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RESUMO 

 

Victo NC. Importância de Dicer na progressão do melanoma e na resistência ao 
tratamento quimioterápico. [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2017. 

 
O melanoma é um grave problema de saúde pública que afeta a população da 

América Latina e está aumentando rapidamente em comparação com outros tipos 

de tumores. Conhecer alguns marcadores moleculares de melanoma é essencial 

para a identificação de indivíduos geneticamente predispostos, bem como a 

detecção precoce da doença. Trabalhos recentes demonstraram que os microRNAs 

podem estar envolvidos na modulação do melanoma. Dicer é um membro essencial 

da família RNase III que controla a maturação de microRNA no citoplasma. 

Evidências recentes sugerem que a expressão de Dicer está envolvida no 

prognóstico de vários tipos de tumores. A up-regulação desta proteína está 

associada a características agressivas e proliferação de melanoma e nenhum outro 

tumor de pele. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a expressão de Dicer em 

amostras de pacientes diagnosticados com melanoma nos diferentes estadios da 

doença e em linhagens celulares de melanoma correlacionando a expressão de 

Dicer com progressão tumoral e resistência à apoptose. Utilizando o ensaio de 

imuno-histoquímica, comparamos a proteína Dicer no tecido de pacientes 

diagnosticados com melanoma em diferentes estadios, os resultados sugerem que o 

aumento da expressão de Dicer está associado à progressão do melanoma. Para os 

ensaios in vitro, utilizamos a linhagem celular SK-MEL-5 e a ferramenta de edição do 

genoma CRISPR-Cas9 para o silenciamento de dicer1. Avaliamos nas linhagens 

transformadas a proliferação celular, capacidade clonogênica e sobrevida global. 

Nas condições testadas, a linhagem celular SK-MEL-5 DICER KD foi mais suscetível 

à apoptose após o tratamento com cisplatina. Essa sensibilidade pode ser pela 

regulação dos receptores de morte, FAS e TNFR1, expressados na linhagem SK-

MEL-5 DICER KD que estão envolvidos na indução de apoptose. Considerando os 

papéis biológicos fundamentais de Dicer em vários processos celulares concluímos 

que o aumento na expressão de Dicer está relacionado com a progressão do 

Melanoma e com a resistência ao tratamento com cisplatina.  

 

Palavras-chave: Melanoma. Dicer. Apoptose. Cisplatina. 



 
 

ABSTRACT 

 

Victo NC. The importance of Dicer in the progression of melanoma and resistance to 

chemotherapy treatment. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2017. 
 
Melanoma is a serious public health problem that affects the population of Latin 

America and is rapidly increasing compared to other types of tumors. Knowing some 

molecular markers of melanoma are essential for the identification of genetically 

predisposed individuals, as well as the early diagnosis of the disease. Recent 

investigations have been demonstrated that microRNAs may be involved in 

melanoma modulation. Dicer is an essential member of the RNase III family that 

controls the maturation of microRNA in the cytoplasm. Recent evidence suggests 

that Dicer expression promotes prognosis of various types of tumors. Among all skin 

cancer up-regulation of Dicer is only associated with melanoma. The aim of this study 

was to evaluate the expression of Dicer in samples of patients diagnosed with 

melanoma at different stages of the disease and in melanoma cell lines correlating 

the expression of Dicer with tumor progression and resistance to apoptosis. Using 

the immunohistochemistry assay, we compared Dicer protein in the tissue of patients 

diagnosed with melanoma at different stages. We observed that the increased dicer 

expression is associated with melanoma progression. For the in vitro assays, we 

used the metastatic melanoma cell line, SK-MEL-5 and the CRISPR-Cas9 genome 

editing tool for dicer1 silencing. Cell proliferation, clonogenic capacity and overall 

survival were evaluated in the transformed cell lines. The SK-MEL-5 DICER KD cell 

line was more susceptible to apoptosis after treatment with cisplatin. We also found 

that the regulation of FAS and TNFR1 death receptors expressed by SK-MEL-5 

DICER KD cell line potentially important in the induction of apoptosis. Considering 

the key biological roles of Dicer in various cellular processes, we conclude that the 

increase in Dicer expression is related to the progression of Melanoma and 

resistance to treatment with cisplatin. 

 

Keywords: Melanoma. Dicer. Apoptosis. Cisplatin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Melanoma 

 

O câncer de pele do tipo melanoma é um problema grave de saúde 

pública que acomete a população da América Latina e vem aumentando 

rapidamente em comparação aos outros tipos de tumores (Schmerling et al., 

2011). No Brasil, os tumores de pele são os mais frequentes e representam 

cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país o melanoma 

representa apenas 3% das neoplasias malignas da pele, apesar de ser o mais 

agressivo devido à sua alta possibilidade de causar metástases. A estimativa de 

novos casos para 2016 (figura 1) foi de 5.670, sendo 3.000 homens e 2.670 

mulheres (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA), 2016). 

O risco de desenvolver melanoma estão associados com algumas 

características tais como: descendência europeia, cabelos loiros e ruivos, tom de 

pele claro, olhos claros, presença de sardas e/ou nevos melanocíticos, e 

histórico familiar de melanoma maligno (Dennis et al., 2008). Outras variáveis de 

alto risco incluem histórico de queimaduras solares, elevado número de 

queimaduras ao longo da vida e exposição solar intermitente (Wu et al., 2015).  

O melanoma afeta igualmente homens e mulheres principalmente na 

quarta década de vida e normalmente são localizados no tronco (43,5%), 

seguido pelas extremidades (33,9%), cabeça e pescoço (10,7%) e região acral 

(11,9%) (Kuphal, Bossenhoff, 2009).  Tem origem nos melanócitos, cuja 

alteração genética pode permitir a sua proliferação contínua e evasão, 

resultando no desenvolvimento de melanomas (Walia et al., 2012). 
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Figura 1 - Representação espacial das taxas brutas de incidência de melanoma por 100 mil 
habitantes. Vermelho para o sexo masculino e cinza para o sexo feminino, estimadas para o ano de 2016, 
segundo Unidade da Federação. Adaptado de INCA, 2016.  
 

O melanoma pode surgir a partir de pele normal ou de uma lesão 

pigmentada. A manifestação da doença na pele normal se dá a partir do 

aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares podendo ser 

acompanhado de coceira e descamação. Quando a lesão é pré-existente, ocorre 

um aumento no tamanho, alteração da coloração e forma que passa a 

apresentar bordas irregulares (figura 2). Os tipos de lesão podem ser 

classificados como: superficial, mais comum em caucasianos (70% dos casos); 

nodular, segunda maior frequência; lentigo maligno e acral lentiginoso, menos 

freqüente em caucasiano e comum entre indivíduos de pele escura. A 

coloração pode variar do castanho-claro chegando até a cor negra (melanoma 

típico) ou apresentar área com despigmentação (melanoma amelanócito) 

(Sharquie, et al., 2007; American Academy of Dermatology (AAD), 2013).  

O tipo extensivo superficial corresponde a aproximadamente 70% dos 

casos, sua frequência é maior na região posterior das pernas de mulheres e no 

dorso dos homens (Newel et al., 1988). Esse tipo de tumor é normalmente 

encontrado em regiões expostas de pele, principalmente em regiões de 

exposição solar intermitente. Estendem-se além do componente dérmico, 

lateralmente por pelo menos três cones epiteliais; podendo surgir de novo ou em 

associação com um nevo (Clark et al., 1969; Crowson et al., 2001). 

Melanomas nodulares ocorrem no tronco e membros de pacientes na 

quinta ou sexta décadas de vida (Barnhill, Mihm, 1993; Cox et al., 1996). Esse 

tipo de tumor não apresenta uma fase radial de crescimento que comprometa 
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mais de três cones epiteliais, apenas uma fase vertical. Não são normalmente 

associados a regressão ou nevo (Clark et al., 1969; Crowson et al., 2001). 

 

Figura 2 - Classificação ABCD para detecção do melanoma. A (assimetria); B (borda); C (cor) e D 
(diâmetro). Adaptado de Lupo Center for aesthetic & general dermatology, 2016. 

 

O tipo lentigo maligno está relacionado à exposição solar de longa data e 

idade avançada (Flotte, Mihm, 1999). Apresentam epiderme atrófica e são 

compostos por células melanocíticas atípicas, inicialmente isoladas e 

posteriormente em ninhos dispostos ao longo da junção dermo-epidérmica. 

Durante a progressão pode haver invasão de estruturas mais profundas. As 

células tumorais normalmente se estendem aos folículos pilosos e mostram 

intensa elastose solar na derme (Markovic et al., 2007). 

Melanoma acral lentiginoso ocorre em pele glabra (que não possuem 

pelos) e adjacente dos dedos, palmas e plantas (Barnhill et al., 1993; Cascinelli 

et al., 1994). Melanomas digitais normalmente acometem o leito ungueal do 

hálux ou primeiro quirodáctilo e afetam pessoas mais idosas (O’Leary et al., 

2000). 

O crescimento ou alteração da forma do melanoma é progressivo e se faz 

no sentido horizontal e/ou vertical. O índice de Breslow (estadiamento vertical) 

representa a espessura tumoral na derme em que, pacientes com lesões de 

espessura menor que 0,75 mm possuem prognóstico bom, ao contrário de 

lesões com espessura maior que 3 mm (Pinheiro et al., 2003). Este 

estadiamento é classificado em T (tumor primário): T0 (sem evidência de tumor 

primário); Tis (melanoma in situ); T1 (até 1 mm); T2 (de 1,01 até 2 mm); T3 (de 
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2,01 até 4 mm) e T4 (acima 4 mm) (Balch et al., 2009). A classificação de Clark 

avalia o nível de invasão dividido em: I – crescimento intraepidérmico; II – 

invasão da derme papilar; III – atinge o limite entre a derme papilar e reticular; IV 

– invasão da derme reticular e V – invasão da tela subcutânea (Gon et al., 

2001). 

Infelizmente, as lesões de melanoma podem permanecer imperceptíveis 

ou assintomáticas por longos períodos de tempo. Além disso, o melanoma pode 

se apresentar metastático no estadio IV, sem uma lesão claramente 

identificável, raramente restringe-se a focos únicos, mas tendem a se 

disseminar em vários órgãos que incluem cérebro e pulmões tornando as 

intervenções cirúrgicas limitadas (Melanoma Research Foundation, 2013). 

A compreensão sobre a genética molecular que existe sobre o melanoma 

está se desenvolvendo gradativamente. Atualmente, tem-se o conhecimento de 

alguns genes envolvidos na sinalização intracelular responsáveis pela 

supressão tumoral, apoptose, crescimento e proliferação (Haluska et al., 2006). 

Uma importante via de sinalização alterada em pacientes com melanoma é a via 

RAS/RAF, em que a isoforma BRAF é alterada em 66% dos melanomas 

primários e em 40-68% dos melanomas metastáticos. Esta ativação constitutiva 

contribui para a tumorigênese através do aumento da proliferação celular, 

invasão tumoral, metástase e de inibição de apoptose (Lopez-Bergami et al., 

2008). 

Outros marcadores moleculares também estão relacionados a fatores e/ou 

substâncias que podem identificar a presença ou a predisposição ao melanoma. 

Esses marcadores podem estar associados a alterações em determinadas 

regiões genômicas, como mutações em genes de predisposição (cdkn2a), como 

também estar relacionados à expressão de alguns antígenos em tumores e a 

presença de substâncias específicas na circulação sistêmica, podendo ser uteis 

para verificar o grau de desenvolvimento do melanoma assim como o seu 

prognóstico (Figueiredo et al., 2003). Como exemplos, esses marcadores dos 

melanócitos podem ser relacionados à diferenciação celular (tirosina, S100); 

relacionado a fatores de crescimento (VEGF e TGF-); fatores de transcrição e 

moléculas de sinalização (PTEN e ATF-1); moléculas relacionadas a 

proliferação celular (Ki67, PCNA, Ciclinas); moléculas de adesão (E-caderina) e 
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proteases (MMP-2, MMP-9) (Figueiredo, et al., 2003; de Wit, van Muijen, Ruiter, 

2004). 

Na tentativa de se encontrar marcadores moleculares, biomarcadores, 

para a detecção da progressão tumoral, os microRNAs vem se destacando por 

participarem da regulação de diferenciação, transdução de sinal, apoptose, 

proliferação e no processo de tumorigênese (Zoon, et al., 2009). A maioria dos 

alvos dos miRNAs são fatores transcricionais que por sua vez são cruciais para 

o crescimento e desenvolvimento celular. 

 

1.2 MicroRNA 

 

Os microRNAs (miRNAs) são uma família de RNAs endógenos, pequenos 

(de aproximadamente 19 a 25 nucleotídeos de comprimento), que não codificam 

proteínas e medeiam o silenciamento do gene postrancricional pela repressão 

de translação e clivagem do mRNA (Pan et al., 2013). Estudos mostraram que 

os miRNAs estão expressos em quase todos os eucariotos e estão envolvidos 

em uma variedade de processos biológicos, que incluem a regulação do ciclo 

celular, diferenciação, desenvolvimento, metabolismo e envelhecimento. 

Alterações na expressão dos miRNAs estão também envolvidas na iniciação, 

progressão e metástase em tumores (Calin et al., 2004; Lamy et al., 2006; 

Volinia, et al., 2010). 

Os miRNAs podem controlar centenas de “genes alvo”, o que ressalta o 

papel dessas moléculas sobre o perfil de expressão gênica e proteica nas 

células. Outros estudos mostraram que a presença de mutações em miRNAs  

estão  correlacionadas  ao  desenvolvimento  de neoplasias,  indicando a 

possibilidade dessas moléculas  atuarem  como genes  supressores de tumor 

ou como oncogenes (Kerscher, Slack, 2006; Rothschild, 2013). Alterações na 

expressão dos miRNA que conduzem ao desenvolvimento do tumor podem 

ocorrer através de alterações genéticas como: aberrações cromossômicas,  

mutações genéticas e polimorfismos dos genes miRNA e por alterações 

epigenéticas: alterações de metilação do DNA, acetilação ou alteração no 

rearranjo cromossômico (Gombos et al., 2013).  
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Figura 3 - Via de biogênese do microRNA. A enzima RNA polimerase II realiza a transcrição dos 
microRNAs primários (pri-miRNA). O complexo enzimático Drosha cliva os grampos formando precursores 
do miRNA (pre-miRNA), os quais são transportados para o citoplasma e associados ao complexo Exportin-
5-Ran-GTP-dependent (Exportin 5). No citoplasma, o pre-miRNA é clivado pelo complexo enzimático Dicer, 
perdendo a configuração em grampo. O miRNA fita-dupla formado associa-se à proteína Argonauta 2 e 
uma das fitas é acoplada ao complexo de proteínas que reprime a expressão do gene alvo (RISC), 
enquanto a outra é degradada. O RISC, contendo o microRNA, liga-se ao mRNA-alvo, reprimindo a sua 
tradução ou promovendo a sua degradação. Adaptado de Winter et al., 2009.  

 

Os genes dos miRNAs (figura 3) são transcritos pela RNA polimerase II 

no núcleo a partir de uma região não codificadora ou não mensageira e formam 

o primeiro miRNA (pri-miR) (Unver et al., 2009). O pri-miR é processado também 

no núcleo, onde a RNAse II, Drosha, age sobre o pri-miR gerando o miRNA 

precursor (pre-miR), que é uma estrutura pequena de dupla fita de RNA com 

aproximadamente 65-70 nucleotídeos contendo um hair pin. O pre-miR é então 

exportados para o citoplasma por um complexo, exportin-5-RanGTP, e 

novamente processados por  uma enzima RNAse III (Dicer) formando o miRNA 
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maduro (fita dupla miR-miR*, onde miR é o antisense, ou guia/vertente maduro, 

e miR* é o sentido, ou vertente passageira) de aproximadamente 22 

nucleotídeos (Gomes et al., 2013). 

A estrutura do miRNA maduro é então incorporada em um complexo 

proteína/RNA denominado RISC (RNA-induced silencing complex), o qual é 

composto por Dicer, TRBP (HIV transactivating response RNA-binding protein) 

e Ago2 (Argonauta 2). O complexo miRNA/RISC liga-se ao mRNA de duas 

maneiras: o complexo miRNA/RISC liga-se fortemente com o mRNA quando as 

sequências seed são perfeitamente complementares, por intermédio da enzima 

Ago2, resultando na degradação do mRNA. Comumente, quando as sequências 

seed são imperfeitamente complementares, o complexo microRNA/RISC se liga 

e inibe a tradução do mRNA sem degradá-lo. O resultado final de qualquer uma 

destas vias é uma diminuição do nível de proteína do gene alvo (Zoon et al., 

2009). 

