por 16 horas a -20°C. Ao final 

desse período, as amostras foram centrifugadas a 11.000 rpm por 10 minutos a 

4°C, o sobrenadante foi removido e o pellet foi lavado com 1 mL de etanol 75%. 

Após homogeneização em vórtex, as amostras foram novamente centrifugadas a 

7.500 rpm por 5 minutos a 4°C, o pellet foi dissolvido em água DEPC 

(dietilpirocarbonato, Merck), no volume de 10 a 50 µL (dependendo do tamanho do 

pellet), e as amostras incubadas a 60°C por 10 minutos para permitir a completa 

dissolução do RNA. Finalmente, as amostras foram estocadas a -70°C até o 

momento de uso. 

A quantificação do RNA foi determinada por espectrofotometria (medida da 

absorbância a 260 nm). A integridade do RNA total foi verificada através da 

visualização de bandas ribossomais 28S e 18S íntegras. Para tanto, o RNA total foi 

submetido à eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão MOPS (3-(N-

morfolino)-ácido propanosulfônico, Sigma) preparado a partir de uma solução de 

tampão MOPS 10X (200 mM MOPS, 10 mM EDTA, 50 mM Acetato de sódio), e 

formaldeído 5%. Para cada 1 µL de amostra foram adicionados 8 µL de tampão de 

amostra de RNA 5X (50% glicerol, 1 mM EDTA, pH 8,0, 0,25% bromofenol blue, 

0,25% xileno cianol) sob gelo. Em seguida, as amostras foram incubadas a 65°C 

por 15 minutos para denaturação e, antes de serem aplicadas no gel, foi adicionado 

1 µL de brometo de etídeo 0,5 µg/mL (GIBCO BRL). A eletroforese foi realizada a 

100 V por duas horas em tampão MOPS 1X. A visualização das bandas 

ribossomais foi feita em transiluminador (ImageMaster, Pharmacia).  

 

3.5 - RT-PCR: Reverse Transcriptase PCR 

3.5.1 - Purificação do RNA 

A 10 µg de RNA total foi acrescentada água DEPC para um volume final de 

50 µL. A seguir acrescentou-se 50 µL de um mix contendo 1 µL de MgCl2 1 M, 1 µL 
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de dietiltrietol (DTT, Promega) 0,1 M, 10 µL de DNase-RNase free 1U/µL 

(Invitrogen), 2 µL de inibidor de RNase (Rnasin, Invitrogen) e 36 µL de TE (10 mM 

Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA pH 8,0). Após leve homogeneização, incubou-se o 

homogeneizado a 37°C por 30 minutos. Findo esse período, adicionaram-se 2 µL 

de proteinase K 2 mg/mL (Promega) e incubou-se a 37°C por mais 30 minutos. 

Adicionaram-se 125 µL de um segundo mix (2,5 µL de EDTA 0,5 M, 12,5 µL de 

acetato de sódio 3 M pH 5,4, 2,5 µL de SDS 10%, 107,5 µL de água DEPC) e 250 

µL de fenol:clorofórmio (1:1) a cada amostra. Após homogeneização em vórtex por 

15 segundos, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 15 minutos a 4°C, 

o sobrenadante (fase aquosa) foi transferido para um novo tubo, no qual foram 

acrescentados NaCl, para uma concentração final de 250 mM, e isopropanol 

(mesmo volume do sobrenadante). O material foi mantido a temperatura ambiente 

por 10 minutos e, ao final desse período, centrifugado a 10.000 rpm por 15 minutos. 

O pellet obtido foi lavado com 1 mL de etanol 75% e, após secar naturalmente, 

ressuspendido em 10 µL de água DEPC.  

 

3.5.2 - Síntese de cDNA 

Aos 10 µL de RNA purificado foram acrescentados 1 µL de oligo dT 500 

µg/mL (Invitrogen), 1 µL de dNTP mix 10 mM (Invitrogen) e 1µL de água DEPC. A 

seguir, incubou-se o material a 65°C por 5 minutos. Imediatamente após esse 

período, as amostras foram rapidamente resfriadas em gelo e brevemente 

centrifugadas. Adicionaram-se, então, 4 µL de tampão first-strand 5x (Invitrogen) e 

2 µL de DTT 0,1 M (Invitrogen). Após 2 minutos a 42°C, adicionou-se 1 µL de 

Superscript II 200 U (Invitrogen) e incubou-se as amostras por mais 50 minutos a 

42°C. Para interromper a reação, as amostras foram incubadas a 70°C por 15 

minutos. Finalmente, o cDNA sintetizado foi estocado a -20°C. 
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3.5.3 - Reação de PCR 

A PCR para avaliar a expressão dos genes de galectina-1, galectina-3, 

CDKN2A, DNMT1 e β-actina de camundongo foi realizada em um volume final de 

20 µL contendo tampão de PCR 1x (Invitrogen); 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen); 200 

µM de dNTPs (Invitrogen); 0,3 µM de cada iniciador ou primer, 1 U/µL de Taq 

(Invitrogen) e 1 µL de cDNA. Os primers utilizados nessas reações foram 

desenhados utilizando-se o programa disponível na internet denominado PRIMER3 

INPUT: http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi e encontram-se 

presentes na tabela 1. As condições de amplificação foram: denaturação do DNA 

por 5 minutos a 95°C seguido de 35 ou 42 ciclos de denaturação a 95°C por 1 

minuto, anelamento a 60°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 90 segundos e 

extensão final por 10 minutos a 72°C. Após amplificação, as amostras foram 

corridas em um gel de agarose 2% em TBE 0,5X preparado a partir de solução 

estoque de TBE 10X (90 mM Tris, 90 mM ácido bórico, 50 mM EDTA pH 8,0) e 

brometo de etídeo 0,5 µg/mL (GIBCO BRL). Antes de serem aplicadas no gel, as 

amostras foram tratadas com tampão de amostra de DNA 5X (50% glicerol, 0,2% 

azul de bromofenol, TBE 2,5X). A eletroforese foi realizada a 120 V em tampão TBE 

0,5X. 
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Tabela 1. Iniciadores ou primers usados nas reações de amplificação dos genes de 

galectina-1, galectina-3, CDKN2A, β-actina e DNMT1 de camundongo. 

 

Alvo 

 

Primer senso 5’→→→→ 3’ 

 

Primer antisenso 5’→→→→ 3’ 

 

Tamanho 

(pb) 

 

Galectina-1 

 

TCTCAAACCTGGGGAATGTC 

 

AGCTTGATGGTCAGGTCAGC 

 

 

215 

 

Galectina-3 

 

CCTGGAGCTTATCCTGGTCA 

 

 

GTCACCACTGATCCCCAGTT 

 

504 

 

CDKN2a 

 

CTGCTCAACTACGGTGCAGA 

 

 

AGCGGTACACAAAGACCACC 

 

255 

 

β-actina 

 

TGTTACCAACTGGGACGACA 

 

CTGGGTCATCTTTTAACGGT 

 

 

139 

 

DNMT1 

 

 

ACTCTTCCTTGGGTTTCCGT 

 

CGGACAGTGACACCCTTTTT 

 

123 

 

3.6 - EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

O DNA genômico das diferentes linhagens e amostra de tecidos foi extraído 

segundo protocolo adaptado de Sambrook et al. (1989).213 As células foram 

removidas dos frascos de cultura com tripsina conforme descrito no item 3.2 e 

centrifugadas a 2.000 rpm por 2 minutos. Pedaços de tecidos foram dissociados em 

placa de petri contendo meio de cultura. O tecido dissociado foi, então, transferido 

para um tubo de centrifuga e centrifugado a 2.000 rpm por 2 minutos a 4°C. A 

seguir, tanto o pellet celular quanto o pellet originado a partir de tecido dissociado 



 Material e métodos 

 

 39 

foram lavados duas vezes com PBS gelado. A cada lavagem as amostras eram 

centrifugadas a 4.000 rpm por 5 minutos a 4°C. Ao final da última centrifugação, as 

amostras foram ressuspensas em tampão de digestão (100 mM NaCl, 25 mM 

EDTA, 10 mM Tris-HCl pH 8, 0,5% SDS), contendo 100 µg/mL de proteinase K e 20 

µg/mL de Rnase A, e incubadas a 50°C overnight. Ao final da digestão, adicionou-

se o mesmo volume de uma solução de fenol/clorofórmio/álcool isoamilico (25:24:1) 

a cada amostra, as quais foram homogeneizadas por inversão por 30 segundos e 

centrifugadas a 5.000 rpm por 15 minutos a temperatura ambiente. A fase aquosa 

obtida após centrifugação foi, então, transferida para um novo tubo e submetida a 

uma nova etapa de extração com fenol/clorofórmio/álcool isoamilico (25:24:1) para 

a obtenção de uma fase aquosa transparente e livre de proteínas. A fase aquosa 

recuperada foi tratada com igual volume de uma solução de clorofórmio/álcool 

isoamílico (24:1) e centrifugada a 5.000 rpm por 10 minutos. Ao final dessa 

centrifugação, a fase superior (fase aquosa) foi transferida para um novo tubo ao 

qual foram adicionados ½ volume de acetato de amônio 7,5 M e 2 volumes de 

etanol absoluto. As amostras foram, então, incubadas por 30 minutos a -70°C para 

permitir a precipitação do DNA. Ao final desse período, o DNA precipitado foi 

centrifugado a 5.000 rpm por 15 minutos a temperatura ambiente, lavado com 1 mL 

de etanol 70%, novamente centrifugado a 5.000 rpm por 5 minutos, eluído em TE 

(10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA pH 8,0) e armazenado a 4°C. A quantidade 

do DNA obtido foi determinada por espectrofotometria a 260 nm (GeneQuant Pro, 

GE Healthcare). A qualidade do DNA foi confirmada após eletroforese em gel de 

agarose 1% em tampão TBE 0,5X, preparado a partir de solução estoque de TBE 

10X, e brometo de etídeo 0,5 µg/mL. Antes de serem aplicadas no gel, as amostras 

de DNA foram tratadas conforme descrito adiante no item 3.8.1. A eletroforese foi 

realizada a 120 V em tampão TBE 0,5X. O padrão de migração do DNA foi 

verificado em transiluminador (ImageMaster, Pharmacia). 
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3.7 - IDENTIFICÃO DE ILHAS DE CpG E DE SÍTIOS DE LIGAÇÃO 

SP1 IN SILICO  

As seqüências do gene de galectina-3 humano (GenBank, acesso N° 

AF031421) e de camundongo (GenBank, acesso N° L08649) foram utilizadas para 

verificar a presença de possíveis ilhas de CpG no gene de galectina-3. Para 

identificação das ilhas CpG foi utilizado o algoritmo CpG plot disponibilizado pelo 

European Bioinformatics Institute (EMBL): http://www.ebi.ac.uk/emboss/cpgplot. 

Para se definir ilhas de CpG a partir desse algoritmo é necessário que os seguintes 

parâmetros sejam satisfeitos: (1) razão de CG observado/esperado > 0.6; (2) 

freqüência de C+G > 50%; (3) ao longo de uma região de mais de 100 

nucleotídeos. A seqüência do gene de galectina-3 de camundongo também foi 

utilizada para verificar a presença de possíveis sítios de ligação para o fator de 

transcrição Sp1. Para identificação dos sítios Sp1 foi utilizado o programa AliBaba 

2.1: http://www.gene-regulation.com. 

 

3.8 - AVALIAÇÃO DA METILAÇÃO DO DNA POR 

SEQÜÊNCIAMENTO 

3.8.1 – Tratamento do DNA com bissulfito de sódio 

A utilização da metodologia do bissulfito de sódio nas análises de metilação 

foi inicialmente descrita por Clarck et al. (1994) 214 e desde então é a metodologia 

mais utilizada nessas análises. A técnica baseia-se no fato de que o bissulfito de 

sódio reage quimicamente com as citosinas não metiladas do DNA convertendo-as 

em uracilas enquanto que as citosinas metiladas não são transformadas em 

uracilas após o tratamento com esse reagente. Assim, após o tratamento do DNA 

com bissulfito de sódio é possível discriminar as citosinas que possuem um radical 

metil ligado ao carbono de posição 5 das citosinas das que não o possuem. Ao final 
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do tratamento, o DNA modificado é submetido a uma reação de PCR. Nessa PCR 

são utilizados primers específicos para a seqüência de DNA modificada. Para que 

ocorra amplificação tanto das amostras metiladas quanto das amostras não 

metiladas, os primers são desenhados fora da região rica em CG. Após a 

amplificação, o produto de PCR pode ser submetido ao seqüenciamento direto ou 

pode ser clonado e posteriormente seqüenciado. O seqüenciamento possibilita a 

direta determinação do status de metilação da seqüência analisada, pois as 

citosinas que se mantiverem na seqüência são consideradas metiladas enquanto 

que aquelas que não estão metiladas são visualizadas como timinas, uma vez que 

após a PCR as uracilas são substituídas por timinas (Figura 5). 

Para que o tratamento com bissulfito de sódio seja eficiente é necessário 

que antes do tratamento o DNA a ser analisado seja denaturado. Para tanto, a 1 µg 

de DNA de cada amostra foram adicionados1 µL de DNA de esperma de salmão 

(20 µg/mL), 2 µL de hidróxido de sódio (NaOH) 3M e água para volume final de 17 

µL. As amostras foram, então, homogeneizadas vigorosamente e incubadas a 50°C 

por 20 minutos. A seguir, as amostras foram tratadas com 500 µL de uma solução 

de bissulfito (2,5 M bissulfito de sódio, 1 M hidroquinona, 2 M NaOH) e incubadas, 

na ausência de luz, a 70°C por 3 horas. Ao final desse período, adicionou-se 1 mL 

de uma resina (Wizard minipreps DNA purification resin, Promega) a cada amostra 

e homogeneizou-se vigorosamente. A seguir, as amostras foram transferidas para 

uma minicoluna de purificação (Wizard minicolumns, Promega). Após a 

transferência, as minicolunas foram lavadas com 4 mL de isopropanol 80% e 

centrifugadas a 14.000 rpm por 3 minutos. Para eluição do DNA, transferiram-se as 

minicolunas para tubos de minicentrífuga, adicionaram-se 45 µL de água pré-

aquecida a 80°C e incubou-se por 1 minuto a temperatura ambiente. Finda a 

incubação, as amostras foram centrifugadas e as minicolunas descartadas. Após a 

adição de 5 µL de NaOH 3M, as amostras foram incubadas por 10 minutos a 
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temperatura ambiente. A seguir, adicionaram-se 75 µL de acetato de amônio 5M, 

incubou-se a solução por 5 minutos a temperatura ambiente, adicionou-se, então, 

350 µL de etanol absoluto gelado, 1 µL de glicogênio 20 mg/mL e incubou-se a        

-20°C overnight. Ao final desse período, as amostras foram centrifugadas a 14.000 

rpm por 15 minutos, o pellet foi lavado com 500 µL de etanol 70% gelado, 

submetido a uma nova centrifugação a 14.000 rpm por 15 minutos e, após secar 

naturalmente, eluído em 50 µL de TE. As amostras foram estocadas a -70°C até o 

momento de uso ou por até 3 meses. 

 

 

 

Figura 5. Representação esquemática do método de conversão do DNA com bissulfito de 

sódio utilizado em análises de metilação. 

 

3.8.2 - NESTED-PCR 

Após tratamento com bissulfito de sódio o DNA modificado foi amplificado 

por um protocolo de Nested-PCR, que consiste de duas reações de PCR, nas quais 

dois pares de primers são desenhados, sendo um mais externo e outro mais 
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interno. Os primers utilizados encontram-se presentes na Tabela 2. A reação de 

PCR foi realizada em um volume de 25 µL contendo tampão de PCR 1x 

(Invitrogen); 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen); 200 µM de dNTPs (Invitrogen); 0,32 µM 

de cada primer (senso e anti-senso) e 1 U de Taq Platinum (Invitrogen). Para a 

primeira reação utilizaram-se os primers mais externos e 1 µL de DNA modificado. 

