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RESUMO 

 

SILVAWC. Contribuição da genética do inflamassoma na predisposição a 

desenvolver melanoma maligno esporádico [tese]. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Medicina, 2017.  

 

Melanoma, a forma mais agressiva de câncer de pele, é um tumor maligno dos 

melanócitos. Além dos riscos ambientais tais como a radiação UV e fenótipo de pele do 

indivíduo, a genética também tem sido descrita como um fator de risco para o 

desenvolvimento de melanoma. Recentemente foi relatado que a malignidade do melanoma 

está diretamente relacionada com a secreção constitutiva da citocina inflamatória IL-1β em 

melanócitos transformados, sugerindo o envolvimento do inflamassoma na progressão 

tumoral. Com a finalidade de avaliar se a genética do inflamassoma poderia contribuir para a 

susceptibilidade ao desenvolvimento do melanoma maligno esporádico no presente trabalho 

analisamos 10 polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em cinco genes do inflamassoma 

(NLRP1, NLRP3, CARD8, IL1B, IL18) numa coorte brasileira caso/controle de melanoma.  

Além disso, a expressão de genes do inflamassoma foi avaliada em biópsias de tumores de 

melanomas e nevos benignos. Para tanto recrutamos 198 pacientes de melanoma e 142 

doadores saudáveis. As biópsias de tumores/nevos foram obtidas de 15 dos 198 pacientes de 

melanoma e de cinco dos 142 controles saudáveis, respectivamente. Utilizamos a técnica de 

PCR em tempo real com alelo e sondas específicas em ensaios com TaqMan
®
 para os ensaios 

de genotipagem de amostras de DNA dos casos/controles de melanoma e para estudos de 

expressão de genes específicos do inflamassoma, em amostras de biopsias de tumores e 

nevos, respectivamente. Verificamos que o SNP rs6509365 em CARD8 foi significativamente 

mais comum em controles saudáveis do que em pacientes de melanoma, sugerindo um efeito 

protetivo da variante para o desenvolvimento de melanoma. Corroborando com este achado, a 

expressão de CARD8 foi encontrada aumentada em biópsias de melanoma em comparação 

com a expressão em nevo. Além disso, a estratificação dos dados mostrou que a variante 

rs11651270 em NLRP1 associada com melanoma nodular; rs1143643 em IL1B, amplificado 

em níveis baixos, foi associado com invasividade (índice de Breslow) e rs5744256 em IL18 

foi associado com desenvolvimento de melanoma em pessoas sensíveis ao sol. A análise em 

biópsias dos tumores ainda mostrou que a expressão de IL-1β foi regulada positivamente, 

especialmente em amostras de indivíduos que apresentaram metástases, enquanto que IL-18 



 

 

foi negativamente regulada comparada com a expressão em nevos. Em conjunto nossos 

resultados demonstram, pela primeira vez, a contribuição dos genes do inflamassoma CARD8, 

IL1B e IL18 ao melanoma. 

 

Descritores: 1. Melanoma 2. Inflamação 3. Polimorfismo genético 4. Polimorfismo de núcleo 

único 5. Interleucina-1β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA WC. Contribution of inflammasome genetics in the predisposition to develop sporadic 

malignant melanoma [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 

2017. 

 

Melanoma, the most aggressive form of skin cancer, is a malignant melanocyte tumor. In 

addition to environmental risks such as UV radiations, individual’s skin phenotype and 

genetics has also been described as potential risk factors for the development of melanoma. It 

has recently been reported that malignant melanoma is directly related to the constitutive 

secretion of the inflammatory cytokine, IL-1β, in transformed melanocytes suggesting the 

involvement of the inflammasome in tumor progression. In order to evaluate if the genetics of 

the inflammasome could contribute to the susceptibility to the development of malignant 

melanoma, we analyzed 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in five inflammation 

related genes (NLRP1, NLRP3, CARD8, IL1B, IL18) in a case/control Brazilian cohort of 

melanoma. In addition, the expression of inflammatory genes was evaluated in biopsies of 

melanoma and nevus tumors. We recruited 198 melanoma patients and 142 healthy donors. 

Tumor/nevus biopsies were obtained from 15 of 198 melanoma patients and five of 142 

healthy controls, respectively. We used the real-time PCR technique for specific allele with 

specific probes using TaqMan ® assays for genotyping of DNA samples from melanoma 

cases/controls and for studies of expression of specific genes of inflammasome from RNA 

samples of tumor biopsy and nevus, respectively. We have found that SNP rs6509365 in 

CARD8 was significantly more common in healthy controls than in melanoma patients, 

suggesting a protective effect of this variant for the development of melanoma. Corroborating 

this finding, CARD8 expression was found to be increased in melanoma biopsies compared to 

nevus expression. In addition, stratification of the data showed that variant rs11651270 in 

NLRP1 was associated with nodular melanoma; rs1143643 in IL1B at low levels was 

associated with invasiveness (Breslow score) and rs5744256 in IL18 was associated with 

melanoma development in sun sensitive individuals. Biopsy analysis of tumors further 

showed that IL-1β expression was up-regulated, especially in samples from individuals who 

had metastases, whereas IL-18 was down-regulated compared to expression in nevus. 

Together our results demonstrated for the first time the contribution of the inflammation 

related genes CARD8, IL1B and IL18 to melanoma. 



 

 

 

Descriptors: 1.Melanoma 2.Inflammation 3.Ppolymorphism, genetic 4.Polymorphism, single 

nucleotide 5.Interleukin-1 
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INTRODUÇÃO 
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1. MELANOMA 

 O melanoma é uma das formas mais agressivas de câncer de pele, com projeção 

estimada de mais de 76.000 novos casos e mais de 10.000 mortes relacionadas nos EUA em 

2016 
1
. No Brasil o INCA estimava 5.670 novos casos neste mesmo período (INCA, 2016), 

vale lembrar que apesar de sua incidência ser baixa sua letalidade é alta. 

 Características fenotípicas, como cabelos vermelhos ou loiros, olhos azuis ou verdes, 

pele clara com baixa capacidade de bronzeamento, sardas e presença de nevos melanocíticos 

múltiplos (100 ou mais) ou cinco ou mais nevos atípicos estão associados a um risco 

aumentado de desenvolver melanoma 
2
. Além disso, o tempo e horário de exposição ao sol e a 

quantidade de queimaduras solares no decorrer da vida podem ser tão importantes quanto a 

quantidade total de radiação ultravioleta que atinge a pele. 

O componente ultravioleta da luz solar (UVR) tem sido amplamente demonstrado 

estar implicado na geração de nevos e melanoma 
3
 uma vez que promove danos no DNA 

através da formação de dímeros de pirimidina (foto produto), mutações gênicas, estresse 

oxidativo, inflamação e imunossupressão, favorecendo o processo carcinogênico 
4
. O uso do 

protetor solar pode impedir parte dos efeitos da UVR em nevos 
5
. De fato, um estudo de 

seguimento de 10 anos mostrou que o uso diário de filtro solar reduz a taxa de detecção de 

melanoma, sugerindo que seu uso regular pode prevenir o desenvolvimento deste tumor 
6
. 

 Componentes genéticos também estão associados ao desenvolvimento do melanoma. 

Tem sido observado que a história pessoal de melanoma aumenta em 5-8% o risco de 

desenvolver um segundo melanoma 
7
. A susceptibilidade que algumas famílias apresentam 

pode se dever à presença de mutações em um dentre os genes de alto risco conhecidos para a 

predisposição ao melanoma: CDKN2A, CDK4, BAP1, POT1, ACD, TERF2IP e TERT 
8
. Além 

da presença de mutações raras em poucos genes, hipotetiza-se que o risco individual de 

desenvolver melanoma seja também devido a componente poligênico, influenciado por 

múltiplos alelos de baixo risco e modificadores de genes 
8
.   

Também nos casos de melanoma esporádico, estudos de associação gênica, assim 

como estudos com genes candidatos, revelaram alguns loci comuns de susceptibilidade à 

doença, como os genes PARP1, CASP8, OCA2 e MX2 
9
. Alguns genes do sistema imune 

também têm sido associados ao desenvolvimento de melanoma: IL10 
10

, TGF-β 
11

 e também 

nos genes do inflamassoma 
12

. 

 

O melanoma origina-se da proliferação anormal de melanócitos, células derivadas da 

crista neural que migram para a epiderme onde residem na camada basal, constituindo a 



3 

 

unidade de melanina epidérmica. A proliferação anormal destas células pode originar o nevo 

benigno, o nevo displásico e o melanoma 
13

.  

A letalidade deste tumor se deve ao grande potencial do melanoma em desenvolver 

metástase. A maior parte dos melanomas primários pode ser removida com sucesso através de 

excisão cirúrgica, porém a possibilidade de cura diminui à medida que as células anormais 

invadem os tecidos circundantes, de modo que quanto mais rápido o diagnóstico, maior a 

chance de se obter a cura 
2
. 

Os parâmetros que auxiliam na avaliação da diagnose, estadiamento, planejamento 

terapêutico e prognóstico do tumor são dados principalmente pela histologia. Para tanto são 

analisados: 

 

1.1 Subtipos histológicos 

 

Melanoma expansivo superficial (SSM) - é o subtipo mais frequente, constituindo 70% dos 

casos. Em geral acomete tronco e membros inferiores e apresenta várias colorações, como 

castanho, preto, róseo, violeta; hipopigmentação central e expansão periférica. A evolução é 

crônica e depois de meses a anos podem surgir nódulos elevados e sangramento, o que já 

caracteriza o estádio mais avançado, de crescimento vertical 
14, 15

.  

 

Figura 1 - Subtipo histológico do melanoma – Melanoma expansivo superficial (SSM) 

 

Fonte: Online Medical Doctor - http://mddk.com/superficial-spreading-melanoma.html - acessado 

em19/01/2017  

Melanoma nodular (NM) - é o segundo mais comum, constituindo de 15 a 30% dos casos, 

sendo predominante no sexo masculino, na proporção de 2:1. Apresenta-se como lesão 

papulosa, elevada, de cor castanha, negra ou azulada. São frequentes a ulceração e o 

sangramento. As lesões inicialmente são nodulares, isto é, sem fase prévia de crescimento 

radial 
14, 15

.  

 

http://mddk.com/superficial-spreading-melanoma.html%20-%20acessado%20em%2019/01/2017
http://mddk.com/superficial-spreading-melanoma.html%20-%20acessado%20em%2019/01/2017
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Figura 2 - Subtipo histológico do melanoma – Melanoma nodular (NM) 

 

Fonte: PortalesMedicos - http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/presentacion-caso-clinico-

melanoma/ - acessado em 19/01/2017  

 

Melanoma lentiginoso acral (ALM) - Acomete em geral as regiões palmo-plantares, 

extremidades digitais, mucosas e semi-mucosas, sendo mais frequente em indivíduos de 

origem não europeia (35 a 60%). Nas extremidades digitais pode-se apresentar como lesão 

tumoral acastanhada subungueal 
14, 15

.  

 

Figura 3 - Subtipo histológico do melanoma – Melanoma lentiginoso Acral (ALM) 

 

Fonte: Medicentro Electrónica vol.18 no.4 Santa Clara oct. - dic. 2014 - 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432014000400010 

– acessado 19/01/2017  

 

Melanoma lentigo maligno (LMM) - Acomete em geral a face (90%) e mãos e membros 

inferiores (10%). É um subtipo pouco frequente, com 5% dos casos. Surge em área de lentigo 

solar que se apresenta como mácula acastanhada ou enegrecida, de limites nítidos e 

irregulares, alcançando vários centímetros de diâmetro. Após longo período de crescimento 

radial, ocorre a invasão perpendicular à superfície (verticalização), caracterizada clinicamente 

pela presença de nódulo elevado, em meio a diversos tons de pigmentação, como castanho-

escuro, negro e azulado. Nessa fase, podem ocorrer ulcerações, sangramento e formação de 

crostas 
14, 15

. 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/presentacion-caso-clinico-melanoma/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/presentacion-caso-clinico-melanoma/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432014000400010
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Figura 4 - Subtipo histológico do melanoma – Melanoma lentigo maligno (LMM) 

 

Fonte: Câncer de pele. net.br - http://www.cancerdepele.net.br/fotos/image/32-lentigo-maligno-melanoma-em-

face - acessado em 08/03/2017  

 

 

1.2 Profundidade das células tumorais no tecido 

 

Índice de Breslow – fator prognóstico mais importante que avalia a dimensão vertical máxima 

da infiltração tumoral (espessura) a partir do topo da camada granular da epiderme (ou base 

da úlcera) até à célula tumoral mais profunda 
16, 17

.  