O lin-4 e o let-7, foram os primeiros miRNAs descritos no Caenorhabditis 

elegans (C. elegans) e participam de seu processo de desenvolvimento (Vella, 

Slack, 2005). Os miRNAs estão diferencialmente expressos nos diversos tecidos 

e a maioria apresenta padrões de expressão dependente do contexto celular, 

como observado em células hematopoiéticas e pancreáticas (Mattick et al., 

2005). O desafio quando se trata de explorar as funções dos miRNAs é 

predizer seus potenciais alvos. 

 

1.2.1 Regulação de Dicer 

 

Dicer é um membro da família RNase III essencial que controla a 

maturação dos precursores de miRNAs (pré-miRNAs) no citoplasma (Bu et al., 

2009). Em humanos, o gene dicer1 está localizado no cromossomo 14q32.13 e 

possui 27 éxons (Ting et al., 2016). Além disso, a down-regulação de Dicer é 

detectável em 60% dos pacientes com câncer de ovário invasivo e está associado 

com pior diagnóstico (Kuang et al., 2013).  

Está localizada no citoplasma, possui 200 kDa, sua estrutura tem a forma 

de um “L” e os domínios c-terminais de RNase III em tandem formando um 

dímero intramolecular para criar um centro catalítico (Foulkes, 2014). Os 
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domínios RNase III de Dicer são essenciais para a maturação dos miRNAs. As 

mutações dentro dos domínios da RNase III-a e III-b modificam o processamento 

in vitro dos braços 3p e 5p do pré-miR, respectivamente. O domínio PAZ liga as 

extremidades livres do pré-miR e posiciona os domínios da RNase III para clivar 

o pré-miR a uma distância fixa a partir da extremidade 3p, no caso de Giardia, ou 

5p, no caso de mamíferos, figura 4 (Gurtan et al., 2012). 

 

Figura 4 - Arquitetura de domínio Dicer Humano. (a) Estrutura esquemática do domínio de Dicer humano. 
(b) Desenho representativo da forma de Dicer humano de corpo inteiro com base em reconstrução EM. (c) 
Modelo anterior com a presença do Mirna ligado. (d) Novo modelo da arquitetura de Dicer com base em 
novos dados. Note-se a inversão de posições entre os domínios PAZ e RIII dentro da forma de L com 
proximidade do domínio da helicase no hairpin do pré-miR e da RNase III (setas). Sawh, Duchaine, 2012. 

 

Em mamíferos, Dicer forma um heterodímero transativado com a proteína 

TRBP, sendo que uma das funções desse conjunto é o reconhecimento e 

direcionamento dos distintos substratos da enzima até a integração com o 

complexo proteico silenciador da tradução (Macrae et al., 2006). Embora não seja 

necessário para a o processamento do pré-miR por Dicer, TRBP aumenta a 

fidelidade de clivagem e também preenche fisicamente Dicer com as proteínas 

Argonautas (Ago1, Ago2, Ago3 ou Ago4) para participar da montagem do 

complexo miRISC (Lin, Gregory, 2015). 

A via convencional de biogênese dos miRNAs é a via canônica, ou, via 

dependente de Dicer (descrita anteriormente). A via não canônica foi descrita 

pela primeira vez durante a geração dos mirtrons, nessa etapa ocorre o escape 

do processamento mediado por Drosha e há a formação de um pequeno RNA 

resultante do splicing do mRNA. Depois da formação do splicing, o loop é 
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desfeito e redobra em uma estrutura de stem-loop curta, que se assemelha a um 

pré-miR. Alguns mirtrons têm sequências extras no final 5'ou 3' e precisa ser 

cortado por exonucleases (Ha, Kim, 2014). 

 

 

Figura 5 - Via canônica e Via independente de Dicer. Na via canônica de geração de miRNAs, os genes 
dos miRNAs são transcritos pelo complexo da RNA Pol II no núcleo. O processamento do pri-miR gerado é 
feito pela Drosha, uma proteína do tipo RNase III. O pré-miR gerado é então exportado para o citoplasma 
pela proteína Exportin-5, com o auxílio da proteína de transporte nuclear RAN-GTP. Uma vez no citoplasma, 
o pré-miR é convertido em duplex de miR através do complexo de Dicer dando continuidade para as etapas 
downstream da via. Alguns miRs podem ser gerados através de uma via independente de Dicer. Todas as 
etapas de transcrição e processamento do pri-miR ocorrem como descritas na via canônica. Ao chegar no 
citoplasma, no entanto, a proteína AGO2 em mamíferos é capaz de promover a maturação do pré-miR em 
Mirna, mesmo sem o auxílio de Dicer. Adaptado de Ha, Kim, 2014. 

 

Embora a maioria dos precursores de miRNAs dependam de Dicer, a 

biogênese do miR-451, por exemplo, não necessita e envolve a atividade 

catalítica de Ago2 (figura 5). O rearranjo do miR-451 contém seis nucleotídeos 

terminais dos 23 de comprimento da sua região de extensão do loop e se 

estende para a cadeia complementar do precursor no hairpin (Cheloufi et al., 

2010). 

Alguns estudos avaliaram a expressão de Dicer na progressão do 
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melanoma. Cheng e colaboradores, 2015, avaliaram seis biomarcadores de 

prognóstico independentes em melanoma, incluindo BRAF, MMP2, p27, Dicer, 

Fbw7 e Tip60, eles investigaram se estes marcadores são úteis na estratificação 

de risco dos pacientes com melanoma nos diferentes estadios. A expressão de 

Dicer apresentou uma redução sutil durante a progressão do melanoma (Cheng 

et al., 2015). Já Flavin e colaboradores forneceram evidências definitivas de que 

eIF6 (eukaryotic translation initiation factor 6) e Dicer são regulados 

positivamente em uma proporção significativa no câncer de ovário e que ambos 

são associados com características clínico-patológicas específicas, mais 

notavelmente baixa expressão eIF6 sendo associados à redução da 

sobrevivência (Flavin et al., 2008). 

Embora as alterações no nível de expressão de Dicer, e possivelmente 

outras enzimas de processamento de miRNA, sejam de significado clínico em 

alguns tumores, estas alterações ou as suas consequências clínicas no melanoma 

ou outros tumores de pele permanecem desconhecidas. 

Alguns grupos de pesquisa relacionam Dicer com a morte celular. Bian e 

colaboradores demonstraram que Dicer e Ago2 são fundamentais para os 

processos biológicos do câncer de próstata, pois atuam na proliferação, apoptose 

e ciclo celular, pois a redução na expressão de Dicer inibiu a proliferação celular 

e aumentou a apoptose em diferentes linhagens de câncer de próstata (Bian et 

al., 2014). 

 

1.3 Apoptose, Melanoma e Dicer 

 

A morte celular programada ou apoptose pode ser identificada por células 

com o DNA degradado, morfologia citoplasmática alterada, células que externalizam 

a fosfatidilserina ou que são ativadas por caspases (Festjens et al., 2006). 

A via intrínseca de apoptose é ativada por estímulos intracelulares, como 

dano ao DNA, que gera a liberação do citocromo c pela mitocôndria, essa liberação 

é regulada e dependente de duas proteínas da família BCL-2 (B-cell CLL/Lymphoma 

2), BAX (BCL-2 associated X protein) e BAK (BCL-2 antagonist killer 1), que induzem 

alterações conformacionais na membrana mitocondrial. Animais e células knockout 

para essas duas proteínas são resistentes à morte induzida pela permeabil ização 

mitocondrial que é induzida na presença de BAX e BAK. A liberação do citocromo c 
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é um dos passos principais para a formação do apoptossomo. Uma vez liberado 

para o citosol, o citocromo c se liga a APAF-1 (Apoptotic protease-activating factor 1) 

e na presença de um ATP recruta a caspase iniciadora, caspase-9, formando o 

apoptossomo e induz sua autoativação. A caspase-9 torna-se ativa e em seguida 

ativa as caspases efetoras -3, -6 e -7 desencadeando a apoptose (Du et al., 2000; 

Kemper et al., 2012; Zhao et al., 2012).  

A via extrínseca é ativada através da ligação do receptor de morte da célula 

alvo ao seu ligante. Um dos receptores de morte mais conhecido é o FAS que se liga 

em seu ligante FASL. O sinal de ativação é transduzido através de domínios 

intracelulares (Chinnaiyan et al., 1995). FAS, também conhecido como CD95 ou 

APO-1, é um receptor de morte que regula a manutenção/homeostasia do sistema 

imune através da indução de apoptose (Chen et al., 2010). Outros receptores 

conhecidos são o DR4 (TRAIL-R1) e o DR5 (TRAIL-R2) que se ligam a TRAIL (tumor 

necrosis factor-related apoptosis inducing ligand). Os receptores de morte pertencem 

à superfamília dos receptores de TNF (tumor necrosis factor). A interação do 

receptor com seu ligante faz com que ocorra a sua oligomerização na membrana 

celular e iniciação da apoptose através do recrutamento de FADD (FAS-associated 

death domain) ou TRADD (TRAIL-associated death domain) que contém um DD 

(death domain) ligando ao DD do receptor. FADD então recruta através de seu DED 

(death effector domain) as caspases iniciadoras, caspase-8 ou -10 através do seu 

DED (Johnstone et al., 2008). 

A formação desse complexo é designada DISC (death-inducing signaling 

complex). A ativação proteolítica das caspses-8 ou -10 no complexo DISC faz com 

que essas caspases sejam liberadas desse complexo, ativando dessa forma as 

etapas downstream da apoptose. Em células designadas do tipo I caspases efetoras, 

como a caspase-3, são ativadas diretamente pela caspase-8 de um modo eficiente e 

suficiente para induzir a apoptose. Em células denominadas do tipo II apenas uma 

pequena quantidade de caspase-8 ativa é liberada do DISC. Nessas células, a 

apoptose é dependente da clivagem da proteína BID que é um membro da família 

BCL-2 (Adam-Klages et al., 2005). A clivagem de BID pela caspase-8 gera um 

fragmento pró-apoptótico denominado tBID (truncad BID), essa forma truncada de 

BID transloca-se para a mitocôndria onde induz a agregação das proteínas BAX e 

BAK resultando no aumento da permeabilidade mitocondrial e consequentemente na 

liberação do citocromo c, formação do apoptossomo executor e ativação da 
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caspase-9, que ativa as caspases efetoras -3, -6 e -7 levando a célula a apoptose 

(Pereira, Amarante-Mendes, 2011) 

Alguns miRNAs estão envolvidos no processo de apoptose e são 

denominados apoptomirs, como por exemplo, os miRNAs envolvidos na via 

extrínseca de apoptose, miRNA-221 e miRNA-222, os quais demonstraram estar 

mais expressos em células resistentes ao TRAIL e, em contrapartida, menos 

expressos em células sensíveis ao TRAIL (Garofalo, 2008). Entretanto, miRNA-24a 

está envolvido com a modulação da via intrínseca da apoptose por atuar na 

expressão da caspase-9. Um estudo de Walker e Harland mostrou que a perda da 

função do miRNA-24a leva ao aumento dos níveis da proteína caspase-9 sem 

alterar os níveis de mRNA, concluindo que esse miRNA é um regulador essencial 

desta caspase (Walker, Harland, 2009). 

Ambas as vias de indução de apoptose convergem para a ativação das 

caspases efetoras (caspases-3,-6 e -7) que são responsáveis por desencadear os 

eventos de morte celular. O miRNA let-7a modula a expressão de caspase-3, 

interferindo no processo de apoptose induzido por drogas (Tsang,  Kwok,  2008).  

Além disso, o let-7a também modula a proliferação celular, o que normalmente está 

alterado em células tumorais (Ambros, 2004). 

O melanoma por sua vez resulta de alterações em vias de sinalização que 

afetam e controlam o crescimento, metabolismo e capacidade de escapar da 

apoptose, e entre essas vias estão PTEN/Akt. Durante o desenvolvimento tumoral, 

mutações e deleções de PTEN podem ocorrer, inativando sua atividade enzimática 

levando ao aumento da proliferação e redução da morte celular (Lopez-Bergami, 

Fitchman, Ronai, 2008). Alguns miRNAs tem demonstrado estar associado com a 

regulação negativa de PTEN, como o miR-17-5p, miR-1930, miR-21, miR-221 e miR-

222. Estes miRNAs provavelmente contribuem para quimio- ou radiorresistência 

devido sua expressão estar alterada nos tumores (Lima et al., 2011). 

Em modelo in vivo de melanoma murino que tem a característica de gerar 

metástase no pulmão, Yang e colaboradores mostraram uma relação entre o miR-21 

e a capacidade de metástases, quando inocularam células B16F10 wild type nos 

camundongos verificaram que há formação de metástase no pulmão. Por outro lado, 

quando inoculadas células B16F10 com o miR-21 deletado eles relataram que as 

células migram entretanto, a metástase causada é menor. Implicando que o miR-21 
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possui a propriedade de causar metástase sendo esses dados importantes no 

diagnóstico clínico (Yang et al., 2011).  

Jiang e colaboradores mostraram que o miR-21 pode desempenhar papel 

crítico no desenvolvimento do melanoma através de um estudo em que compararam 

a expressão do miR-21 em pacientes diagnosticados com melanoma e verificaram 

que a super-expressão do miR-21 está relacionada com o estadio clínico avançado 

na classificação de Breslow. Eles também mostraram que quando o miR-21 é inibido 

em linhagens de melanoma, a apoptose é induzida pela inibição da Akt fosforilada o 

que leva  o aumento dos níveis de BAX e a diminuição dos níveis de BCL-2  (Jiang 

et al., 2012). 

Ainda no contexto de apoptose, o miR-34 foi identificado como um potencial 

regulador do gene p53, sua expressão ectópica pode induzir a parada do ciclo 

celular em G1, senescência e apoptose sugerindo que o miR-34 pode atuar como 

um supressor tumoral. A expressão alterada desse miRNA é encontrada durante a 

progressão do melanoma (Howell et al., 2010). Estes achados sugerem que a via da 

p53 exerce um importante papel na modulação da expressão desses miRNAs e na 

condução das células à morte, uma vez que p53 é uma proteína pró-apoptótica e 

pode ter sua expressão bastante alterada nos tumores (Raver-Shapira et al., 2007). 

O fato dos miR-34a, miR34b e miR-34c estarem diferencialmente expressos em 

tumores sólidos, desperta o interesse em desvendar seu papel em outras neoplasias 

e no controle da apoptose no melanoma. 

As alterações que levam ao desenvolvimento do melanoma surgem através 

de eventos genéticos e epigenéticos. Os eventos epigenéticos alteram a expressão 

gênica sem afetar a sequência de nucleotídeos do DNA (Xing, 2007). Estes 

mecanismos incluem: modificações das histonas (ubiquitinação, fosforilação, 

ribosilação e acetilação), edição do RNA, silenciamento gênico por RNA não 

codificante (miRNAs e RNAs de interferência) e a metilação do DNA (Grunstein, 

1997; Wade et al., 1999). 

Novas estratégias para identificação de biomarcadores epigenéticos no 

melanoma podem auxiliar na conduta clínica. Há um aumento nas evidências de 

que o silenciamento epigenético de alguns miRNAs no melanoma possuem um 

papel importante. Entretanto, existem poucos dados sobre essa desregulação dos 

miRNAs no melanoma e seu envolvimento no desenvolvimento e progressão da 

doença (Sun et al., 2014). 
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Gaur e colaboradores caracterizaram os níveis de expressão e a correlação 

biológica de 241 miRNAs maduros em 59 linhagens tumorais humanas que 

compõem o painel NCI-60 e identificaram 15 miRNAs que diferenciam o melanoma 

de outros tumores sólidos (Gaur et al., 2007). Enquanto isso, Nguyen e 

colaboradores analisaram amostras de pacientes com melanoma nos estadios I, II, 

III e IV, segundo a classificação AJCC (American Joint Committee on Cancer), e 

identificaram que a expressão do miR-29c está inversamente correlacionada com a 

expressão de DNMT3 (DNA metiltransferase), uma vez que, os estadios I e II 

apresentaram um aumento na expressão do miR-29c e uma diminuição de DNMT3 

e os estádios III e IV essa relação foi inversa. O miR-29c é responsável por regular 

funções celulares que incluem ativação de genes supressores, inibição da 

metiltransferase e regulação de genes anti-apoptóticos (Nguyen et al., 2011). 