As condições de PCR foram as seguintes: 94°C por 12 minutos, 1 ciclo de 94°C por 

3 minutos, 50°C por 3 minutos, 72°C por 2 minutos, 5 ciclos de 94°C por 3 minutos, 

52°C por 3 minutos, 72°C por 2 minutos e 35 ciclos de 94°C por 1 minuto, 55°C por 

1 minuto, 72°C por 1 minuto e extensão final de 72°C por 6 minutos. Para a 

segunda reação de PCR utilizaram-se os primers mais internos, 1 µL da primeira 

reação e as seguintes condições de ciclagem: 94°C por 12 minutos, 1 ciclo de 94°C 

por 3 minutos, 53°C por 3 minutos, 72°C por 2 minutos, 5 ciclos de 94°C por 3 

minutos, 55°C por 3 minutos, 72°C por 2 minutos e 35 ciclos de 94°C por 1 minuto, 

58°C por 1 minuto, 72°C por 1 minutos e extensão final de 72°C por 6 minutos. 

Para verificar os perfis de amplificação, 3 µL de cada amostra da segunda PCR 

foram aplicados em um gel de poliacrilamida 8%, preparado a partir de 7 mL de 

uma solução de poliacrilamida e bis-acrilamida na proporção 29:1, 7 µL de N,N,N,N 

tetra metiletilenodiamina (TEMED, Sigma) e 35 µL de persulfato de amônio (APS) 

10%. A eletroforese foi conduzida a 100 V por aproximadamente duas horas em 

tampão TBE 1X. Ao final da corrida, o gel foi fixado em 200 mL de solução de 

fixação (etanol absoluto 10% e ácido acético glacial 0,5%), sob agitação, por 10 

minutos, corado com AgNO3 10% por 10 minutos, lavado com água destilada e 

revelado com 200 mL de NaOH 3% e 2 mL de formaldeído 37%. 
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Tabela 2. Primers de galectina-3 usados na reação de Nested-PCR 

 

Alvo 

 

Externo 

 

Interno 

 

Murino 

 

F-5’TAGGTAGTTTTAGATAAGGG 3’ 

R-5’ CCCCAACATACCAAAAAAAAC 3’ 

 

 

F-5’ GGTATAGGTGAGGGGTATAG 3’ 

R-5’ TAACCAAACTAAAAACCAACTAC 3’ 

 

Humano 

 

F-5’ ATTTTATAAATAAAGTAATTTATTAATTG 3’ 

R-5’ TAAAATACTACCAACCTTCCC 3’ 

 

F-5’ TTATTTAGGTGATTTTGGAGAGGG 3’ 

R-5’ AAAAACAAAACACAAACTATAAAACTCTC 3’ 

F: Forward; R: Reverse 

 

3.8.3 - Purificação do produto de PCR 

Aproximadamente 20 µL da segunda reação de PCR (item 3.8.2) foram 

aplicados em um gel de agarose 0,8% em TBE 0,5X e brometo de etídeo 0,5 

µg/mL. Antes de serem aplicadas no gel, as amostras foram tratadas conforme 

descrito no item 3.8.1. A eletroforese foi realizada a 120 V em tampão TBE 0,5X por 

2 horas. Ao final da corrida, o gel foi visualizado sob luz UV e as bandas, 

correspondentes aos fragmentos de interesse, foram recortadas do gel e 

purificadas como descrito a seguir. Os produtos amplificados foram purificados 

utilizando-se o Kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen) segundo especificações do 

fornecedor. Basicamente, a cada 100 mg de gel foram adicionados 300 µL de 

tampão QG. A seguir, as amostras foram incubadas a 50°C até dissolução 

completa do gel. Finda essa etapa, adicionaram-se 100 µL de isopropanol a cada 

100 mg de gel inicial e transferiram-se as amostras para uma minicoluna. 

Centrifugou-se a 14.000 rpm por 1 minuto, descartou-se o sobrenadante, 

adicionaram-se mais 500 µL de tampão QG e centrifugou-se novamente a 14.000 

rpm por 1 minuto. Após descartar o sobrenadante, adicionaram-se 750 µL de 

tampão PE e centrifugou-se a 14.000 rpm por 1 minuto. Realizou-se uma nova 
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centrifugação para retirar o excesso de tampão, transferiu-se a minicoluna para um 

novo tubo de minicentrífuga, adicionaram-se 10·µL de água deionizada pH 8,0 a 

cada amostra e centrifugou-se a 14.000 rpm por 1 minuto. Finalmente, 2 µL de 

cada amostra foram aplicadas em um gel de agarose 1% em TBE 0,5X e brometo 

de etídeo 0,5 µg/mL para confirmar a qualidade da purificação. O produto obtido na 

reação de Nested-PCR, agora purificado, pôde ser clonado e seqüenciado como 

descrito a seguir. 

 

3.8.4 - Clonagem e transformação bacteriana 

Os fragmentos purificados foram clonados utilizando o Kit de clonagem 

pGEM-Teasy Vector (Promega) segundo especificações do fabricante. O vetor 

pGEM (Figura 6) apresenta um sítio múltiplo de clonagem dentro da região que 

codifica o gene da enzima β-galactosidase (lacZ). A inserção de um fragmento de 

DNA em um destes sítios de clonagem causa a interrupção do gene, levando à 

perda da função da β-galactosidade. A inativação da função β-galactosidade 

permite a identificação de clones recombinantes. A reação de ligação foi realizada 

em um volume final de 10 µL, contendo 1X tampão de ligação; 50 ng do vetor 

pGEM; 5 U de T4 DNA ligase e 2 µL do material purificado. A reação foi incubada 

a 4°C por 16 horas. No dia seguinte, distribuiu-se 10 µL de cada amostra em um 

filtro de nitrocelulose de 0,025 µm (Millipore) colocado sobre um filme de água e 

incubou-se a temperatura ambiente por 30 minutos. Esse procedimento foi 

realizado para retirar todo o excesso de sal presente na reação (microdiálise). Findo 

esse processo, 2 µL de cada amostra foram adicionados a um tubo contendo 30 µL 

da bactéria eletrocompetente DH10B. A seguir, as bactérias foram submetidas a 

eletroporação (resistência de 200 ohms, capacitância de 25 microfaradays e 

voltagem de 1,8 kV) em eletroporador (Gene Pulser, BioRad) e, após o choque, 

incubadas por 1 hora em 1 mL de meio LB (1% de triptona, 0,5% de extrato de 
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levedura, 1% de NaCl pH 7,5) a 37oC sob agitação constante (200 rpm). Ao final da 

incubação, 200 µL de bactérias foram plaqueadas em meio LB-ágar contendo 50 

µg/mL de ampicilina, 20 µg/mL de IPTG (isopropil-1-tio β-D-galactosídeo) e 4 µg/mL 

de X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosídeo). As placas foram incubadas a 

37°C overnight. 

 

 

Figura 6. Seqüência do sítio de clonagem do vetor pGEM mostrando onde o produto 

de PCR foi inserido. O vetor pGEM é um vetor linearizado e apresenta em suas 

extremidades 3’ uma desoxitimidina (T). A presença dessas timidinas permite que o produto 

de PCR se ligue com eficiência ao vetor porque a enzima polimerase adiciona uma 

desoxiadenosina (A) às extremidades 3’ dos produtos de PCR. Fonte: pGEM-Teasy Vector 

(Promega, Cat.# A1360). 

 

3.8.5 - PCR de colônia 

As bactérias contendo o vetor pGEM recombinante, com o fragmento de 

DNA purificado apresentavam coloração branca, enquanto que aquelas que 

receberam o vetor sem o fragmento de DNA purificado apresentavam coloração 

azul. Assim, 12 colônias brancas de cada placa foram selecionadas e adicionadas 

com o auxilio de palitos de dente autoclavados a um tubo de reação de PCR (uma 
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colônia por tubo). As reações foram realizadas em um volume final 20 µL contendo 

1X tampão da Taq DNA polimerase (GIBCO BRL), 200 µM de dNTPs (GIBCO 

BRL), 1,5 mM de MgCl2 (GIBCO BRL), 1 U Taq DNA polimerase (GIBCO BRL) e 

0,4 µM de primers específicos para o plasmídeo (pUC/M13, senso: 5'- CGC CAG 

GGT TTT CCC AGT CAC GAC-3’ e pUC/M13, anti-senso: 5'- TCA CAC AGG AAA 

CAG CTA TGA -3'). O DNA foi inicialmente denaturado por 5 minutos a 95°C e em 

seguida submetido a 35 ciclos de denaturação a 95°C por 45 segundos, 

anelamento a 55°C por 45 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto. Ao final da 

ciclagem, as moléculas foram estendidas por 7 minutos a 72°C. Finalmente correu-

se um gel de agarose 1% em TBE 0,5X, acrescido de brometo de etídeo 0,5 µg/mL. 

Antes de serem aplicadas no gel, as amostras foram tratadas conforme descrito no 

item 3.8.1. A eletroforese foi realizada a 100 V em tampão TBE 0,5X por 1 hora. Ao 

final da corrida, o gel foi visualizado sob luz UV e, as colônias que continham o 

DNA modificado com bissulfito de sódio ligado ao vetor pGEM foram selecionadas 

e submetidas a uma reação de seqüenciamento. 

 

3.8.6 - Reação de seqüênciamento 

A reação de seqüenciamento foi realizada utilizando-se o Kit DynamicTM ET 

terminator cycle sequencing (Amersham), seguindo as instruções do fabricante. 

Foram realizadas duas reações de seqüenciamento: uma reação continha somente 

o primer senso do vetor pGEM (pUC/M13, senso: 5'- CGC CAG GGT TTT CCC 

AGT CAC GAC-3’) e a outra somente o primer anti-senso do mesmo vetor 

(pUC/M13, anti-senso: 5'- TCA CAC AGG AAA CAG CTA TGA -3'). A reação foi 

realizada em um volume final de 10 µL contendo 1 µL de amostra (produtos 

gerados a partir da PCR de colônia); 2 µL de um mix contendo tampão da Taq, Taq 

polimerase, dNTP’s e ddNTP’s; 2 µL de save money 5M e 1 µL de primer 5 µM. 
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As condições de PCR foram as seguintes: 95°C por 95 segundos, 30 ciclos de 95°C 

por 18 segundos, 60°C por 12 segundos, 60°C por 4 minutos. 

 

3.8.7 - Precipitação da reação de seqüenciamento 

Após a PCR adicionaram-se 80 µL de isopropanol 75% a cada amostra, 

homogeneizou-se em vórtex e estocou-se no escuro a temperatura ambiente por 15 

minutos. Após esse período, centrifugaram-se as amostras a 4.000 rpm por 45 

minutos, descartou-se o sobrenadante e adicionaram-se 200 µL de etanol 70%. 

Realizou-se uma nova centrifugação a 4.000 rpm por 15 minutos e ressuspendeu-

se o pellet em 10 µL de formamida ultrapura. As amostras foram então 

homogeneizadas vigorosamente em vórtex e incubadas a 95°C por 3 minutos. Em 

seguida, foram colocadas em banho de gelo por 90 segundos e submetidas à 

eletroforese por capilaridade no seqüenciador automático ABI 3100 (Applied 

Biosystems) de acordo com as especificações do fabricante. 

 

3.9 - NORTHERN BLOT 

3.9.1 - Separação e transferência do RNA para a membrana 

20 µg de RNA total de melan-a, Tm1 e Tm5 foram preparados em tampão 

de amostra 5X, como descrito no item 3.4 e, em seguida separadas em gel de 

agarose 1%. A eletroforese foi realizada em tampão MOPS 1X, sob agitação 

constante a 60 V por 5 horas, a temperatura ambiente. Ao término da corrida, o gel 

foi visualizado em transiluminador (ImageMaster, Pharmacia) sob luz UV para 

verificar a integridade das bandas ribossomais 28s e 18S. A seguir, o gel foi lavado 

duas vezes com água deionizada por 15 minutos cada e duas vezes por 15 minutos 

cada com uma solução SSC 5x feita a partir de uma solução SSC 20X (0,3M citrato 

de sódio pH 7,0, 3M NaCl). O gel foi transferido para uma membrana de nylon 

(Hybond-n; Amersham biosciences) previamente incubada por 30 minutos em água 
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e mergulhada na solução de SSC 5x. O gel foi cuidadosamente colocado sob a 

membrana de maneira a impedir a formação de bolhas. A transferência foi realizada 

sob condições de vácuo (Vácuo Dine, Pharmacia) e em quatro etapas de 15 

minutos cada, sendo as duas primeiras etapas realizadas em solução SSC 5X e as 

outras duas com SSC 10X, trocando-se sempre as soluções entre cada etapa. 

Após a transferência a membrana foi incubada em solução SSC 2x por 10 minutos 

e seca naturalmente a temperatura ambiente. Posteriormente fixou-se o RNA na 

membrana através da exposição de cada lado da membrana à luz ultravioleta por 5 

minutos cada. 

 

3.9.2 - Síntese da sonda 

O cDNA utilizado para a síntese da sonda radioativa foi obtido a partir do 

produto de PCR gerado após amplificação de cDNA de melan-a e/ou Tm1 com 

primers específicos para os genes de Galectina-3 e Galectina-1. Assim, 20 µL da 

reação de PCR foram separados em gel de agarose 1,5% em TBE 0,5X e brometo 

de etídeo 0,5 µg/mL. Após confirmação da amplificação, através de visualização 

sob luz UV, os produtos de PCR foram purificados com um Kit de purificação de 

produto de PCR Wizard SV Gel and PCR Clean-up System (Promega) conforme 

especificação do fabricante. Basicamente, os produtos de PCR foram recortados do 

gel e tratados com a solução Membrane Binding Solution (10 µL por 10 mg de gel). 

Após breve homogeneização, as amostras foram incubadas a 65°C até completa 

dissolução do gel. Finda essa etapa, as amostras foram transferidas para uma 

minicoluna, incubadas por 1 minuto a temperatura ambiente e centrifugadas a 

10.000 rpm por 1 minuto. A seguir, o sobrenadante foi descartado e as minicolunas 

foram lavadas duas vezes com Wash Solution. Na primeira lavagem adicionaram-

se 700 µL de Wash Solution e centrifugou-se a 10.000 rpm por 1 minuto; na 

segunda lavagem adicionaram-se 500 µL da mesma solução e centrifugou-se a 
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10.000 rpm por 5 minutos. Transferiram-se as minicolunas para um tubo novo, 

adicionaram-se 50 µL de água DEPC e incubou-se por 1 minuto a temperatura 

ambiente. Os fragmentos assim purificados foram utilizados como sonda. Cada 

sonda foi marcada com o Kit de marcação Rediprime II Randon-Prime Labelling 

System (Amersham Biosciences) conforme descrito a seguir. A um volume 

contendo 50 ng de cDNA de cada amostra foram adicionados 45 µL de TE. Após 

fervura por 10 minutos, as amostras foram transferidas para um tubo contendo uma 

mistura de dNTPs, random primers (seqüências iniciadoras aleatórias), Klenow 

(enzima DNA polimerase) e 5 µL do nucleotídeo citosina marcado com 32P ([α-

32P]dCTP). Toda a reação foi realizada em banho de gelo. Após a adição de todos 

os componentes, a reação foi incubada a 37°C por 30 minutos. A seguir, a reação 

foi submetida a gel filtração, usando-se uma coluna de Sephadex, granulosidade 

G50, que permite separar o cDNA (“flow through”) do restante do material 

indesejado (retido na coluna). Findo esse processo, 2 µL de cDNA marcado foi 

colocado em um tubo de cintilação contendo 5 mL de aquasol (1 L de Triton x-100, 

Merck; 0,6 g de POPOP, Sigma; 12 g de PPO, Sigma; 2 L de Tolueno, Merck) e, 

então efetuou-se a contagem da radioatividade total desse volume em um contador 

de cintilação LS-5000 (Beckman). 

 

3.9.3 - Hibridização da membrana  

As membranas foram, inicialmente, incubadas com uma solução de 

hibridização contendo SSPE 5x (0,75 M NaCl, 50 mM NaH2PO4, 4 mM EDTA pH 

7,4), Denhart’s 5x (Ficoll 400 50 mg/mL, polivinilpirolidona 50 mg/mL, BSA 50 

mg/mL), SDS 1%, formamida 50%, Sulfato de Dextran 5% e DNA de esperma de 

salmão denaturado 200 µg/mL, por 1 hora em forno de hibridização (Techine) a 

42°C. A seguir, foi realizada a hibridização com a sonda de interesse. Para tanto, 

aproximadamente 2x106 cpm/mL da sonda foi fervida por 10 minutos e, então, 
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adicionada à solução de hibridização. A hibridização foi realizada a 42°C por 16 

horas. Ao final da etapa de hibridização, as membranas foram lavadas 2 vezes com 

SSPE 2x e SDS 0,1%. Cada lavagem foi realizada por 15 minutos a 23°C. 