A American Joint Committee on Cancer (AJCC) determina os seguintes valores para avaliar a 

espessura tumoral: < 1 mm (melanoma fino), 1–2 mm, > 2 mm, e > 4 mm (melanoma 

espesso) 
15, 17

. 

 A espessura média do tumor pelo índice de Breslow é de 1,96 mm e 1,53 mm nos 

homens e mulheres, respectivamente. Índice de Breslow > 4 mm está presente em 10,5% dos 

casos 
17

. 

 

1.3 Outros fatores avaliados 

 

Situação das margens de segurança; número de mitoses; fase de crescimento (radial – com 

baixo potencial metastático e/ou vertical – onde o tumor adquire um potencial aumento de 

metástases) 
18, 19

; presença ou não de ulceração; neurotropismo; invasão angiolinfática; 

presença do infiltrado linfocitário 
2, 14, 15, 17

.  

 

 

 

http://www.cancerdepele.net.br/fotos/image/32-lentigo-maligno-melanoma-em-face%20-%20acessado%20em%2008/03/2017
http://www.cancerdepele.net.br/fotos/image/32-lentigo-maligno-melanoma-em-face%20-%20acessado%20em%2008/03/2017
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2. INFLAMASSOMAS 

 O inflamassoma é um complexo multiprotéico citoplasmático capaz de deflagrar a 

cascata inflamatória induzida por estímulos microbianos ou não, endógenos ou ambientais, 

através da ativação da caspase-1, enzima responsável pela produção das citocinas pró-

inflamatórias interleucina-1β (IL-1β) e interleucina-18 (IL-18) 
20

.  

Este complexo é expresso por células do sistema imune (monócitos, macrófagos, 

células dendríticas, células de Langherans, linfócitos), células de epitélios (queratinócitos) e 

mucosas, células endoteliais, assim como nos tecidos imunologicamente restritos (placenta, 

cérebro, testículos) 
21

. 

Os constituintes fundamentais do inflamassoma são: um receptor intracelular de 

reconhecimento de padrões moleculares (PRR), uma proteína adaptadora (ASC) e uma 

protease (caspase-1) 
20, 22

. 

 

2.1 Constituintes do Inflamassoma  

  

 Existem diversos receptores PRR capazes de formar o inflamassoma, entre eles as 

proteínas da família NLR: NLRP1, NLRP3, NLRC4/NAIP, NLRP6, NLRP7 e NLRP12; e a 

família de sensores HIN, constituída pelos receptores de DNA citoplasmático AIM2 e IFI16 

20
. NLRP1, NLRP3, NLRC4/NAIP, AIM2 são os receptores mais conhecidos, responsáveis 

por ativar a via canônica do inflamassoma, ou seja, a via dependente de caspase-1 
23, 24

. 

   

 NLRP1-inflamassoma foi o primeiro inflamassoma a ser descrito 
25

, cuja função foi 

associada à imunidade contra a toxina letal de Bacillus anthracis – antraz 
26

. No entanto, 

NLRP1 também pode ser ativado pelo muramil-dipeptideo (MDP), um fragmento de 

peptidoglicano de bactérias gram positivas e negativas 
27, 28

. Não se sabe como NLRP1 

detecta antraz ou MDP e nenhuma ligação direta desses fatores ao NLRP1 já foi demonstrada. 

Deste modo propõe-se que o mecanismo de ativação seja indireto, possivelmente envolvendo 

efluxo de K + ou liberação de catepsina B no citoplasma 
28

. 

  

 NLRP3-inflamassoma é o subtipo de inflamassoma mais versátil preparado para reagir 

a uma multiplicidade de agentes biológicos e químicos potencialmente nocivos e até agora é o 

mecanismo molecular melhor caracterizado para maturação e liberação de IL-1β e IL-18 
28

. A 

ativação de NLRP3-inflamassoma pode ser devida a mecanismos de alteração da homeostasia 

celular (efluxo de K+, liberação de catepsina G lisossomal, produção de espécies reativas do 
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oxigênio (ROS), efluxo de cálcio, estresse mitocondrial e do retículo endoplasmático); 

resposta a inúmeros padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs–bacterianos (LPS), 

virais, fúngicos e protozoários) e também a padrões moleculares associados a dano (DAMPs) 

como raios ultravioletas (UV), ATP e HMGB1 (High-mobility group protein B1), partículas 

exógenas como urato monossódico (MSU), alúmen e sílica 
20, 25

.  

 A capacidade de NLRP3 ser ativado por uma grande variedade de ligantes ressaltou a 

provável presença de um sinal de ativação comum fornecido por estes diferentes agentes. A 

busca por um desses agentes foi facilitada por estudos anteriores mostrando que o ATP 

extracelular que atua no P2X7R é um estímulo poderoso para a ativação da caspase-1 e a 

maturação e liberação de IL-1β e IL-18 
29, 30

. P2X7R é um receptor/canal de membrana 

plasmática bastante heterodoxo dotado de capacidade de formar um poro não seletivo 

permeável a solutos aquosos de baixo peso molecular 
31, 32

 que leva a um rápido efluxo de K
+
. 

Tal evento provoca alterações locais na força iônica citoplasmática, suficiente para 

desencadear as alterações conformacionais em NLRP3 que conduzem a ativação do 

inflamassoma 
28

. 

  

 O NLRC4-inflamassoma é ativado em resposta a muitos patógenos bacterianos 

diferentes, incluindo Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium e Shigella  flexneri 
33

. NLRC4 detecta a flagelina bacteriana ou componente 

estruturais do sistema de secreção bacteriana do tipo III (T3SS) que são transladas para a 

célula hospedeira 
34

. Os NAIPs interagem com NLRC4 e desencadeiam a formação do 

complexo de NLRC4-inflamassoma, resultando na ativação da caspase-1, liberação de 

citocinas inflamatórias e a piroptose 
34

. 

 O NLRP6-inflamassoma tem sido relacionado à preservação da homeostase da 

microbiota do hospedeiro no trato digestivo 
35

. A proteína NLRP6 parece participar da 

ativação do inflamassoma via NF-KB 
36

. Alguns estudos mostram que NLRP6 pode suprimir 

tumorigênese provavelmente através da secreção de IL-18 a partir de células 

hematopoiéticas
37

. 

  

 NLRP7 regula a ativação do inflamassoma em resposta a lipopeptídeos, levando à 

maturação e liberação de IL-1β e IL-18 por macrófagos humanos 
38

. 

  

 NLRP12- inflamassoma participa especificamente no reconhecimento de Yersinia 

pestis e promove a liberação e secreção de IL-1β e IL-18 por linfócitos ativados. A proteína 
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NLRP12 foi previamente associada a uma regulação negativa da inflamação através da 

inibição de NF-kB 
39

; ela parece interagir com ASC 
40

, e mutações nesta molécula estão 

associadas a doenças inflamatórias febris hereditárias 
41

  

  

 O AIM2-inflamassoma é composto por AIM2, ASC e caspase-1 e é ativado por 

dsDNA citosólico de vírus, bactérias ou o próprio hospedeiro 
42

.  IFI16 ativa NF-κB, um 

fator de transcrição que regula a atividade de citocinas pró-inflamatórias
43

. Estudos mostram 

que IFI16 pode regular a atividade do AIM2-inflammasoma através da ligação à proteína 

AIM2 e a regulação negativa da expressão desta proteína e de outras proteínas constituintes 

do inflamassoma 
44

. 

 

  A proteína adaptadora ASC (anteriormente conhecida como CARD5, PYCARD ou 

TMS-1) tem um papel central na ativação de todos os subtipos de inflamassoma até agora 

caracterizados 
25

. A formação de agregados contendo ASC é necessária para a ativação de IL-

1β. Embora o mecanismo de redistribuição de ASC e o significado fisiológico disto não sejam 

totalmente compreendidos, é provável que o deslocamento núcleo-citosol efetuado por esta 

proteína represente um ponto de verificação adicional para a ativação da inflamação 
28

. Foram 

descritos papéis adicionais para ASC, além de sua função para o recrutamento e ativação de 

caspase-1, tais como a participação na ativação de NF-κB, em apoptose dependente de 

caspase-8 e na apresentação de antígenos e motilidade de linfócitos 
45

. 

  

 A caspase-1 é uma protease de cisteína, isto é, uma enzima caracterizada por possuir 

uma cisteína no sítio ativo, pertencente à subfamília de caspases inflamatórias. A pro-caspase-

1 é recrutada no interior do complexo do inflamassoma por interação com o domínio CARD 

das proteínas do suporte (por exemplo, NLRP1) ou através do fator adaptador ASC; dentro do 

inflamassoma sofre auto proteólise, liberando sua forma ativa – caspase-1 
28

. 

  

 A IL-1β participa em quase todos os eventos envolvidos na ativação e na regulação da 

inflamação, por exemplo, estimula a secreção de outras citocinas tais como IL-6, TNF-α e IL-

1α, bem como outros fatores responsáveis pelo crescimento e diferenciação de células imunes 

28, 46
. Além disso, a IL-1β promove a liberação de células polimorfonucleares no sangue 

(neutrofilia), secreção de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e, importante para a progressão da inflamação, a 

expressão de moléculas de adesão em células endoteliais vasculares. Atua também na indução 
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de uma resposta específica ativando as células dendríticas (DC) e os linfócitos, induzindo a 

polarização de linfócitos T naive em Th17, além de promover resposta humoral 
23, 28, 47

. 

  

 A IL-18 é conhecida como fator indutor de IFN-γ, sendo constitutivamente expressa 

por células da barreira natural ou mucosa, em particular células epiteliais do intestino e do 

pulmão e queratinócitos na pele. É também produzida por monócitos, macrófagos e DCs e sua 

expressão pode aumentar através de estímulos tais como LPS 
48

. Além disso, tem a 

capacidade de aumentar a expressão de moléculas de adesão celular, síntese de óxido nítrico e 

a produção de quimiocinas. IL-18 é importante para expressão de IL-17 pelas células Th17 e 

pode polarizar células Th para perfis Th1 ou Th2 em combinação com outras citocinas, 

também, parece desenvolver um papel importante na defesa antitumoral 
47

. 

 Ao contrário da maioria das citocinas, IL-1β e IL-18 não são secretadas através da via 

clássica de retículo endoplasmático-Golgi, mas são produzidas como proteínas precursoras 

biologicamente inativas que são clivadas antes da sua secreção como citocinas bioativas 
49

. 

Pro-IL-18 é expressa constitutivamente em macrófagos, enquanto que a expressão de pro-IL-

1β é regulada por transcrição mediada por NF-κB 
23

. 

 

2.2 Ativação canônica do Inflamassoma 

 

 O sistema imune inato envolve um conjunto de receptores de reconhecimento de 

padrões (PRRs), que são expressos por células do sistema imune inato em resposta à infecção, 

incluindo macrófagos, monócitos, células dendríticas, neutrófilos e células epiteliais. Os 

PRRs incluem os receptores do tipo Toll (TLRs) ligados à membrana e as lectinas de tipo C 

(CTL), que monitoram o meio extracelular e os compartimentos endossômicos em busca de 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e/ou padrões moleculares associados a 

dano (DAMPs) 
25

. Muitos PRRs, ao encontrarem PAMPs e DAMPs, desencadeiam cascatas 

de sinalização (primeiro sinal) que promovem a transcrição de genes pelo fator nuclear κB 

(NF-κB), proteína ativadora 1 (AP1) ou fatores reguladores de interferon (IRFs). Os genes 

alvo codificam citocinas, interferons e outras proteínas pró-inflamatórias ou microbicidas 
50

. 