Estudos demonstram que a up-regulação de Dicer está associada com 

características de agressividade e proliferação do melanoma (melanócitos) e não de 

outros tumores de pele (Ma et al., 2011). Jafarnejad e colaboradores analisaram a 

expressão nuclear de Dicer em tecidos de pacientes diagnosticado com melanoma 

nos diferentes estádios segundo a classificação AJCC e identificaram uma 

correlação entre a expressão nuclear de Dicer com o prognóstico desses pacientes. 

Os resultados obtidos no estudo sugerem que há uma redução na expressão de 

Dicer nuclear durante a progressão do melanoma (Jafarnejad et al., 2012).  

Considerando as funções biológicas de Dicer em vários processos celulares 

e a sua regulação em diferentes tipos de tumores, pode-se inferir que a modulação 

de Dicer é um candidato promissor para diagnóstico. 
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2 HIPÓTESE 

 

Neste projeto, nós forulamos a hipótese que a expressão da Dicer está 

envolvida na progressão do melanoma e na resistência à quimioterapia 

convencional. 
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3 OBJETIVO 

 

Avaliar a expressão de Dicer em amostras de pacientes diagnosticados com 

melanoma nos diferentes estadios da doença e em linhagens celulares de melanoma 

correlacionando a expressão de Dicer com progressão tumoral e resistência à 

apoptose. 

 

3.1  Objetivos específicos 

 

 Comparar a expressão de Dicer em amostras de pacientes em diferentes 

estadios do melanoma; 

 Comparar a expressão de Dicer em diferentes linhagens celulares de 

melanoma; 

 Construir uma linhagem celular de melanoma knockdown para dicer1 e avaliar 

quanto suas características de progressão tumoral; e 

 Realizar o tratamento com quimioterápico para induzir a morte celular nas 

linhagens celulares transformadas e verificar o perfil da morte. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Pacientes e controles 

 

As amostras de parafina de pacientes com diagnóstico de melanoma e 

amostras controles, nevo intradérmico, foram obtidas do Serviço de Patologia do 

Setor de Dermatologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC/FMUSP) em colaboração com o Prof 

Dr. Cyro Festa Neto, chefe da Divisão de Dermatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e da Dra. Mara Bianchi médica dermatologista. (Parecer 

1178/CEPSH). 

Foram selecionados 205 casos de melanoma diagnósticado entre os períodos 

de 2006 e 2014 e como amostra controle foram selecionados 22 casos de nevo 

intradérmico. A descrição dos dados foi expressa na forma de porcentagens. Para os 

cálculos dos dados epidemiológicos foram computados informações relativas a 

idade, sexo, data do diagnóstico, tipo histológico e estadio da doença seguindo a 

classificação AJCC de 2009.  

Para confirmar e verificar a classificação histológica de cada paciente e 

controles foi requerido junto ao Serviço de Patologia do setor de dermatologia do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (ICHC/FMUSP) as lâminas coradas com hematoxilina-eosina utilizadas 

no diagnóstico (figura 12). 

  

4.2 Imuno-histoquímica 

 

A desparafinização dos cortes foi realizada por incubação das lâminas por 5 

minutos em xilol a temperatura ambiente por 3 vezes. A hidratação dos cortes seguiu 

os seguintes passos de incubação: 5 minutos em etanol absoluto; 4 minutos em 

etanol 95%; 2 minutos em etanol 75% e 2 minutos em água destilada. A recuperação 

antigênica foi mediante a incubação das lâminas em tampão citrato (0,01 M, pH 6) 

em panela de pressão, a cuba contendo as lâminas foi incubada a 100 °C  por 1 

minuto e, após, foi realizado o resfriamento para estabilização por 20 minutos a 4 °C.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado por incubação das lâminas 

por 10 minutos no escuro em temperatura ambiente em solução de bloqueio (196 mL 
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de água destilada, 2 mL azida sódica 10%, 2 mL água oxigenada 30%), seguida de 

lavagem em PBS por 5 minutos. As lâminas foram incubadas no anticorpo primário 

anti-Dicer (1/50, Abcam ab14601) diluído em solução de PBS contendo 1% de BSA 

em câmara úmida overnight a 4 °C.  

Após incubação, as lâminas foram lavadas 2 vezes por 5 minutos em PBS e 

incubadas no anticorpo secundário anti-mouse biotinado (1/200, Vector BA-2001) 

diluído em solução de PBS contendo 1% de BSA em câmara úmida a temperatura 

ambiente por 30 minutos, seguida de  2 lavagens em PBS por 5 minutos. Para 

amplificação do sinal, as lâminas foram incubadas em câmara úmida a temperatura 

ambiente por 30 minutos em solução de PBS contendo 1% de BSA, Avidina e Biotina 

(Vector ABC kit PK-6100), seguida de 2 lavagens em PBS por 5 minutos.  

A revelação foi realizada em tampão contendo solução cromogênea (6,8 mL 

de DAB (Sigma) (10 mg/mL), 72,8 mL de tampão Tris-HCl 0,05 M pH7,6 e 300 L de 

água oxigenada 3%) pré-aquecido a 37 °C. As lâminas foram incubadas nesse 

tampão por aproximadamente 5 minutos a 37 °C, seguida de lavagem em água 

destilada por 2 minutos. As lâminas foram incubadas por 1 minuto com hematoxilina 

de Harris para fazer a contra-coloração, após as lâminas foram lavadas em água 

corrente. A desidratação dos cortes foi realizada em banhos de etanol 75%, 95% e 

absoluto em seguida, incubadas em xilol por 2 minutos (esse passo foi realizado 2 

vezes) e por 5 minutos e montagem em meio permanente com lamínula. 

 Para avaliação da imunorreação para Dicer, as proporções de volume de 

áreas positivas no tecido de pele, determinadas pelo limite de cor, foram obtidas pela 

análise de imagem usando o software Image-Pro® Plus 4.1 para Windowns® (Media 

Cybemetics, Silverspring, MD, EUA) em um computador compatível ligado a uma 

câmera digital acoplada a um microscópio (Carl Zeiss Axioskop 40, Eching, 

Alemanha). A proporção de volume foi expressa como a área positiva (m2) para 

Dicer dividida pela área total do campo analisado (m2). Os resultados foram 

expressos como porcentagens (Bragança et al., 2016). 

 

4.3 Linhagens celulares 

 

Neste trabalho foram utilizadas as linhagens celulares imortalizadas SK-MEL-

5, linhagem humana de melanoma maligno de pele derivado de metástase do 
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linfonodo axilar. SK-MEL-28, linhagem de origem humana de melanoma maligno de 

pele. A2058, linhagem de melanoma de pele derivado de metástase do linfonodo. 

MEL-85, linhagem humana de melanoma maligno e HEK293T linhagem de origem 

humana derivada de rim embrionário.  

O cultivo destas linhagens foi realizado em meio DMEM (Gibco, São Paulo, 

SP, Brasil) no caso das linhagens SK-MEL-5 e HEK293T e as linhagens SK-MEL-28, 

A2058 e MEL-85 em meio RPMI (Gibco, São Paulo, SP, Brasil) ambos completo 

(suplementado com 10% soro fetal bovino, 1,5 mM glutamina, 63 mg/mL penicilina e  

100 μg/mL estreptomicina), em estufa 37 °C umidificada com 5% de CO2. 

 

4.4 Cinética de crescimento celular 

 

 Para os experimentos de cinética de crescimento celular, as linhagens 

celulares foram descongeladas e mantidas em estufa umidificada à 37 °C com 5% 

de CO2 em uma garrafa pequena até atingir uma confluência de aproximadamente 

95%. Após isto, foram transferidas e expandidas para uma garrafa média e mantida 

em cultura até atingir a confluência desejada. Quando a garrafa média atingiu a 

confluência de 95%, as linhagens foram tripsinizadas, contadas e ajustadas para 

uma concentração celular ideal. Foram plaqueadas, em placas de 35 X 10 mm em 

uma concentração 5 x 104 células/poço em 2 mL de meio de cultura completo. O 

protocolo utilizado para esta cinética foi: utilizamos 5 placas, uma para cada dia de 

coleta (dias 1, 3, 5, 7 e 9). O meio de cultura foi trocado a cada 3 dias e as células 

foram coletadas sempre no mesmo horário para verificar crescimento. 

 O crescimento foi verificado por exclusão com azul de Tripan 0,2%. A 

contagem do número de células foi realizada com o auxílio de uma câmara de 

Neubauer.  

 

4.5 Eficiência de plaqueamento 

 

Para os experimentos de cinética de eficiência de plaqueamento, as linhagens 

celulares foram descongeladas e mantidas em estufa umidificada à 37 °C com 5% 

de CO2 em uma garrafa pequena até atingir uma confluência de aproximadamente 

95%. Após isto, foi transferida e expandida para uma garrafa média e mantida em 

cultura até atingir a confluência desejada. Quando a garrafa média atingiu a 
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confluência de 95%, as linhagens celulares foram tripsinizadas, contadas e ajustadas 

para uma concentração celular ideal. Foram plaqueadas, em placas de 6 poços em 

duas concentrações 2 x 102 células/poço e 2 x 103 células/poço ambas em 2 mL de 

meio de cultura completo. 

As placas foram mantidas em cultura até a formação de colônias visíveis e o 

meio de cultura trocado a cada três dias. Após 7 dias de cultura as placas foram 

coradas da seguinte forma: foi retirado o meio de cultura e adicionado 1 mL de 

formaldeído 3,7% para fixação e incubadas por 5 minutos, após retirar o formaldeído 

os poços foram corados com 1 mL de violeta cristal 0,005% e incubados por 5 

minutos em seguida, lavados com PBS e as colônias contadas em microscópio 

invertido. (Franken et al., 2006). Os valores foram representados pela expressão 

relativa em relação a célula controle. 

  

4.6 Construção das células nocautes de dicer1 utilizando a técnica de 
CRISPR/Cas9 

 

Para a construção das células nocautes de dicer1 utilizamos a técnica de 

Crispr/Cas9 seguindo o protocolo GeCKO (Genome-scale CRISPR Knock-Out). O 

plasmídeo utilizado foi o LentiCRISPRv2 (sistema de um vetor), figura 6. Esse 

plasmídeo contém dois sítios de expressão, hSpCas9 e sgRNA (small guide RNA).  

 

 

Figura 6 - Mapa do plasmídeo lentiCRISPRv2 (sistema de um vetor). Imagem representativa do plasmídeo 
lentiCRISPRv2 contendo o marcador de seleção PURO (gene que confere resistência à Puromicina), o sítio de 
inserção do sgRNA , o promotor humano U6, a sequencia da nikase hspCas9. (GeCKO, 2016).  

 

4.6.1 Desenho do small guide RNA (sgRNA) 

 

O sgRNAs específicos para o nosso gene de interesse foram desenhados 

levando em consideração pontos críticos para a ação da Cas9, como por exemplo, a 

existência do sítio PAM (Protospacer Adjacent Motif), que é uma sequência 

composta por 5'-NGG-3', ou seja, qualquer nucleotídeo seguido por duas guaninas. 

Utilizamos as ferramentas disponíveis nos sites DNA.20 (www.dna20.com) e 
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Genescript (http://www.genscript.com/) para desenhar os oligonucleotídeos, os 

sgRNAs, utilizados na edição do locus ao qual gostaríamos de realizar o nocaute. Na 

figura 7, encontra-se a sequência dos oligonucleotídeos selecionados a partir das 

duas ferramentas utilizadas. 

 

 

Figura 7 - Sequência do sgRNA utilizado para o nocaute por CRISPR/Cas9. As sequências necessárias para 
o nocaute de dicer1, foram desenhadas com o auxílio das ferramentas online DNA.20 e GeneScript. Em 
vermelho estão as sequências necessárias para a inserção do fragmento no vetor LentiCRISPRv2. 

 

4.6.2 Digestão e desfosforilação do plasmídeo lentiCRISPRv2  

 

Foi preparado a seguinte reação para a digestão do plasmídeo 

lentiCRISPRv2: 0,5 g de plasmídeo lentiCRISPRv2, 0,5 L de enzima BsmBI 

10.000 U/mL, 0,6 L DTT 100 mM e quantidade suficiente para 60 L de água 

DNAse/RNAse free. A amostra foi incubada a 37 °C por 30 minutos em seguida foi 

adicionado 1 L de CIP fosfatase e incubada novamente a 37 °C por 45 minutos. 

 

4.6.3 Purificação do plasmídeo lentiCRISPRv2 digerido 

 

Em seguida 1 g do plasmídeo digerido foi aplicado em gel de agarose 1% e 

após eletroforese a banda de 12 kb (figura 17b) foi cortada e purificada seguindo o 

protocolo do kit QIAquick Gel Extraction (QIAGEN). 

A banda de 12 kb do gel após ser cortada foi adicionada em um tudo de 1,5 

mL e adicionado 3 vezes o volume do buffer QC para 1 volume do gel. O tubo foi 

incubado agitando a 50 °C por 10 minutos. Em seguida foi adicionado na amostra 1 

volume de gel de  isopropanol e a solução transferida para a coluna QIAquick spin e 

centrifugada a 13.000 rpm por 1 minuto a temperatura ambiente e o eluido foi 

descartado. 

Para realizar a lavagem da coluna foram adicionados 750 L de buffer PE 

seguida de incubação por 5 minutos a temperatura ambiente e centrifugação a 
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13.000 rpm por 1 minuto a temperatura ambiente (esse passo foi repetido por 5 

vezes). O eluido foi descartado e a coluna centrifugada novamente. 

A coluna foi colocada em um novo tudo de 1,5 mL e adicionado 30 L de 

buffer EB para eluir o DNA, a coluna foi centrifugada a 13.000 rpm por 1 minuto a 

temperatura ambiente. A amostra foi quantificada no aparelho NanoDrop 2000 

(Thermo Fischer). 

 

4.6.4 Anelamento dos pares de oligos e ligação da sequência do anelamento do 
plasmídeo 

 

Para fazer o anelamento dos oligos do sgRNA (figura 7) foi adicionado em um 

tudo de 0,2 mL os seguinte reagentes: 1 L do oligo 1 (100M), 1 L do oligo 2 (100 

M), 1 L de buffer 10X T4 DNAse (New England Biolabs), 6,5 L de água 

DNAse/RNAse free e 0,5 L de T4 PNK (New England Biolabs). O tubo foi colocado 

no termociclador (Thermo Fischer) com a ciclagem: 37 °C por 30 minutos; 95 °C por 

5 minutos desacelerando até 25 °C diminuindo gradativamente 5 °C por minuto. 

Em seguida foi realizada a ligação da sequência do anelamento do plasmídeo 

com a seguinte reação: 150 ng do plasmídeo digerido, 2 L do oligo anelado diluído 

1/200, 1,1 L  tampão 10X T4 ligase (New England Biolabs), quantidade suficiente 

para 10 L de água DNAse/RNAse  free e 1 L de T4 ligase. A reação foi incubada 

overnight a 16 °C. 

 

4.6.5 Transformação nas bactérias Stbl3 

 

Para a realização da transformação das bactérias Stbl3 foi adicionado 10 L 

dos oligos anelados do passo anterior em 100 L de bactérias seguido de incubação 

em gelo por 30 minutos. Imediatamente após incubação foi realizado o choque 

térmico: 42 °C por 45 segundos e 2 minutos no gelo. Foi acrescentado ao tubo 1 mL 

de meio LB (bacto-peptona, extrato de levedura e NaCl) e centrifugado a 6.000 g por 

5 minutos a temperatura ambiente, após retirar o sobrenadante resuspendemos o 

pellet em 100 L de meio LB e esse volume foi adicionado em placa 100 x 20 mm 

contendo meio LB Agar (meio LB contendo Bacto-ágar) e 100 g/L de ampicilina e 

incubado em estufa a 37 °C overnight. 
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4.6.6 PCR de colônia para confirmação da inserção do sgRNA do vetor 
lentiCRISPRv2 

 

Para a realização da PCR de colônia foi preparado um mix para cada amostra 

contendo os seguintes reagentes: 2,5 L de buffer 10 X, 0,75 L de MgCl2 (50mM), 

0,5 L de dNTP (10 M), 0,5 L do oligo U6 Forward (5’ 

GACTATCATATGCTTACCGT 3’) (100 M), 0,5 L do oligo  sgRNA 2, 0,25 L de 

Taq DNA polimerase e 20 L de água DNAse/RNAse  free. Foram adicionados em 

um tubo 25 L do mix em seguida foi realizado o pique das colônias desejadas na 

placa do item anterior e essas colônias foram adicionadas nos tubos contendo o mix.  

No total de 12 colônias foram selecionadas e submetidas à verificação pela reação 

de PCR que seguiu a seguinte ciclagem: 

 

94 °C – 1 minuto 

94 °C – 30 segundos 

49 °C – 30 segundos       35 X 

72 °C – 45 segundos 

72 °C – 5 minutos 

4°C – ∞ 

 

O produto da PCR foi submetido à corrida de eletroferese em gel de agarose 

de 1% para a identificação das bandas (figura 18). 