Finalmente, realizou-se uma última lavagem de 15 minutos com SSPE 1x e SDS 

0,1% a 42°C. Após secar naturalmente sobre papel filtro, as membranas foram 

acondicionadas em sacos plásticos e expostas a um filme de raio X-Omat XK-1 

100SH (Kodak), dentro de cassetes de filmagem, e a seguir, mantidas a -70°C 

overnight. Para revelação, o filme foi colocado em solução reveladora e reforçador 

Gbx (Sigma) até o aparecimento das bandas. Em seguida foi fixado com fixador 

(Kodak) por 10 minutos e lavado em água corrente. 

 

3.10 – ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS POR WESTERN 

BLOT 

3.10.1 – Extração de proteínas 

As células foram lavadas com PBS, destacadas com solução de PBS/EDTA 

e centrifugadas a 2.000 rpm por 2 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet foi ressuspenso em 1 mL de tampão de lise (Triton X-100 1%, NaCl 150 mM, 

Tris 50 mM pH 7,4, EDTA 5 mM), contendo os inibidores de proteases aprotinina 2 

µg/mL e fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 1 mM. O lisado foi, então, mantido por 15 

minutos a 4°C. A seguir, as amostras foram centrifugadas a 13.000 rpm por 15 

minutos a 4°C, o sobrenadante foi recolhido, transferido para tubos novos e 

estocados a -20°C até o momento do uso, quando sua concentração protéica foi 

determinada. 

 

3.10.2 - Dosagem de proteínas 

A concentração protéica dos extratos foi determinada segundo o método de 

Lowry,215 utilizando-se o Kit de dosagem protéica DC Protein Assay (BioRad) 
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conforme instruções do fabricante. Em uma placa de 96 poços, foram colocados 4 

µL de cada amostra a ter sua concentração protéica determinada, 20 µL da solução 

de tartarato de cobre e 160 µL do reagente de Follin. A placa foi homogeneizada 

cuidadosamente e após 15 minutos a temperatura ambiente sua absorbância a 655 

nm foi determinada e comparada às obtidas em curva padrão de BSA (0-2,5 µg de 

BSA).  

 

3.10.3 – Eletroforese em gel de poliacrilamida: SDS/PAGE 

Os extratos protéicos a serem analisados foram separados por eletroforese 

em gel de poliacrilamida segundo protocolo de Laemmli (1970) 216. O gel de corrida 

foi preparado com Tris-HCl 1,5M pH 8,8; SDS 0,4%; persulfato de amônio 0,3%, 

TEMED 0,015% e acrilamida 7,5 ou 10%. O gel de empilhamento foi preparado 

com Tris-HCl 0,125 M pH 6,8; SDS 0,1%; acrilamida 4%; APS 0,05% e TEMED 

0,025%. Os extratos protéicos foram diluídos em tampão de amostra não redutor 

2X (Tris-HCl 200 mM pH 6,8; SDS 4%; glicerol 20%; azul de bromofenol 0,01%), 

aquecidos por 5 minutos a 100°C e aplicados no gel SDS/PAGE 7,5, 10 ou 12%. A 

eletroforese foi feita em tampão de corrida 1X, preparado a partir de tampão de 

corrida 10X (Tris 250 mM, glicina 1,9 M, SDS 1%), a temperatura ambiente e sob 

voltagem constante de 50 V por aproximadamente 4 horas. Todas as amostras 

foram separadas em dois géis SDS/PAGE: um gel foi transferido para a membrana 

de PVDF e o outro foi utilizado como controle de aplicação de massa (controle de 

massa). O gel de controle de massa foi corado com uma solução de Coomassie 

blue (10% ácido acético, 50% metanol e 0,05% Coomassie blue 250, Sigma) por 45 

minutos a temperatura ambiente, sob agitação. Em seguida, o gel foi mantido em 

solução descorante (30% metanol e 7% ácido acético), sob agitação, até que todo o 

excesso de corante fosse retirado. Após lavagem em água destilada o gel foi seco 

por 45 minutos a 80°C em secador de gel (Hoefer, modelo GD2000). 
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3.10.4 – Transferência para membrana PVDF: Western Blot 

Os extratos protéicos separados em gel SDS/PAGE foram 

eletroforeticamente transferidos para membrana de PVDF (Hydrophobic 

Polyvinylidene difluoride, Amersham) previamente umedecida em metanol e água 

destilada. A transferência foi realizada em tampão Tris 25 mM, glicina 192 mM e 

metanol 20% (v:v) por 1 hora a 80 V a 4°C. Ao final da transferência, a membrana 

foi novamente mergulhada em metanol e água destilada e, em seguida, incubada 

em leite Molico (Nestlé) 5% em PBS por 1 hora a temperatura ambiente, sob 

agitação constante, para bloqueio de sítios inespecíficos. Após 2 lavagens com 

PBS, a membrana foi incubada por 16 horas a 4°C ou por 1 hora a temperatura 

ambiente com a solução derivada do hibridoma TIB 166 que contém o anticorpo 

monoclonal anti-galectina-3 M3/38 (American Type of Culture Collection, ATCC) ou 

com o anticorpo policlonal anti-galectina-1 (cedido ao laboratório pela Dra. Claudia 

Souto Maior, Córdoba, Argentina). Após 3 lavagens de 10 minutos com leite Molico 

5% em PBS, a membrana foi incubada por 1 hora, sob agitação constante com o 

anticorpo secundário anti-imunoglobulina G de rato conjugada a peroxidase (Sigma) 

1:500 ou com o anticorpo secundário anti-imunoglobulina G de coelho conjugada a 

peroxidase (Sigma) 1:100, respectivamente para galectina-3 e galectina-1. Finda 

incubação, a membrana foi submetida a 3 lavagens de 10 minutos com leite Molico 

5% em PBS e, posteriormente imersa em solução contendo 7,5 mL de PBS, 20 µL 

de peróxido de hidrogênio e 5 mg de DAB (3.3’-tetraidrocloreto de 

diaminobenzidina, Sigma), para detecção da presença de galectina-3 e galectina-1. 

A reação foi interrompida pela imersão da membrana em água destilada após o 

aparecimento das bandas. 
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3.11 – IMUNOPRECIPITAÇÃO 

3.11.1 – Lise celular 

A extração das proteínas citoplasmáticas foi realizada como descrito no item 

3.10.1. Após centrifugação, o sobrenadante foi recolhido e o pellet resultante dessa 

centrifugação foi ressuspendido em tampão de lise (Hepes 40 mM pH 7,4, Triton X-

100 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 1%, NaCl 150 mM, PMSF 1 mM e 

aprotinina 2 µg/mL; pH 7,4) para a extração das proteínas nucleares. A extração 

procedeu como descrito anteriormente no item 3.10.1. Os extratos foram mantidos 

a -20°C até o momento do uso.  

 

3.11.2 – Preclear do lisado 

Para preclear do lisado, um anticorpo que não reconhece o antígeno que 

está sendo estudado é adicionado ao extrato. Assim, 500 µL de extrato nuclear 

foram incubados com 5 µL de soro de camundongo por 1 hora a 4°C sob agitação. 

A seguir, adicionaram-se 250 µL de tampão de lise nuclear (item 3.11.1) contendo 

proteína G acoplada a beads de Sepharose (Sigma) 10% (v:v) para remoção dos 

anticorpos presentes no soro de camundongo. As amostras foram incubadas 

novamente por 1 hora a 4°C sob agitação e, após esse período, foram 

centrifugadas a 10.000 rpm por 1 minuto a 4°C e o sobrenadante foi recolhido. 

 

3.11.3 – Incubação com anticorpo específico 

O sobrenadante recolhido foi então incubado com 2 µg do anticorpo 

monoclonal anti-DNMT1 (Imgenex) overnight a 4°C sob agitação. Findo esse 

período, adicionou-se igual volume de tampão de lise nuclear contendo proteína G 

acoplada a beads de Sepharose 10% (v:v) e incubou-se a 4°C sob agitação por 2 

horas. A seguir, centrifugou-se a 10.000 rpm por 1 minuto a 4°C e desprezou-se o 

sobrenadante. Os beads foram recolhidos e submetidos a 3 lavagens de 10 minutos 
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a 4°C sob agitação como descrito a seguir: duas lavagens com 10 mL de tampão 

Tris 50 mM, NaCl 500 mM, Triton X-100 0,1%; pH 8,0 e uma lavagem com 10 mL 

de tampão Tris 50 mM, NaCl 150 mM, Triton X-100 0,1%; pH 6,8. Centrifugou-se a 

10.000 rpm por 1 minuto a 4°C, desprezou-se o sobrenadante, adicionou-se aos 

imunoprecipitado 50 µl de tampão de amostra não redutor 2X (Tris-HCl 200 mM pH 

6,8; SDS 4%; glicerol 20%; azul de bromofenol 0,01%) e incubou-se por 5 minutos 

a 100°C para eluição do imunocomplexo. A seguir, a amostra eluída foi aplicada em 

gel SDS/PAGE 7,5% e, a eletroforese foi realizada como descrito no item 3.10.3. 

Após eletroforese, foi realizado um Western blot como descrito no item 3.10.4 

utilizando 2 µg/mL do anticorpo primário anti-DNMT1(Imgenex) e o anticorpo 

secundário anti-imunoglobulina G de camundongo conjugada a peroxidase (Sigma) 

1:500. 

 

3.12 - TRATAMENTO COM 5'-AZA-2'-DEOXICITIDINA, 

TRICOSTATINA E ACIDO- 4-FENILBUTÍRICO 

Células Tm1 (1x106 células) foram plaqueadas em garrafas de 75cm2 

contendo 5 mL de meio RPMI, pH 6,9, acrescido de soro fetal bovino (5%, v:v) e 

éster de forbol 200 nM. Após 24 horas de cultivo, as células foram tratadas com 

diferentes concentrações de 5-aza-2'-deoxicitidina (Sigma) (2,5, 5 e 10 µM) por 72 

horas; com 10 µM de 5-aza-2'-deoxicitidina (5-Aza-CdR) por 48 horas e diferentes 

concentrações de tricostatina A (ICN Biomedicals) (50,100 e 200 nM) por mais 24 

horas; com diferentes concentrações de acido-4-fenilbutírico (MERCK) (1, 2, 3 e 4 

mM) por 72 horas e também com 10 µM de 5-Aza-CdR por 48 horas e diferentes 

concentrações de ácido-4-fenilbutírico (1, 2, 3 e 4 mM) por mais 24 horas. Os 

tratamentos foram adicionados a cada 24 horas por um período de 72 horas. A 

cada adição dos tratamentos o meio de cultivo era trocado. As células também 
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foram cultivadas em meio contendo DMSO (diluente de 5-Aza-CdR) e etanol 

(diluente da tricostatina A e do ácido-4-fenilbutirico). No final do tratamento as 

células foram lavadas com PBS e foram isolados DNA, RNA e proteína como 

descrito anteriormente. 

 

3.13 - PCR METILAÇÃO ESPECÍFICA (MSP) 

3.13.1 - Desenho dos primers 

A técnica de MSP (Methylation-specific PCR) 217 consiste no tratamento das 

amostras de DNA com bissulfito de sódio e posterior amplificação do DNA 

modificado. No MSP os primers são desenhados dentro de regiões ricas em CpG. 

Os dois pares de primers são desenhados de maneira que se possa distinguir entre 

o DNA metilado e o não metilado após tratamento com bissulfito de sódio. No 

desenho dos primers é importante levar em consideração a modificação dos 

dinucleotídeos pelo bissulfito de sódio e, além disso, desenhar primers que 

contenham pelo menos um par CpG próximo à extremidade 3´dos primers (para 

permitir a máxima discriminação na reação de PCR entre o DNA metilado e o não 

metilado). Dessa forma, após a reação de PCR, as amostras de DNA metiladas são 

somente amplificadas com os primers metilados enquanto que as não metiladas 

são amplificadas com os primers não metilados.  

Os primers para análise do gene de galectina-3 de camundongo foram 

desenhados levando em consideração a localização dos dinucleotídeos CpG 

metilados, presentes na região promotora desse gene, bem como a localização dos 

sítios de ligação do fator de transcrição Sp1. Os primers foram desenhados mais 

precisamente em regiões do promotor de galectina-3 cujos dinucleotídeos CpG 

correspondentes a sítios de ligação do fator Sp1 apresentaram-se desmetilados 

após o tratamento com o inibidor de metiltransferase, 5-aza-2´deoxicitidina (Figura 

7). Foram desenhados, então, dois pares de primers: (Tabela 3) um par para a 
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situação metilada (primer senso e anti-senso) e um par para a situação não 

metilada (primer senso e anti-senso). Os primers utilizados para análise de 

metilação do promotor de galectina-3 humana foram descritos previamente por 

Lahm et al.218 e estão presentes na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Primers de galectina-3 usados nas reações de MSP. 

Primers Senso 5’→→→→ 3’ Antisenso 5’→→→→ 3’ Tamanho (pb) 

 

Murino 

Metilado 

 

 

AGTTTTGATAGTTAGCGGAGCGG 

 

 

 

CCAAAACCCGCTAACATCCCG 

 

 

273 

 

Murino 

Não 

Metilado 

 

 

TTAGTTTTGATAGTTAGTGGAGTGG 

 

 

ACCCAAAACCCACTAACATCCCA 

 

 

273 

 

Humano 

Metilado 

 

 

 

GGAGCGTTACGGAATTTAAC 

 

 

TCCGAACGACTACTAACGAAAA 

 

 

273 

 

Humano 

Não 

Metilado 

 

 

GGGAGTGTTATGGAATTTAAT 

 

 

CTCCAAACAACTACTAACAAAAA 

 

 

275 

Os dinucleotídeos CpG contidos dentro dos primers estão em negrito. 
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Figura 7. Posicionamento dos primers para as reações de MSP dentro da região 

promotora e primeiro exon do gene de galectina-3 murina (posição -137 a +377 em 

relação ao início de transcrição GTA). Esta região do gene de galectina-3 contém 33 ilhas de 

CpG (em vermelho). Os primers foram desenhados nos dinucleotídeos CpG 13, 14, 29 e 30 sendo que 

os dinucleotídeos 1, 8, 14, 15 e 29 possuem sítio de ligação para o fator de transcrição Sp1 

(seqüência sublinhada). As setas indicam as regiões onde os primers foram desenhados. Cada seta 

representa um par de primer para a situação metilada e não metilada. Os dinucleotídios em azul 

correspondem às diferenças observadas entre a seqüência L08649 depositada no GenBank e a 

seqüência encontrada nas linhagens melan-a, Tm1e Tm5. Nestas linhagens estas seqüências 

correspondem a ilhas de CpG. Seqüência em rosa: início de transcrição. 