 Num segundo momento, os receptores do tipo NOD (NLRs) no citoplasma celular 

reconhecem os PAMPs/DAMPs (segundo sinal) 
25

. Uma vez que qualquer destes receptores é 

estimulado, ocorre sua oligomerização que leva ao recrutamento da proteína adaptadora ASC 

(Proteína Speck-like associada à Apoptose com domínio de recrutamento de Caspase) e da 

pró-caspase-1, que ativa a caspase-1 - a molécula efetora do complexo. Finalmente, a caspase-
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1 cliva as pró-IL-1β e pró-IL-18 em suas formas ativas, as citocinas pró-inflamatórias IL-1β e 

IL-18 
51, 52

 (figura 5). A ativação da caspase-1 é associada também a uma forma particular de 

morte celular inflamatória conhecida como piroptose 
51

. Por ativar a caspase-1, este processo 

é denominado via canônica de ativação do inflamassoma 
23

. 

 

Figura 5 - Esquema de estrutura, ativação e funcionamento do Inflamassoma em uma célula. 

Neste esquema evidenciamos que algumas células necessitam de dois sinais para a ativação do 

inflamassoma. O primeiro sinal, geralmente, ocorre após a ativação de um receptor de 

membrana do tipo Toll (TLR). Essa ativação se deve à presença de algum padrão molecular 

associado ao patógeno (PAMP) ou algum padrão molecular associado ao dano (DAMP). Este 

receptor quando ativado, ativa a via NF-κB, o que leva à ativação de genes necessários para a 

formação das proteínas do inflamassoma (pró-IL1β, pró-IL18, pró-Caspase1). O segundo sinal 

ativa um receptor citoplasmático do tipo NOD (NLR), que leva ao recrutamento da proteína 

adaptadora ASC e pró-caspase1, levando a formação do inflamassoma. Por sua vez, o 

inflamassoma formado ativa caspase1, enzima que converterá pró-IL1β e pró-IL18 em IL1β e 

IL18, respectivamente, que serão liberadas pela célula. A formação do inflamassoma também 

pode levar a morte celular gerada pela inflamação, denominada piroptose 
20, 25

. 

 

 

Fonte: Modificada do site: http://www.adipogen.com/inflammasomes/ acessado em 28/02/2017  

 

http://www.adipogen.com/inflammasomes/
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2.3 Ativação não canônica do Inflamassoma 

 

 A ativação do inflamassoma pode também ser desencadeada por mecanismos “não 

canônicos” tais como a ligação do LPS citosólico de bactérias gram-negativas através da 

caspase-11 em murinos 
24

. A caspase-11 medeia à ativação da caspase-1 dependente de 

NLRP3 (ativação não canônica do NLRP3-inflamassoma), mas também induz uma 

permeabilização da membrana independente da caspase-1 que leva à piroptose e liberação de 

citocinas inflamatórias, incluindo a IL-1α 
53

. Ambas as caspases 1 e 11 induzem a piroptose, 

mas apenas a caspase-1 processa os precursores de  IL-1β e IL-18 
23

. Os genes ortólogos 

humanos, correspondentes à caspase-11 dos murinos, são as caspases-4 e -5, com base na 

sequência de aminoácidos 
54

. Entende-se genes ortólogos como genes que possivelmente 

possuem uma ancestralidade comum, que mantém estruturas e funções ao longo da 

diferenciação dos organismos que os contêm em seu genoma 
55, 56

. 

 Por sua vez, a caspase-8 também está envolvida na promoção da morte celular 

induzida por β-glicano e da maturação da IL-1β dependente de NLRP3-inflamassoma durante 

a infecção por Candida albicans em células dendríticas de murinos 
57

. Chen e colaboradores 

verificaram que em células dendríticas deficientes de caspase-1, Cryptococcus neoformans 

induziu a secreção de IL-1β bem como a morte celular, processo que foi mediado pela 

ativação não canônica de inflamassoma de NLRP3-ASC-caspase-8. Vale ressaltar que a 

ativação da caspase-8 estava fortemente elevada na ausência de caspase-1
58

. A caspase-8, por 

outro lado, pode também contribuir para produção de IL-1β, quando ativada por via de 

sinalização de receptores de lectina (Dectin/Syk)
57

. 

 

2.4 Regulação do Inflamassoma 

 

 Cada processo homeostático rigorosamente regulado inclui mecanismos de feedback 

usados para prevenir a ativação desnecessária ou para amortecer uma resposta exagerada. O 

inflamassoma é altamente regulado tanto por proteínas endógenas como CARD8, Pyrin-only 

protein (POPs), CARD-only proteins (COPs), entre outras, quanto por mecanismos 

transcricionais e pós-transcricionais 
59

. 

 A proteína CARD8 (também conhecida como TUCAN, CARDINAL ou NDDP1) é 

codificada pelo gene CARD8 formado por 13 éxons no cromossomo 19q13. O papel de 

CARD8 na biologia do inflamassoma não está completamente caracterizado. Foi demonstrado 

que CARD8 interage fisicamente com caspase-1 através de interação homofílica CARD-
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CARD e deste modo regula negativamente a caspase-1 
60

. Posteriormente foi demonstrado 

que CARD8 é capaz de se ligar a NLRP3, regulando negativamente este receptor 
61

. Sabe-se 

que a variante non-sense C10X em CARD8 (rs2043211) em combinação com a variante 

Q705K em NLRP3 (rs35829419) contribui para uma desregulação autoinflamatória, 

conferindo ganho de função em termos do aumento espontâneo da produção de IL-1β em 

linhagem de monócitos humanos 
62

. Além de participar da regulação do inflamassoma, 

CARD8 está envolvido na via de ativação do NF-κB e também regula a apoptose celular 
60, 63

. 

 As proteínas constituídas por um domínio solitário de Pirina (Pyrin-only / POPs) ou 

CARD (CARD-only / COPs) possuem uma capacidade potencial para atuar como inibidores 

competitivos de complexos NLR. De fato, tanto as proteínas de POPs como as proteínas 

COPs foram descritas como moduladores negativos que impactam e provavelmente regulam a 

produção de IL-1β dependente de caspase-1 
59

. As proteínas COPs parecem interferir tanto 

com na interação da molécula adaptadora do inflamassoma como com o recrutamento da 

caspase-1. Além disso, POPs e COPs, como outras proteínas contendo PYD e CARD, podem 

influenciar a ativação de NF-κB 
59

. 

 Em adição, ubiquitinação e nitrosilação do NLRP3 inibem a ativação do 

inflamassoma, assim como a produção de adenosina monofosfato cíclica (cAMP) 
64

. 

MicroRNAs foram também reportados como parte dos mecanismos de regulação 

especialmente da produção do NLRP3 (i.e.: mi-223). Eventos de fosforilação (NLRC4, ASC) 

também foram descritos como importantes na ativação do complexo 
64

.  
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3. MELANOMA, INFLAMAÇÃO E INFLAMASSOMAS 

  

A correlação entre câncer e inflamação foi estabelecida pela primeira vez no século 

XIX, com base em observações de que os tumores muitas vezes surgiam em locais de 

inflamação crônica e que células inflamatórias estavam presentes em amostras de tumores 

biopsiados. De fato, posteriormente, diversas linhas de evidência com base em uma série de 

estudos epidemiológicos de pacientes e também de estudos moleculares em camundongos 

geneticamente modificados, mostraram a relação entre inflamação e câncer 
65

. 

Em alguns cânceres, as condições inflamatórias precedem o desenvolvimento de 

malignidade, em outros são as alterações oncogênicas que promovem um ambiente 

inflamatório. Seja qual for a sua origem, esta proliferação celular leva à inflamação e 

sobrevivência de células malignas, angiogênese e metástase 
66

. 

 Células de melanoma humano produzem uma série de citocinas que são conhecidas 

por estarem associadas com invasão e agressividade, tais como IL-6, IL-8, CXCL1-3 (MGSA-

Groa-c), CCL5 (RANTES) e CCL2 (MCP-1) 
67

. Todas essas citocinas e quimiocinas podem 

ser reguladas pela forma ativa de IL-1β 
47

, o que sugere que a IL-1β desempenha um papel 

crítico na patogênese do melanoma. 

IL-1β derivada de melanoma é biologicamente ativa como fator autócrino e parácrino, 

aumentando significativamente a síntese de IL-1β por outras células de melanoma e mediando 

o recrutamento de macrófagos e a angiogênese in vitro 
68

, o que promove o crescimento e 

manutenção do tumor.  

Foi também observado em modelo murino que a IL-1β pode ser derivada tanto das 

células normais quanto das células tumorais, enfatizando mais uma vez a contribuição das 

células transformadas e do microambiente na progressão do melanoma 
22

. 

Estudos de associação genética em melanoma demonstraram que polimorfismos em 

genes da IL-6, TNF-α, IFN, IL-10 e TGF-β podem aumentar o risco de desenvolver 

melanoma e/ou escape da vigilância imunológica. Além disso, o polimorfismo IL-1β-511C/T 

está associado a risco aumentado de melanoma invasivo 
22

. 

Assim, considerando que a IL-1β desempenha um papel essencial na patogênese do 

câncer 
22

 e levando em conta o papel do inflamassoma na produção e secreção de IL-1β, o 

estudo do papel do inflamassoma na patogênese do câncer torna-se um importante foco de 

investigação.  

Foi demostrado que o NLRP3- inflamassoma é expresso constitutivamente e ativado 

em células de linhagem de melanoma humano, resultando em ativação e clivagem de caspase-
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1 e IL-1β. No mesmo estudo foi relatado que as células de melanoma em estágio inicial 

requerem um sinal IL-1R e um co-estimulador, como muramil-dipeptídeo, para a secreção de 

IL-1β enquanto células de melanoma em estágio intermediário requerem apenas a sinalização 

através de IL-1R. Por sua vez, na fase final da doença, células de melanoma metastático 

apresentam síntese e secreção autônoma de IL-1β. Além disso, a secreção de IL-1 induz uma 

sinalização parácrina aumentando a síntese de IL-1β dependente de NF-B, resultando em um 

feedback positivo para IL-1β em células de melanoma metastático 
68

.  

Por outro lado foi demonstrado que outros NLRs têm impacto negativo na 

tumorigênese. Em modelos murinos de câncer de cólon foi mostrado que NLRC4 suprime a 

tumorigênese 
69

, NLRP6 preserva a integridade de barreiras epiteliais e suprime a 

carcinogênese induzidas por lesões 
70

 e NOD1 também confere proteção contra a inflamação 

induzida por tumorigênese 
71

. Além disso, a expressão de AIM2 inibe a proliferação de 

células de câncer de mama e tumorigênese 
72

.  

A molécula adaptadora ASC tem um duplo papel na tumorigênese: além de ASC estar 

diretamente envolvido na inibição de NF-B, também ativa a via de NF-B indiretamente por 

meio da ativação do inflamassoma. A interação persistente de ASC com NLRP3 em células 

de melanoma metastático pode reduzir a interação de ASC com outras proteínas para prevenir 

a piroptose e prejudicar a inibição da via NF-B. Interessantemente, ASC parece sofrer uma 

modificação funcional conforme o câncer progride para a fase tardia da doença, resultando na 

conversão de uma proteína com propriedades antitumorais no melanoma primário a um fator 

tumorigênico no melanoma metastático 
73

. 

A secreção de IL-1β mediada por inflamassoma aumenta a quimiotaxia dos 

macrófagos, angiogênese e resistência à quimioterapia 
68

. Além disso, foi relatado que a 

expressão do NLRP3 no microambiente tumoral do melanoma diminuiu a resposta 

antitumoral, facilitando a migração de células supressoras de origem mielóide (myeloid-

derived suppressor cells, MDSCs) ao sítio do tumor, indicando um papel crítico do NLRP3 

em suprimir a resposta contra o melanoma das células T 
74

.  