 

4.6.7 Mini-preparação de clones de bactérias transformadas 

 

Foram selecionados 4 clones preparados no item anterior  para prosseguir 

com o protocolo. Em um tubo foram adicionados 5 mL de meio LB contendo 100 

g/L de ampicilina nos quais as colônias selecionadas foram adicionadas. Em 

seguida, as amostras foram incubadas a 37 °C e agitação de 300 rpm overnight. 

Após a incubação as amostras foram submetidas ao protocolo de miniprep 

(QIAGEN). 

As amostras foram centrifugadas na velocidade máxima por 1 minuto a 

temperatura ambiente, após centrifugação o pellet foi ressuspendido em 250 L de 

buffer P1 seguida de 250 L de buffer P2. As amostras foram homogenizadas por 
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inversão até ficarem claras e viscosas, em seguida, foram adicionados 350 L de 

buffer N3 e novamente homogenizada por inversão. 

Os tubos foram centrifugados a 13.000 rpm por 10 minutos a temperatura 

ambiente e após centrifugação o sobrenadante foi colocado na coluna e centrifugado 

a 13.000 rpm por 1 minuto a temperatura ambiente e o eluido descartado. A coluna 

foi lavada com 750 L de buffer PE e centrifugada a 13.000 rpm por 1 minuto a 

temperatura ambiente, descartar novamente o eluido. 

O DNA foi eluido com 50 L de buffer EB e quantificado no aparelho 

NanoDrop 2000 (Thermo Fischer). 

 

4.6.8 Sequenciamento 

 

 As amostras foram submetidas a uma reação de sequenciamento a fim de 

validar a presença do sgRNA inserido no plasmídeo. Para cada amostra preparou-se 

um mix contendo 150 ng do plasmídeo, 0,5 L de primer U6 (100 M), 3 L de buffer 

5X sequence, 2 L de Big Dye e o volume foi ajustado para 15 L com água 

DNAse/RNAse  free. Em seguida, foi realizada a seguinte ciclagem: 

 

96 °C – 2 minutos 

96 °C – 45 segundos 

50 °C – 30 segundos       35 X 

60 °C – 4 minutos 

4 °C – ∞ 

 

Posteriormente foi realizada a precipitação das amostras. Preparou-se um mix 

contendo 15 L da reação do dia anterior, 23,2 L de etanol gelado, 1,1 L de 

acetato de sódio 3M pH 5,2 e 1,1 L de de glicogênio (1 ng/mL). Os tubos foram 

incubados no gelo por 10 minutos e após incubação os tubos foram centrifugados a 

4.000 rpm por 20 minutos a temperatura ambiente. Após centrifugação o 

sobrenadante foi removido e foi adicionado ao pellet 50 L de etanol 70% gelado 

seguido de nova centrifugação a 4.000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. 

Novamente o sobrenadante foi removido e o tubo seco e envolto em papel alumínio.  
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As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Sequenciamento do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo para análise no equipamento 

3100 Avant Genetic Analyser (Thermo Fisher) e os resultados analisados no 

programa 4Peaks (Nucleobytes, Aalsmeer, The Netherlands).  

 

4.6.9 Maxprep 

 

Após sequenciamento foi preparado um inoculo do clone selecionado e este 

incubado a 37 °C com agitação de 300 rpm overnight. No dia seguinte o inoculo foi 

centrifugado por 20 minutos a velocidade máxima em temperatura ambiente e o 

sobrenadante descartado. O pellet foi submetido ao protocolo de maxprep (QIAGEN)  

O pellet de bactérias foi resuspendido em 10 mL de buffer P1 em seguida 

foram adicionados 10 mL de buffer P2 e o tubo homogenizado por inversão até a 

solução ficar de coloração azul e incubado por 5 minutos a temperatura ambiente. 

Após incubação foram adicionados 10 mL de buffer P3 e homogenizado por inversão 

até a coloração azul desaparecer e o tubo foi incubado por 20 minutos no gelo. 

A solução foi transferida para um tubo de ultra centrífuga e centrifugado a 

20.000 g por 30 minutos a 4 °C. Após centrifugação o sobrenadante foi passado em 

coluna previamente equilibrada com o buffer QBT, e logo após a coluna foi lavada 

duas vezes com buffer QC e foi descartado o eluido. 

O DNA presente na coluna foi eluido em 15 mL de buffer QF e transferido 

para um novo tubo de ultra centrífuga e adicionado 10,5 mL de isopropanol, 

homogenizado e centrifugado a 15.000 g por 30 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet ressuspendido em 5 mL de etanol 70% e centrifugado a 15.000 

g por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi novamente descartado e o pellet 

ressuspendido no conteúdo que sobrou no tubo e transferido para um novo tubo e 

centrifugado novamente a 500 g por 5 minutos a 4 °C.  

O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 100 L de tampão 

TE. A amostra foi quantificada no aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fischer). 

 

4.7 Transfecção 
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O protocolo para a produção das partículas virais iniciou-se com a transfecção 

da linhagem celular HEK293T. Foram plaqueadas 2 X 105 células por poço em placa 

de 6 poços em um volume final de 3 mL de meio DMEM completo.  

Após confirmação de que as células se encontravam com no mínimo 80% de 

confluência, foi preparado um mix contendo 5 mL de meio DMEM, 1 g/mL do 

plasmídeo psPAX2 (segunda geração de plasmídeo de empacotamento lentiviral) 

(Addgene), 2,5 g/mL do plasmídeo pCMV-VSV-G (proteína de envelope para a 

produção de partículas lentivirais) (Addgene), além de 22,5 L do reagente de 

transfecção polietilenimina (PEI) (Sigma-Aldrich) e 5g do plasmídeo 

LentCRISPRv2 portando a sequencia de interesse (DICER). Foi incluído um 

plasmídeo contendo uma sequencia irrelevante para humanos e este foi denominado 

NTC (human non target control) e outro grupo contendo gene RFP para o receptor 

de interferon a fim de verificar a internalização do plasmídeo nas condições do 

experimento. O mix foi homogenizado e gotejado 1 ml sobre os respectivos poços. 

O sobrenadante foi coletado após 24, 48 e 72 horas centrifugado a 1.500 rpm 

por 5 minutos a 4 °C e armazenados em freezer -80 °C até a utilização. 

 

4.8 Transdução do lentivírus em células SK-MEL-5 

 

Em uma placa de 6 poços foram plaqueadas 5 X 105 células SK-MEL-5 em um 

volume de 1 mL de meio DMEM completo. Em cada poço foi gotejado 1 mL da 

solução contendo as partículas virais dos grupos NTC e DICER produzidas com 48 

horas de transfecção e 2 L do polímero catiônico polibrene a fim de aumentar a 

eficiência da transdução.  

Após 24 horas de transdução as células foram coletadas, centrifugadas a 500 

g por 5 minutos a temperatura ambiente e o pellet ressuspendido em 4 mL de meio 

DMEM completo e distribuído 1 mL por poço. Em cada poço foi adicionado doses 

crescentes de puromicina (Sigma-Aldrich) nas concentrações 0,5, 1, 2 e 4 µg/mL, 

respectivamente. As células foram mantidas em cultura com a puromicina por um 

período de 10 dias em estufa umidificada a 37 °C com 5% de CO2. 

A concentração ótima de puromicina para as linhagens SK-MEL-5 após 

tratamento foi a de 2 µg/mL (dados não mostrados). As células foram coletadas e 

ajustadas para a concentração de 2x107 célula/mL em seguida foi realizada a 
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diluição limitante das linhagens transformadas através da utilização de cell sorting 

(FACSAria III Cell Sorter).  

 

4.9 Tratamento para Indução de Apoptose 

 

Para os ensaios de indução de morte, as linhagens celulares foram 

plaqueadas na concentração de 2 X 105 células por poço em placa de 12 poços, 

cultivadas em 500 μL de meio DMEM completo na presença ou ausência dos 

quimioterápicos, Cisplatina, (Bergamo, Taboão da Serra, SP, Brasil) e Dacarbazina 

(Sigma). As células foram mantidas na estufa a 37 °C e 5% de CO2 durante o 

tratamento. Após tratamento as células foram coletadas, processadas e submetidas 

a marcações específicas para quantificação da apoptose.   

A cisplatina (CIS) é um complexo inorgânico neutro plano, quadrado, que 

reage com o DNA para induzir os seus efeitos biológicos característicos, que 

culminam em qualquer reparação de danos no DNA e sobrevivência celular ou a 

ativação do programa irreversível de morte celular programada. A CIS neutra tem de 

ser ativada através de uma série de reações aquosas espontâneas, as quais 

envolvem a substituição sequencial dos ligantes cis-cloro da cisplatina com 

moléculas de água (Siddik, 2003). Esta reação ocorre espontaneamente no 

citoplasma, devido à concentração relativamente baixa de íons de cloreto, e conduz 

à geração da forma ativa da cisplatina. A CIS se liga ao DNA, com uma predileção 

pelo N7 da base nitrogenada mais especificamente as purinas. Isto conduz à 

geração de complexos de DNA-proteína, bem como de DNA-DNA, inter- e intra-

adutos de fita simples. Quando a extensão dos danos é limitada, adutos de cisplatina 

induzem o bloqueio do ciclo celular na fase S e G2, um fenômeno que exerce efeitos 

cito protetores por permitir que os mecanismos de reparação reestabeleçam a 

integridade do DNA e previnam mitoses anormais. Por outro lado, se o dano ao DNA 

não é reparável, as células tornam-se comprometidas e são induzidas a morte por 

apoptose (Galluzzi et al., 2012). 

A dacarbazina (DITC) é indicada no tratamento de melanoma maligno 

metastático. Além disto, a DITC é indicada na doença de Hodgkin, como uma terapia 

de segunda linha, quando em combinação com outros agentes eficazes. Sua eficácia 

no tratamento do melanoma metastático é baixa. Segundo Serrone e colaboradores, 

a monoterapia com DITC determina uma taxa de resposta objetiva de 

http://cefap.icb.usp.br/fluir-facs-aria-iii/
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aproximadamente 20%, com uma duração de resposta mediana de 5 (cinco) a 6 

(seis) meses e taxas de resposta completa de 5% (Serrone et al., 2000). A DITC é 

um agente alquilante não-clássico atuando em todas as fases do ciclo celular, 

análogo estrutural do 5-amino-imidazol-4-carboxamida, precursor na biossíntese da 

purina (Al-Badr, Alodhaib, 2016). Atua como antineoplásico alquilante, formando íons 

metilcarbônicos que atuam em grupos neucleofílicos do DNA e induzem 

entrecruzamentos nas hélices de DNA. Isso resulta na inibição das sínteses de DNA, 

RNA e proteínas (Calabresi, Welch, 1962).  

 

4.10 Tratamento para inibição de caspases 

 

Os inibidores utilizados foram: Q-VD-OPH (inibidor das caspases-1, -3, -8 e -

9), Necrostatina-1 (inibidor de RIPK1) (Kamiya Biomedical, Seattle, WA, USA). 

Antes dos tratamentos para indução de morte com cisplatina, as linhagens 

celulares foram submetidas à inibição das caspases. Foram adicionados 20 μM do 

inibidor Q-VD-OPH e/ou 30 M do inibidor Necrostatina-1 em cada poço da cultura e 

a placa foi incubada por uma hora na estufa. Após esse período foi realizado o 

tratamento de indução de morte das células e estas foram mantidas em estufa a 37 

°C e 5% de CO2. Após 24 horas as células foram coletadas, marcadas e avaliadas 

em citômetro de fluxo. 

 

4.11 Ensaios para detecção de morte celular 

 

4.11.1 Externalização de fosfatidilserina 

 

As células foram marcadas pela incubação com Anexina V acoplada a FITC e 

com PI (propidium iodide), células em fase precoce de apoptose são positivas para 

Anexina V e negativas para PI, indicando a externalização de fosfatidilserina e a 

integridade das membranas, ao contrário de células necróticas e em fase tardia do 

processo apoptótico, as quais são positivas para os dois marcadores. As células 

após tratamento foram coletadas e centrifugadas a 300 g por 5 minutos a uma 

temperatura de 4 °C e lavadas uma vez em tampão de ligação (10 mM HEPES, 150 

mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2 e 1,8 mM CaCl2). Em seguida, foram incubadas 

com 2 μg/mL de Anexina V em 100 μL de tampão de ligação por 30 minutos no 
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escuro em temperatura ambiente. Após incubação foi acrescentado 100 μL de 

tampão de ligação e 100 μg/mL de PI. As células foram analisadas por citometria de 

fluxo (FACScalibur, BD Biosciences).Os dados obtidos foram analisados utilizando o 

software FlowJo (Three Star). 

 

4.11.2 Análise do conteúdo do DNA genômico 

 

Esta técnica consiste na análise do conteúdo de DNA verificado através da 

incorporação de PI em núcleos isolados. Os núcleos de células saudáveis exibem 

uma incorporação compatível com conteúdo diplóide ou tetraplóide, presentes em 

células em fase G0- G1 e G2-M, respectivamente. Ao contrário, núcleos apoptóticos 

aparecem na região hipodiplóide ou Sub-G1, devido uma redução do conteúdo de 

DNA, resultado de sua fragmentação e/ou a uma maior condensação da cromatina, 

o que dificultaria a incorporação de PI. As células após tratamento foram coletadas e 

centrifugadas a 300 g por 5 minutos a uma temperatura de 4 °C. Após centrifugação 

o sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 200 μL de uma 

solução de HFS (Fluorochrome Solution) (0,1% citrato de sódio, 0,1% Triton 100 X, 

50 μg/L de iodeto de propídeo). As células foram analisadas por citometria de fluxo 

(FACScalibur, BD Biosciences).Os dados obtidos foram analisados utilizando o 

software FlowJo (Three Star). 

 

4.12 Extração e quantificação proteica 

 

Para obtenção das proteínas para eletroforese foram plaqueadas 1X107 

células por garrafa média cultivadas em 10 mL de meio DMEM completo. As células 

foram mantidas na estufa a 37 °C e 5% de CO2 por 24 horas. As células foram 

coletadas e ressuspendidas em 300 μL de tampão RIPA (50 mM Tris/HCl pH 8, 150 

mM NaCl, 1% NP-40, 0,5% Sodium Deoxycholate, 0,1% SDS) contendo inibidor de 

protease (Complete mini EDTA-free, Roche) em seguida, foram centrifugadas a 

12.000 g por 3 minutos a uma temperatura de 4 °C e após centrifugação o 

sobrenadante foi coletado e quantificado. 

Após extração proteica, as amostras foram quantificadas seguindo o protocolo 

do kit BCA protein assay, Pierce Thermo. Foi realizada medida de absorbância das 

amostras em espectrofotômetro (Versa MAX) a um comprimento de onda de 562 nM. 
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A análise das amostras foi realizada pelo software SOFTmax PRO 40, Molecular 

devices. 

 

4.13 Eletroforese de proteínas (SDS-PAGE) e “Western-blot” 

 

Este método foi utilizado para detectar a expressão de proteínas de interesse. 

Assim sendo, foram utilizadas 40 μg de proteína das amostras. O estoque destas 

amostras foi mantido a -80 °C. As proteínas presentes foram analisadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS PAGE – “Sodium dodecyl 

sulphate gel eletrophoresis”), seguida de “Western-Blot”. 

Após a preparação do gel de corrida na percentagem adequada entre 8-15%, 

para viabilizar a detecção de cada proteína estudada, 40 μL de cada amostra 

contendo 40 μg de proteína foram aplicadas em cada poço e a eletroforese foi 

conduzida a 100 V. 