 

3.13.2 - PCR 

O DNA das células melan-a, Tm1, Tm5, MCF-7, SKBR3 e dos tecidos de 

melanoma humano, após modificação com bissulfito de sódio conforme descrito no 

item 3.8.1, foram amplificados por PCR utilizando os pares de primers presentes na 

Tabela 3. A reação de PCR foi realizada em um volume de 25 µL contendo tampão 

de PCR 1x (Invitrogen); 1,5 mM de MgCl2 (Invitrogen); 0,2 mM de dNTPs 

(Invitrogen); 0,16 µM de cada primer e 1 U de Taq Platinum (Invitrogen). Em cada 

tubo de reação foi adicionado 1 µL de DNA modificado com bissulfito de sódio. As 

condições de PCR foram as seguintes: 95°C por 10 minutos, 40 ciclos de 95°C por 

45 segundos, 58oC por 45 segundos, 72°C por 1 minuto e extensão final de 72°C 

TGGTC

CG G

GGAAAAGA TGGAG

CACTAATCAGGTGAG GT

ACTGCTCAGTGCACCAAGAAAGGGTTGGGCTCC GAGGTGACCTTCAGGGTTCCC

AGG ACCTACATA

CTAAGTCTCTTTGGGAT TTAGAGT

GAGCCACAACTA

5’ TGGTC

CG G

GGAAAAGA TGGAG

CACTAATCAGGTGAG GT

ACTGCTCAGTGCACCAAGAAAGGGTTGGGCTCC GAGGTGACCTTCAGGGTTCCC

AGG ACCTACATA

CTAAGTCTCTTTGGGAT TTAGAGT

GAGCCACAACTA

GGCACAGGTGAGGGGCACAGGCTGGCGGGCGTGTCCCAGTCCACTGTGGGGAAGCTCCG

TGGGGCGCGGTCCAGCCAGGGCCCTGCAGGGCGAGGGATGCTGGCCTGGGAGGGCGGGCCCG

GTACTAGAAGCGGCCGAGCCACCGCCCAGCTCTGACAGCTAGCGGAGCGGCGGG

CGGCACAGAGAGCACTACCCAGGTGAGCGGGTGCGGGGCGCGGGGACCG

CGGGAGATGGACG

CGCTGGTCTACGCCTTGGGCTCTGCTGCGGGTAACTCTCGGAGAAAGTTAGTCACG

GGCGGGATGCCAGCGGGCCCTGGGCACTCCTTCGAAGCCCTGCG

CGGAGATCCACCTTGTAGCTGGCCCCTAGCTTGGCCA 3’

GGCACAGGTGAGGGGCACAGGCTGGCGGGCGTGTCCCAGTCCACTGTGGGGAAGCTCCG

TGGGGCGCGGTCCAGCCAGGGCCCTGCAGGGCGAGGGATGCTGGCCTGGGAGGGCGGGCCCG

GTACTAGAAGCGGCCGAGCCACCGCCCAGCTCTGACAGCTAGCGGAGCGGCGGG

CGGCACAGAGAGCACTACCCAGGTGAGCGGGTGCGGGGCGCGGGGACCG

CGGGAGATGGACG

CGCTGGTCTACGCCTTGGGCTCTGCTGCGGGTAACTCTCGGAGAAAGTTAGTCACG

GGCGGGATGCCAGCGGGCCCTGGGCACTCCTTCGAAGCCCTGCG

CGGAGATCCACCTTGTAGCTGGCCCCTAGCTTGGCCA

-137

-377

TGGTC

CG G

GGAAAAGA TGGAG

CACTAATCAGGTGAG GT

ACTGCTCAGTGCACCAAGAAAGGGTTGGGCTCC GAGGTGACCTTCAGGGTTCCC

AGG ACCTACATA

CTAAGTCTCTTTGGGAT TTAGAGT

GAGCCACAACTA

5’ TGGTC

CG G

GGAAAAGA TGGAG

CACTAATCAGGTGAG GT

ACTGCTCAGTGCACCAAGAAAGGGTTGGGCTCC GAGGTGACCTTCAGGGTTCCC

AGG ACCTACATA

CTAAGTCTCTTTGGGAT TTAGAGT

GAGCCACAACTA

GGCACAGGTGAGGGGCACAGGCTGGCGGGCGTGTCCCAGTCCACTGTGGGGAAGCTCCG

TGGGGCGCGGTCCAGCCAGGGCCCTGCAGGGCGAGGGATGCTGGCCTGGGAGGGCGGGCCCG

GTACTAGAAGCGGCCGAGCCACCGCCCAGCTCTGACAGCTAGCGGAGCGGCGGG

CGGCACAGAGAGCACTACCCAGGTGAGCGGGTGCGGGGCGCGGGGACCG

CGGGAGATGGACG

CGCTGGTCTACGCCTTGGGCTCTGCTGCGGGTAACTCTCGGAGAAAGTTAGTCACG

GGCGGGATGCCAGCGGGCCCTGGGCACTCCTTCGAAGCCCTGCG

CGGAGATCCACCTTGTAGCTGGCCCCTAGCTTGGCCA 3’

GGCACAGGTGAGGGGCACAGGCTGGCGGGCGTGTCCCAGTCCACTGTGGGGAAGCTCCG

TGGGGCGCGGTCCAGCCAGGGCCCTGCAGGGCGAGGGATGCTGGCCTGGGAGGGCGGGCCCG

GTACTAGAAGCGGCCGAGCCACCGCCCAGCTCTGACAGCTAGCGGAGCGGCGGG

CGGCACAGAGAGCACTACCCAGGTGAGCGGGTGCGGGGCGCGGGGACCG

CGGGAGATGGACG

CGCTGGTCTACGCCTTGGGCTCTGCTGCGGGTAACTCTCGGAGAAAGTTAGTCACG

GGCGGGATGCCAGCGGGCCCTGGGCACTCCTTCGAAGCCCTGCG

CGGAGATCCACCTTGTAGCTGGCCCCTAGCTTGGCCA

-137

-377
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por 1 minuto. Ao final da PCR, as amostras foram corridas em um gel de 

poliacrilamida 8%. Após a corrida o gel foi corado com prata como descrito 

anteriormente no item 3.8.2. 

 

3.14 – ANÁLISE DO NÍVEL DE EXPRESSÃO POR PCR EM TEMPO 

REAL 

A PCR em Tempo Real é um sistema de detecção que utiliza fluoróforos que 

permitem o acompanhamento da reação de amplificação e, conseqüentemente da 

quantidade de produto amplificado ao longo dos ciclos.  

O nível de expressão da enzima DNMT1 nas linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 

foi avaliado por PCR em Tempo Real, utilizando-se a metodologia do SYBR 

Green. Nessa metodologia o SYBR Green liga-se à dupla fita de DNA e, quando 

excitado pela luz emitida pelo sistema óptico do termociclador, emite fluorescência 

verde. Uma vez que novas moléculas de DNA são formadas a cada ciclo da reação, 

o nível de fluorescência emitida aumenta ao longo da reação (Vitzthum et al., 

1999).219 Os valores quantitativos foram obtidos no ponto no qual a fluorescência 

emitida ultrapassou um limiar de detecção estabelecido (CT: Cycle Treshold), ou 

seja, no ponto no qual a amplificação do produto foi detectada. Os dados de 

quantificação obtidos foram analisados pelo software de análise do aparelho ABI 

Prism 7300 Sequence Detection System (Applied Biosystems). 

 

3.14.1 – Padronização das concentrações dos primers e da quantidade de 

cDNA 

As concentrações dos primers foram padronizadas com base em dois 

parâmetros: utilização das menores concentrações dos primers a fim de evitar a 

formação de dímeros de primers e a obtenção dos menores valores de CT. Para as 



 Material e métodos 

 

 60 

amostras de cDNA, as quantidades utilizadas foram padronizadas de maneira a 

garantir os menores valores de CT. 

As reações foram realizadas em placas de 96 poços (MicroAmp Optical, 

Applied Biosystems) em um volume final de 20 µL. Cada reação foi realizada em 

duplicata na presença de 10 µL de SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), 10 a 100 ng de cada amostra de cDNA e 200 a 800 nM de cada 

primer. Os primers utilizados nessas reações foram desenhados por meio do 

software Primer Express 2.0 do aparelho ABI Prism 7300 Sequence Detection 

System (Applied Biosystems) e estão presentes na Tabela 4. O gene constitutivo 

utilizado para corrigir variações nas quantidades iniciais de cDNA foi a β-actina. As 

condições de amplificação foram as seguintes: 50°C por 2 minutos para ativação da 

enzima AmErase (se presente na reação), 95°C por 10 minutos para ativação da 

AmpliTaq Gold DNA Polimerase e 40 ciclos de 95°C por 15 segundos, 60°C por 1 

minuto. Uma etapa final de 20 minutos, na qual a temperatura aumenta 

gradualmente de 60°C para 95°C a 0,2°C por segundo com a contínua aquisição da 

fluorescência, foi adicionada ao final da amplificação para submeter os produtos 

amplificados a uma curva de dissociação. A análise da curva de dissociação 

permite verificar se a reação está livre de produtos inespecíficos e/ ou de dímeros 

de primers. A especificidade dos produtos amplificados também foi verificada em 

gel de poliacrilamida 8% como descrito anteriormente no item 3.8.2 (Figura 8). 
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Tabela 4. Primers usados nas reações de PCR em Tempo Real.  

 

Primers 

 

Senso 5’→→→→ 3’ 

 

Antisenso 5’→→→→ 3’ 

 

DNMT1 

 

CCGGTTCTTCGGCAACAT 

 

GGTGGTGGCACAGCATTACC 

 

β-actina 

 

GACAGGTGCAGAAGGAGATTACTG 

 

TCTGGCTCCTAGCACCA 
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Figura 8. Padronização da reação de PCR em Tempo Real para o gene DNMT1. A 

especificidade da reação de PCR em Tempo Real para o gene DNMT1, durante a etapa de 

padronização, foi avaliada por meio de análise da curva de dissociação (A) e por meio de 

eletroforese em gel de poliacrilamida 8% (B). No gel estão indicadas as concentrações de 

primers ensaiadas. NTC corresponde à reação na ausência de primers. As linhas na curva 

de dissociação representam cada condição de primer testada. 

 

3.14.2 – Análise dos dados de expressão 

A expressão diferencial da enzima DNMT1 (transcrito alvo) foi determinada 

através do método de quantificação relativa em relação a um controle endógeno ou 

gene normalizador. O gene da β-actina foi utilizado como normalizador e a 

quantificação entre as linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 foi realizada utilizando a 

800 nM 400 nM 200 nM NTC800 nM 400 nM 200 nM NTC

A

B

800 nM 400 nM 200 nM NTC800 nM 400 nM 200 nM NTC

A

B
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linhagem melan-a como amostra referência. Para o cálculo da expressão diferencial 

foi utilizado o modelo matemático proposto por Pfaffl em 2001.220  

 

R= (Ealvo)∆C
T

alvo /(E normalizador)∆C
T

 normalizador 

 

Onde E alvo corresponde à eficiência de amplificação dos primers 

específicos para o transcrito alvo, E normalizador corresponde a eficiência de 

amplificação dos primers específicos para o gene normalizador, ∆CT alvo 

corresponde a diferença entre o CT do transcrito alvo obtido para a amostra em 

análise e o CT do transcrito alvo obtido para a amostra de referência, ∆CT 

normalizador corresponde a diferença entre o CT do gene endógeno obtido para a 

amostra em análise e o CT do gene endógeno obtido para a amostra de referência.  

As eficiências de amplificação dos primers foram calculadas de acordo com 

a equação: 

E 10(-1/slope) 

Onde, Slope corresponde à inclinação da reta obtida quando se analisa a 

variação do CT do transcrito alvo e do normalizador em função do log de diferentes 

quantidades de cDNA. Neste caso, foram utilizadas as seguintes quantidades de 

cDNA: 100; 10; 1; 0,1 e 0,01 ng. Essas quantidades de cDNA foram obtidas por 

meio de diluição seriada da amostra de cDNA original, sintetizada a partir de 10 µg 

de RNA total (item 3.4). Na figura 9 está representado o gráfico gerado para o 

cálculo da eficiência de amplificação. 
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Figura 9. Curva padrão de cDNA utilizada para determinação da eficiência de 

amplificação. Para determinar a eficiência da reação de amplificação foi realizada uma 

curva padrão utilizando diferentes concentrações (100; 10; 1; 0,1; 0,01 ng) de cDNA de 

melan-a. O valor de CT foi analisado em função do log da concentração do cDNA. A 

inclinação da reta foi utilizada para calcular a eficiência de amplificação segundo a fórmula: 

E=10
(-1/slope)

, em que o slope corresponde à inclinação da reta. CT: Cycle Treshold, ponto no 

qual a amplificação do produto foi detectada. Log CO: log de diferentes quantidades de 

cDNA. 

 

 

Slope: -3,115953
R2: 0,987866
Slope: -3,115953
R2: 0,987866
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4. RESULTADOS 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE EXPRESSÃO DE 

GALECTINA-3 EM UM MODELO DE PROGRESSÃO TUMORAL DE 

MELANOMA MURINO. 

A expressão de galectina-3 no modelo de progressão tumoral de 

melanoma murino desenvolvido por nosso grupo foi determinada por Western blot. 

Como descrito anteriormente, esse modelo consiste de uma linhagem não 

tumorigênica, melan-a, e duas linhagens tumorigênicas Tm1 e Tm5, derivadas de 

melan-a após seleção por crescimento independente de ancoragem. Para avaliar 

o acúmulo de galectina-3 nesse modelo, extratos protéicos de melan-a, Tm1 e 

Tm5 foram preparados como descrito em Materiais e Métodos. Em seguida, estes 

extratos foram separados em gel de poliacrilamida 10%, transferidos para uma 

membrana PVDF e tratados com o anticorpo M3/38 que reconhece 

especificamente a proteína galectina-3. Como ilustrado na Figura 10 A, a 

presença de galectina-3 foi verificada somente na linhagem não tumorigênica 

melan-a. A expressão do RNAm do gene de galectina-3 nessas linhagens também 

foi determinada. Para tanto, foi realizado um ensaio de Northern blot. A análise de 

Northern blot mostrou que apenas a linhagem melan-a expressava o gene de 

galectina-3 (Figura 10 B). 
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Figura 10. As linhagens tumorigênicas não expressam galectina-3. (A) 30 microgramas 

de extratos proteícos de melan-a, Tm1 e Tm5 foram analisados por Western blot para 

galectina-3. A seta indica presença de galectina-3 e sua massa molecular aparente em kDa. 

Galectina-3 não foi detectada em extratos de Tm1 e Tm5, mas foi detectada em grandes 

quantidades em extratos de melan-a. (B) a ausência de galectina-3 em Tm1 e Tm5 foi 

associada com a perda da expressão de RNAm, como mostrado por Northern blot. (R) 

expressão relativa de RNAm de galectina-3. GAPDH foi utilizado como controle da 

integridade do RNA. 

 

4.2 – AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GALECTINA-1 NAS 

LINHAGENS MELAN-A, TM1 E TM5. 

A expressão de galectina-1 também foi avaliada no modelo de progressão 

tumoral em estudo. Diferente do observado para galectina-3, verificou-se que todas 

as linhagens que constituíam esse modelo (melan-a, Tm1 e Tm5) apresentavam 

expressão (tanto do RNAm como da proteína) de galectina-1 (Figura 11). 

Entretanto, nas linhagens tumorigênicas (Tm1 e Tm5), os níveis de expressão do 

gene de galectina-1 encontravam-se aumentados (Figura 11 A). Como ilustrado na 
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Figura 11, as diferenças na expressão do RNAm do gene de galectina-1, 

aparentemente, não foram refletidas no acúmulo dessa proteína.  

 

 

 

Figura 11. As linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 expressam galectina-1. (A) a expressão de 

RNAm de galectina-1 encontra-se aumentada em Tm1 e Tm5 quando comparada a melan-

a, como mostrado por Northern blot. (B) 30 microgramas de extratos proteícos de melan-a, 

Tm1 e Tm5 foram analisados por Western blot para galectina-1. A seta indica presença de 

galectina-1 e sua massa molecular aparente em kDa. Galectina-1 foi detectada em extratos 

de todas as linhagens murina. (R) expressão relativa de RNAm de galectina-1. GAPDH foi 

utilizado como controle da integridade do RNA. 

 

4.3 – AVALIAÇÃO IN SILICO DA PRESENÇA DE ILHAS DE CPG 

NO PROMOTOR DO GENE DE GALECTINA-3 MURINA.  

A seqüência do gene da galectina-3 murina depositada no GenBank sob 

número de acesso L08649 foi utilizada para identificação de possíveis ilhas de CpG 

no promotor do gene de galectina-3. Essa seqüência apresenta cerca de 7.000 
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pares de bases. Análise in silico dessa seqüência usando o algoritmo CpG plot 

(EMBL) mostrou a presença de ilhas de CpG em duas regiões: uma localizada a 

aproximadamente 2.000 pares de bases do primeiro nucleotídeo e a outra situada à 

cerca de 6.700 pares de bases do primeiro nucleotídeo (Figura 12 A), sendo que a 

ilha de CpG encontrada na região localizada a 2.000 pares de base do primeiro 

nucleotídeo compreendia o promotor e o primeiro éxon do gene de galectina-3 

murina (Figuras 7 e 12 B) e apresentava 33 dinucleotídeos CpG (Figuras 7 e 12 B). 