A neutralização da produção de IL-1β inibe a angiogênese, desenvolvimento e 

invasividade do tumor em modelos experimentais 
75

. Por sua vez, a secreção constitutiva de 

IL-1β por células de melanoma humano resulta em uma auto inflamação que contribui para o 

desenvolvimento e progressão do melanoma 
68

. As células de melanoma mais invasivas 

induzem a expressão de metaloprotease de matriz (MMP1) de maneira dependente de IL-1β e 

do fator de crescimento basal de fibroblastos (basic Fibroblast Growth Factor - bFGF) e isso 
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é necessário para invasão e metástase 
76

. Como a secreção de IL-1β e bFGF são regulados por 

meio da ativação de caspase-1 
77

, isto é mais um indício de que o inflamassoma pode 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento do melanoma.  

Considerando-se o papel pró-tumorigênico da IL-1β, estes fatos sugerem que o 

controle das vias autoinflamatórias que regulam a atividade do inflamassoma e a secreção de 

IL-1β podem ser uma opção terapêutica para o tratamento de câncer, tais como melanoma.  

 Interessantemente, o bloqueio da atividade de IL-18 reduz a expressão da molécula de 

adesão vascular-1, o que leva a redução de metástases em modelo experimental de 

melanoma
78

. 

 

Por outro lado, experimentos utilizando camundongos deficientes em NLRP3 têm 

mostrado um papel protetor do inflamassoma na tumorigênese colorretal através da IL-18 que 

induz IFN-γ e STAT1, considerados supressores de tumor 
79, 80

. NLRP3 expresso em DCs 

também parece ser necessário para o priming de células T CD8
+ 

antitumorais produtoras de 

IFN-γ 
79

. 

Inibidores da caspase-1, do inflamassoma e/ou de seus produtos têm sido usados para 

modular a ocorrência, a progressão e a resposta terapêutica de uma gama de tumores 

experimentais. Tais estratégias podem ser utilizadas para evitar efeitos secundários 

relacionados com a terapia. Compostos pequenos que visam especificamente o inflamassoma 

(tais como parthenolide e Bay 11–7082) ou caspase-1estão sendo testados. Atualmente, o 

desenvolvimento pré-clínico ou clínico de reagentes contra a IL-1β é facilitado pela 

disponibilidade de inibidores específicos, incluindo anticorpos monoclonais e um derivado 

recombinante de IL-1RN (Anakinra), que neutralizam a IL-1β. Notavelmente, inibidores 

específicos da IL-1β são aprovados pela Food and Drug Administration (FDA - EUA) para o 

tratamento de várias doenças autoinflamatórias e também pode ser útil para a profilaxia ou 

tratamento de tumores relacionados com a inflamação 
81

. 

Finalmente, queratinócitos produzem uma grande quantidade de IL-1β em resposta a 

irradiação por UV através da ativação do NLRP3-inflamassoma 
82

. Esta descoberta ressaltou o 

papel do NLRP3-inflamassoma em células não macrofágicas e, além disso, enfatiza o papel 

do inflamassoma na imunidade da pele. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Estudos demonstram que a progressão do melanoma está intimamente relacionada a 

um microambiente inflamatório. Neste sentido a citocina IL-1β constitui um importante 

mediador pró-inflamatório capaz de coordenar a expressão de outras citocinas e quimiocinas, 

além de mediar o recrutamento de células ao local de injúria. Por sua vez, tanto a maturação 

da IL-1β quanto sua secreção é controlada pelo inflamassoma. 

Deste modo, considerando as funções que o inflamassoma desempenha na ativação e 

produção de IL-1β na imunidade da pele, tem sido proposto um papel central do 

inflamassoma nos eventos que levam ao desenvolvimento do melanoma e na sua progressão à 

metástase. 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo investigar a contribuição do 

inflamassoma na susceptibilidade individual a desenvolver o melanoma. Além disso, foi 

nossa proposta investigar a existência da associação entre polimorfismos nos genes do 

inflamassoma e o risco de desenvolver melanoma, através da genotipagem de pacientes. De 

fato, polimorfismos em genes que regulam a resposta imunitária e o crescimento celular 

podem constituir um mecanismo que leva a diferenças interindividuais nas respostas 

imunitárias antitumorais, resultando em susceptibilidade aumentada e/ou pior prognóstico em 

certos indivíduos 
83

. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Analisar a genética do inflamassoma em amostras de sangue de pacientes de 

melanoma e biópsias de tumor e estudar sua contribuição no desenvolvimento do melanoma.  

 

ESPECÍFICOS 

 Verificar polimorfismos já descritos nos genes do inflamassoma em pacientes com 

melanoma e proceder a análises estatísticas visando associar os genótipos/haplótipos à 

clínica dos pacientes; 

 Estudar a expressão dos genes do inflamassoma em biópsias de pacientes de 

melanoma. 
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1. CASUÍSTICA 

Os pacientes para os ensaios de genotipagem foram recrutados no Ambulatório de 

Oncologia Cutânea do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) segundo os seguintes critérios: 

indivíduos maiores de 18 anos diagnosticados com melanoma, na ausência ou vigência de 

tumor, não relacionados a melanoma familiar.  

Dentre estes selecionamos alguns pacientes segundo o critério de inclusão: presença 

de tumor espesso e como critérios de exclusão a não condição para a análise histopatológica 

da amostra (melanomas finos). 

Para a criação do banco de DNA genômico usado no estudo de associação 

caso/controle recrutamos 185 pacientes com diagnóstico de melanoma e 137 indivíduos 

sadios, com idade mínima de 50 anos do complexo HCFMUSP.  

15 pacientes diagnosticados com melanoma espesso cederam uma amostra de biópsia 

da lesão (totalizando 198 pacientes) e cinco indivíduos sadios cederam nevos benignos 

(totalizando 142 controles) que conservamos por congelamento em nitrogênio liquido, até seu 

processamento. 

O projeto foi aprovado junto ao Comitê de Ética para Análise Pesquisas em Seres 

Humanos (CAPPesq) do HCFMUSP sob protocolo n. 66690 (anexo B). Todos os 

participantes (pacientes e indivíduos sadios) assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, de acordo com a resolução No. 466/12 do Ministério da Saúde, sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos (anexo C). 

 

2. CRIAÇÃO DO BANCO DE DNA PARA O ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO 

CASO/CONTROLE 

 

2.1 Isolamento do DNA do sangue periférico 

Isolamos o DNA genômico a partir de 1 ml de sangue periférico (buffy coat) com 

auxílio do kit de extração de DNA QIAamp blood kit (Qiagen, USA), segundo as 

recomendações do fabricante. Avaliamos a pureza do DNA por meio da relação 260 nm vs 

280 nm e conservamos o DNA genômico a-20°C. 
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2.2 Bancos de dados 

 Compilamos os dados obtidos dos prontuários dos pacientes em uma planilha de Excel 

para fácil acesso, obedecendo às normas de bioética em pesquisa, como confidencialidade dos 

indivíduos. Os dados obtidos foram relacionados a: 

 Características dos indivíduos – código de identificação, idade, sexo, etnia, 

município/estado, data de entrada na pesquisa; 

 Dados referentes ao quadro clínico dos pacientes – subtipo histopatológico, 

profundidade do tumor através da espessura da lesão (índice de Breslow), idade do 

indivíduo quando diagnosticado, fototipo (sensibilidade ao sol) – dados fornecidos 

pela equipe médica do Ambulatório de Dermatologia; 

 Dados sobre armazenamento das amostras – tipo de amostra, quantidade 

armazenada, local de armazenamento; 

 Resultados dos ensaios; 

 Observações. 
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3. ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO CASO/CONTROLE 

 

3.1 Seleção dos polimorfismos de base única (SNPs) em genes do inflamassoma 

Selecionamos os SNPs abaixo relacionados (tabela 1) nos genes NLRP1, NLRP3, 

CARD8, IL1B e IL18, a partir de dados de literatura 
84-88

. Após a escolha, adquirimos os 

ensaios de genotipagem através da empresa Applied Biosystems TaqMan Facility (Life 

Technologies).  

 

Tabela 1 - Polimorfismos selecionados. Estão reportados os nomes dos genes, o ID (rs) dos SNPs, o 

Assay ID, o cromossomo onde está localizado, o tipo de SNP e o aminoácido que está trocado. 

 

Gene SNP ID Assay ID Cromossomo Tipo SNP 
Troca 

aminoácido 

NLRP1 

rs12150220 C___1600653_10 17 Variação Missense L155H 

rs2670660 C___1600689_10 17 Promotor - 

rs11651270 C__31558200_10 17 Variação Missense M1184V 

NLRP3 
rs35829419 C__25648615_10 01 Variação Missense Q705K 

rs10754558 C__26052028_10 01 UTR 3 - 

CARD8 
rs2043211 C__11708080_1 19 Variação No-sense C10X 

rs6509365 C___8164548_10 19 Intron - 

IL1B rs1143643 C___1839949_10 02 Intron - 

IL18 
rs5744256 C___2898468_10 11 Intron - 

rs1834481 C___2898467_30 11 Intron - 

 

 

3.2 Genotipagem através da tecnologia TaqMan® 

Realizamos a genotipagem dos polimorfismos selecionados por PCR em tempo real 

com ensaios alelo-específicos de tipo TaqMan® (Applied Biosystems, Life Technologies), 

utilizando plataforma de PCR em tempo real ABI 7500 HT Sequence Detection System 

(Applied Biosystems), segundo as instruções do fabricante. Executamos a genotipagem através 

das funções Allelic Discrimination (AD) e Absolute Quantification (AQ) do software SDS 

7500 (Applied Biosystems). Realizamos a corrida Pre-read do estágio AD a 60°C por 2’. O 

programa de amplificação padrão (estágio AQ) prevê: 10’ 95°C; 40 ciclos de 15’’ 92 °C – 1’ 

60°C, seguido da Post-read (AD) 2’ 60°C. Finalizado o programa de discriminação alélica 



21 

 

(AD), seguiu-se a análise dos dados brutos sempre com o software SDS 7500. Os dados 

foram expressos como scatter plot do alelo X contra o alelo Y (figura 6).  

 

Figura 6 - Exemplo de resultados obtidos após PCR em tempo real. Os alelos foram discriminados 

através de populações e identificados por cor. Grupo azul refere-se a homozigotos para um 

determinado alelo (Y); Grupo verde refere-se a heterozigotos; Grupo vermelho, homozigotos do 

outro alelo (X). Podemos, também, identificar populações que não amplificaram e valores 

indeterminados. 

 

 

 

Fonte: Modificado do resultado exemplo obtido através de análise na plataforma de PCR em tempo real ABI 

7500 HT Sequence Detection System (Applied Biosystems) 

 

Avaliamos a distribuição dos polimorfismos nos grupos casos e controles por meio de 

teste de Fisher utilizando matrizes 2x2 para alelos e 3x2 para genótipos. Utilizamos o 

software R (www.r-project.org) para realizar análises multivariadas, usando scripts 

específicos, baseadas em um conjunto de modelos globais (GLM) ajustados pelas co-variáveis 

(expressão do inglês confounder variables) (sexo, idade, idade do indivíduo ao ser 

diagnosticado e origem étnica), modelagem de herança e análise de epistasia (para avaliar se a 

expressão de um gene depende da ação de outro gene que não um de seus alelos) (pacote 

"SNPassoc" versão 1.5-2) 
89

.  

 O software Haploview 
90

 foi usado para verificar o padrão de desequilíbrio de ligação 

(LD) e para derivar os haplótipos, verificando possíveis associações dos mesmos.  

A correção de Bonferroni para o número de SNPs analisados foi utilizada para 

verificar um limiar significativo de p < 0,005 (p= p0 / n, onde p0 = 0,05 e n = 10 SNPs). 

 

 

Heterozigoto 

alelos X/Y 

Homozigoto 

alelo X 

Indeterminado Homozigoto 

alelo Y 

Não amplificado 
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4. ESTUDO DE EXPRESSÃO GÊNICA EM BIÓPSIA DE TUMOR 

 

4.1 Extração do RNA total de biopsia 

 

Descongelamos o material biopsiado de melanoma e/ou de nevo (conservado por 

congelamento em nitrogênio líquido) (fragmentos de cerca de 30 mg de tecido) e maceramos 

com auxílio de Tissue Ruptor (Qiagen). Para a extração utilizamos os kits RNeasy Mini Kit 

(Qiagen) e RNase-Free DNase Set (Qiagen) e seguimos as instruções do fabricante. 