Após a eletroforese, as proteínas do gel foram transferidas através de um 

sistema semi-seco (Trans-Blot Turbo Transfer System – BIO-RAD) para uma 

membrana de 0,22 mm de PVDF durante 9 minutos a 25V . Após transferência, as 

membranas foram deixadas na solução de bloqueio contendo 5% leite em pó 

desnatado em TBS-Tween (150 mM NaCl, 50 mM Tris-Cl, 0,05% Tween 20) 

acrescido de 0,1% azida por 2 horas a temperatura ambiente. Em seguida as 

membranas foram incubadas overnight a 4 °C com o anticorpo primário. Após a 

marcação as membranas foram lavadas três vezes em tampão TBS-Tween e 

incubadas por 1 hora a temperatura ambiente com o anticorpo secundário 

apropriado conjugado a peroxidase. Após este período as membranas foram 

novamente submetidas à lavagem por três vezes consecutivas e a detecção dos 

imunocomplexos foi feita pelo método de quimiluminescência, ECL (enhanced 

chemiluminescence) preparado em nosso laboratório [Solução A: 9 mL H2O, 1 mL 

Tris/HCl 1M pH 8,5, 22 μL p-Coumaric acid 90 mM, 50 μL Luminol 250 mM e  

Solução B: 450 μL  H2O e 50 μL H2O2 30%]. Após esse procedimento as membranas 

foram reveladas no aparelho G:BOX Chemi (Syngene) e as bandas analisadas 

quanto ao peso molecular das proteínas investigadas. O tempo de exposição das 

membranas foi de acordo com a intensidade de marcação e variou de 1 à 5 minutos.  
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 Os anticorpos primários utilizados foram: Dicer (Abcam ab14601), FAS (Cell 

Signaling #4233), DR4 (UPSTATE 06-744) e -actina (Sigma). O anticorpo 

secundário utilizado foi: anti-mouse (BIO-RAD) e anti-rabbit (Cell Signaling). 

 

4.14 Extração de RNA com TRIzol®        

 

Para extração de RNA, aproximadamente 3 X 106 células foram coletadas e 

transferidas para um tubo de 1,5 mL e centrifugadas a 300 g por 5 minutos a uma 

temperatura de 4 °C. O sobrenadante foi descartado e adicionado 500 L de 

TRIzol®. Após 5 minutos de incubação a temperatura ambiente, foi adicionado 100 

L de clorofórmio seguida de uma nova incubação de 2 minutos. Foi realizada uma 

nova centrifugação a 12.000 g por 15 minutos a 4 °C. E o sobrenadante (parte 

aquosa) foi coletado e transferido para um tubo novo, em seguida foram adicionados 

250 L de isopropanol e as amostras incubadas por 10 minutos a temperatura 

ambiente. 

Após incubação, as amostras foram centrifugadas a 12.000 g por 10 minutos 

a uma temperatura de 4 °C e o sobrenadante removido cuidadosamente. Em 

seguida, o pellet foi lavado com 500 L de etanol 75% gelado e centrifugado a 7.600 

g por 5 minutos a uma temperatura de 4 °C (esse passo foi realizado 2 vezes). O 

precipitado foi ressuspendido em 30 L de água DNAse/RNAse  free. A amostra foi 

quantificada no aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fischer). 

 

4.15 Síntese de cDNA 

 

Para a conversão em cDNA foram utilizados 2 g de RNA diluídos em 10 L 

de água DNAse/RNAse free. Foi adicionado 1 L de oligo dT (500 g/mL) seguido 

de aquecimento 70 °C por 5 minutos e rápido resfriamento em gelo. Acrescentamos 

8,4 L do mix (4 L de tampão 5X, 2,4 L MgCl2 25mM, 1 L de dNTP 10 mM e 1 L 

Transcriptase ImProm II) e incubamos à 25 °C por 5 minutos seguido de 42 °C por 

60 minutos, 20 °C por 15 minutos e por fim, 4 °C.  

 

4.16 PCR em tempo real  
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Para avaliar a expressão dos genes estudados neste projeto, 

oligonucleotídeos (primers) específicos foram desenhados para amplificar estes 

genes nas amostras por meio da técnica de PCR em tempo real. A amplificação em 

tempo real foi realizada utilizando-se o kit comercial Master Mix Syber Green e o kit 

comercial Master Mix Taqman (Thermofisher) e o termociclador (QuantStudio3, 

Thermofisher). Os primers utilizados na reação de Syber Green estão descritos na 

tabela 1 e os primers utilizados na reação de Taqman foram: fas, tnfr1 e hprt 

(Thermofisher).  

 

Tabela 1: Sequência gênica dos primers utilizados no estudo 

 

 

4.16.1 Cálculo da expressão gênica relativa 

 

Duas análises podem ser utilizadas para quantificar a expressão gênica, a 

quantificação absoluta e a quantificação relativa. O método de comparação de Ct 

(quantificação relativa) foi utilizado neste trabalho para comparar a expressão 

relativa dos genes estudados. Para os cálculos de 2-∆∆Ct foi levado em consideração 

que durante a reação de qPCR, a fluorescência aumenta a cada ciclo e atinge um 

limiar (threshold) no qual as amostras podem ser comparadas. Quanto maior o 

número inicial de fitas molde, mais cedo a fluorescência poderá ser observada. O 

valor de Ct (threshold cycle) de cada amostra, obtido na fase exponencial da reação, 

foi analisado para os genes de interesse assim como para um controle interno com 

expressão que não apresente variação frente aos estímulos (housekeeping). A 

diferença entre os valores dos Ct (∆Ct) foi calculada para cada gene e a 

normalização foi realizada subtraindo o valor de Ct do housekeeping do valor do Ct 

do gene em questão. O ∆∆Ct foi obtido subtraindo o valor de ∆Ct da amostra 

controle do valor de ∆Ct das outras amostras. Finalmente o valor de 2-∆∆Ct é 

calculado para a obtenção da relação entre cada célula e sua respectiva amostra de 
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referência. Esse valor representa quantas vezes o gene está aumentado ou 

diminuído.  

 

4.17 Ensaio de MTT 

 

A viabilidade celular foi avaliada pelo teste colorimétrico do MTT [3-(4,5-

dimetiltiazol-2-1)2,5-difenil tetrazólico brometo] que consiste na correlação positiva 

entre a proliferação celular e a absorbância do MTT. A redução deste sal, de 

coloração amarela e solúvel em água, acontece pela ação direta da enzima 

succinato desidrogenasemitocondrial, em um produto de coloração azul e solúvel 

em DMSO (dimetilsulfóxido), o cristal de formazan, o qual pode ser mensurado 

através de sua absorbância em um comprimento de onda de 600nm. Este teste é 

bastante útil para avaliar células em crescimento já que reflete o metabolismo 

celular. As células foram plaqueadas a uma concentração de 0,5x104 células por 

poço em placa de 96 poços e incubadas overnight. Foi realizado o tratamento com 

diferentes concentrações de Dacarbazina por um período de 24 horas. A placa foi 

mantida em estufa umidificada a 37 °C com 5% de CO2. Após esse período, foi 

adicionado ao meio 10 L de MTT (5 mg/mL), por poço. A placa foi incubada em 

umidificada a 37 °C com 5% de CO2 por 3 horas. Após este período, foram 

adicionados 100 L por poço da solução SDS-HCl 0,01N (10% SDS e 90% HCl 

0,01N), para solubilizar os cristais de formazan.  

A placa foi incubada a temperatura ambiente e ao abrigo da luz overnight. 

Em seguida a densidade óptica (DO) foi determinada em espectrofotômetro (Versa 

Max) a um comprimento de onda de 550 nm. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de viabilidade.  

 

4.18 Análise estatística  

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio de um software 

computacional Graphpad Prism, da companhia Graphpad Software Incorporation, 

versão 5. Os testes usados foram One Way ANOVA, Two Way ANOVA e pós-teste 

de Bonferroni. Valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Pacientes com diagnóstico de melanoma atendido entre os períodos de 
2006 a 2014 no departamento de dermatologia ICHC/FMUSP 

 

Foram selecionados para o estudo 205 casos de melanoma atendidos no 

Departamento de Dermatologia ICHC/FMUSP com diagnóstico entre os períodos de 

2006 a 2014 (figura 8a) e como controle foram utilizadas 22 amostras de pacientes 

classificadas como nevo intradérmico. Em relação ao estadio da doença, seguindo a 

classificação AJCC de 2009 obtivemos 57 (27,8%) pacientes diagnosticados como 

Tis (in situ); 71 (34,63%) pacientes T1; 25 (12,2%) pacientes T2; 15 (7,32%) 

pacientes T3; e 13 (6,34%) pacientes T4, figura 8b. Dos 205 casos estudados 24 

(11,71%) pacientes não tiveram sua classificação AJCC definida.  

 

Figura 8 - Características dos pacientes selecionados para o estudo quanto ao estadio da doença e 
número de casos atendidos por ano. (a) Os pacientes foram separados pelo ano do diagnóstico, sendo: 2006 
(6 pacientes); 2007 (24 pacientes); 2008 (29 pacientes); 2009 (22 pacientes); 2010 (25 pacientes); 2011 (31 
pacientes); 2012 (33 pacientes); 2013 (25 pacientes); e 2014 (10 pacientes); (b) Os pacientes foram separados 
pelo estadio do tumor seguindo a classificação AJCC de 2009: Tis (in situ) 57 (27,8%) pacientes; T1 (≤1 mm) 71 
(34,63%) pacientes; T2 (1,01-2 mm) 25 (12,2%) pacientes; T3 (2,01-4 mm) 15 (7,32%) pacientes; e T4 (>4 mm) 
13 (6,34%) pacientes. 

 

Os pacientes foram separados por sexo sendo, 123 (60%) do sexo feminino e 

82 (40%) do sexo masculino. No grupo do sexo feminino a idade variou de 8 a 94 

anos (mediana 55 anos) e no sexo masculino de 24 a 87 anos (mediana 60 anos), 

figura 9.  
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Figura 9 -  Características dos pacientes selecionados para o estudo quanto sexo e idade. Os casos foram 
separados por; (a) sexo: Feminino 123 (60%) e Masculino 82 (40%) pacientes; e (b) idade: Feminino mediana de 
55 anos e Masculino mediana de 60 anos. 

 

Dentro do estudo também foram analisados as regiões afetadas ao 

diagnóstico de melanoma, dividindo-se o corpo em quatro grandes regiões: Tronco, 

com 61 (29,76%) casos, membros superiores (MMSS) com 38 (18,53%) casos, 

membros inferiores (MMII) com 37 (18,04%) casos e por fim cabeça com 30 

(14,63%) casos. Apenas 39 (19,04%) casos não tiveram sua localização definida 

(figura 10). 

 

 

Figura 10 - Localização do tumor segundo a região do corpo. Os pacientes foram separados pela localização 
do tumor sendo 37 (18,04%) MMII; 38 (18,53%) MMSS; 61 (29,76%) tronco; 30 (14,63%) cabeça e 39 (19,04%) 
casos sem localização definida. MMII membros inferiores; MMSS membros superiores. 

 

Os tipos histológicos mais prevalentes entre os casos selecionados foram: 

extensivo superficial 104 casos (59,1%), lentigo maligno 24 casos (13,63%), nodular 

12 casos (6,82%) e acral lentiginoso 12 casos (6,82%). Somente 29 pacientes 

(14,14%) não tiveram sua classificação definida (figura 11). 
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Figura 11 - Características dos pacientes selecionados para o estudo quanto a classificação histológica. 
Extensivo superficial 104 (59,1%) pacientes; lentigo maligno 24 (13,63%) pacientes; acral lentiginoso 12 (6,82%) 
pacientes; nevo displástico 10 (5,68%) pacientes; nodular 12 (6,82%) pacientes; disseminativo superficial 3 
(1,7%) pacientes; residual 4 (2,27%) pacientes; amelanótico 1 (0,57%) pacientes; reed-simile 1 (0,57%) 
pacientes; e não classificável 5 (2,84%) pacientes. 

 

Podemos observar na figura 12 as características morfológicas que diferem 

um tipo histológico do outro. O tipo extensivo superficial (figura 12e) possui um 

crescimento radial maior que o componente vertical, de padrão assimétrico, com 

células pagetóides pela epiderme e ninhos de células de melanoma pela derme 

papilar, pode-se observar na derme infiltrado linfocitário. 

 

Figura 12: Aspectos morfológicos dos pacientes selecionados para o estudo quanto a classificação 
histológica. (a) controle; (b) lentigo maligno; (c) nodular; (d) acral lentiginoso e (e) extensivo superficial. Método 
realizado de coloração hematoxilina e eosina. Imagem maior com aumento de 10x e imagem menor com 
aumento de 40x. 
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Já o tipo nodular (figura 12c), ao contrario do extensivo superficial, têm como 

característica um crescimento vertical mais proeminente ou igual ao crescimento 

radial, com células tumorais presentes em maior número na derme. O tipo acral 

lentiginoso (figura 12d) se desenvolve principalmente nas regiões plantar, palmar e 

subungueal, onde há um estrato córneo bem desenvolvido. Possui dispersão 

pagetóide com proliferação melanocítica confluente pela junção dermo-epidérmica.  

Por ultimo, o tipo lentigo maligno (figura 12b) associa-se com uma importante 

atrofia da epiderme. Células de melanoma se dispersam em aspecto lentiginoso pela 

junção dermo-epidermica, junto a um grande aumento de ninhos nessa região. 

Elastose solar na derme também pode ser encontrada. Foi utilizada como controle 

utilizamos amostra de tecido de pele sem atipia maligna (figura 12a). 

 

5.2 Análise da expressão proteica de Dicer nas amostras de pacientes 
diagnosticadas com melanoma nos diferentes estadios da doença 

  

A fim de verificar a expressão da proteína Dicer nos diferentes estádios do 

melanoma nós realizamos o ensaio de imunohistoquímica nas amostras de 

pacientes selecionados no estudo (tabela 2). Foram selecionadas 33 amostras para 

detecção da proteína Dicer, dentre elas, 6 amostras controles; 5 amostras Tis; 5 

amostras T1; 9 amostras T2; 5 amostras T3 e 3 amostras T4. 

Como podemos observar na figura 13a as amostras controle (nevo 

intradérmico) apresentam pouca ou nenhuma reatividade para a proteína Dicer. Os 

estadios iniciais do melanoma, Tis, T1 e T2, não apresentam diferenças significativas 

entre si, porém, há um aumento da expressão em relação ao grupo controle (figura 

13b-d).  
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Tabela 2: Detalhes clínicos e demográficos dos controles e pacientes com melanoma incluídos no estudo.  
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Em contrapartida, os estadios T3 e T4 (figura 13e-f) que na literatura são 

caracterizados como grupos metastáticos apresentaram um aumento significativo na 

expressão de Dicer em relação aos demais grupos.   

Os dados obtidos na figura 13a-f foram divididos em três grupos a fim de 

comparar a expressão de Dicer nos grupos de pacientes não metastáticos que 

compreendem os tumores Tis, T1 e T2 (NM) e metastáticos os tumores T3 e T4 

(MM). Como podemos observar na figura 13g o grupo NM tem uma maior expressão 

de Dicer em relação ao grupo controle, porém, esse aumento não é significativo. 

Entretanto o grupo MM apresentou uma positividade significativa em relação ao 

grupo controle e uma tendência em relação ao grupo NM. 

Os dados sugerem que há um aumento na expressão da proteína Dicer 

durante a progressão do melanoma. Visto essa diferença entre o grupo não 

metastático e metastático nosso próximo passo foi avaliar a expressão de Dicer em 

linhagens celulares de melanoma com essas características e a relação com a 

suscetibilidade ao tratamento quimioterápico. 
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Figura 13 - Análise de imunohistoquímica da expressão de Dicer em amostras de pacientes nos diferentes estadios e controles. (a) nevo intradérmico n=6; (b) Tis (in 
situ) n=5; (c) T1 (≤1 mm) n=5; (d) T2 (1,01-2 mm) n=9; (e) T3 (2,01-4 mm) n=5; (f) T4 (>4 mm) n=3; (g) representação gráfica da expressão de Dicer nos grupos de pacientes 
não metastáticos que compreendem os tumores Tis, T1 e T2 (NM) e metastáticos os tumores T3 e T4 (MM). As setas pretas indicam áreas positivas. Aumento de 400X.         
** P<0,01. 

 

 



59 

Resultados_________________________________________________ 

5.3 Comparação das linhagens de melanoma SK-MEL-5 e SK-MEL-28  

 

Para avaliar a expressão de Dicer utilizamos as linhagens celulares humanas 

SK-MEL-5 e SK-MEL-28. A linhagem SK-MEL-5 é melanoma maligno derivado de 

um nódulo metastático axilar por outro lado, a SK-MEL-28 é melanoma maligno 

derivado da pele.  

Primeiramente comparamos a expressão de Dicer tanto a nível proteico 

quanto em nível de mRNA dessas linhagens. Como podemos observar nas figuras 

14a-b, a linhagem SK-MEL-28 apresenta níveis não detectáveis da proteína e níveis 

reduzidos de mRNA. Esses resultados corroboram os achados da 

imunohistoquímica, no qual observamos níveis reduzidos de Dicer nos estadios 

iniciais do tumor e o aumento nos pacientes metastáticos. 

 

Figura 14 - Avaliação da expressão de Dicer nas linhagens de melanoma SK-MEL-5 e SK-MEL28. (a) 

expressão proteica de Dicer (240kDa) e como controle utilizamos -actina (45kDa) foram detectadas por Western 
blot em diferentes tempos e (b) Avaliação da expressão gênica de dicer1 e como controle utilizamos o gene 
housekeeping gapdh . ## P=0,0027. 