Nessa ilha de CpG também foram identificados alguns sítios de ligação para o fator 

transcricional Sp1 (sítios Sp1).  
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Figura 12. Distribuição de ilhas de CpG no gene de galectina-3 murina. A seqüência do 

gene de galectina-3 de camundongo (GenBank, acesso N° L08649) tem cerca de 7.000 

nucleotídeos. O início da transcrição do gene de galectina-3 encontra-se na posição 2.018. 

(A) O programa CpG plot foi usado para identificar possíveis ilhas CpG na região promotora 

e primeiro éxon (nt 1.881-2.394) do gene da galectina-3 murina. Aqui estão ilustrados os 

parâmetros que determinam presença de ilhas de CpG: (1) razão de CG 

observado/esperado > 0,6; (2) freqüência de C+G > 50%; (3) ao longo de uma região de 

mais de 100 nucleotídeos, verifica-se que o início de transcrição está imerso em uma 

possível ilha CpG. (B) Esquema representativo da estrutura do gene de galectina-3 murina. 

A região onde foram encontradas ilhas de CpG encontra-se em destaque no gráfico 

(posição –137 a +377 em relação ao início de transcrição). Essa região compreende o 

promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3. Nesta região também se observa 

presença de vários sítios Sp1. E: éxon. 

 

4.4 – AVALIAÇÃO DO PERFIL DE METILAÇÃO DA REGIÃO 5’ DO 

GENE DE GALECTINA-3 EM LINHAGENS DE MELANOMA 

MURINO.  

Com o intuito de avaliar o grau de metilação das linhagens melan-a, Tm1 e 

Tm5 a região correspondente ao promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 
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(localizada a aproximadamente -137 a +377 do início de transcrição) foi 

seqüenciada após tratamento químico do DNA genômico dessas linhagens com 

bissulfito de sódio. O seqüenciamento dessa região revelou que as linhagens 

tumorigênicas (Tm1 e Tm5) apresentavam uma alta freqüência de metilação, sendo 

que 100% dos dinucleotídeos CpG presentes nessa região estavam metilados, 

enquanto que a linhagem melan-a não apresentava nenhum dos dinucleotídeos 

CpG metilados (Figura 13). Além disso, foi verificado que essa seqüência nas 

linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 possuía 36 dinucleotídeos CpG ao invés dos 33 

dinucleotídeos CpG observados na seqüência correspondente depositada no 

GenBank, acesso L08649 (Figuras 7 e 12 B).  

 

4.5 – AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO E DO PERFIL DE METILAÇÃO 

DO GENE DE GALECTINA-3 EM CÉLULAS TM1 TRATADAS COM 

5-AZA-2’-DEOXICITIDINA. 

Para confirmar que a metilação do promotor de galectina-3 era a 

responsável pelo silenciamento e conseqüente perda de expressão desse gene, 

células Tm1 foram tratadas com diferentes concentrações (2,5; 5 e 10 µM) do 

inibidor de metiltransferase, 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR) por 72 horas. Após 

o tratamento com 5-Aza-CdR, realizaram-se ensaios para avaliar a expressão do 

gene de galectina-3 e para determinar o perfil de metilação da região promotora e 

primeiro éxon do gene de galectina-3. A expressão do gene de galectina-3 foi 

avaliada por RT-PCR. Como ilustrado na figura 14, somente a maior concentração 

de 5-Aza-CdR foi capaz de induzir a expressão do gene de galectina-3 nestas 

células. O perfil de metilação da região promotora e primeiro éxon do gene de 

galectina-3 foi avaliado por seqüenciamento após tratamento do DNA dessas 

células com bissulfito de sódio como descrito em Materiais e Métodos. Seis alelos 

da linhagem Tm1 foram analisados. Como mostrado na Figura 15, o tratamento 
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com a maior concentração (10 µM) do agente desmetilante provocou uma 

acentuada diminuição no status de metilação original destas células. É interessante 

ressaltar que algumas ilhas de CpG que correspondem a sítios de ligação do fator 

de transcrição Sp1 tornaram-se desmetilados após o tratamento com 5-Aza-CdR.  

 

 

Figura 13. Perfil de metilação das linhagens melan-a, Tm1 e Tm5. Seqüenciamento da 

região promotora e do primeiro éxon do gene de galectina-3 murino (posição -137 a +377 

em relação ao início de transcrição) das linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 após tratamento do 

DNA genômico com bissulfito de sódio. Cada linha corresponde a um alelo seqüenciado e 

cada elipse representa um dinucleotídeo CpG. Em melan-a todos os dinucleotídeos foram 

encontrados desmetilados, enquanto que em Tm1 e Tm5 todos os dinucleotídeos CpG 

foram encontrados metilados.  
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Figura 14. A expressão do gene de galectina-3 foi restaurada após o tratamento de 

células Tm1 com o inibidor de metiltransferase, 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR). 

Células Tm1 foram tratadas com DMSO que representa um controle para o tratamento com 

5-Aza-CdR (segundo lane) e com diferentes concentrações de 5-Aza-CdR (2,5; 5,0 e 10 

µM). Após tratamento o RNA foi extraído e submetido a RT-PCR, utilizando-se primers 

específicos. A linhagem melan-a, que expressa galectina-3, foi utilizada como controle. Note 

que a expressão de galectina-3 por Tm1 ocorreu somente quando estas células foram 

tratadas com a maior concentração de 5-Aza-CdR (10 µM). β-actina foi utilizada como 

controle da integridade de cDNA. 
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Figura 15. Perfil de metilação da linhagem Tm1 após tratamento com 5-aza-2’-

deoxicitidina (5-Aza-CdR). Células Tm1 foram tratadas com 5 e 10 µM de 5-aza-2’-

deoxicitidina. Como controle para o tratamento com 5-Aza-CdR utilizou-se DMSO. Após o 

tratamento o DNA destas células foi extraído e tratado com bissulfito de sódio. Em seguida 

realizou-se o seqüenciamento da região promotora e do primeiro éxon do gene de galectina-

3. Tm1 que apresentava todas as seqüências metiladas antes do tratamento (Tm1/DMSO), 

apresentou uma acentuada diminuição no número de CpG metilados após o tratamento com 

10 µM de 5-Aza-CdR. Cada linha corresponde a um alelo seqüenciado e cada elipse 

representa um dinucleotídeo CpG. 
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4.6 – AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO E DO PERFIL DE METILAÇÃO 

DO GENE DE GALECTINA-3 EM CÉLULAS TM1 TRATADAS COM 

AGENTES MODIFICADORES DA ESTRUTURA DA CROMATINA. 

Genes silenciados podem ser ativados com agentes modificadores da 

cromatina após parcial desmetilação com 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR).221, 222 

Para testar se o tratamento com modificadores da organização da cromatina 

poderia restaurar completamente a expressão do gene de galectina-3 nas linhagens 

tumorigênicas de melanoma murino, células Tm1 foram tratadas com 10 µM de 5-

Aza-CdR por 48 horas e, em seguida expostas a 10 µM de 5-Aza-CdR e diferentes 

concentrações de tricostatina A (50, 100 e 200 nM) ou a 10 µM de 5-Aza-CdR e 

diferentes concentrações de ácido-4-fenilbutírico (1, 2, 3 e 4 mM) por mais 24 

horas. Análise de RT-PCR mostrou que o tratamento com 10 µM de 5-Aza-CdR por 

48 horas e posteriormente com 50 nM de tricostatina A (TSA) induziu a expressão 

do gene de galectina-3 na linhagem Tm1 (Figura 16), porém o nível de expressão 

observado foi aparentemente semelhante ao observado quando estas células foram 

tratadas com 5-Aza-CdR somente. Ainda, o tratamento das células com 

concentrações acima de 50 nM não induziu a expressão desse gene e 

curiosamente provocou um efeito reverso ao obtido quando as células foram 

tratadas apenas com o agente desmetilante 5-Aza-CdR (Figura 16). Com relação 

ao tratamento das células com a combinação 5-Aza-CdR/ácido-4-fenilbutírico, a 

análise de RT-PCR mostrou que a re-expressão do gene de galectina-3 por essas 

células só foi alcançada quando as mesmas foram expostas a 2 e 3 mM de de 

ácido-4-fenilbutírico (Figura 17). As células também foram tratadas apenas com 

ácido-4-fenilbutírico por 72 horas. Como ilustrado na figura 17, somente a maior 

concentração de ácido-4-fenilbutírico foi capaz de induzir re-expressão de 

galectina-3, porém os níveis de expressão observados foram aparentemente 
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menores que os observados quando essas células foram tratadas com 5-Aza-CdR 

somente. Um fato curioso que pode ser observado na Figura 17 é que a 

combinação do agente desmetilante com a maior concentração de ácido-4-

fenilbutírico bloqueou o efeito obtido quando essas células foram tratadas somente 

com 5-Aza-CdR, com ácido-4-fenilbutírico 4 mM e com as combinações 5-Aza-

CdR/ácido-4-fenilbutírico 2 e 3 mM. 

 

 

Figura 16. Expressão de galectina-3 em Tm1 após tratamento com 5-aza-2’-

deoxicitidina (5-Aza-CdR) e tricostatina A (TSA). Células Tm1 foram tratadas com 10 µM 

de 5-Aza-CdR por 48 horas e diferentes concentrações de TSA (50, 100 e 200 nM) por mais 

24 horas. Como controle para o tratamento com 5-Aza-CdR e TSA utilizou-se DMSO e 

etanol respectivamente. Após o tratamento o RNA destas células foi extraído e submetido a 

RT-PCR, utilizando-se primers específicos. A linhagem melan-a, que expressa galectina-3, 

foi utilizada como controle. Note que somente as células que foram tratadas com 5-Aza-CdR 

somente e com a combinação 5-Aza-CdR/TSA 50 nM apresentaram expressão de 

galectina-3. 
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Figura 17. Expressão de galectina-3 em Tm1 após tratamento com 5-aza-2’-

deoxicitidina (5-Aza-CdR) e ácido-4-fenilbutírico (PB). Células Tm1 foram tratadas com 

diferentes concentrações de ácido-4-fenilbutírico (1, 2, 3 e 4 mM) por 72 horas ou com 10 

µM de 5-Aza-CdR por 48 horas e diferentes concentrações de ácido-4-fenilbutírico (1, 2, 3 e 

4 mM) por mais 24 horas. Como controle para o tratamento com 5-Aza-CdR e PB utilizou-se 

DMSO e etanol respectivamente. Após o tratamento o RNA destas células foi extraído e 

submetido a RT-PCR, utilizando-se primers específicos. A linhagem melan-a, que expressa 

galectina-3, foi utilizada como controle. Note que o agente modificador da estrutura da 

cromatina induziu re-expressão de galectina-3 somente quando administrado sozinho, na 

sua maior concentração, e em combinação com 5-Aza-CdR (5-Aza-CdR /PB 2 mM e 5-Aza-

CdR /PB 3 mM). 

 

O acúmulo da proteína galectina-3 em células Tm1 tratadas com 10 µM 5-

aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR) e com a combinação 5-Aza-CdR 10 µM/TSA 50 

nM foi determinado por Western blot. Extratos protéicos das células tratadas com 

10 µM de 5-Aza-CdR e com a combinação 5-Aza-CdR 10 µM/TSA 50 nM foram 

preparados como descrito em Materiais e Métodos. Em seguida, estes extratos 

foram separados em gel de poliacrilamida 10%, transferidos para uma membrana 

PVDF e tratados com o anticorpo M3/38 que reconhece especificamente a proteína 
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galectina-3. Como ilustrado na figura 18, a presença de galectina-3 só foi detectada 

quando as células foram tratadas com 10 µM de 5-Aza-CdR somente. 

O padrão de metilação do gene de galectina-3, após tratamento da linhagem 

Tm1 com 5-aza-2’-deoxicitidina, com ácido-4-fenilbutírico e com as combinações 5-

Aza-CdR/TSA e 5-Aza-CdR/PB, foi avaliado por MSP, usando primers específicos 

para a situação metilada e não metilada. Análise de MSP mostrou que o tratamento 

dessas células com a combinação 5-Aza-CdR/TSA não alterou o perfil de metilação 

original dessas células, pois após o tratamento, verifica-se a presença de bandas 

somente na condição metilada (Figura 19 A). O gene de galectina-3 apresentou-se 

metilado em todas as condições ensaiadas, até mesmo na condição em que foi 

observada re-expressão do gene de galectina-3 (10 µM de 5-Aza-CdR/TSa 50 nM) 

(Figuras 16 e 19 A). Como ilustrado na Figura 19 B, nos tratamentos com ácido-4-

fenilbutírico 4 mM, 10 µM de 5-Aza-CdR/PB 1 mM e 10 µM de 5-Aza-CdR/PB 4 mM 

verifica-se a presença tanto de bandas metiladas como não metiladas. Entretanto, 

nas demais condições ensaiadas observam-se bandas correspondentes somente à 

situação metilada (Figura 19 B). Semelhante ao observado com tricostatina A, os 

tratamentos com 10 µM de 5-Aza-CdR/PB 2 mM e com 10 µM de 5-Aza-CdR/PB 3 

mM que, induziram re-expressão do gene de galectina-3, apresentaram bandas 

correspondentes somente à condição metilada.  
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Figura 18. Detecção de Galectina-3 nos extratos protéicos de Tm1 após tratamento 

com 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR) e com a combinação 5-Aza-CdR/TSA. Extratos 

protéicos de células tratadas com 10 µM de 5-Aza-CdR e com a combinação 5-Aza-CdR 10 

µM/TSA 50 nM foram separados em gel de poliacrilamida 10%, transferidos para uma 

membrana PVDF e incubados com o anticorpo M3/38, específico para galectina-3. A seta 

indica presença de galectina-3 e sua massa molecular aparente em kDa. A linhagem melan-

a, que acumula galectina-3 espontaneamente, foi utilizada como controle. Como controle 

para o tratamento com 5-Aza-CdR e TSA utilizou-se DMSO e/ou etanol. Observe que 

somente o tratamento com 5-Aza-CdR foi capaz de induzir o acúmulo de galectina-3 em 

Tm1. 
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Figura 19. Perfil de metilação do gene de galectina-3 após tratamento da linhagem 

Tm1 com agentes remodeladores da estrutura da cromatina e com inibidor de DNA 

metiltransferase. O perfil de metilação do promotor de galectina-3, após tratamento da 

linhagem Tm1 com agentes remodeladores da estrutura da cromatina (tricostatina A e 

ácido-4-fenilbutírico) e com inibidor de metilação (5-aza-2’-deoxicitidina), foi avaliado por 

MSP (Methylation Specific PCR), usando primers que amplificam especificamente DNA 

metilado e não metilado. (A) perfil de metilação do gene de galectina-3 observado após 

tratamento das células Tm1 com 10 µM de 5-aza-2’-deoxicitidina por 48 horas e com 5-aza-

2’-deoxicitidina/tricostatina A por mais 24 horas. (B) perfil de metilação do gene de 

galectina-3 observado após tratamento das células Tm1 com ácido-4-fenilbutírico por 72 

horas, 5-aza-2’-deoxicitidina por 48 horas e com 5-aza-2’-deoxicitidina/ácido-4-fenilbutírico 

por mais 24 horas. As linhagens melan-a e Tm1 representam controles para a condição não 

metilada e metilada, respectivamente. As concentrações das drogas estão indicadas na 

figura. 5-Aza-CdR: 5-aza-2’-deoxicitidina; TSA: tricostatina A; PB: ácido-4-fenilbutírico; NO: 
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controle sem cDNA. DMSO e Etanol são os diluentes de 5-Aza-CdR e de TSA e PB, 

respectivamente. 

 

4.7 – AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DA ENZIMA DNA 

METILTRANSFERASE 1 (DNMT1) EM CÉLULAS DE MELANOMA 

MURINO. 