Brevemente, após maceração e diversas lavagens e filtragens adicionamos uma solução de 

DNAse I, para remoção de DNA. Após a adição de tampões específicos obtivemos o RNA 

puro e o quantificamos por meio da absorbância a 260 nm (Nanodrop Spectrophotometer N-

1000). A pureza do RNA foi avaliada por meio da relação 260 nm versus 280 nm. 

 

4.2 Retrotranscrição do RNA e análise dos genes do inflamassoma 

 

Preparamos o cDNA a partir do RNA total utilizando o kit Super Script™ III Reverse 

Transcriptase (Invitrogen, USA) de acordo com as instruções do fabricante. Procedemos à 

avaliação da expressão gênica relativa por meio de ensaios gene-específicos Taqman (Applied 

Biosystems) para os genes do inflamassoma NLRP1, NLRP3, NLRC4, AIM2, CARD8, CASP1, 

IL1B, IL18. Utilizamos o gene housekeeping ACTB para normalização dos dados brutos e 

utilizamos a plataforma de PCR em tempo real ABI 7500 HT Sequence Detection System 

(Applied Biosystems USA) para a amplificação. Utilizamos o software SDS 2.3 para obter os 

valores de limiar do ciclo (Ct - threshold) para cada gene. A expressão dos genes foi 

normalizada (ΔCt) através da subtração do valor de Ct do gene de manutenção (housekeeping) 

β-actina (ACTB). Assim os valores de ΔCt foram utilizados para calcular a expressão relativa 

de acordo com o método 2
-ΔΔCt

 (FC – FoldChange) 
91

. Convertemos este valor para Log 2FC, 

para melhor observação gráfica dos resultados. A expressão gênica foi avaliada comparando 

os resultados das biopsias de tumores versus os resultados dos nevos e através do teste t de 

student, sendo que valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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RESULTADOS  

_____________________________________________________________________ 
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1. COMPOSIÇÃO DA CASUÍSTICA 

Incluímos 198 pacientes de melanoma maligno esporádico e 142 indivíduos sadios. As 

características dos indivíduos com relação à idade, sexo, etnia e forma clínica, obtidos através 

de dados de prontuários, estão descritas na tabela 2. 

Em relação à idade, observamos que a faixa etária média dos pacientes é de 58 anos, 

enquanto o grupo controle apresenta uma idade média de 66 anos. Embora esta diferença não 

alcance significância estatística, cabe esclarecer que optamos por recrutar indivíduos com 

idade acima de 55 anos para a composição do grupo controle para reduzir a chance de incluir 

neste grupo indivíduos que poderiam vir a desenvolver o melanoma em período posterior à 

sua participação neste estudo, fato importante uma vez que se trata de análises de 

características genéticas dos indivíduos 
17

. 

Em nosso estudo participaram 125 mulheres e 73 homens diagnosticados com 

melanoma. Destes, 77 indivíduos (38%) apresentavam melanoma expansivo superficial 

(SSM), 30 (15%) melanoma nodular (NM), 21 (11%) melanoma lentigo maligno (LMM) e 10 

(5%) melanoma acral lentiginosos (ALM).  

 Observamos que a maioria de nossos pacientes é de origem europeia, 171 indivíduos 

(87%), uma vez que são os mais propensos a desenvolver este tipo de câncer, devido a suas 

características fenotípicas 
2
. 
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Tabela2 - Características dos pacientes com melanoma maligno esporádico (características 

fenotípicas e do melanoma) e dos controles. Estão reportados os valores absolutos e as 

frequências para cada característica. Dados obtidos de prontuários cedidos pelos médicos. 

Características 
Casos 

n=198 

Controles 

n=142  

Sexo (M/F) 73/125 66/76 

Idade (±SD) 58±13,4
a 

66±12,4
a 

Etnia   

Origem Europeia 171 (0,85) 87 (0,61) 

Origem Africana 13 (0,07) 40 (0,28) 

Demais origens 01 (0,01) 10(0,07) 

# 13 (0,07) 05(0,04) 

Idade do diagnóstico:   

≤50 anos 75 (0,38)  

>50 anos 106 (0,53)  

# 17(0,09)  

Tipo histopatológico:   

in situ 29 (0,15)  

SSM 77 (0,38)  

NM 30 (0,15)  

LMM 21 (0,11)  

ALM 10 (0,05)  

Outros 09 (0,05)  

# 22(0,11)  

Índice de Breslow
12

   

<2 mm 133 (0,67)  

≥2 mm 30 (0,15)  

# 35 (0,17)  

Metástase   

Sim 11 (5,6)  

Não 183 (92,4)  

# 4 (2,0)  

Sensibilidade ao sol:   

Sensível 94 (0,47)  

Pouco sensível 57 (0,29)  

# 47 (0,24)  

a
 caso/controle teste de Fisher valor de p>0.05 

Valores de frequência entre parênteses 

# – Dados não disponibilizados 
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2. ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE SNPs SELECIONADOS NOS GENES 

NLRP1, NLRP3, CARD8, IL1B, IL18 E A SUSCETIBILIDADE A 

DESENVOLVER MELANOMA MALIGNO ESPORÁDICO 

 Levando em consideração que um microambiente inflamatório representa um fator de 

risco para a transformação neoplástica, e especificamente que um processamento aumentado 

de IL-1β e/ou IL-18 poderia contribuir para o desenvolvimento e/ou progressão do melanoma, 

consideramos a hipótese de que variantes nos genes do inflamassoma, que resultam em ganho 

de função na ativação do complexo, determinariam um background genético de risco na 

susceptibilidade ao melanoma e/ou na progressão do tumor.   

Com esse objetivo, foram genotipados 10 polimorfismos de base única (SNPs) nos 

genes NLRP1, NLRP3, CARD8, IL1B e IL18 em uma coorte de 185 pacientes com melanoma 

esporádico e 137 indivíduos sem histórico de melanoma com idade acima de 55 anos. Os 

efeitos dos SNPs sobre a susceptibilidade a desenvolver melanoma e sobre as características 

específicas do melanoma foram avaliados através de análise multivariada.  

Todos os polimorfismos estudados estavam distribuídos de acordo com o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg na coorte analisada e as frequências resultaram parecidas com outras 

casuísticas brasileiras ou com dados públicos (tabela 3 e 4). 
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Tabela 3 - Frequências dos SNPs na população geral estudada. As frequências de alelos menores 

(MAF) com respectivos p-value de Hardy-Weinberg (HWp) para SNPs estudados foram 

relatadas nos controles. Hap map project MAF (ou 1000 Genome MAF, onde indicado com um 

*) para a população de origem europeia e origem africana estão incluídos. na = não avaliado. 

CEU = ancestralidade europeia (Utah, EUA). YRI = ancestralidade africana (Yoruba, Nigéria). 

 

Gene SNP ID Alelo Controles HW p CEU YRI 

NLRP1 

rs12150220 T 0,46 0,079 0,46 0,02 

rs2670660 G 0,46 0,485 0,35* 0,32* 

rs11651270 C 0,41 0,216 0,47 0,50 

NLRP3 

rs35829419 A 0,04 1,0 0,06 na 

rs10754558 G 0,38 0,070 0,36 0,23 

CARD8 

rs2043211 T 0,38 0,855 0,27 0,16 

rs6509365 G 0,40 0,373 0,28 0,32 

IL1B rs1143643 T 0,37 0,804 0,39 0,15 

IL18 

rs5744256 G 0,20 0,177 0,22 na 

rs1834481 G 0,20 0,103 0,23 na 
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Tabela 4 - Frequências dos SNPs na coorte caso/controle estudada. As frequências de alelos 

menores (MAF) com respectivos p-value de Hardy-Weinberg (HWp) para SNPs estudados 

foram relatadas nos casos e nos controles. MAF para SNPs estudados por Verma et al, 2012 
12

 

também estão incluídos com os respectivos p-value para fins de comparação com frequências de 

SNPs na coorte brasileira estudada. 

 

Gene SNP ID Alelo Casos HW p Controles HW p 

Casos 

(Verma et al, 

2012) 

Controles 

(Verma et al, 

2012) 

NLRP1 

rs12150220 T 0,44 0,071 0,46 0,079 
0,52 

(0,020) 

0,20 

(<2exp-16) 

rs2670660 G 0,51 0,180 0,46 0,485   

rs11651270 C 0,50 0,059 0,41 0,216   

NLRP3 

rs35829419 A 0,04 1,0 0,04 1,0 
0,08 

(4,2exp-8) 

0,06 

(1,0exp-6) 

rs10754558 G 0,41 0,878 0,38 0,070   

CARD8 

rs2043211 T 0,29 0,203 0,38 0,855 
0,34 

(0,524) 

0,36 

(0,026) 

rs6509365 G 0,25 0,157 0,40 0,373   

IL1B rs1143643 T 0,40 1,0 0,37 0,804   

IL18 

rs5744256 G 0,18 0,803 0,20 0,177   

rs1834481 G 0,17 0,628 0,20 0,103   

 

Inicialmente foi avaliada a distribuição dos SNPs entre casos e controles. Sexo, idade 

e etnia foram incluídos na análise como variáveis de ajuste. Na tabela 5 estão reportados os 

resultados do estudo caso/controle em termos de frequência dos SNPs nos dois grupos, p-

value (p) e p-value corrigidos (paj) com os respectivos Odds Ratio (OR). Valores 

significativos de associação foram considerados quando paj≤0,005 de acordo a correção de 

Bonferroni para múltiplos SNPs (p=p0/n, onde p0=0,05; n=10 SNPs). Os dados individuais da 

genotipagem estão apresentados nos apêndices (apêndice A e apêndice B). 

A distribuição dos SNPs rs12150220, rs2670660, rs11651270, rs35829419, 

rs10754558, rs1143643, rs5744256 e rs1834481 não resultou estatisticamente diferente entre 

casos e controles (p>0,05) (tabela 5). Por sua vez, ambos os polimorfismos rs2043211 (C10X) 

e rs6509365 (intron) no gene CARD8 resultaram mais frequentes no grupo controle que nos 

pacientes.  



29 

 

Tabela 5 - Resultados da análise de associação entre SNPs nos genes do inflamassoma e a 

susceptibilidade ao melanoma maligno esporádico. Reportamos as frequências dos genótipos 

para cada SNP, assim como os p-value (p), e os p-value ajustados (paj) por idade, sexo e etnia, 

Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança 95% (95% IC) de acordo com a análise multivariada. 

Em negrito evidenciamos os valores de p<0,005 (Correção de Bonferroni). Os valores grifados 

referem-se a p<0,05. Ref: valor de referência para o cálculo estatístico. 