 

Comparamos o comportamento dessas linhagens realizando uma cinética 

para avaliar o crescimento celular e a resistência dessas linhagens ao tratamento 

quimioterápico com CIS. As linhagens celulares SK-MEL-5 e SK-MEL-28 foram 

plaqueadas na concentração de 5X104 células por poço em 2 mL de meio de cultura 

e o crescimento acompanhado durante 9 dias. Como observado na figura 15, não há 

diferença de crescimento entre as linhagens até o quinto dia de cultura. Entretanto, 

no sétimo e nono dia a linhagem metastática SK-MEL-5 tem um aumento 

significativo no crescimento em relação a SK-MEL-28. Esses resultados indicam que 

a linhagem metastática possui uma capacidade de proliferação maior que a não 

metastática.  
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Figura 15 - Cinética de crescimento celular.  As células SK-MEL-5 e SK-MEL-28 foram plaqueadas na 
concentração de 5x10

4 
células em 2 mL de meio de cultura e seu crescimento foi observado durante 9 dias. Os 

resultados representam dois experimentos independentes. Linha azul: linhagem SK-MEL-5, linha vermelha: 
linhagem SK-MEL-28. * P<0,0138 e ** P<0,0065. 

 

Em seguida, avaliamos a sensibilidade dessas linhagens ao tratamento 

quimioterápico.  As linhagens SK-MEL-5 e SK-MEL-28 foram tratadas para indução 

de morte com CIS na concentração de 100 M por um período de 24 horas. Após 

tratamento as células foram coletadas e marcadas para a quantificação da apoptose. 

Notas-se que a linhagem não metastática é mais sensível ao tratamento com CIS 

em relação à linhagem metastática (figura 16).  

 

 

Figura 16 - Tratamento com cisplatina das linhagens SK-MEL-5 e SK-MEL-28. As células foram tratadas para 
indução de morte celular durante 24 horas na concentração de 100  μM de cisplatina. Marcação com Anexina V 
para observar a externalização da fosfatidilserina. Os resultados representam dois experimentos independentes, 
cada um foi realizado em triplicata. ST (sem tratamento).   *** P<0,001. 
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Após confirmarmos que a linhagem não metastática, SK-MEL-28, possui 

níveis quase não detectáveis da proteína Dicer e que apresenta uma maior 

sensibilidade ao tratamento quimioterápico. Nosso próximo passo foi avaliar a 

importância dessa proteína em linhagens celulares de melanoma com 

características metastáticas.  

 

5.4 Construção da linhagem celulare SK-MEL-5 nocautes de dicer1 por 
CRISPR/Cas9 

 

Para a construção de linhagens nocautes estáveis utilizamos o plasmídeo 

lentiviral LentiCRISPRv2 (figura 17a), o plasmídeo foi clivado com a enzima BsmBI 

para a inserção das sequencias de sgRNA de dicer1, essa enzima apresenta dois 

sítios de restrição com uma distância de aproximadamente 2 kb.  

 

 

Figura 17 - Vetor lentiCRISPRv2. (a) desenho esquemático indicando as sequências constituintes do vetor 
utilizado; (b) gel de agarose 1% mostrando a digestão do plasmídeo lentiCRISPRv2. Em (+) plasmídeo digerido 
em (–) plasmídeo fechado. 

 

Após digestão do plasmídeo, foi liberado um fragmento com tamanho de 2 kb 

e o fragmento maior foi cortado do gel e purificado para extração de DNA (figura 

17b).  

O produto purificado foi ligado ao sgRNA anelado seguido da transformação 

nas bactérias Stbl3, uma PCR das colônias formadas (figura 18) foi realizada para 

discriminar quais receberam o vetor contendo o sgRNA das colônias que não 

receberam.  
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Figura 18 - Clonagem do sgRNA no vetor lentiCRISPRv2. (a) desenho esquemático da placa indicando as 
colônias selecionadas; (b) gel de agarose 1% discriminando as colônias que receberam o vetor contendo o 
sgRNA. 

 

Os clones selecionados provenientes da PCR foram enviados para 

sequenciamento no Laboratório de Sequenciamento do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo para análise no equipamento 3100 Avant Genetic 

Analyser (Thermo Fisher) e os resultados analisados no programa 4Peaks 

(Nucleobytes, Aalsmeer, The Netherlands). A análise do sequenciamento indicou 

que o plasmídeo presente na colônia 1 apresentava a sequência correta e este, foi 

utilizado para os próximos passos (figura 19). 
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Figura 19 - Sequenciamento do clone selecionado. (a) Eletroferograma da sequência do plasmídeo inserido 
contendo o sgRNA na bactéria; (b) Sequência amplificada contendo o sgRNA inserido no plasmídeo. 

 

5.4.1 Transfecção de células HEK293T 

 

Após o plasmídeo ser sequenciado e confirmado que a sequência estava 

inserida corretamente o próximo passo foi obtenção das partículas virais e a 

transdução das células SK-MEL-5. As partículas virais foram produzidas pelas 

células HEK293T utilizando o plasmídeo que codifica as proteínas de envelope 

(pCMV-VSV-G), o plasmídeo requerido para o empacotamento viral (psPAX2), o 

plasmídeo sequenciado e como método de transfecção foi utilizado o PEI. Também 

utilizamos como um dos controles um plasmídeo com uma sequência irrelevante em 

humanos (NTC) e um controle interno bastante utilizado a fim de avaliar a eficiência 

de transfecção (controle positivo).  

Esse controle pode ser um plasmídeo que expressa constitutivamente uma 

proteína repórter (no nosso caso utilizamos o receptor de interferon, RFP). Esse 

controle pode ser co-transfectado com o plasmídeo de interesse, ou como nós 

fizemos, em um poço separado.  
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Figura 20 - Transdução das células HEK293T. Células HEK293T transfectadas com plasmídeo contendo gene 
do receptor de interferon fluorescente com (a) 24h, (b) 48h e (c) 72h após a transfecção. 2x10

5
 células HEK 293T 

foram plaqueadas em placas de 6 poços e transfectadas com plasmídeo contendo gene repórter RFP. A 
fluorescência foi avaliada com 24h, 48h e 72h após a transfecção em microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO. 
Aumento de 40X. 

 

As partículas lentivirais produzidas pelas células HEK293T que são liberadas 

no sobrenadante foram coletadas nos tempos de 24, 48 e 72 horas após 

transfecção.  

Podemos observar na figura 20 a quantidade de proteína repórter se 

correlaciona com a quantidade de material transfectado para as células 

empacotadoras e a capacidade dessas células expressarem a proteína.  Esse 

experimento fornece uma evidência indireta bastante significativa de que as células 

estão sendo transfectadas de maneira satisfatória, atingindo bons índices entre 48h 

e 72h. Dessa maneira, os sobrenadantes contendo as partículas virais coletados 

com 48h foram escolhidos para serem utilizados nos experimentos de transdução 

das células SK-MEL-5. 

O plasmídeo lentiCRISPRv2 possui uma região de resistência a puromicina, 

para determinar a concentração ideal a ser utilizada, foi realizado uma curva com 

diferentes concentrações de puromicina (0,5; 1; 2 e 4 g/mL) nas linhagens SK-MEL-
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5 transformadas. Após 7 dias de cultura com o antibiótico foi possível determinar a 

concentração ideal para a linhagem que foi de 2 g/mL  (dados não mostrados). 

Após seleção com a puromicina, as células foram expandidas e testadas para 

confirmação do nocaute. 

 

5.5 Validação e caracterização da linhagem celular SK-MEL-5 nocaute de dicer1 
por CRISPR/Cas9 

 

Após obtenção da linhagem celular SK-MEL-5 transformada, fomos avaliar se 

houve alteração na expressão proteica de Dicer. Observa-se na figura 21a que a 

linhagem SK-MEL-5 selvagem (WT) apresenta maior expressão proteica em relação 

as células transformadas e a SK-MEL-5 no target control (NTC) pool, apresentou 

uma redução na expressão. 

 

Figura 21 - Avaliação da expressão da proteína Dicer nas linhagens SK-MEL-5 transformadas. (a) 

expressão proteica de Dicer (240kDa) e como controle utilizamos -actina (45kDa) foram detectadas por Western 
blot em diferentes tempos e (b) representação gráfica da quantificação das bandas.  Experimento representativo 
de dois experimentos independentes. 

 

Entretanto, a linhagem SK-MEL-5 dicer1 (DICER) pool apresentou uma 

relevante redução nos níveis de expressão relativa de Dicer comparada às demais 

linhagens, como observado na figura 21b.  

Os dados obtidos na validação dos pools indicam que a linhagem não foi 

totalmente nocauteada e sim, houve uma redução na expressão (knockdown).  

Para melhor entendimento do comportamento das linhagens celulares 

transformadas a serem estudadas, foi realizada uma cinética de crescimento celular 

das linhagens SK-MEL-5 WT; e das células transfectadas SK-MEL-5 NTC e SK-
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MEL-5 DICER KD (dicer1 knockdown). As células foram plaqueadas na 

concentração de 5X104 células por poço em 2 mL de meio de cultura e o crescimento 

foi acompanhado durante 9 dias.  

Notou-se que o perfil de crescimento das linhagens SKMEL-5 WT, NTC e 

DICER KD não apresentaram diferenças entre si, porém, a linhagem SK-MEL-5 WT 

atingiu sua fase platô entre os dias 7 e 9 o mesmo não foi observado nas demais 

linhagens mesmo após o nono dia de cultura as linhagens transformadas 

permaneceram na fase exponencial (figura 22).  

 

 

Figura 22 - Cinética de crescimento celular das linhagens transformadas.  As células SK-MEL-5 foram 
plaqueadas na concentração de 5x10

4 
células em 2 mL de meio de cultura e seu crescimento foi observado 

durante 9 dias. Os resultados representam dois experimentos independentes. Linha azul: WT (Selvagem); linha 
vermelha: linhagens NTC (no target control) e linha preta: DICER KD (dicer1 knockdown). 

 

Sabendo-se que não há diferenças entre as linhagens quanto ao crescimento 

nosso próximo passo foi avaliar as células quanto a sua capacidade de formação de 

colônias. As colônias se tornaram visíveis no sétimo dia de cultura como podemos 

observar na figura 23a e não houve diferença significativa entre as três linhagens 

quando observada as células plaqueadas, o mesmo foi confirmado quando as 

colônias foram contadas (figura 23b).  
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Figura 23 - Eficiência de plaqueamento.  As células SK-MEL-5 foram plaqueadas, em placas de 35 X 10 mm 
em duas concentrações 2x10

2 
células/poço e 2x10

3 
células/poço e mantidas em cultura até a formação de 

colônias visíveis, após 7 dias de cultura as placas foram coradas (a) formação de colônias coradas com de 
violeta cristal 0,05% e (b) representação gráfica das colônias formadas. Os resultados representam a média de 4 
experimentos independentes, cada um realizado em triplicata. WT (Selvagem); NTC (no target control) e DICER 
KD (dicer1 knockdown). 

 

Concluímos que as modificações realizadas na linhagem SK-MEL-5 não 

alteraram a capacidade de crescimento nem seu potencial de formação de colônia 

visto que, as três linhagens se comportaram semelhantes. 

 

5.6 Efeito da imunomodulação dos receptores de morte nas linhagens 
transformadas 

 

Para verificar se a redução da expressão de Dicer modula os receptores de 

morte, as linhagens SK-MEL-5 NTC e SK-MEL-5 DICER KD foram estimuladas por 

24 horas com 100 ng/mL de IFNe os receptores de morte FAS, DR4 e TNFR1 

avaliados.  

Como podemos observar na figura 24a-b o receptor FAS não teve modulação 

no mRNA quando comparada as linhagens entretanto, podemos observar que a 

nível proteico a linhagem SK-MEL-5 DICER KD apresenta um aumento na 

expressão após a estimulação com IFNPor outro lado, o receptor de morte DR4 na 

linhagem SK-MEL-5 DICER KD não teve o mRNA modulado e apresenta redução a 

nível proteico (figura 25a-b) essa modulação foi observada na linhagem SK-MEL-5 

NTC. 
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Figura 24 - Análise do receptor de morte FAS das linhagens SK-MEL-5 transformadas. As células foram 

tratadas durante 24 horas com 100 ng/mL de IFN. (a) Avaliação da expressão gênica de fas e como controle 

utilizamos o gene housekeeping hprt e (b) expressão proteica de FAS (40kDa) e como controle utilizamos -
actina (45kDa) foram detectadas por Western blot em diferentes tempos. Barra cinza: SK-MEL-5 NTC (no target 
control) e Barra preta: SK-MEL-5 DICER KD (dicer1 knockdown). ST (sem tratamento).  *** P<0,001.  

 

 

Figura 25 - Análise do receptor de morte DR4 das linhagens SK-MEL-5 transformadas. As células foram 

tratadas durante 24 horas com 100 ng/mL de IFN. (a) Avaliação da expressão gênica de dr4 e como controle 

utilizamos o gene housekeeping gapdh e (b) expressão proteica de DR4 (57kDa) e como controle utilizamos -
actina (45kDa) foram detectadas por Western blot em diferentes tempos. Barra cinza: SK-MEL-5 NTC (no target 
control) e Barra preta: SK-MEL-5 DICER KD (dicer1 knockdown). ST (sem tratamento).  *** P<0,001.  
 

Por fim, avaliamos a expressão gênica do receptor de morte, o TNFR1. Como 

podemos observar na figura 26, a linhagem SK-MEL-5 DICER KD apresenta maior 

expressão desse receptor tanto na sua expressão basal, quanto na estimulada com 

IFN em relação a linhagem SK-MEL-5 NTC.  

Os resultados sugerem que a linhagem SK-MEL-5 DICER KD pode ser mais 

sensível ao tratamento quimioterápico uma vez que, após estimulação essas células 

apresentam maior expressão dos receptores de morte FAS e TNFR1.  
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Figura 26 - Análise do receptor de morte TNFR1 das linhagens SK-MEL-5 transformadas. As células foram 

tratadas durante 24 horas com 100 ng/mL de IFN. Avaliação da expressão gênica de tnfr1 e como controle 
utilizamos o gene housekeeping hprt. Barra cinza: SK-MEL-5 NTC (no target control) e Barra preta: SK-MEL-5 
DICER KD (dicer1 knockdown). ST (sem tratamento).  ** P<0,01 e *** P<0,001.  

 

5.7 Efeito da indução de morte celular das linhagens transformadas tratadas 
com cisplatina  

 

A fim de verificar se a ausência da proteína Dicer na linhagem de melanoma 

SK-MEL-5 interfere no tratamento com CIS, nós realizamos o tratamento as 

linhagens SK-MEL-5 NTC e SK-MEL-5 DICER KD para indução de morte com 50 e 

100 M de CIS por um período de 24 horas. 

A externalização da fosfatidilserina é um dos eventos iniciais e essenciais na 

detecção do processo de apoptose, ao marcar as células com Anexina V 

observamos que a linhagem SK-MEL-5 DICER KD apresenta perfil mais sensível ao 

tratamento com CIS nas duas concentrações testadas em relação à linhagem SK-

MEL-5 NTC (figura 27). Indicando que a ausência ou até mesmo a redução da 

proteína DICER sensibiliza a linhagem de melanoma SK-MEL-5 ao tratamento 

quimioterápico com CIS de uma maneira dose dependente. 
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.  

Figura 27 - Tratamento com cisplatina das linhagens SK-MEL-5 transformadas. As células foram tratadas 
para indução de morte celular durante 24 horas nas seguintes concentrações: cisplatina (50 e 100  μM). 
Marcação com Anexina V para observar a externalização da fosfatidilserina. Os resultados representam dois 
experimentos independentes, cada um foi realizado em triplicata. ST (sem tratamento).   ** P<0,01 e *** P<0,001. 

 

 

Figura 28 - Análise da fragmentação nuclear das linhagens SK-MEL-5 transformadas. As células foram 
tratadas para indução de morte celular durante 18 e 24 horas com 100  μM de cisplatina. Marcação com Iodeto 
de Propídeo (PI) para observar a fragmentação nuclear. Os resultados representam três experimentos 
independentes, cada um foi realizado em triplicata. ST (sem tratamento).   ** P<0,01 e *** P<0,001. 

 

Essa mesma característica de sensibilidade foi observada de maneira tempo 

dependente ao avaliarmos a fragmentação nuclear, evento mais tardio da apoptose. 