A expressão da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) nas linhagens 

melan-a, Tm1 e Tm5 foi avaliada por RT-PCR. Análise da expressão dessa DNMT 

por RT-PCR mostrou que todas as linhagens analisadas expressavam o RNAm 

para o gene DNMT1 (Figura 20). A técnica de PCR em Tempo Real foi utilizada 

para verificar se havia diferença nos níveis de expressão do gene DNMT1 entre as 

linhagens celulares melan-a, Tm1 e Tm5. A reação de PCR em tempo Real foi 

realizada utilizando-se o sistema SYBR Green e o método de quantificação relativa, 

adotando, como amostra de referência o cDNA da linhagem melan-a e, como gene 

normalizador, a β-actina. Inicialmente, foram realizados ensaios de padronização 

que permitiram determinar as concentrações de primers e de cDNA a serem 

utilizadas, assim como a eficiência de amplificação de cada primer (Materiais e 

Métodos, item 3.14 e Figuras 8 e 9). A reação de PCR em Tempo Real para o gene 

DNMT1 foi, então, realizada com 400 nM de cada primer e com 10 ng de cDNA de 

cada linhagem celular. Para o cálculo da expressão relativa do gene de DNMT1 foi 

utilizado o modelo matemático proposto por Pfaffl em 2001 (Materiais e Métodos, 

ítem 3.14.2) que leva em consideração a eficiência de amplificação dos primers. 

Com base nos dados obtidos, pode-se verificar que as linhagens tumorigênicas 

(Tm1 e Tm5) apresentaram um discreto aumento nos níveis de expressão do gene 

DNMT1 quando comparadas com a linhagem não tumorigênica melan-a. Sendo 

que o nível de expressão observado em Tm5 em relação à linhagem melan-a foi 

discretamente maior ao observado para a linhagem Tm1(Tabela 5). 



 Resultados 

 

 81 

 

 

Figura 20. As linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 expressam a enzima DNA 

metiltransferase 1 (DNMT1). O RNA total das linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 foi extraído e 

submetido a RT-PCR, utilizando-se primers específicos para DNMT1. β-actina foi utilizada 

como controle da integridade das amostras de cDNA.  

 

A presença da proteína DNMT1 nas linhagens melan-a, Tm1e Tm5 também 

foi avaliada. Para tanto, extratos protéicos dessas linhagens foram 

imunoprecipitados com anticorpo específico para DNMT1, submetidos a um gel de 

poliacrilamida 7,5%, transferidos para uma membrana de PVDF que foi, então 

incubada com o anticorpo especifico anti-DNMT1. Conforme mostrado na Figura 

21, a presença da proteína DNMT1 foi observada em todas as linhagens. 

Entretanto, não foram observadas diferenças quanto ao acúmulo dessa proteína 

entre as linhagens analisadas, usando-se imunoprecipitação. 
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Tabela 5. Dados de expressão relativa do gene DNMT1 nas linhagens de melanoma 

murino determinadas por PCR em Tempo Real. 

 

Linhagens 

 

CT amostra 

 

CT controle endógeno 

ββββ-actina 

 

R 

 

melan-a 

 

27,52±0,492 

 

21,26±0,039 

 

Tm1  

 

24,31±0,03 

 

18,93±0,025 

 

 

2,18 

 

melan-a 

 

27,52±0,492 

 

21,26±0,039 

 

Tm5 

 

22,36±0,009 

 

17,29±0,089 

 

 

3,01 

A quantificação relativa da expressão do gene DNMT1 nas linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 foi 

obtida através da utilização do modelo matemático proposto por Pfaffl em 2001.  

 

 

 

Figura 21. Detecção da presença da enzima DNMT1 nas linhagens de melanoma 

murino. Extratos protéicos das linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 foram inumoprecipitados 

com 2 µg do anticorpo específico para DNMT1, submetidos a um gel de poliacrilamida 7,5%, 

transferidos para uma membrana de PVDF que foi, então incubada com 2 µg/mL do 

anticorpo monoclonal anti-DNMT1. A seta indica a presença de DNMT1 e sua massa 

molecular aparente em kDa. A presença da enzima DNMT1 foi observada em todas as 

linhagens. 
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4.8 – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE EXPRESSÃO DE GALECTINA-3 EM 

LINHAGENS CELULARES DE MELANOMA HUMANO. 

A presença de galectina-3 foi avaliada em um painel de linhagens celulares 

de melanoma humano. Para avaliar o acúmulo de galectina-3 nessas linhagens, 

extratos protéicos de cada tipo celular foram preparados como descrito em 

Materiais e Métodos. Em seguida, estes extratos foram separados em gel de 

poliacrilamida 12%, transferidos para uma membrana PVDF que foi tratada com o 

anticorpo M3/38 (anti-galectina-3). A Figura 22 ilustra a presença de galectina-3 

tanto nas linhagens celulares derivadas de fases iniciais da progressão de 

melanoma ou melanoma de crescimento radial (linhagens WM35 e WM 1552C) 

quanto nas linhagens mais agressivas que representam estágios mais avançados 

da progressão de melanoma ou melanoma de crescimento vertical (WM39, 

WM902B, WM115, WM278, WM793). Entretanto, em duas linhagens de 

crescimento vertical (WM278, WM793) observa-se uma acentuada diminuição nos 

níveis de galectina-3. 
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Figura 22. Avaliação da presença de galectina-3 em linhagens de melanoma humano. 

Extratos protéicos de melanócitos (SBCl2) e de diferentes linhagens de melanoma humano 

(Wistar melanoma, WM) foram separados em gel de poliacrilamida 12%, transferidos para 

uma membrana de PVDF e incubados com anticorpo M3/38 (para galectina-3). Duas das 

cinco linhagens de melanoma VGP (WM278 e WM793) apresentaram uma diminuição nos 

níveis de galectina-3. VGP: melanoma de crescimento vertical; RGP: melanoma de 

crescimento radial. 

 

4.9 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DE METILAÇÃO DE GALECTINA-3 EM 

AMOSTRAS DE MELANOMA HUMANO. 

Vinte e nove amostras de melanoma de pacientes do Hospital do Câncer A. 

C. Camargo, sendo 24 derivadas de melanoma metastático, foram utilizadas para 

avaliar o perfil de metilação da região 5’ do gene de galectina-3 (região localizada 

entre os nucleotídeos -237 e +38 a partir do início de transcrição) em melanoma 

humano. A avaliação do status de metilação dessas amostras foi realizada através 

do emprego da técnica do “Methylation Specific PCR” (MSP). Como controle para a 
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condição não metilada foi utilizado DNA da linhagem de carcinoma de mama MCF-

7, cujo padrão de metilação já havia sido caracterizado pela técnica de 

seqüenciamento após tratamento do DNA com bissulfito de sódio. Como controle 

da condição metilada foi utilizado DNA da linhagem de carcinoma de mama 

SKBR3, cujo perfil de metilação foi previamente descrito por Ruebel et al, 2005. 

Análise de MSP mostrou que todas as amostras analisadas apresentaram-se 

desmetiladas (Figura 23). Para confirmar os resultados obtidos com a técnica de 

MSP, o perfil de metilação do promotor do gene de galectina-3 em amostras de 

melanoma humano também foi avaliado por seqüenciamento após tratamento do 

DNA com bissulfito de sódio. Para tanto, selecionamos apenas seis amostras de 

melanoma humano: amostras 98, 99, 100, 105, 107 e 110. 

Nesta análise foi selecionada uma região do gene de galectina-3 (GenBank, 

acesso No. AF031421) localizada entre os nucleotídeos -293 e +203 a partir do 

início de transcrição. Esta região corresponde ao promotor e primeiro éxon de 

LGALS3 humano. Análise dessa região, utilizando o programa.CpG plot, revelou a 

presença de uma ilha de CpG contendo 63 dinucleotídeos CpG. 

Para avaliar do perfil de metilação do promotor do gene de galectina-3 foram  

seqüenciados seis clones de cada amostra. Análise de seqüenciamento do 

promotor de galectina-3 mostrou que essa região estava totalmente desmetilada em 

todos os clones analisados (Figura 24), confirmando os resultados obtidos com a 

técnica de MSP. 
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Figura 23. Perfil de metilação do promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 em 

amostras de melanoma humano. O perfil de metilação do promotor e primeiro éxon do 

gene de galectina-3 em amostras de melanoma humano foi avaliado por MSP (Methylation 

Specific PCR), usando primers que amplificam especificamente DNA metilado e não 

metilado. 

M U M U U U U U UM M M M M
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M U M U U U U U UM M M M M
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M U M U U U U UM M M M
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M U M U U U UM M M
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Figura 24. Perfil de metilação do promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 em 

amostras de melanoma humano. O promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 

humano estão localizados entre os nucleotídeos -293 e +203 em relação ao início de 

transcrição. Essa região apresenta 63 dinucleotídeos CpG e constituí uma ilha de CpG. O 

status de metilação dessa região foi determinado por seqüênciamento após o tratamento do 

DNA de seis amostras de melanoma (98, 99, 100, 105, 107 e 110) com bissulfito de sódio. 

Cada elipse representa um dinucleotídeo CpG.Elipses em branco correspondem a CpG não 

metilado. As setas representam o início de transcrição. Note que o seqüênciamento dessa 

região confirma os resultados obtidos por MSP (Figura 23). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Galectina-3 é uma lectina animal que tem sido associada a vários processos 

biológicos envolvidos na progressão do câncer, tais como proliferação, 

angiogênese, migração celular e metástase 82, 129. Apesar de muitos trabalhos 

relatarem essa associação entre a proteína e o desenvolvimento do câncer, ainda é 

muito difícil estabelecer uma correlação entre o padrão de expressão de galectina-3 

e o processo de transformação tumoral. 

Diversos estudos têm mostrado que a expressão de galectina-3 encontra-se 

aumentada ao longo da progressão tumoral, sendo que em alguns tipos de tumores 

como câncer de tiróide,130,131 cólon 149 e estômago 132 foi possível até estabelecer 

uma correlação entre o aumento de expressão de galectina-3 e a aquisição de um 

fenótipo mais agressivo. Em contraste, uma diminuição da expressão dessa lectina, 

comparada com o tecido normal, tem sido associada com uma maior capacidade 

metastática de células tumorais de mama, endométrio e ovário.136  

Com relação a melanomas, existem poucas informações a respeito do papel 

de galectina-3 na progressão desse tipo de tumor. Porém, todos os trabalhos 

existentes sugerem um aumento da expressão de galectina-3 ao longo da 

progressão tumoral de melanomas.156-158 

Recentemente, em um estudo colaborativo de nosso grupo, estabeleceu-se 

um modelo celular de progressão tumoral de melanoma murino. Esse modelo 

consiste da linhagem melan-a e duas linhagens derivadas desta linhagem (Tm1 e 

Tm5).159 Estudos in vitro das características de proliferação destas células 

indicaram que Tm1 e Tm5 representam melanoma de crescimento vertical (VGP) 

enquanto melan-a comporta-se como um melanócito ou melanoma de crescimento 

radial (RGP). Utilizando esse modelo, Marilena da Costa demonstrou que as 
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linhagens de crescimento vertical (Tm1 e Tm5) deixaram de expressar galectina-3, 

sugerindo que durante a progressão tumoral de melanoma murino há uma perda da 

expressão dessa molécula. A figura 10 ilustra um ensaio de Western e Northern blot 

que confirmam que as linhagens Tm1 e Tm5 não acumulam galectina-3 como 

também não expressam o RNAm do gene de galectina-3. Esses achados sugeriam 

que a ausência de expressão de galectina-3 era devido a alterações nos 

mecanismos de controle que regulam a expressão do gene de galectina-3. 

Como mencionado anteriormente, a metilação representa um dos principais 

mecanismos de controle de expressão gênica e constitui na adição de grupamentos 

metil no carbono 5 da citosina dos dinucleotídeos CpG. A metilação das ilhas de 

CpG, regiões com alta concentração de CpG, localizadas principalmente em 

promotores e nos primeiros éxons, está associada com a inativação ou com o 

silenciamento gênico.161, 162 Em condições fisiológicas, essas regiões geralmente 

não são metiladas. Entretanto, no câncer ocorre uma alteração nos padrões de 

metilação do DNA de maneira que estas regiões tornam-se hipermetiladas.181, 182 

Nos últimos anos muitos estudos têm demonstrado que a inativação transcricional 

de genes supressores de tumor por hipermetilação é um evento freqüente em 

câncer.183 Há um crescente número de genes relacionados ao câncer que são 

inativados por hipermetilação, entre eles, destacam-se: genes envolvidos no 

controle do ciclo celular (p16INK4a, p15INK4a p14ARF e Rb), 184-186 genes associados 

com o reparo de DNA (BRCA1 e MGMT),187, 188 apoptose (DAPK e TMS1) 189 e 

adesão celular (E-caderina).186 Diante disso, fomos avaliar se o processo de 

metilação do DNA estava envolvido no silenciamento do gene de galectina-3 no 

nosso modelo de progressão de melanoma murino. 

Análises in silico da seqüência do gene de galectina-3 murina depositada no 

GenBank mostrou que a região promotora e primeiro éxon desse gene continha 

uma ilha de CpG contendo 33 dinucleotídeos CpG, sendo que alguns desses 
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dinucleotídeos CpG correspondiam a sítios de ligação do fator de transcrição Sp1, 

cuja ligação ao DNA depende do status de metilação do CpG presente no seu sítio 

de ligação.125 A presença de uma ilha de CpG no promotor e primeiro éxon desse 

gene sugeria que a expressão do gene de galectina-3 poderia ser controlada por 

metilação. Então, para verificar se tal mecanismo era responsável pelo 

silenciamento do gene de galectina-3, observado nas linhagens de melanoma 

murino fomos primeiro determinar o padrão de metilação do promotor e primeiro 

éxon do gene de galectina-3 nas linhagens melan-a, Tm1 e Tm5. Análise do perfil 

de metilação do promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 nessas linhagens 

revelou que nas linhagens Tm1 e Tm5, que não expressam o gene de galectina-3, 

todos os 36 dinucleotídeos CpG encontrados estavam metilados enquanto que na 

linhagem melan-a, que expressa esse gene, nenhum desses CpGs estavam 

metilados (Figura 13). Além disso, estas regiões nessas linhagens apresentavam 3 

dinucleotídeos CpG extras quando comparadas à seqüência correspondente 

depositada no GenBank. A seqüência do GenBank foi obtida por análises do gene 

de galectina-3 em camundongos Sv129 223, enquanto que em nosso estudo 

utilizamos linhagens de células derivadas de camundongos C57BL/6. 

Provavelmente esses três dinucleotídeos CpG extras encontrados nas linhagens 

estudadas representem polimorfismos do promotor de galectina-3 na linhagem de 

camundongos C57BL/6. A observação de que o promotor do gene de galectina-3 

estava completamente metilado nas linhagens Tm1 e Tm5 e desmetilado na 

linhagem melan-a, sugeria que a ausência de expressão de RNAm de galectina-3 

nas linhagens de melanoma de crescimento vertical era devido a hipermetilação do 

promotor desse gene. 

Para confirmar que a hipermetilação do promotor do gene de galectina-3 nas 

linhagens Tm1 e Tm5 era de fato responsável pelo silenciamento transcricional 

desse gene, tratamos a linhagem Tm1 com 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-CdR). O 
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agente químico 5-Aza-CdR é um análogo de citosina que inibe especificamente a 

metilação do DNA por formar uma ponte covalente entre o DNA e a enzima 

metiltransferase. Vários trabalhos têm demonstrado que 5-Aza-CdR em baixas 

concentrações é capaz de ativar genes silenciados por metilação. 224, 225 O 

tratamento da linhagem Tm1 com 5-Aza-CdR provocou uma significativa 

desmetilação do promotor do gene de galectina-3 e induziu a expressão tanto do 

RNAm como da proteína nessas células, confirmando que de fato a hipermetilação 

do promotor do gene de galectina-3 está diretamente correlacionada com a 

ausência de expressão desse gene ao longo da progressão tumoral de melanoma 

murino.  

Interessantemente, os dinucleotídeos CpG correspondentes aos sítios de 

ligação do fator de transcrição Sp1 tornaram-se desmetilados após o tratamento 

com 5-Aza-CdR. Um dos mecanismos propostos para explicar como a metilação do 

DNA pode inibir a transcrição gênica sugere que a metilação dos resíduos de 

citosina poderia impedir a ligação de fatores de transcrição aos seus sítios de 

ligação.161, 175 Como muitos fatores de transcrição de mamíferos (E2F, CREB e 

USF, por exemplo) apresentam sítios de ligação no DNA ricos em CpG, a metilação 

ocorreria nestes sítios e impediria a ligação desses fatores ao DNA e dessa forma 

inibiria a transcrição.161 Clarck colaboradores (1997) 226 e Mancini e colaboradores 

(1999) 227 mostraram que a metilação de CpG presentes nos sítios de ligação do 

fator de transcrição Sp1 impedem a ligação desse fator ao DNA. Porém outros 

trabalhos mostraram que a metilação de CpG presentes nos sítios de ligação do 

fator Sp1 não interfere na ligação desse fator ao gene.228, 229 Assim, parece que o 

mecanismo de silenciamento gênico por metilação depende do tipo de célula, do 

fator de transcrição ou do estímulo recebido 229. 