Genes SNP ID Genótipos 
Casos 

(n=185) 

Controles 

(n=137) 
p 

OR 

(95%IC) 
paj 

OR 

(95%IC) 

NLRP1 

rs12150220 

T/T 0,23 0,25 

0,887 

0,87 

(0,48-1,58)               

0,618 

0,78 

(0,39-1,55) 

A/T 0,42 0,42 
0,98 

(0,58-1,64)               

1,08 

(0,59-1,97) 

A/A 0,35 0,33 Ref Ref 

rs2670660 

G/G 0,28 0,19 

0,145 

1,54 

(0,81-2,93)              

0,225 

1,59 

(0,76-3,35) 

A/G 0,45 0,53 
0,87 

(0,51-1,49)               

0,90 

(0,48-1,68) 

A/A 0,27 0,28 Ref Ref 

rs11651270 

C/C 0,28 0,19 

0,155 

1,84 

(0,98-3,44)               

0,173 

1,90 

(0,93-3,86) 

T/C 0,43 0,43 
1,25 

(0,73-2,12)               

1,13 

(0,62-2,06) 

T/T 0,29 0,37 Ref Ref 

NLRP3 

rs35829419 

A/A 0 0 

0,911 

- 

0,873 

- 

C/A 0,07 0,07 
1,05 

(0,44 -2,54)               

1,08 

(0,41-2,89) 

C/C 0,93 0,93 Ref Ref 

rs10754558 

G/G 0,17 0,18 

0,310 

1,14 

(0,60-2,16)               

0,620 

1,15 

(0,55-2,39) 

C/G 0,48 0,40 
1,46 

(0,89- 2,40)               

1,32 

(0,75-2,33) 

C/C 0,35 0,42 Ref Ref 

CARD8 

rs2043211 

T/T 0,06 0,13 

0,043 

0,37 

(0,16-0,83)               

0,052 

0,35 

(0,13-0,91) 

A/T 0,45 0,49 
0,73 

(0,46-1,18)               

0,60 

(0,35-1,06) 

A/A 0,49 0,38 Ref Ref 

rs6509365 

G/G 0,08 0,18 

3,1  

exp-4 

0,28 

(0,13-0,58)                 

5,7 

exp-4 

0,32 

(0,14-0,76) 

A/G 0,33 0,44 
0,48 

(0,29-0,78)                 

0,37 

(0,21-0,65) 

A/A 0,59 0,38 Ref Ref 

IL1B rs1143643 T/T 0,16 0,12 0,700 
1,45 

(0,59-3,56)               
0,572 

1,76 

(0,56-5,54) 
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C/T 0,48 0,49 
1,06 

(0,58-1,95)               

1,01 

(0,46-2,23) 

C/C 0,36 0,39 Ref Ref 

IL18 

rs5744256 

G/G 0,03 0,06 

0,589 

0,58  

 (0,19-1,72)              

0,165 

0,36 

(0,11-1,19) 

A/G 0,29 0,28 
1,03 

(0,62 -1,70)               

0,72 

(0,41-1,27) 

A/A 0,67 0,66 Ref Ref 

rs1834481 

G/G 0,05 0,07 

0,755 

0,64 

(0,17 -2,36)               

0,450 

0,50 

(0,16-1,52) 

C/G 0,23 0,25 
0,87  

 (0,43-1,74)              

0,85 

(0,48-1,51) 

C/C 0,73 0,69 Ref Ref 

 

 

Os resultados detalhados para a análise do polimorfismo de CARD8, 

significativamente associado ao desenvolvimento de melanoma estão reportados na tabela 6.  

O alelo menor G do rs6509365 resultou significativamente mais frequente nos 

controles do que nos pacientes de acordo com um modelo dominante de herança (A/G+G/G: 

0,62 contra 0,41; p=1,7e-04; OR = 0,42). O dado continuou estatisticamente significativo 

também após correção por sexo, idade e etnia (paj=1,2e-04; OR=0,40). Esses resultados 

sugerem um efeito protetor deste SNP no desenvolvimento do melanoma. 

Em seguida, decidimos analisar a associação na coorte estratificada por gênero, etnia e 

idade dos indivíduos quando da coleta das amostras. Verificamos que a associação do 

rs6509365 com o melanoma resultou mais significativo nas mulheres (paj= 0,002) em 

comparação com os homens (paj = 0,030) (tabela 6), sugerindo que as mulheres podem ser 

mais protegidas ao desenvolvimento do melanoma quando portadores deste polimorfismo. 

Não tivemos dados significativos em relação aos demais grupos. 
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Tabela 6 – Resultados da associação do polimorfismo rs6509365 em CARD8 na coorte de 

casos/controles de melanoma maligno esporádico. As frequências dos genótipos, valores de 

p-value não ajustados (p) e ajustados (paj) por sexo, idade e etnia, valores de Odds Ratio (OR) e 

intervalo de confiança de 95% (95%IC) no polimorfismo rs6509365 foram reportados de acordo 

com o modelo de herança dominante nos casos e controles. Os dados também foram 

estratificados de acordo com o sexo (homens e mulheres). Em negrito evidenciamos os valores 

de p<0,005 (Análise de Bonferroni).  

 

Genótipos Casos Controles p 
OR 

(95%CI) 
paj 

OR 

(95%CI) 

 
n=185 n=137     

A/G-G/G 0,41 0,62 
1,7 exp-4 

0,42 

(0,26- 0,66) 1,2 exp-4 

0,40 

(0,23-0,67) 

A/A 0,59 0,38 Ref Ref 

Homens 

 n=68 n=64     

A/G-G/G 0,48   0,71 
0,015 

0,41 

(0,20 - 0,85) 0,030 

0,37 

(0,15 - 0,93) 

A/A 0,52   0,29 Ref Ref 

Mulheres 

 n=117 n=73     

A/G-G/G 0,37   0,57 
0,010 

0,45 

(0,25 - 0,83) 0,002 

0,35 

(0,18 -0,69) 

A/A 0,63   0,43 Ref Ref 

 

 

De modo interessante, o polimorfismo non-sense do CARD8 C10X (rs2043211) 

também resultou menos frequente nos pacientes (0,51) que nos controles (0,62), porém de 

modo não estatisticamente significativo após a correção de Bonferroni (paj= 0,03; ORaj=0,56, 

no modelo dominante de herança).  

 O software Haploview 
90

 foi usado para verificar o padrão de desequilíbrio de ligação 

(LD) e para derivar os haplótipos, verificando possíveis associações dos mesmos. Através de 

uma plataforma Java, este software calcula vários pares de medidas de LD, que são usados 

para criar uma representação gráfica (diagrama). Para isto, cada par de SNP é calculado a 

partir de três medidas: LOD score (log of the likehood odds ratio) e D’ (coeficiente de desvio 
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padronizado) e a medida r
2
. No diagrama formado podemos verificar através de valores e 

cores se há LD e quão forte ele é. Nossos resultados foram baseados na relação D’/LOD 

(brancos para D’<1 e LOD <2; tons rosa para D’<1 e LOD ≥2; vermelho intenso para D’=1 e 

LOD ≥2); o software considera que LOD>2 resulta em LD mais significante (figura 7). 

Assim, verificamos o desequilíbrio de ligação (LD) entre os SNPs de CARD8 (Figura 

7), porém na coorte estudada os dois polimorfismos não resultaram em LD (D’=0,54; LOD= 

20,78; r
2
=0,28).  

 

Figura 7 – Diagrama de desequilíbrio de ligação (LD) dos resultados das análises dos SNPs na 

coorte estudada. Estão indicados os IDs dos polimorfismos (números na vertical) e o bloco de 

haplótipos (Block1) resultante. O software Haploview elabora o diagrama para indicar os 

valores de LD (neste caso, em função LOD score (log of the like hood odds ratio) e do D’ 

(coeficiente de desvio padronizado)) através dos losangos (brancos para D’<1 e LOD <2; tons 

rosa para D’<1 e LOD ≥2; vermelho intenso para D’=1 e LOD ≥2). O software considera que 

LOD>2 resulta em LD mais significante. 

 

Fonte: Análise realizada através do software Haploview. 

 

Embora os dois SNPs de CARD8 não resultarem em LD, avaliamos o possível efeito 

combinatório dos SNPs na susceptibilidade a desenvolver melanoma.  

Na tabela 7 reportamos as possíveis combinações alélicas dos polimorfismos 

rs2043211 e rs6509365 e suas respectivas distribuições nos casos e controles. A combinação 

rs2043211A e rs6509365G foi excluída da análise por ser rara na população estudada 

(frequência <0,05). As combinações rs2043211T e rs6509365G, e rs2043211T e rs6509365A 

resultaram significativamente diferentes entre casos e controles, também após o ajuste por 
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sexo, idade e etnia.  Mas apenas a combinação rs2043211T e rs6509365A se manteve 

significativa após correção de Bonferroni. Sugerindo que esta combinação alélica pode estar 

associada ao desenvolvimento do melanoma. 

 

Tabela 7 - Resultados da associação dos polimorfismos rs2043211 e rs6509365 em CARD8 na 

coorte de casos/controles de melanoma maligno esporádico. As combinações alélicas, suas 

frequências, p-value não ajustados (p) e valores ajustados de p-value (paj) por sexo, idade e 

etnia, e Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (95%IC) nos polimorfismos 

rs2043211 e rs6509365 estão reportados na tabela. Apenas haplótipos com frequência > 0,05 

estão incluídos nesta análise. Em negrito evidenciamos os valores de p<0,005 (Análise de 

Bonferroni). Ref: dado usado pelo software como referência para os cálculos. 

 

Haplótipos 

rs2043211– rs6509365 

Casos/Controles 

Frequências 
p 

OR 

(95% IC) 
paj 

ORaj 

(95% IC) 

A-A 0,66/0,47  ref  ref 

T-A 0,09/0,13 0,0028 
0,42 

(0,24 – 0,75) 
0,0046 

0,39 

(0,20-0,75) 

T-G 0,19/0,25 0,0113 
0,58 

(0,38 – 0,88) 
0,0223 

0,56 

(0,34 – 0,92) 

A-G raro 0,05/0,16 <0,0001 
0.20 

(0.10 –0.40) 
<0,0001 

0,18 

(0,08 – 0,39) 

 

 

O LD foi também analisado para os outros SNPs (figura 7) e observamos que apenas 

rs5744256 e rs1834481 no gene IL18 se encontraram em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,95; 

LOD= 73,76; r
2
=0,85).  

Foi então analisada a distribuição dos haplótipos resultantes na coorte de 

casos/controles. Dois de três haplótipos possíveis foram analisados, já que a combinação de 

haplótipos rs1834481G e rs5744256A foi excluída por ser rara em nossa casuística 

(frequência < 0.05). Porém nenhum dos haplótipos resultou estatisticamente associado a 

desenvolvimento do melanoma. (tabela 8).  
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Tabela 8 – Resultados da associação dos polimorfismos rs5744256 e rs1834481 em IL18 na 

coorte de casos/controles de melanoma maligno esporádico. Os haplótipos, suas frequências, 

p-value não ajustados (p) e valores ajustados de p-value (paj) por sexo, idade e etnia, e os Odds 

Ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (95% IC) nos polimorfismos rs5744256 e 

rs1834481em IL18 estão reportados na tabela. Apenas haplótipos com frequência > 0,05 estão 

incluídos na análise.  Ref: dado usado pelo software como referência para os cálculos. 

 

Haplótipos 

rs5744256-rs1834481 

Casos/Controles 

Frequências 
p 

OR 

(95% IC) 
paj 

ORaj 

(95% IC) 

A-C 0,79/0,80  Ref  Ref 

G-G 0,17/0,19 0.553 
0,89 

(0,59-1,32) 
0,068 

0,66 

 (0,42 -   1.03)   

A-G raro 0,027/0,005 0.052 
4.39  

(0.99 -  19.55)   
0,148 

3,04 

(0,68 – 13,65) 
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3. ANÁLISE DO EFEITO DOS SNPs SELECIONADOS NOS GENES NLRP1, 

NLRP3, CARD8, IL1B, IL18 SOBRE O SUBTIPO HISTOLÓGICO DO 

MELANOMA 

 

Com o intuito de avaliar o efeito dos SNPs estudados nos pacientes com melanoma 

esporádico, analisamos a distribuição dos polimorfismos nos pacientes estratificados por 

subtipos histológicos mais frequentes (in situ, SSM, NM e LMM), grau de invasividade e tipo 

de pele em relação à sensibilidade ao sol (menos sensível versus mais sensível à exposição ao 

sol). Sexo, raça e idade de diagnóstico foram utilizados como variáveis de correção. 

Consideramos significativos os dados de associação com paj≤0,005 (correção de Bonferroni). 

 Em relação aos subtipos histológicos, encontramos dados de associação significativa 

apenas na comparação entre SSM e NM para NLRP1 (rs11651270) e CARD8 (rs2043211) 

(tabela 9). 

O polimorfismo rs11651270 em NLRP1 resultou menos frequente em SSM (0,40) do 

que em NM (0,76) (p = 0,003) de acordo com um modelo de herança dominante. O resultado 

continuou estatisticamente significativo também após a correção por idade, sexo e etnia (paj 

=0,003) (tabela 9). 
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Tabela 9 – Resultados das análises de associação entre SNPs dos genes do inflamassoma na 

população brasileira caso/controle de melanoma. Estão reportados os genes, os números de 

identificação de cada polimorfismo (SNP ID), os p-value ajustados para sexo, idade e etnia para 

três comparações: melanoma expansivo superficial (SSM) versus melanoma nodular (NM); 

SSM versus melanoma lentigo maligno (LMM); e SSM versus melanoma in situ. Os valores 

estatisticamente significativos são indicados em negrito. Valor significante considerado p<0,005 

(correção de Bonferroni). Nd: não determinado. 