Observamos (figura 28) que a linhagem knockdown permanece mais sensível ao 

tratamento como CIS nos tempos testados indicando mais uma vez que Dicer pode 
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estar envolvido na resistência de células tumorais de melanoma ao tratamento 

quimioterápico.  

 

5.8 Efeito da inibição da morte celular no tratamento das linhagens 
transformada  

 

Para determinar por qual via as células transformadas estão sendo induzidas 

a morte, as mesmas foram tratadas por um período de 24 horas com 100 μM de CIS. 

Uma hora antes de fazer este tratamento com o quimioterápico as células foram pré-

incubadas com o inibidor de caspases, Q-VD-OPH, que inibe as caspases-1, -3, -8 e 

-9 que inibe a via de apoptose isolado ou administrado com o inibidor da via de 

necroptose, Necrostatina-1 (Nec-1). Estes inibidores foram utilizados na 

concentração de 20 μM para o Q-VD-OPH e 30 M para Nec-1 e após esse período 

de incubação as células foram submetidas ao tratamento. 

 

 

Figura 29 - Efeito da inibição das caspases na morte celular das linhagens SK-MEL-5 transformadas.  As 
células foram tratadas para indução de morte celular durante 24 horas na seguinte concentração: cisplatina 100  
μM. A morte celular foi analisada através da marcação com (a) Anexina V X PI, onde células positivas apenas 
para Anexina V e positiva para ambas as marcações foram consideradas em apoptose. Os resultados 
representam dois experimentos independentes, cada um foi realizado em triplicata. ST (sem tratamento).  
 

 

Podemos observar na figura 29 que a as linhagens tratadas apenas com CIS 

são induzidas a morte e que a linhagem knockdown permanece, novamente, mais 

sensível ao tratamento. Quando adicionado os inibidores de morte na cultura 

observou-se que todos os grupos foram protegidos da morte de maneira semelhante. 
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Entretanto, a administração isolada do Q-VD-OPH foi capaz de proteger da 

morte celular as linhagens testadas o que não ocorreu na administração isolada de 

Nec-1.  

Os dados obtidos na figura 31 indicam que as linhagens tratadas com CIS 

tendem a morrer por apoptose uma vez que, Q-VD-OPH isolado consegue proteger 

essas células da morte. Portanto, entender por quais mecanismos e vias de 

apoptose essas células estão sendo direcionadas a morte é de suma importância 

para um tratamento de melhor eficácia.  

A up-regulação de Dicer pode estar diretamente relacionada com a resistência 

de alguns tipos de melanoma ao tratamento quimioterápico convencional. 

 

5.9 Avaliação da resistência à morte celular de linhagens de melanoma ao 
tratamento com Dacarbazinha 

 

A fim de verificar o papel de Dicer na resistência ao tratamento quimioterápico 

com DITC nós utilizamos diferentes linhagens tumorais metastáticas de melanoma e 

verificamos tanto a expressão de Dicer quanto a resistência dessas células a morte. 

Como podemos observar na figura 30 apenas a linhagem de melanoma SK-

MEL-5 apresenta a expressão proteica de Dicer. 

 

 

Figura 30 - Avaliação da expressão de Dicer em diferentes linhagens de melanoma. As linhagens de 
melanoma SK-MEL-28, SK-MEL-5, A20158 e MEL-85 forma avaliadas quanto a expressão proteica de Dicer 

(240kDa) e como controle utilizamos -actina (45kDa) foram detectadas por Western blot em diferentes tempos. 

 

Tendo em vista que a expressão de Dicer ocorre apenas na linhagem SK-

MEL-5 e que essa linhagem se mostrou resistente ao tratamento com CIS e a SK-

MEL-28 que não expressa Dicer é sensível ao tratamento nosso próximo passo foi 

verificar quanto a resistência dessas células e das demais ao tratamento com DITC. 

A figura 31 mostra que as linhagens que não expressam Dicer (SK-MEL-28, 

A2058 e MEL-85) são mais sensíveis ao tratamento com diferentes concentrações 
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de DITC em relação a linhagem SK-MEL-5. A citotoxicidade celular a DITC foi 

avaliada pelo método colorimétrico MTT. Após 24 horas de tratamento observamos a 

formação dos cristais de formazan nas linhagens de melanoma (figura 31a) e a sua 

redução, à medida que, a concentração da DITC foi aumentada. 

As linhagens A2058, MEL-85 e SKMEL-28 apresentaram uma sensibilidade 

dose-dependende ao tratamento com DITC em que, na maior concentração testada 

(2,5 mM) a viabilidade celular ficou em torno de 40% nas linhagens A2058 e 

SKMEL-28 e 20% na linhagem MEL-85. Entretanto, a linhagem SKMEL-5 

apresentou uma maior resistência ao tratamento com DITC nas doses testadas 

(figura 31b). 

Nossos resultados sugerem que a expressão de Dicer está envolvida com a 

progressão do melanoma bem como sua resistência ao tratamento quimioterápico. 

Tendo em vista que, linhagens de melanoma (metastáticas ou não) que não 

expressam Dicer são sensíveis ao tratamento quimioterápico dentre elas, SK-MEL-

28, A2058 e MEL-85 e a linhagem que apresentou ser mais resistente, SK-MEL-5, 

expressa altos níveis de Dicer.  Ao reduzirmos a expressão de Dicer na linhagem 

SK-MEL-5 foi confirmado o papel de Dicer na resistência ao tratamento 

quimioterápico uma vez que, a linhagem passou a apresentar um perfil mais sensível 

ao tratamento. 
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Figura 31 - Avaliação da citotoxicidade celular com o tratamento de dacarbazina.  As linhagens celulares de melanoma humano A2058, MEL-85, SK-MEL-5 e SK-MEL-
28 foram plaqueadas na densidade de 10

4
/mL em placas de 96 poços e tratadas com diferentes concentrações de dacarbazina no período de 24 horas. (a) Imagem da 

formação dos cristais de formazan das linhagens de melanoma humano A2058, MEL-85, SK-MEL-5 e SK-MEL-28 Aumento de objetiva 10X com zoom de 2,8X e (b) curva 
representativa da viabilidade das células, obtido em resposta ao tratamento com dacarbazina. A correlação positiva do efeito é expressa em média DP de três experimentos 
independentes. 
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6 DISCUSSÃO 

O melanoma, entre as neoplasias de pele, é o de pior prognóstico, tem 

recebido considerável atenção e vem sendo abordada em diversos estudos devido 

ao aumento nas taxas de incidência e mortalidade em todo o mundo (Amstrong, 

Kricker, 1994, Linos et al., 2009) só sendo superado pelo câncer de pulmão em 

mulheres (Jemal et al., 2008). Formam-se a partir da transformação maligna dos 

melanócitos, células produtoras de melanina, sendo a pele seu principal sítio 

primário. A maioria desses tumores (70%) se desenvolve na pele normal, e os 

demais têm origem de nevos melanocíticos pré-existentes. Seu desenvolvimento é 

resultante de múltiplas e progressivas alterações no DNA, que podem ser causadas 

por ativação de proto-oncogenes, por mutações ou deleções de genes supressores 

tumorais (Ministério da Saúde, 2013).  

No entanto, outros eventos estão relacionados com a progressão do tumor, 

como a auto-suficiência em fatores de crescimento, potencial replicativo ilimitado, 

neo-angiogênese e escape aos mecanismos de apoptose (Hanahan, Weinberg, 

2011). Uma compreensão do processo pelo qual as células tumorais destroem a 

membrana basal causam invasão e metástases, é essencial para o desenvolvimento 

de estratégias de tratamento (Leemans et al., 2011; Scanlon et al., 2013). Um dos 

objetivos da pesquisa sobre o câncer é encontrar drogas que induzam apoptose, e 

que resultem em uma melhor terapêutica diminuindo os efeitos adversos (Kotowski 

et al., 2012).  

A hipótese inicial desse trabalho foi analisar os casos de melanoma atendidos 

no setor de dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – USP, 

no qual foram verificados 205 prontuários de pacientes diagnosticados com 

melanoma maligno no período de 2006 a 2014. Os casos foram analisados segundo 

os critérios descritos anteriormente e observaram-se níveis diminuídos de novos 

casos diagnosticados por ano. Nossos resultados indicaram a prevalência do sexo 

feminino (60%). Em relação à faixa etária, a análise dos prontuários indicou que esta 

neoplasia é diagnosticada principalmente entre 50-60 anos, sendo que no sexo 

feminino tende a se manifestar mais precocemente.  

Quanto à classificação histológica do melanoma, o tipo extensivo superficial é 

caracterizado por uma fase de crescimento radial ou horizontal com melanócitos 

dispostos em ninhos ou unidades solitárias apresentadas em padrão pagetóide 
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(Schadendorf et al., 2015).  Esse tipo de padrão foi predominante em nosso estudo 

corroborando os dados encontrados na literatura (Dimatos et al., 2009).  

O estadio predominante foi T1, enquanto o estadio T4 foi verificado em menor 

número nos pacientes atendidos. Por último, a região mais afetada foi o tronco, 

porém isso pode ocorrer por ser a região com maior extensão de pele dentre as 

analisadas. Para a completa obtenção de um perfil da ocorrência, faz-se necessário 

o estabelecimento de um protocolo de atendimento padronizado, a fim de obter um 

completo conhecimento destes casos e proporcionar estratégias de prevenção e 

tratamento aos pacientes. 

Dentre esses 205 pacientes apenas 122 casos foram selecionados para o 

estudo e destes, apenas 87 foram solicitados amostras no serviço de patologia do 

Departamento de Dermatologia IHC/FMUSP, foram excluídos pacientes que 

somente a lâmina foi encaminhada para revisão de caso, amostras insuficientes e 

pacientes que não tinham todas as informações em seus prontuários.  

Ainda é um desafio determinar o risco de desenvolvimento de metástases em 

pacientes com melanoma. O prognóstico é normalmente baseado na espessura 

tumoral, mas um número considerável de pacientes com melanomas finos também 

desenvolver doença metastática (Kalady et al., 2003). A biópsia do linfonodo 

sentinela é utilizada para detecção de metástases nos pacientes com melanoma 

(Gershenwald, 1999). É difícil, entretanto, detectá-las através dessa técnica, já que 

são frequentemente microscópicas e requerem exame de múltiplos cortes.  

Os estudos dos aspectos moleculares do melanoma visam compreensão dos 

seus vários subtipos, com o intuito de um tratamento mais específico para os 

diversos fenótipos e com um melhor desfecho. Nesse contexto, diversos grupos de 

pesquisa procuram tecnologias inovadoras para a criação de perfil molecular, para 

identificação de padrões moleculares únicos e mutações em células de melanoma. 

No entanto, a contribuição de tais técnicas sofisticadas e caras em predizer o 

prognóstico de pacientes com melanoma não está inteiramente esclarecida 

(Mandalà, Massi, 2013). 

Biomarcadores para oncologia personalizada são usados principalmente em 

diagnóstico molecular de leucemia mieloide crônica, cólon, mama e câncer de 

pulmão, e recentemente no melanoma. Eles são usados com sucesso na avaliação 

dos benefícios que podem ser alcançados através da terapia alvo ou na avaliação 

dos efeitos tóxicos da quimioterapia utilizada (Nalejska et al., 2013). 
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O reconhecimento dos miRNAs e da sua participação nos mecanismos de 

diferenciação, crescimento e proliferação levaram ao estudo destes como 

participantes do processo de desenvolvimento de neoplasias (Strillacci et al., 2010).  

A importância de miRNAs em inúmeras doenças, incluindo câncer, é cada vez mais 

evidente.  A análise genética tem demonstrado a expressão alterada de miRNAs em 

muitos tumores (Merritt et al., 2010).  

Evidências recentes na literatura sugerem que o melanoma e o câncer 

coloretal possuem alta expressão de Dicer (enzima RNase III citoplasmática 

importante na biogênese dos miRNAs) e essa alteração está correlacionada com 

mau prognóstico do paciente, enquanto a baixa expressão de Dicer no câncer da 

mama correlaciona-se com pior prognóstico (Hammond, 2005, Sand et al., 2011; Ma 

et al., 2011; Khoshnaw et al., 2012).  

Um estudo de Ma e colaboradores em 2011, com amostras de melanoma, 

demonstrou que a alta expressão de Dicer está correlacionada com tumores mais 

avançado e pior prognóstico dos pacientes (Ma et al., 2011). Entretanto, Jafarnejad 

e colaboradores (2012), mostraram que a baixa expressão de Dicer nuclear está 

correlacionada com o pior prognóstico dos pacientes (Jafarnejad et al., 2012). 

A fim de verificar qual o perfil de expressão de Dicer nos nossos pacientes, 

realizamos imunohistoquímica nos diferentes estadios do melanoma e comparamos 

com o grupo controle. Como observado na figura 13 nossos dados corroboram os 

encontrados por Ma e colaboradores (2011) de que quanto maior o estadio do tumor 

maior a expressão de Dicer, indicando que esta proteína pode ser um potencial 

candidato para detectar a progressão do melanoma (Ma et al., 2011). 

Hoffend e colaboradores, 2016, utilizaram a técnica de short hairpin RNA 

(shRNA) para verificar a importância de Dicer em linhagens de melanoma e  

demonstraram que a redução da proteína Dicer diminui a progressão do tumor, 

induz uma resposta imune anti-tumoral especialmente através dos linfócitos TCD8+ 

e não altera o crescimento celular (Hoffend et  al., 2016). 

No nosso trabalho para entender melhor o papel de Dicer na resistência ao 

tratamento quimioterápico utilizamos duas linhagens de melanoma, SK-MEL-5 e SK-

MEL-28 e induzimos ao tratamento com cisplatina. A linhagem SK-MEL-5 que 

expressa a proteína Dicer teve um perfil resistente ao tratamento quando comparada 

à linhagem SK-MEL-28 que não expressa a proteína Dicer (fig14). Os dados obtidos 
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indicam o primeiro indício de que Dicer pode estar envolvido em tal modulação no 

melanoma. 

Outros trabalhos demostram um perfil parecido do papel de Dicer na 

resistência ao tratamento quimioterápico. O modelo de meduloblastoma utilizado por 

Swahari e colabaradores (2016) comparou tumores deficientes de Dicer com 

tumores Dicer wild type frente ao tratamento com etoposídeo. Os tumores 

deficientes de Dicer foram de fato mais sensíveis ao etoposido e exibiram aumento 

da morte celular em comparação com tumores wild type (Swahari et al. 2016). 

Kumar e colaboradores também mostraram que a perda total da expressão de Dicer 

causa inibição da tumorigenese (Kumar, et al., 2009). Por outro lado, a deleção de 

Dicer em células foliculares de tireóide causou hipotiroidismo como sinais de 

alterações neoplásicas sugerindo que essa redução pode ser a causa da 

tumorigenese (Rodriguez, et al., 2012). 

Tang e Ren em 2012, propuseram um modelo para explicar o papel de Dicer 

na tumorigenese, em que a diminuição da expressão de Dicer induz o dano do DNA 

e, por sua vez, leva à apoptose ou senescência. Além disso, a diminuição da 

expressão de Dicer leva a uma down-regulação global de miRNAs; como por 

exemplo miR-34a e o miR-16, que funcionam como supressores tumorais 

contribuindo para a tumorigênese (Tang, Ren, 2012). 

 Com o intuito de avaliar a importância desta proteína resolvemos nocautear o 

gene dicer1 da linhagem de melanoma humana, SK-MEL-5, e verificar sua 

resistência no tratamento quimioterápico e as vias de morte envolvidas neste 

processo. 

Para o silenciamento gênico, nós utilizamos uma técnica inovadora, 

CRISPR/Cas9. CRISPR é a sigla para a frase do inglês Clustered Regularly 

Interespaced Short Palindromic Repeats. A via do CRISPR foi identificada 

originalmente no genoma da bactéria Escherichia coli (E. coli), onde ela funciona 

como um braço da imunidade que luta contra vírus invasores. Nesses organismos, 

pequenas sequências de DNA dos vírus são incorporadas ao loci do CRISPR no 

genoma bacteriano, funcionando como uma espécie de “memória imunológica”, 

protegendo a bactéria de infecções subsequentes. Reinfecções fazem com que o 

CRISPR maduro seja ativado, de maneira a encontrar a sequencia correspondente, 

fornecendo a nuclease associada ao CRISPR – Cas (do inglês, CRISPR-associated 

(Cas) nuclease) especificidade para quebrar as duplas hélices em regiões 
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específicas do DNA estranho. Cientistas adaptaram o CRISPR a fim de utilizar este 

como uma ferramenta para edição de alvos no genoma. Esta ferramenta tornou-se 

popular recentemente devido a simplicidade e versatilidade que apresenta (Cong et 

al., 2013).  