Os achados mencionados acima têm sido corroborados por resultados 

encontrados em uma outra linhagem de melanoma murino (Mgal3) que foi 
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recentemente estabelecida e caracterizada por Mara de Souza Junqueira em nosso 

laboratório. Essa linhagem, da mesma forma que as linhagens tumorigênicas que 

compõem o modelo de estudo do presente trabalho, apresentam o gene de 

galectina-3 silenciado por hipermetilação do seu promotor. 

Parece que o processo de metilação é um mecanismo importante no 

controle de expressão das galectinas. Recentes estudos mostraram que outros 

membros da família das galectinas apresentam sua expressão regulada por 

metilação. Salvatore et al. (2000) demonstraram que células de leucemia T humana 

que não expressavam galectina-1 apresentavam o promotor desse gene 

hipermetilado e que o tratamento dessas células com 5-azacitidina provocou 

significativa desmetilação e subseqüente reativação do gene de galectina-1.230 Mais 

recentemente, Moisan e et al. (2003) mostraram que o tratamento de células de 

linfomas com 5-Aza-CdR induziu a expressão de galectina-7 nessas células, 

sugerindo que o gene de galectina-7 pode ser regulado por metilação.231 

Diferentemente do observado em células de leucemia T, parece que em nosso 

modelo de progressão de melanoma a expressão do gene de galectina-1 não está 

sendo regulada por metilação do promotor desse gene uma vez que todas as 

linhagens que constituem esse modelo expressam esta lectina. 

Como observado nas figuras 14 e 15 o tratamento com 5-Aza-CdR provocou 

uma acentuada desmetilação do promotor do gene galectina-3 que foi 

acompanhada por re-expressão desse gene. No entanto, o nível de expressão 

observado após o tratamento com esse agente desmetilante parece não refletir o 

acentuado grau de desmetilação provocado por 5-Aza-CdR. Diante desse contexto 

duas hipóteses podem ser levantadas: (1) existência de dinucleotídeos CpG críticos 

que não foram desmetilados após o tratamento ou (2) envolvimento de outros 

fatores no controle de expressão desse gene. Co mo discutido anteriormente, 

alguns CpG correspondem a sítios de ligação de fatores de transcrição, por 
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exemplo os sítios Sp1. A metilação desses sítios pode impedir a ligação do 

respectivo fator de transcrição ao DNA, impedindo ou diminuindo a transcrição 

gênica. Nós mostramos que na região mais 5’ do gene de galectina-3 (no promotor 

e primeiro éxon) existem quatro sítios de ligação Sp1 que se encontravam 

metilados antes do tratamento com 5-Aza-CdR. Como esses sítios tornaram-se 

desmetilados após o tratamento parece que esta hipótese não seja suficientemente 

forte para explicar o baixo nível de expressão observado. De fato, um trabalho de 

Harrington e colaboradores (1988) demonstrou que a metilação de certos CpGs não 

impede a ligação de certas proteínas ao DNA, como por exemplo o fator de 

transcrição Sp1.229  

É bem estabelecido na literatura que a metilação não é o único fator 

envolvido no controle de expressão gênica. Um importante elemento regulatório da 

expressão gênica é o status de compactação da cromatina, o qual é determinado 

por modificações pós-traducionais (metilação, acetilação e fosforilação) nas 

histonas.232 Tais modificações podem afetar a estrutura da cromatina por alterar as 

interações entre as histonas e o DNA e, principalmente por controlar a ligação de 

proteínas à cromatina. Em geral, a acetilação de histonas está associada à 

formação de uma estrutura de cromatina mais relaxada que permite a ligação de 

fatores de transcrição e conseqüentemente a transcrição gênica. Por outro lado, a 

desacetilação dessas proteínas torna a estrutura da cromatina mais compacta, 

impedindo a ligação de fatores de transcrição e conseqüentemente diminuindo ou 

impedindo a transcrição.233 As proteínas que participam do processo de acetilação 

e desacetilação de histonas são as histono-acetiltransferases (HATs) e histono-

deacetilases (HDACs), respectivamente.234, 235 De particular importância para a 

regulação da atividade transcricional é a modificação de resíduos de lisina 9 da 

histona H3 (H3-K9). A acetilação  
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dessa lisina está associada com uma estrutura de cromatina ativa enquanto 

que sua metilação provoca a formação de heterocromatina, que impede a 

transcrição de genes associados.232, 236  

O padrão de metilação das ilhas de CpG também pode controlar o estado 

conformacional da cromatina. A metilação das ilhas de CpG provoca o 

recrutamento de proteínas que se ligam especificamente a CpG metilados (methyl 

binding proteins, MBDs). Essas proteínas recrutam complexos protéicos contendo 

co-repressores e histono-deacetilases (HDACs), que desacetilam as histonas, 

promovendo uma compactação da estrutura da cromatina que impede a transcrição 

gênica.237, 238 Diante desse cenário, pensamos que a expressão do gene de 

galectina-3 poderia estar sendo controlada não apenas por metilação do seu 

promotor, mas também por um inapropriado recrutamento de HDACs. Para verificar 

se a desacetilação de histonas estava envolvida no controle de expressão do gene 

de galectina-3, tratamos a linhagem Tm1 com dois inibidores de histono-

deacetilases: tricostatina A (TSA) e ácido-4-fenilbutírico (PB).239 Estas drogas 

provocam uma hiperacetilação da estrutura da cromatina levando a uma mudança 

na expressão gênica, parada de ciclo celular, indução de apoptose e diferenciação 

de células transformadas.240-242 Estas propriedades destes inibidores de histono-

deacetilases indicam que as histono-deacetilases constituem alvos promissores 

para a terapia anticâncer. Atualmente, um grande número de protocolos clínicos 

estão avaliando a eficácia destes inibidores de histono-deacetilases no tratamento 

de diversos tipos de câncer. O análogo do butirato, fenilbutirato, que tem 

demonstrado capacidade de inibir o crescimento tumoral in vivo tem apresentado 

resultados promissores em protocolos clínicos de Fase I e II, especialmente em 

leucemias.243  

Muitos estudos têm demonstrado que genes com promotores metilados e 

hipoacetilados não são ativados após o tratamento com inibidores de HDACs 
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somente, mas podem ser amplamente ativados com esses inibidores após parcial 

desmetilação com 5-aza-2’-deoxicitidina 221, 222. Os efeitos gerados pelo tratamento 

com a combinação 5-Aza-CdR/TSA foram contrários aos descritos na literatura. O 

tratamento com a combinação 5-Aza-CdR/TSA além de não aumentar os níveis de 

expressão de galectina-3 quando comparados aos obtidos com o tratamento com 5-

Aza-CdR somente, bloqueou a expressão de galectina-3 na linhagem Tm1. Na 

menor concentração de TSA (50 nM) observamos re-expressão de galectina-3, 

porém a níveis semelhantes ao observado quando as células foram tratadas com 5-

Aza-CdR apenas. Esse resultado nos sugeria que o efeito observado nesta 

situação foi causado por 5-Aza-CdR e não por TSA. Em um trabalho recente, 

Cameron e colaboradores mostraram que o efeito da metilação é dominante em 

relação ao efeito da desacetilação de histonas em manter o silenciamento 

transcricional de um gene cujo promotor encontra-se hipermetilado.244 

Consistentemente, muitos trabalhos relatam que apenas uma pequena fração de 

genes tem sua expressão regulada por TSA. Um trabalho em que se avaliou a 

expressão global de genes em resposta ao tratamento de células linfóides humanas 

com TSA mostrou que apenas 2% dos genes foram regulados por TSA.245 De 

maneira semelhante, um outro trabalho com células de câncer gástrico demonstrou 

que apenas 5% dos 2.400 genes analisados foram regulados por TSA.246 Em 

adição, o efeito gerado pelos inibidores de HDACs parece dependente do tipo de 

célula. Consistente com isso, um trabalho mostrou que o gene gelsolin é fortemente 

regulado por inibidores de HDACs como TSA em células de carcinoma de bexiga 

(T24) enquanto que em células de carcinoma de mama (MDA 468 e 435) a 

expressão desse gene não é alterada em resposta ao tratamento dessas células 

com inibidores de HDCAs.247 Esses dados podem explicar porque o tratamento com 

a menor concentração de TSA não foi capaz de induzir ou aumentar a expressão 

de galectina-3, mas não explicam porque o tratamento com as maiores 
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concentrações de TSA (100 e 200 nM) inibiu o efeito obtido quando essas células 

foram tratadas apenas com 5-Aza-CdR. Pode-se especular que nessas 

concentrações TSA estaria inibindo a expressão de galectina-3 por induzir a 

expressão de fatores que regulam negativamente a transcrição do gene de 

galectina-3 ou por inibir a expressão de outros fatores que regulam positivamente a 

expressão desse gene. Na literatura existem alguns trabalhos que demonstraram 

que o tratamento com inibidores de HDACs como TSA pode diminuir ou inibir a 

expressão de alguns genes. No entanto, nenhum destes trabalhos mostrou de que 

maneira esses inibidores provocaram esse efeito inibitório. Em adição, Verdel e 

colaboradores (1999) mostraram que duas histono-deacetilases murinas, mHDA1 e 

mHDA2, que são homólogas a HDA1, uma histono-deacetilace de levedura, tem 

sua expressão induzida em resposta a inibidores de HDACs.248 

Alguns agentes diferenciadores de melanócitos, como fenilbutirato, butirato 

de sódio e seus derivados 249 também são capazes de aumentar a acetilação de 

histonas por inibir as enzimas histono-deacetilases. Aqui nos utilizamos o 

diferenciador de melanócitos ácido-4-fenilbutírico (PB) na tentativa de induzir a 

expressão de galectina-3 em Tm1. As células tratadas com essa droga quando 

comparadas ao seu par não tratado apresentavam-se maiores e mais fusiformes 

(dados não mostrados), consistente com alterações morfológicas observadas 

durante a diferenciação de melanócitos. Entretanto, ao contrário do demonstrado 

por outros trabalhos 250, 251 o tratamento não provocou produção de melanina por 

essas células. Com relação à indução da expressão do gene de galectina-3, 

observamos que essa droga se comportou de maneira semelhante ao observado 

com TSA, ou seja, não aumentou o nível de expressão de galectina-3 comparado 

ao obtido com 5-Aza-CdR e em algumas condições reverteu efeito gerado pelo 

agente desmetilante. Curiosamente, a expressão de galectina-3, obtida quando as 

células foram tratadas apenas com PB (4mM), foi perdida quando as células foram 
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tratadas com a combinação 5-Aza-CdR/PB (1 e 4 mM). Esses dados indicam que 

PB quando sozinho consegue induzir um certo nível de expressão de galectina-3, 

sugerindo talvez o envolvimento de remodeladores da cromatina no silenciamento 

do gene de galectina-3. Porém em combinação com o agente desmetilante esse 

efeito é reprimido. Nestas condições (5-Aza-CdR/PB 1 e 4 mM) pode ser que o 

agente diferenciador de melanócitos ácido-4-fenilbutírico esteja modulando a 

expressão de moléculas que regulam a expressão do gene de galectina-3 (como 

mencionado anteriormente para TSA). 

Diferentemente do reportado na literatura, os inibidores de HDACs TSA e 

PB não foram eficientes em induzir a expressão do gene de galectina-3 na 

linhagem Tm1. Além de não potencializarem o efeito provocado pelo agente 

desmetilante 5-Aza-CdR, em algumas situações esses inibidores provocaram uma 

reversão do efeito gerado pelo tratamento com 5-Aza-CdR. Apesar disso, esses 

resultados não excluem a possibilidade de que agentes remodeladores da 

cromatina estejam envolvidos no controle de expressão do gene de galectina-3. 

Como discutido acima, cada inibidor de HDACs atua em um tipo especifico de 

célula e regula apenas um pequeno número de genes. Talvez o tratamento com 

outros inibidores de HDACs ou o emprego de outras estratégias como a utilização 

de RNA de interferência para inibir a expressão de proteínas envolvidas na 

organização da estrutura da cromatina como, por exemplo, as HDACs possa ajudar 

a responder se de fato agentes remodeladores da estrutura da cromatina estão 

envolvidos no silenciamento desse gene. 

O perfil de metilação do gene de galectina-3 nas células Tm1 em resposta 

ao tratamento com essas drogas foi avaliado por MSP. Exceto em algumas 

condições (5-Aza-CdR/TSA 50 nM, PB 4 mM e 5-Aza-CdR/PB 3 mM), os dados de 

metilação foram consistentes com os resultados de expressão, ou seja, nas 

condições em que não foram observadas expressão do gene de galectina-3 
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verificamos que o promotor desse gene estava metilado. Entretanto, em 

determinadas condições não foi possível estabelecer uma correlação entre a 

presença de expressão e a ausência de metilação. Por exemplo, os tratamentos 5-

Aza-CdR/TSA 50 nM, 5-Aza-CdR/PB3 mM e PB 4mM induziram expressão de 

galectina-3, porém a análise de MSP mostrou que nestas condições o gene de 

galectina-3 estava metilado. Podemos então especular que: (1) a indução da 

expressão não está associada com a perda de metilação, podendo ser resultado da 

inibição das histono-deacetilases pelos inibidores de HDACs TSA e PB; o 

tratamento com PB 4 mM parece reforçar essa hipótese, (2) os dinucleotídeos 

presentes nos primers do MSP permaneceram metilados após estes tratamentos. 

Ainda, o aparecimento de bandas tanto na situação metilada quanto na não 

metilada refletem a heterogeneidade no perfil de metilação dos dinucleotídeos CpG 

após os tratamentos. Apesar de sensível para detectar o perfil de metilação de uma 

certa amostra de DNA, a técnica de MSP avalia poucos nucleotídeos (somente 

aqueles presentes nos primers utilizados),214 sendo assim, seria interessante 

realizarmos a construção de novos primers contendo diferentes dinucleotídeos CpG 

para a reação de MSP e também realizarmos o seqüenciamento dessas amostras 

de maneira a confirmar o perfil de metilação observado por MSP. Como o MSP e o 

seqüenciamento após tratamento do DNA com bissulfito de sódio são estratégias 

que avaliam somente o perfil de metilação, nos casos em que as células são 

tratadas com inibidores de HDACs seria adequado utilizar técnicas que 

demonstrem as diferenças causadas diretamente pela ação dessas drogas como, 

por exemplo, uma alteração no perfil de acetilação de histonas. Neste caso seria 

adequado utilizar a técnica de imunoprecipitação da cromatina (Chip assay). No 

momento estamos realizando ensaios de padronização dessa técnica. 
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Em conjunto esses resultados sugerem que a metilação é o mecanismo 

preponderante na inativação da expressão do gene de galectina-3 neste modelo de 

progressão tumoral de melanoma murino. 