 

Gene SNP ID 
SSM (n=77)/ 

NM (n=30) 

SSM (n=77)/ 

LMM (n=21) 

SSM (n=77)/ 

in situ (n=29) 

  

Modelo de 

herança 

dominante 

Modelo de 

herança 

recessivo 

Modelo de 

herança 

recessivo 

NLRP1 

rs12150220 0,018 0,109 0,639 

rs2670660 0,229 0,475 0,820 

rs11651270 0,003 0,060 0,080 

NLRP3 
rs35829419 nd Nd nd 

rs10754558 0,303 0,017 0,952 

CARD8 
rs2043211 0,005 0,108 0,793 

rs6509365 0,040 0,983 0,600 

IL1B rs1143643 0,815 0,904 0,021 

IL18 
rs5744256 0,903 0,937 0,054 

rs1834481 0,176 0,946 0,033 

 

 

Considerando que o aparecimento precoce do melanoma poderia estar mais 

relacionado a um background genético de predisposição/risco para desenvolver o melanoma, 

incluímos na análise multivariada a idade do indivíduo quando diagnosticado em substituição 

à idade do indivíduo, porém nenhum dos SNPs estudados resultou distribuído de modo 

estatisticamente diferente entre os grupos SSM, NM e LMM (tabela 10). CARD8 rs2043211 

resultou mais frequente em SSM do que em NM (0,80 versus 0,46, p = 0,005, OR=0,21) de 

acordo com um modelo de herança dominante. Sexo e etnia não afetaram o dado (paj=0,005, 

ORaj= 0,18). Esse resultado sugere que essa variante estaria mais associada ao 

desenvolvimento do SSM que do NM. 
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Tabela 10 – Reanálise dos resultados de associação entre SNPs nos genes do inflamassoma na 

população brasileira caso/controle de melanoma. Estão reportados os genes, os números de 

identificação de cada polimorfismo (SNP ID), os p-value ajustados para sexo, idade de 

diagnóstico e etnia para três comparações: melanoma expansivo superficial (SSM) versus 

melanoma nodular (NM); SSM versus melanoma lentigo maligno (LMM); SSM versus 

melanoma in situ. Os valores estatisticamente significativos são indicados em negrito. Valor 

significante considerado p<0,005 (correção de Bonferroni). Nd: não determinado.  

 

Gene SNP ID 
SSM (n=77)/ 

NM (n=30) 

SSM (n=77)/ 

LMM (n=21) 

SSM (n=77)/ 

in situ (n=29) 

  

Modelo de 

herança 

dominante 

Modelo de 

herança 

recessivo 

Modelo de 

herança 

recessivo 

NLRP1 

rs12150220 0,063 0,038 0,570 

rs2670660 0,384 0,300 0,539 

rs11651270 0,013 0,086 0,132 

NLRP3 
rs35829419 Nd Nd Nd 

rs10754558 0,232 0,050 0,877 

CARD8 
rs2043211 0,005 0,107 0,753 

rs6509365 0,071 0,987 0,565 

IL1B rs1143643 0,671 0,994 0,011 

IL18 
rs5744256 0,983 0,944 0,068 

rs1834481 0,402 0,915 0,048 

 

O polimorfismo rs11651270 resultou menos frequente em SSM (0,40) do que em NM 

(0,76), mas a associação não alcançou valor significativo após correção de Bonferroni (paj = 

0,013), porém sugere que a idade de diagnóstico poderia estar afetando o resultado (tabela 

10). 

Para tanto e de acordo com dados anteriormente publicados 
12

, refizemos a análise 

classificando os pacientes com base na idade de diagnóstico, escolhendo como corte a idade 

de 50 anos quando diagnosticado, diferente da estratificação feita por Verma e colaboradores 

(<35, 35-60; >60 anos) que resultariam em grupos com um número amostral muito reduzido 

em nossa coorte. Nove polimorfismos dentre 10 não se mostraram diferentemente distribuídos 

nos melanomas classificados por subtipo histológico e agrupados por idade de diagnóstico 
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(dados não mostrados). Apenas o SNP rs11651270 em NLRP1 foi encontrado 

significativamente mais frequente no grupo de NM comparados com o grupo SSM na faixa 

etária > 50 anos (p=0,001; OR=15,00), e o dado continuou estatisticamente significativo após 

a correção por sexo e etnia (paj = 0,001; ORaj = 17,38). Esse resultado sugere que o 

rs11651270 confere um risco aumentado de desenvolver o NM e não o SSM, especialmente 

em indivíduos mais idosos (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Resultados significativos de associação para Melanoma Expansivo Superficial (SSM) 

versus Melanoma Nodular (NM). As frequências dos genótipos, p-value não ajustados (p), 

valores de p ajustados para sexo, etnia e idade do indivíduo (paj), com respectivas Odds Ratio 

(OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) estão relatados para SNPs significativamente 

associados (p<0,005, correção de Bonferroni), de acordo com um modelo de herança 

dominante. Os dados estratificados para a idade quando do diagnóstico estão relatados para 

NLRP1 rs11651270. Ref: genótipo de referência. 

 

Gene 

SNP ID 
Genótipos 

SSM 

(n=77) 

NM  

(n=30) 
p 

OR 

(95% IC) 
paj 

ORaj 

(95% IC) 

NLRP1 

rs11651270 

C/T-C/C 0,40 0,76 
0,003 

4,80 

(1,65 – 13,94) 0,013 

4,27 

(1,34 – 13,64) 

T/T 0,60 0,24 Ref Ref 

NLRP1 rs11651270 estratificado por “idade quando diagnosticado” 

<50 years C/T-C/C 0,56 0,68 
0,507 

1,70 

(0,36-8,09) 0,428 

2,0 

(0,36-11,14) 

 T/T 0,44 0,32 Ref, Ref 

>50 years  C/T-C/C 0,25 0,83 
0,001 

15,00 

(2,42-93,01) 0,001 

17,38 

(2,64-114,23) 

 T/T 0,75 0,17 Ref Ref 
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4. ANÁLISE DO EFEITO DOS SNPs SELECIONADOS NOS GENES NLRP1, 

NLRP3, CARD8, IL1B, IL18 SOBRE A INVASIVIDADE DO MELANOMA 

(índice de Breslow) 

A distribuição dos SNPs foi então avaliada de acordo com a invasividade (índice de 

Breslow) com análise multivariada, considerando antes o valor de Breslow como variável 

contínua (0,55 ± 2,43) e em seguida agrupando os pacientes de acordo com o valor do índice 

de Breslow (< 2mm versus ≥ 2mm) 
12, 17

. Idade do indivíduo quando diagnosticado, sexo e 

etnia foram utilizadas como variáveis de correção (tabela 12).   

 

Tabela 12 - Resultados da associação para polimorfismos do inflamassoma em pacientes com 

melanoma de acordo com invasividade. Genes, número de identificação do polimorfismo 

(SNP ID), invasividade (como variável contínua) e p-value ajustados da análise multivariada 

para sexo, idade no diagnóstico e etnia estão relatados. Analisamos os dados dos pacientes com 

melanoma maligno esporádico de acordo com a invasividade (índice de Breslow), como menos 

invasivo (<2 mm) ou mais invasivo (≥ 2 mm) 
12, 17

. Os valores estatisticamente significativos 

são indicados em negrito (p <0,005, correção de Bonferroni). Nd: não determinado. 

 

Gene SNP ID 

Invasividade 

(índice de Breslow; 

Média 1,32 mm± 2,44) 

Invasividade  

(≥ 2 mm (n=30)/ 

< 2 mm(n=133)) 

NLRP1 

rs12150220 0,461 0,618 

rs2670660 0,871 0,600 

rs11651270 0,744 0,612 

NLRP3 
rs35829419 nd nd 

rs10754558 0,709 0,440 

CARD8 
rs2043211 0,329 0,215 

rs6509365 0,110 0,350 

IL1B rs1143643 0,036 0,004 

IL18 
rs5744256 0,768 0,913 

rs1834481 0,714 0,400 

 

 

A maioria dos SNPs estudados não resultou associada com a invasividade. Apenas, o 

SNP IL1B rs1143643 resultou diferentemente distribuído de acordo com o índice de Breslow 

(T/T: 0,29 ± 0,13 mm versus C/C+C/T: 1,42 ± 0,21 mm, de acordo com modelo recessivo), 



40 

 

contudo esta diferença não resultou estatisticamente significativa após correção por 

Bonferroni (paj=0,036) (tabela 12). 

Quando a análise foi efetuada nos pacientes classificados pelo índice de Breslow (<2 

mm versus ≥2 mm) confirmamos a associação do polimorfismo rs1143643 com uma menor 

invasividade, sendo o alelo menor T mais frequente no grupo de pacientes com Breslow <2 

mm  (T/T: 0,20 versus C/C+C/T: 0,80; p=0,026; OR=0,16; de acordo com o modelo recessivo 

de herança). O resultado continuou significativo também após correção por sexo, etnia e idade 

de diagnóstico (paj=0,004; OR=0.16) (tabela 13). Esses dados sugerem que o rs1143643 está 

associado com uma menor invasividade do melanoma. 

 

Tabela 13 – Resultados de associação do SNP rs1143643 em IL1β com invasividade (índice de 

Breslow). Os resultados da associação foram relatados para o índice de Breslow (como variável 

contínua), bem como para os pacientes classificados de acordo com o índice de Breslow <2 mm 

e ≥ 2mm. As distribuições de genótipos estão relatadas de acordo com um modelo recessivo de 

herança. P-value não ajustado (p) e p-value ajustado (paj) para sexo, etnia e idade do  

diagnóstico, com respectivas Odds Ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) estão 

relatados (considerado significante: p <0,005, correção de Bonferroni). n: número de 

indivíduos; Dif: diference; OR: Odds Ratio; IC: intervalos de confiança; Ref: genótipo de 

referência. 

 

Genótipos 
Índice de Breslow 

(mm) 
n p Dif 

 

paj 

Dif 

T/T 0,29±0,13 18 

0,702 -0,237 0,036 -1,09 
C/C+C/T 1,42±0,21 101 

Genótipos 
<2mm 

(n=133) 

≥2mm 

(n=30) 
p 

OR 

(95% IC) 
paj 

ORaj 

(95% IC) 

T/T 0,20 0,04 
0,026 

0,16 

(0,02 – 1,25) 0,004 

0,16 

(0,02 – 1,25) 

C/C+C/T 0,80 0,96 Ref Ref 
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5. ANÁLISE DO EFEITO DOS SNPs SELECIONADOS NOS GENES NLRP1, 

NLRP3, CARD8, IL1B, IL18 SOBRE A PREDISPOSIÇÃO A DESENVOLVER 

MELANOMA EM INDIVÍDUOS CLASSIFICADOS COM BASE NO TIPO DE 

PELE (SENSIBILIDADE AO SOL) 

 

Considerando que a exposição ao sol representa um fator de risco para o 

desenvolvimento do melanoma e que indivíduos com fototipos diferentes apresentam 

susceptibilidade diferente para o surgimento do tumor 
12, 92

, a análise de distribuição dos SNPs 

foi realizada nos pacientes de melanoma classificados de acordo com o tipo de pele (mais 

sensível ao sol versus menos sensível ao sol). Os resultados foram reportados na tabela 14.  
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Tabela 14 - Resultados da associação para polimorfismos do inflamassoma em pacientes com 

melanoma de acordo com tipo de pele. Número de identificação de polimorfismo (SNP ID), 

análise multivariada p-value ajustados para sexo, idade no diagnóstico e etnia, com respectivas 

Odds Ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) estão relatados nos casos de 

acordo com tipos de pele menos sensíveis ao sol e mais sensíveis ao sol. As distribuições de 

genótipos estão relatadas de acordo com um modelo de herança dominante. Os valores 

estatisticamente significativos estão indicados em negrito (considerado significante: p <0,005, 

correção de Bonferroni). Nd: não determinado. 