A nuclease Cas9 é guiada nas bactérias pelos RNA complementar maduro do 

CRISPR (crRNA) e RNA complementar maduro trans-ativador do CRISPR 

(tracrRNA), de maneira a clivar sequencias específicas no DNA estranho. Além 

disso, a clivagem pela Cas9 somente ocorre quando existe uma sequencia PAM 

(sigla do inglês para protospacer-adjacent motif) ao redor da sequencia alvo do DNA 

invasor (Jinek et al., 2012). Em cada etapa do protocolo foram incluídos checkpoints 

a fim de assegurar a qualidade dos experimentos envolvendo o CRISPR. 

Após o silenciamento por CRISPR/Cas9 de dicer1, fomos avaliar se houve 

diferença em relação ao crescimento e a capacidade clonogênica das células 

transformadas.  Como observado nas figuras 22 e 23 não há diferenças entre as 

linhagens SK-MEL-5 WT, NTC e DICER KD indicando que o silenciamento gênico 

não interferiu na proliferação dessas células.  

Sabendo que tal modificação não alterou a capacidade de proliferação dessas 

células fomos avaliar quanto à morte celular. Uma vez que, o melanoma possui uma 

desregulação nas vias de indução de apoptose podendo caracterizar a resistência 

ao tratamento quimioterápico e recorrência do tumor. 

A sinalização via IFN desempenha diversas funções biológicas envolvidas 

com a regulação do sistema imune tais como, inflamação, ciclo celular e apoptose. 

Por ter esse papel imunomodulador é utilizado nas terapias de doença 

granulomatosa crônica, infecções fúngicas, doenças autoimunes e no câncer (Zaidi, 

Merlino, 2011). Mutações na via de apoptose desempenham um papel importante na 

patogênese dos tumores. A sobrevivência das células tumorais pode ser induzida 

pela inativação de genes pró-apoptóticos ou ativação de genes antiapoptóticos 

(Ghavami, et al., 2009).  

Existem duas vias de indução de apoptose, a via extrínseca, que é 

desencadeada pelos receptores de morte FAS, TNFR1, DR3 e DR4/DR5 

promovendo o recrutamento e ativação das caspases-8 e -10 e a via intrínseca, que 

envolve a ativação de proteínas da família BH3 que promovem a ativação da 

caspase-9. Em ambas as vias, a ativação de caspases iniciais leva a uma cascata 
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de eventos adicionais de ativação de caspases efetoras que direcionam a célula a 

apoptose (Cullen, Martin, 2015).  

Diversos trabalhos avaliaram os efeitos dos interferons em linhagens de 

melanoma e a sua correlação com os receptores de morte. Em nosso trabalho 

comparamos os receptores de morte FAS, DR4 e TNFR1 nas linhagens 

transformadas após estímulo com IFN, os resultados obtidos mostraram que as 

células sem estímulo possuem uma expressão basal do receptor FAS, sendo que a 

linhagem SK-MEL-5 DICER KD expressa níveis reduzidos em relação à célula 

controle. Essa diferença não ocorre após estímulo com IFNambas às linhagens 

expressam igualmente altos níveis de FAS (figura 24).  

Esse mesmo fenótipo foi observado em linhagens de melanoma MMN9 e 

PMP após estímulo com IFNNo futuro, o efeito sinérgico da terapia combinada 

com IFN e anti-Fas poderá proporcionar uma estratégia promissora para a 

quimioterapia do melanoma (Kamei et al., 2002). Ao avaliar a expressão de FAS e 

FASL de membrana e solúvel em amostras de pacientes com melanoma, Redondo e 

colaboradores observaram que pacientes com melanoma primário possuem alta 

expressão de FASL ao contrário de pacientes com tumores metastáticos que 

apresentam pouca expressão. Interessantemente pacientes com tumores de 

espessura 1,5-3,0 mm que desenvolveram metástases e pacientes com lesões 

metastáticas não expressam FAS e pacientes com melanoma in situ e com lesões 

de 1,5-3,0 mm que não desenvolveram metástases expressam altos níveis de FAS 

indicando que, a alta expressão de FAS nos tumores pode ser um indicativo de 

prognóstico favorável (Redondo, et al., 2002).  

Outra proteína que desempenha um papel importante como supressora 

tumoral é a proteína TRAIL que se liga em seus receptores de morte DR4/DR5. 

Algumas linhagens tumorais exibem um perfil sensível ao TRAIL em comparação a 

outras linhagens celulares. A estimulação de linhagens hematopoiéticas, incluindo 

células T, células NK, células B e monócitos, com IFN de tipos I e II induz a 

expressão TRAIL e faz com que essas células adquirem uma potente atividade 

antitumoral (Amarante-Mendes, Griffith, 2015). 

Curiosamente, as células SK-MEL-5 DICER KD após estimulação com IFN 

não teve modulação do mRNA do receptor DR4 porém, houve uma redução na 

proteína. O mesmo não foi observado na célula controle que após estimulação teve 
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sua expressão aumentada (figura 25). Esses resultados sugerem que a down-

regulação de Dicer muda o fenótipo dessas células e as tornam resistentes ao 

TRAIL. Algumas células de melanoma perdem completamente a expressão dos 

receptores de TRAIL, como resultado da perda do cromossomo 8p22-21. Além 

disso, a perda da expressão dos receptores de TRAIL também pode ser atribuída a 

um mecanismo de silenciamento epigenético (Ivanov et al., 2003). Talvez, as 

modificações realizadas no silenciamento de dicer1 podem de alguma forma, ter 

regulado negativamente a expressão do receptor DR4 na linhagem Dicer 

knockdown. Essa down-regulação de DR4 também foi vista no melanoma cutâneo 

através da baixa frequencia de metilação, no entanto, não afetou a expressão gênica 

indicando que outros mecanismos além da metilação operam no melanoma cutâneo 

para mediar a down-regulação DR4 (Venza et al., 2013). 

Por fim o último receptor de morte avaliado em nosso trabalho foi o TNFR1 

que além de fazer parte da via de apoptose também está envolvido na via de 

necroptose (Khan, et al., 2014). A linhagen SK-MEL-5 NTC modulou negativamente 

a expressão de TNFR1 após estímulo com IFNpor outro lado, a expressão basal do 

receptor TNFR1 na linhagem SK-MEL-5 DICER KD é alta e aumentou à medida que 

o estímulo foi dado (Figura 26).  

Então, nosso próximo passo foi avaliar se há diferença na resistência dessas 

linhagens ao tratamento com cisplatina.  

A cisplatina (CIS) foi descoberta ao acaso pelo Dr. Rosenberg, em 1965, 

enquanto ele estava examinando o efeito do campo eletromagnético sobre o 

crescimento da célula bacteriana, e foi usada pela primeira vez com propriedades 

antitumorais em ensaios clínicos há quase 30 anos. Desde a sua aprovação pela 

Food and Drug Administration (FDA) em 1978, cisplatina continua a ser um dos 

fármacos antineoplásicos mais eficazes utilizados no tratamento de tumores sólidos. 

A CIS tem sido usada como uma terapia de primeira linha para vários tipos de 

tumores, incluindo testículos, ovários, cabeça e pescoço, câncer de pulmão de 

células não pequenas, isoladamente ou em combinação com outros agentes 

antitumorais (Basu, Krishnamurthy, 2010; Fenell et al., 2016).  

Apoptose induzida pela CIS pode ser desencadeada através da via extrínseca 

ou intrínseca, mediada através da modulação das proteínas pró- e anti-apoptóticas 

da família BCL-2. A resistência à cisplatina pode ocorrer por meio de perda ou 

diminuição da expressão de proteínas pró-apoptóticas ou aumento da expressão 
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das proteínas anti-apoptóticas. Entre as várias proteínas da família dos IAP, o XIAP 

parece ser o mais potente regulador. Em estudos pré-clínicos o XIAP tem sido 

implicado na resistência à cisplatina. A aquisição de resistência à cisplatina foi 

associada com aumento da expressão de XIAP em linhagens celulares de tumor de 

ovário (Koberle et al., 2010). 

Para definir qual a melhor dose a ser usada neste trabalho, realizamos uma 

curva com diferentes concentrações de CIS em 24 horas de tratamento (dados não 

mostrados). Após analisar os resultados do perfil de morte celular das linhagens 

tumorais tratadas, escolhemos as doses de 50 e 100 M para prosseguir com as 

avaliações. Essa escolha foi feita porque o objetivo desse trabalho foi verificar se 

com a redução da expressão de Dicer as células tornariam-se mais sensíveis ao 

tratamento.  

Quando avaliado o perfil de morte das linhagens transformadas tratadas com 

CIS observamos que a linhagem SK-MEL-5 DICER KD possui uma maior 

sensibilidade em relação ao grupo NTC em uma condição dose-dependente (figura 

27) indicando que a ausência ou apenas a redução da expressão de Dicer nas 

linhagens de melanoma caracteriza um perfil de maior sensibilidade ao tratamento. 

Isso também foi observado em linhagens de tumor de mama, MCF-7, quando Dicer 

foi silenciado e as mesmas tratadas com CIS, sugerindo uma combinação 

promissora entre a quimioterapia tradicional e a estratégia anti-Dicer para melhorar a 

eficiência do tratamento do câncer (Bu, 2009). 

Como observado (figura 28), a sensibilidade à CIS das linhagens 

transformadas além de ser dose-dependete é também tempo-dependente. Esse 

mesmo perfil de sensibilidade foi encontrado em linhagens de adenocarcinoma 

silenciadas para dicer1 e tratadas com CIS indicando que a presença da proteína 

Dicer é necessária para manter a resistência em resposta ao tratamento com CIS 

(Pouliot et al., 2012). 

Quanto mais entendermos os papéis específicos, mecanismos e reguladores 

de apoptose e necroptose e sua interação com a metástase do câncer, melhor será 

a estratégia terapêutica desenvolvida para o tratamento do câncer (Su et a., 2015). 

Nos nossos experimentos, para determinar qual tipo de morte que está ocorrendo, 

apoptose ou outro tipo de morte celular antes do tratamento quimioterápico nós 

bloqueamos com um inibidor de apoptose (q-VD-OPH) e/ou com o inibidor da via de 

necroptose, Nec-1 (necrostatina-1). Após este tratamento avaliamos a morte. Como 
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esperado a inibição com q-VD-OPH foi capaz que proteger as células DICER KD da 

morte induzida por CIS. Por outro lado, o tratamento com Nec-1 não foi capaz de 

proteger as céluas da morte induzida por CIS. 

Os pacientes com melanoma metastáticos possuem a sobrevisda estimada 

em torno de 8 meses, menos de 10% dos pacientes sobrevivem 5 anos desde o 

diagnóstico (Balch et al., 2009). A quimioterapia nesses pacientes tem-se 

demonstrado inefetiva, a resposta terapêutica e o aumento de tempo para 

recorrência podem ser melhorados com alguns medicamentos e infelizmente 

beneficia apenas alguns pacientes. Talvez um dos mecanismos tumorais que 

regulam essa resposnsividade dos pacientes ao tratamento seja a expressão de 

Dicer nos tumores 

Após a confirmação que as linhagens SK-MEL-28 e SK-MEL-5 DICER KD 

possuem sensibilidade ao tratamento quimioterápico com CIS e essa sensibilidade 

poderia ser caracterizada pela ausência e/ou redução da proteína Dicer nosso 

próximo passo foi comparar a expressão de Dicer em outras linhagens metastáticas 

de melanoma. Como podemos observar na figura 30 apenas a linhagem SK-MEL-5 

apresenta a expressão da proteína e curiosamente apresenta resistência ao 

tratamento com CIS. Hoffend e colaboradores também compararam a expressão de 

Dicer em algumas linhagens de melanoma murino e verificaram que essas linhagens 

expressavam diferentes níveis da proteína (Hoffend et  al., 2016). Entretanto, não 

compararam se essa diferença na expressão estava relacionada com a sensibilidade 

dessas células ao tratamento. 

O quimioterápico mais utilizado no tratamento do melanoma maligno com 

metástase à distância é a dacarbazina (DITC) (Lens, Eisen, 2003), sua taxa de 

respostas varia entre 10-20%, sendo a maioria delas parciais e associadas a uma 

duração média de 6 meses. A média de sobrevida aos 6 anos é < 2% (Algazi, et al., 

2010). Além da DITC e CIS outros quimioterápicos também são utilizados no 

tratamento do melanoma como, por exemplo, temozolomida, nitrosoureias 

(Carmustina, Lomustina e Fotemustina), análogos da platina (carboplatina) e os 

agentes com ação nos microtúbulos (alcaloides da vinca e taxanos) (Garbe et al., 

2011).  

Dos medicamentos disponíveis, nenhum tratamento demonstrou ser mais 

eficaz e custo-efetivo em ensaios clínicos randomizados ou em meta-análises do 

que a DITC, recomendando-se, portanto, seu uso em pacientes com condições 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Algazi%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21188111
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clínicas de tolerar a quimioterapia como primeira linha de tratamento sistêmico. A 

temozolomida mostrou-se igualmente eficaz à DITC (Middleton et al., 2000). Porém, 

como o seu custo é muito superior, o Ministério da Saúde não recomenda o uso da 

temozolomida para o melanoma metastático. 

Sabendo que a DITC é utilizada como tratamento de primeira linha para o 

melanoma metastático e que as linhagens de melanoma metastáticas A2058 e MEL-

85 não expressam Dicer e a SK-MEL-5 expressa nosso próximo passo foi avaliar se 

há a relação entre expressão de Dicer com a resistência ao tratamento 

quimioterápico dessas linhagens quando tratadas com DITC. Corroborando os 

resultados anteriores podemos observar que as linhagens de melanoma que não 

expressam Dicer, SK-MEL-28; A2058 e MEL-85 possuem um perfil mais sensível ao 

tratamento do que a linhagem SK-MEL-5 (figura 31).  

Há uma correlação entre expressão de Dicer e resistência ao tratamento 

quimioterápico, quanto maior a expressão da proteína maior a resistência ao 

tratamento. Nossa hipótese é que pacientes com melanoma que são resistentes a 

quimioterapia expressam altos níveis de Dicer e aqueles que são responsíveis ao 

tratamento não.  

A expressão de Dicer e sua correlação com pior prognóstico depende de cada 

tipo tumoral, por exemplo, alguns tumores possuem alta expressão de Dicer e isso 

está correlacionado com pior prognóstico. Entretanto, existem outros tipos de 

tumores que a baixa expressão está correlacionada com o pior prognóstico.  Nesse 

sentido, Dicer não corresponde à definição clássica de um gene supressor de tumor 

ou de um oncogene.  

Uma possível explicação para tal diferença é que a exclusão parcial de Dicer 

resulta em quantidades aumentadas de miRNAs oncogênicos versus supressores 

tumorais, enquanto que a perda completa de todos os miRNAs é prejudicial para o 

crescimento celular (Sawahari et al., 2016). No entanto, os miRNAs que são 

independentes de Dicer poderiam estar modulando os tumores que a baixa 

expressão de Dicer está correlacionada com o pior prognóstico.  

Sawahari e colaboradores (2016) propõem que o papel de Dicer na resposta 

ao dano de DNA fornece uma explicação para o motivo pelo qual a perda parcial de 

Dicer é pró-tumorigênica enquanto a perda completa é antitumorigênica. Enquanto 

os tumores com níveis normais de Dicer são capazes de reparar o dano do DNA que 

é causado pelo estresse oncogênico, aqueles tumores que não possuem Dicer iriam 
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acumular danos significativos ao DNA resultando em morte celular. Em 

contrapartida, a redução parcial de Dicer (por exemplo, heterozigose de Dicer) pode 

resultar em níveis aumentados, mas subletais, de dano de DNA que promove a 

tumorigenese (Sawahari et al., 2016). Embora a perda parcial de DICER esteja 

associada a muitos tipos de câncer, sua completa perda não é bem tolerada. 

No futuro, identificar marcadores moleculares que estejam relacionados com 

a progressão tumoral e resistência aos tratamentos quimioterápicos, como Dicer, 

poderá ser a estratégia abordada para uma terapia personalizada com taxas de 

respostas efetivas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Concluimos que o aumento na expressão de Dicer está relacionado com a 

progressão do Melanoma e com a resistência ao tratamento com cisplatina.  

A linhagem SK-MEL-5 DICER KD apresentou ser mais sensível à indução de 

apoptose após tratamento. Esta sensibilidade ocorreu, nas condições testadas, pela 

regulação dos receptores de morte FAS e TNFR1 que estão expressos nessa 

linhagem e possuem um impacto na morte induzida por apoptose. 
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