Alguns trabalhos têm mostrado uma associação entre uma mudança na 

expressão de DNA metiltransferases e o aparecimento de um padrão aberrante de 

metilação em células de câncer 252, 253. Em alguns cânceres a expressão dessas 

enzimas, principalmente da enzima DNMT1 encontra-se aumentada. A enzima 

DNMT1 é responsável por manter os padrões pré-estabelecidos de metilação 

durante o processo de replicação do DNA. A indução da expressão dessa enzima 

em células de cultura gradualmente provoca hipermetilação de CpG e 

transformação celular. Somando-se a isso, em um trabalho com células de câncer 

de bexiga, Fournel e colaboradores (1996) 254 mostraram que a depleção de 

DNMT1 com inibidores antisense induziu desmetilação e re-expressão do gene 

supressor de tumor CDKN2A que se encontrava silenciado. Em um outro trabalho, 

Robert e colaboradores (1998) 255 mostraram que a depleção de DNMT1 com RNA 

de interferência e inibidores antisense resultou numa redução da atividade da 

enzima, desmetilação global e gene específica e re-expressão de genes 

supressores de tumor em linhagens de célula de carcinoma de cólon. Ainda, esse 

grupo mostrou que a depleção especifica de DNMT1, mas não de DNMT3A e 

DNMT3B, aumentou significantemente a capacidade do agente desmetilante 5-aza-

2’-deoxicitidina reativar a expressão de genes supressores de tumor silenciados por 

metilação. Para verificar se havia uma correlação entre a expressão da enzima 

DNMT1 e a hipermetilação do promotor do gene de galectina-3, nós avaliamos a 

expressão do RNAm e o acúmulo dessa enzima no nosso modelo de progressão de 

melanomas. Análise de PCR em Tempo Real mostrou que as linhagens cujo 

promotor de galectina-3 encontra-se metilado (linhagens Tm1 e Tm5) 

apresentavam um pequeno aumento nos níveis de expressão do RNAm dessa 
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enzima em relação ao nível expresso por melan-a, sugerindo que a transformação 

maligna da linhagem melan-a está associada a um discreto, porém significativo 

aumento da expressão da enzima DNMT1. Entretanto, apenas este discreto 

aumento da expressão do gene de DNMT1 não parece ser suficiente para explicar 

o padrão de metilação aberrante do gene de galectina-3 observado neste modelo 

de progressão de melanoma murino. Com relação à proteína, aparentemente não 

havia diferenças entre as linhagens. Parece que a expressão dessa proteína é 

muito baixa nessas células, já que não conseguimos detectar sua presença por 

Western blot. Aqui nós mostramos que em nosso modelo de progressão de 

melanoma murino o padrão de metilação do gene de galectina-3 não parece 

associado com um aumento nos níveis da proteína DNMT1. Da mesma forma, 

Saito e colaboradores (2003) 256 não observaram nenhuma associação entre a 

hipermetilação do DNA de genes alvos e o aumento da expressão dessa DNMT em 

síndrome mielodisplásica. Esses resultados sugerem que, o padrão aberrante de 

metilação observado em tumores não é somente o resultado de um aumento da 

expressão das enzimas metiltransferases de DNA. Especulando-se, pode ser que o 

padrão de metilação do DNA esteja relacionado com o recrutamento dessas 

enzimas. De acordo com essa hipótese, algumas moléculas poderiam guiar as 

DNMTs para seus sítios potenciais de metilação (seqüências repetitivas do DNA, 

por exemplo) enquanto outras poderiam prevenir essas enzimas de determinados 

sítios (ilhas de CpG). No câncer ocorreria uma alteração dessas moléculas que 

provocaria uma redistribuição das DNMTs dos seus sítios alvos normais (regiões de 

heterocromatina) para sítios inapropriados (ilhas de CpG). Assim, a identificação de 

outros fatores que estejam envolvidos no processo de metilação é necessária para 

que se possa compreender os mecanismos responsáveis pelo padrão aberrante de 

metilação observado em tumores. 
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Em concordância com o observado no nosso modelo de progressão de 

melanoma murino, nós observamos que algumas células derivadas de melanoma 

de crescimento vertical humano apresentam uma redução nos níveis de galectina-

3. Em um estudo recente em que o perfil de expressão gênica de uma linhagem de 

melanoma com baixo potencial metastático foi comparado com o perfil de 

expressão de uma linhagem de melanoma altamente metastático, Gallagher e 

colaboradores (2005) 257 mostraram que nas células com alto potencial metastático 

havia uma redução da expressão de galectina-3 quando comparado com o seu par 

não metastático, corroborando assim os nossos achados. Recentemente, Waleska 

Kerllen Martins e Luiz Fernando Lima Reis, utilizando análise de imunoistoquimica, 

avaliaram a distribuição de galectina-3 em amostras de melanoma de pacientes do 

Hospital do Câncer A. C. Camargo. Análise semi-quantitativa do padrão de 

distribuição de galectina-3 nas diferentes amostras tumorais mostrou que o padrão 

de distribuição de galectina-3 nesses tumores é muito heterogêneo, havendo tanto 

amostras positivas como negativas para marcação com galectina-3. Além disso, 

verificou-se que a distribuição de galectina-3 é muito heterogênea dentro de uma 

mesma amostra de tumor, já que amostras de um mesmo paciente apresentavam 

“nichos” de células tumorais que expressavam quantidades variáveis de galectina-

3. Algumas células expressam grande quantidade de galectina-3 enquanto outras 

células não expressam essa lectina. Em adição, foi observado que algumas 

amostras de metástase hematogênica apresentavam perda de expressão de 

galectina-3 (Apêndice 1). Em conjunto esses resultados sugerem que durante a 

progressão tumoral de melanomas há uma diminuição da expressão de galectina-3 

e que esta redução, provavelmente, está associada com a aquisição de um fenótipo 

mais agressivo.  

O padrão de distribuição de galectina-3 encontrado em melanomas também 

tem sido observado em outros tipos de tumores. Tumores como carcinoma de 
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ovário e endométrio apresentam uma diminuição da expressão ou acúmulo de 

galectina-3 ao longo da progressão tumoral.136 Recentemente, em um trabalho com 

amostras de câncer de mama, nós mostramos que uma parcela significativa desses 

tumores apresentava perda da expressão de galectina-3 e que esta perda estava, 

ao menos em parte, associada à hipermetilação do promotor do gene de galectina-

3 (Apêndice 2). Em concordância, em um trabalho recente, Ruebel et al.(2005) 258 

mostraram que a metilação está envolvida no controle de expressão de galectina-3 

em tumores pituitários e em linhagens celulares de carcinoma de mama. Diante 

disso, resolvemos estender nossas análises de metilação, avaliando o padrão de 

metilação da região 5´do gene de galectina-3 em amostras de melanoma humano. 

Assim, avaliamos o perfil de metilação da região 5’ do gene de galectina-3 em 

amostras de melanoma humano de pacientes do Hospital do Câncer A.C. Camargo. 

Para essa análise optamos pela técnica do MSP que permite avaliar um grande 

número de amostras com um custo relativamente baixo em relação ao 

seqüenciamento após tratamento do DNA com bissulfito de sódio. Resultados 

preliminares com 29 amostras de melanoma mostraram que todas as amostras 

analisadas apresentavam bandas correspondentes a situação não metilada. Apesar 

de sensível para detectar o perfil de metilação de uma certa amostra de DNA, a 

técnica de MSP avalia poucos dinucleotídeos, somente aqueles presentes nos 

primers utilizados. Para confirmar os resultados obtidos com o MSP, o perfil de 

metilação da região 5’ do gene de galectina-3 foi avaliado por seqüenciamento após 

tratamento do DNA com bissulfito de sódio. Em concordância com os resultados do 

MSP, a análise de seqüenciamento mostrou que todos os dinucleotideos CpG 

presentes na região 5’ do gene de galectina-3 estavam desmetilados em todas as 

amostras analisadas. Esses resultados sugerem que o promotor do gene de 

galectina-3 não se encontra metilado ao longo da progressão tumoral de 

melanomas humanos, diferentemente do observado em melanoma murino. 
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Entretanto, essa observação precisa ser melhor investigada, já que avaliamos um 

pequeno número de amostras. Assim, a análise de metilação da região 5’ do gene 

de galectina-3 em um maior número de amostras, como também a avaliação do 

acúmulo de galectina-3 nesses tumores são imprescindíveis para determinarmos se 

há uma correlação entre os níveis de expressão e o perfil de metilação do gene de 

galectina-3 em melanomas humanos, como observado anteriormente para 

melanoma murino. 

Nossos dados com melanoma murino suportam a noção de que a perda de 

galectina-3 causada pela ocorrência de metilação na região 5’ do gene contribuiu 

para a transformação completa dessas células. De fato a perda de expressão de 

galectina-3 pelas células tumorais parece ser um mecanismo importante para a 

aquisição e manutenção do fenótipo transformado em melanoma murino. Luciana 

Nogueira de Sousa Andrade (Tese de doutoramento, 2007) mostrou recentemente 

que quando células melan-a, que expressam galectina-3, e células Tm1 

transfectadas com o gene de galectina-3 são injetadas no coxim plantar de 

camundongos C57BL/6 estas deixam de acumular galectina-3 nas primeiras 24 

horas após a injeção. Uma questão que pode ser levantada é: como a perda de 

uma molécula associada a vários processos biológicos que favorecem a progressão 

do câncer pode contribuir para a transformação maligna de melanomas? Uma 

hipótese seria de que a perda de galectina-3 facilitaria a formação de espécies 

reativas de oxigênio (ROS, reactive oxigen species). O aumento no nível de ROS 

levaria a um aumento da instabilidade genética que por sua vez favoreceria a 

transformação dessas células. Um estudo de Matarrese e colaboradores (2000) 

demonstrou que galectina-3 está envolvida no balanço oxidativo. Neste estudo eles 

mostraram que a expressão de galectina-3 consegue proteger as células dos 

efeitos de ROS. Esse grupo sugere que galectina-3 esteja agindo em eventos 

iniciais da sinalização de morte celular interferindo em uma via de apoptose que 
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está associada com a perturbação da homeostase mitocondrial e com subseqüente 

formação de ROS.259 Em um estudo recente, em que foi realizada uma análise 

comparativa entre as proteínas e transcritos das células que compõem o modelo de 

progressão de melanoma murino em estudo, nós mostramos que a transformação 

maligna completa dessas células foi acompanhada por uma redução significativa 

nos níveis de expressão de moléculas envolvidas na degradação de ROS. Neste 

estudo nós mostramos que pelo menos dois genes que estão implicados no 

metabolismo de ROS tem sua expressão completamente perdida ao longo da 

progressão tumoral: o gene de galectina-3 e metalotioneína-2.160 Em adição nós 

verificamos que a perda de galectina-3 pelas células Tm1 e Tm5 foi acompanhada 

pela perda de expressão de dois genes supressores de tumor que se encontram 

freqüentemente inativados em melanomas: p16INK4a e p19ARF (dados não 

mostrados). 

Ainda, com base nos dados obtidos por Marilena da Costa (Tese de 

mestrado, 2003) de que a indução da expressão de galectina-3 em Tm1, após 

transfecção dessas células com o gene de galectina-3, provocou uma acentuada 

diminuição no seu crescimento celular, nós especulamos que o silenciamento 

desse gene por metilação representa uma vantagem seletiva para o crescimento 

dessas células e conseqüentemente para a progressão de melanoma murino. 

Neste trabalho, o padrão de metilação do promotor do gene de galectina-3 

foi avaliado em um modelo celular de progressão de melanoma murino e em 

amostras de melanoma humano. Através dessas análises, observamos que a 

região promotora e primeiro éxon do gene de galectina-3 encontram-se 

completamente metilados ao longo da progressão de melanoma murino e que a 

presença de metilação está diretamente relacionada com a ausência de mRNA e da 

proteína em células que simulam estágios avançados da progressão de melanoma 

murino (Tm1 e Tm5). Nós mostramos aqui que a transformação maligna completa 
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destas células foi acompanhada pelo silenciamento seletivo de galectina-3 por 

metilação, mas não por galectina-1, já que essas células expressam e acumulam 

essa lectina. De maneira semelhante ao observado com galectina-3, essa lectina 

apresenta a região 5’ do seu gene imersa em uma ilha de CpG, tornando esse gene 

passível de ser controlado transcricionalmente por metilação. Como mencionado 

anteriormente, alguns trabalhos têm mostrado que a expressão desse gene é 

controlada por metilação em alguns tipos de tumores.230  

Diante do exposto aqui fica claro que a hipermetilação do gene de galectina-

3 é um evento importante na tumorigênese deste modelo de melanoma murino. 

Entretanto ainda não está claro quais mecanismos determinam que as ilhas de CpG 

presentes na região 5’ desse gene sejam mais susceptíveis a metilação que as 

ilhas de CpG na região 5’ do gene de galectina-1. Por que genes com mesmo 

“potencial” para sofrer metilação são metilados em um tipo de câncer e “protegidos” 

de metilação em outros tipos de câncer?  

Estudos adicionais são necessários para identificar os fatores que 

determinam que o gene de galectina-3 seja silenciado durante a progressão de 

melanoma murino. E ainda, para determinar de que maneira o silenciamento desse 

gene favoreceria a progressão desse tipo de tumor. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho mostramos que: 

 

1. O promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 murina apresenta uma 

ilha de CpG que se encontra totalmente metilada nas linhagens de melanoma de 

crescimento vertical (Tm1 e Tm5) e desmetilada na linhagem de melanócito ou 

melanoma de crescimento radial (melan-a). 

 

2. O tratamento da linhagem Tm1 com o agente desmetilante 5-Aza-2’-

deoxicitidina provocou um decréscimo significativo nos níveis de metilação do 

promotor e primeiro éxon do gene de galectina-3 murina. 

 

3. A diminuição nos níveis de metilação do promotor e primeiro éxon do gene de 

galectina-3 verificada após o tratamento da linhagem Tm1 com 5-Aza-2’-

deoxicitidina levou a uma re-expressão do RNAm e da proteína. 

 

4. O tratamento da linhagem Tm1 com os inibidores de histona-deacetilase 

(Tricostatina e 4-ácido-fenilbutírico) em combinação com 5-Aza-2’-deoxicitidina não 

aumentou os níveis de expressão do gene de galectina-3 quando comparado com o 

nível obtido após o tratamento com 5-Aza-2’-deoxicitidina e ainda, em determinadas 

condições, reverteu o efeito obtido com o tratamento com 5-Aza-2’-deoxicitidina. 

 

5. As linhagens Tm1 e Tm5 apresentaram um discreto aumento nos níveis de 

expressão da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) em relação a linhagem 

melan-a. 
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6. Em amostras de melanoma humano o promotor do gene de galectina-3 

encontra-se completamente desmetilado. 

 

Em conclusão esses resultados indicam que a hipermetilação do promotor e 

primeiro éxon do gene de galectina-3 está envolvida no controle transcricional 

desse gene ao longo da progressão tumoral de melanoma murino. 
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8. APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE 1 

 

 

Figura 1. Análise semi-quantitativa da distribuição de galectina-3 em amostras de 

melanoma humano. A expressão de galectina-3 foi avaliada por imunoistoquímica. As 

amostras com score acima de 3 foram consideradas positivas para marcação com 

galectina-3. Score refere-se a intensidade de marcação versus a distribuição de galectina-3 

nas células tumorais. Dados de projeto colaborativo com Walesca K. Martins e Luiz 

Fernando Lima Reis do Hospital do A.. C. Camargo. 
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Figura 2. Exemplo da distribuição de galectina-3 em melanoma humano. A expressão 

de galectina-3 em diferentes amostras de melanoma de pacientes do Hospital do Câncer A. 

C. Camargo foi avaliado por imunoistoquímica. Como mostrado na figura, há tumores que 

acumulam galectina-3 (Painéis A, B, D, F e G) e tumores cuja expressão de galectina-3 é 

perdida (Painéis C, E e H). Aumento de 100X. 
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8.1 APÊNDICE 2 

 

 

 

Figura 1. Perfil de metilação da região 5’ do gene de galectina-3 em casos de 

carcinoma de mama. O perfil de metilação do gene de galectina-3 em amostras de 

carcinoma de mama de pacientes do Hospital A. C. Camargo foi avaliado por MSP. (A) 

exemplo de amostras metiladas. (B) exemplos de amostras não metiladas. As linhagens 

celulares MCF-7 e SKBR3 representam controles da reação de MSP. MCF-7(controle não 

metilado) e SKBR3 (controle metilado). 
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Figura 2: Análise imunohistoquimica de galectina-3 em alguns casos de carcinoma 

ductal invasivo de mama. A, B, C, D estão em diferentes estadios, respectivamente, 1, 2, 

3 e 4, sendo que todos expressam galectina-3 e não estão metilados. E, F, G, H não 

expressam galectina-3, sendo E correspondente a um caso não metilado, enquanto que F, 

G, H apresentam metilação do promotor de galectina-3. Nota-se ainda positividade nuclear 

focal na célula neoplásica num dos casos metilados (seta, figura H, 400x HPF). Esses 

pertencem a estadio 3 e 4. A,B,D,E,F,G E H representam 100x HPF e C, 200x HPF. Todas 

as imagens foram digitalizadas utilizando programa Nikon ACT-1. 
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