 

Gene SNP ID Genótipos 

Menos  

sensíveis 

(n=57) 

Mais 

sensíveis 

(n=94) 

paj 

OR 

(95% IC) 

NLRP1 

rs12150220 A/A 0,30 0,31 ref 0,90 

 A/T – T/T 0,70 0,69 0,800 (0,40 – 2,03) 

rs2670660 A/A 0,27 0,26 ref 1,02 

 A/G – G/G 0,73 0,74 0,961 (0,44 – 2,36) 

rs11651270 T/T 0,29 0,29 ref 0,96 

  C/T – C/C 0,71 0,71 0,923 (0,41 – 2,23) 

NLRP3 

rs35829419 - - - nd - 

      

rs10754558 C/C 0,35 0,33 ref 0,94 

  C/G – G/G 0,65 0,67 0,887 (0,43 – 2,07) 

-

CARD8 

rs2043211 A/A 0,57 0,44 ref 1,47 

 A/T – T/T 0,43 0,56 0,310 (0,70 – 3,11) 

rs6509365 A/A 0,59 0,61 ref 0,97 

  A/G – G/G 0,41 0,39 0,932 (0,45 – 2,08) 

IL1B rs1143643 C/C 0,33 0,37 ref 0,72 

  C/T – T/T 0,67 0,63 0,442 (0,30 – 1,69) 

IL18 

rs5744256 A/A 0,82 0,58 ref 3,66 

 A/G – G/G 0,18 0,42 0,003 (1,47 – 9,10) 

rs1834481 C/C 0,78 0,56 ref 2,58 

  C/G – G/G 0,22 0,44 0,030 (1,08 – 6,13) 

 

 

Ambos rs5744256 e rs1834481 foram encontrados mais frequentes em pacientes mais 

sensíveis ao sol (0,42 e 0,44, respectivamente) do que nos indivíduos menos sensíveis ao sol 
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(0.18 e 0,22, respectivamente) (p = 0,002 e p = 0,012, respectivamente, de acordo com um 

modelo dominante de herança) (tabela 15). Essa diferença continua estatisticamente 

significativa após a correção por sexo, idade de diagnostico e etnia, apenas para o rs5744256 

(paj = 0,003). Esse dado sugere que o rs5744256 poderia representar um fator de risco maior 

(OR=3,66) para o desenvolvimento do melanoma em indivíduos mais sensíveis ao sol 

comparado com os menos sensíveis. 

Vale ressaltar que esses dois SNPs resultaram em LD em nossa população, de modo 

que o efeito da combinação dos haplótipos rs5744256 e rs1834481 na sensibilidade ao sol 

pode ser um fator de risco para predisposição a melanoma. 

 

Tabela15 - Resultados da associação de IL18 em pacientes com melanoma classificados de 

acordo com o tipo de pele. Número de identificação de polimorfismo (SNP ID), as 

frequências dos genótipos para os polimorfismos rs5744256 e rs1834481 em IL18, p-value 

não ajustados (p) e p-value ajustados para sexo, idade do diagnóstico e etnia (paj) 

(considerado significante: p <0,005, correção de Bonferroni), com Odds Ratio (OR) e 

intervalos de confiança de 95% (IC95%) estão reportados para os pacientes classificados de 

acordo com o tipo de pele (sensível ao sol ou menos sensível ao sol). Os dados estão 

apresentados de acordo com um modelo de herança dominante. Ref: genótipo de 

referência. 

 

SNP ID Genótipos 

Menos  

sensível  

(n=57) 

Mais 

Sensível  

(n=94) 

p 
OR 

(95% IC) 
paj 

ORaj 

(95% IC) 

rs5744256 A/G-G/G 0,18 0,43 

0,002 

3,43 

(1,48 – 7,93) 0,003 

3,66 

(1,47 – 9,10) 

 A/A 0,82 0,57 Ref Ref 

rs1834481 C/G-G/G 0,22 0,44 

0,012 

2,69 

(1,20 – 6,00) 
0,030 

2,58 

(1,08 – 6,13) 

 C/C 0,78 0,56 Ref Ref 
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6. AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO RELATIVA DE GENES SELECIONADOS 

DO INFLAMASSOMA EM BIÓPSIAS DE MELANOMA MALIGNO 

ESPORÁDICO E NEVOS BENIGNO 

 

Com objetivo de avaliar a contribuição do inflamassoma no melanoma, investigamos a 

expressão de alguns genes do inflamassoma (NLRP1, NLRP3, NLRC4, CASP1, IL1B, IL18), 

selecionados com base na literatura 
85, 87, 88

, em biópsias de melanoma, através da análise de 

expressão gênica relativa 
91

. 

A proposta inicial desta análise era comparar a expressão de genes do inflamassoma 

em biópsias de melanoma com amostras-controle pareadas, constituídas por pele normal do 

próprio paciente, obtida da margem de segurança cirúrgica. Entretanto, num segundo 

momento, considerando a composição celular diferente entre pele normal (constituída 

predominantemente de queratinócitos) e melanoma (constituído predominantemente de 

melanócitos transformados), e lembrando que os queratinócitos são células capazes de 

expressar componentes do inflamassoma 
68

, optamos por fazer a comparação entre biópsias de 

melanoma e de nevos benignos. 

Os nevos também são constituídos predominantemente por melanócitos, entretanto, na 

ausência de processo de transformação oncogênica. Vale salientar que diferentemente das 

amostras de pele normal procedentes do mesmo indivíduo doador da biópsia tumoral, as 

amostras de nevos foram obtidas de indivíduos saudáveis e, portanto distintos dos doadores 

das biópsias tumorais, impedindo assim a análise pareada dos dados. 

 Os resultados da análise da expressão relativa foram obtidos pelo método de Fold 

Change (FC) de acordo com 
91

, comparando as biópsias tumorais de melanoma com as 

biópsias de nevos. Na figura 8 os resultados obtidos foram reportados como log2 do Fold 

Change, log2 (FC).  

 Não identificamos expressão do gene NLRC4 (Ct>35) em nenhum dos indivíduos do 

nosso estudo, por isto esse gene não está reportado nos gráficos de resultados. 
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Figura 8 – Análise da expressão relativa de genes do inflamassoma em melanoma maligno 

esporádico. Expressão relativa dos genes do inflamassoma NLRP1, NLRP3, CARD8, CASP1, 

IL1B e IL18 em biópsias de melanoma (n=15) comparadas com nevos não malignos (n=5). 

Estão reportados valores de log2 FC. Teste: One-Way Anova *: p<0.05; **: p<0.01.  

 

 

Fonte: Análise realizada no software Graph Pad Prism  5 

  

 Com relação aos genes NLRP1 e NLRP3 observamos que tanto em biópsias de tumor 

quanto em nevos, houve expressão em poucas amostras (para NLRP1: expressão de 2/15 

tumores, e de 2/5 nevos; e para NLRP3: 5/15 tumores e 1/5 nevos). Além disso, quando 

expressos, NLRP1 e NLRP3 apresentaram baixos níveis e foram pouco modulados (FC=1,07 e 

FC=1,38, respectivamente; p>0,05). 

Por sua vez, observamos que nas biópsias de tumor, os genes CARD8 e IL1B foram 

positivamente modulados nos tumores comparados aos nevos. O gene CARD8 resultou quase 

duas vezes mais expresso nos tumores comparados com os nevos (FC=3,66) e esta diferença 

resultou estatisticamente significativa (p=0,043). O gene IL1B também resultou muito mais 

expresso no melanoma com relação ao nevo (FC=4,84), mas neste caso essa diferença não 

resultou significativa (p = 0,15), possivelmente devido à elevada heterogeneidade nos valores 

de FC entre as amostras (figura 8). 

Por outro lado, comparada aos nevos, a expressão dos genes CASP1 e IL18 em 

biópsias de tumor foi negativamente regulada. O gene CASP1 foi quase duas vezes menos 

expresso nos tumores em comparação com o nevo, e de forma significativa (FC=0,50; p = 
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0,042). O gene IL18, por sua vez, foi quase quatro vezes menos expresso nos tumores 

comparado com o nevo (FC=0,16; p = 0,004). 

 

Para verificar se haveria diferença entre melanomas metastáticos e não metastáticos, 

avaliamos a expressão relativa dos genes nas amostras de melanoma agrupados em melanoma 

metastáticos (n=5) e melanoma não metastático (n=8), sempre em comparação com os nevos 

(figura 9). Observamos que os genes NLRP1 e NLRP3 mantiveram a expressão em baixos 

níveis, tendo sido observada uma tendência à maior expressão de NLRP3 por melanomas não 

metastáticos. 

Com relação à CARD8 não observamos diferenças estatisticamente significantes entre 

tumores metastáticos ou não, embora possamos observar valores de expressão ligeiramente 

maiores nas amostras metastáticas, em comparação com os nevos (FC = 5,71, p = 0,08 e FC = 

3,16, p = 0,07, respectivamente). 

O gene CASP1 foi expresso de forma semelhante entre os tumores metastáticos (FC = 

0,58; p = 0,21) e os não metastáticos (FC = 0,53; p = 0,17). 

 Por sua vez, embora não tenhamos alcançado relevância estatística (p = 0,14 e p = 

0,62 para melanoma metastático e não metastático, respectivamente), a expressão de IL1B foi 

maior nas biópsias de melanoma metastático do que em não metastático (FC = 8,43 e FC = 

1,33). (figura 9).  

Quanto ao gene IL18 observamos que sua expressão em amostra de melanoma não 

metastático resultou negativamente regulada quando comparado aos nevos (FC = 0,23; p = 

0,05). Da mesma forma, resultou menos expresso em melanoma metastático comparado aos 

nevos, embora de forma não significativa (FC = 0,11; p = 0,16). 
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Figura 9 - Análise da expressão relativa dos genes do inflamassoma em melanoma maligno 

esporádico, agrupados em metastáticos ou não. Expressão relativa dos genes do 

inflamassoma NLRP1, NLRP3, CARD8, CASP1, IL1B e IL18 em biópsias de melanoma 

metastático (n=5) e não metastáticos (n=8) comparados com nevos não malignos (n=5). Estão 

reportados valores de log2FC. Teste: Two-Way Anova *: p<0.05. 

 

 

Fonte: Análise realizada no software Graph Pad Prism 5 
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A correlação entre câncer e inflamação foi estabelecida, pela primeira vez, com base 

em observações de que os tumores muitas vezes surgiam em locais de inflamação crônica e 

que células inflamatórias estavam presentes em biópsias de tumores 
65

. Em alguns cânceres, 

as condições inflamatórias precedem o desenvolvimento de malignidade, em outros são as 

alterações oncogênicas que promovem um ambiente inflamatório. Seja qual for a sua origem, 

esta proliferação celular leva à inflamação e sobrevivência de células malignas, angiogênese e 

metástase 
66

. A ativação imune iniciada pela inflamação contribui para o controle do 

crescimento tumoral 
65, 66

. Ainda existem exemplos nos quais a inflamação pode ser pro ou 

antitumoral dependendo do estádio da transformação neoplástica 
69, 72

. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar se existe uma predisposição genética 

relacionada com os genes do inflamassoma para o desenvolvimento e/ou o prognóstico do 

melanoma, e por outro lado, se no melanoma pode ser evidenciado uma modulação na 

expressão gênica do inflamassoma.  

A análise de associação dos SNPs nos genes NLRP1, NLRP3, CARD8, IL1B e IL18, na 

coorte caso/controle de melanoma maligno esporádico mostrou que ambos os polimorfismos 

rs2043211 (C10X) e rs6509365 (intron) no gene CARD8 resultaram mais frequentes no grupo 

controle que nos pacientes, mas foi apenas o rs6509365 que resultou estatisticamente 

associado à proteção contra o desenvolvimento do tumor. Esses dados estão parcialmente de 

acordo com um estudo similar realizado numa coorte sueca, no qual foram avaliados também 

os polimorfismos rs12150220, rs35829419 e rs2043211porém sem nenhuma associação 

significativa com a susceptibilidade ao melanoma 
12

.  

Essas discrepâncias nos resultados não aparentam estar relacionadas à origem étnica 

das duas populações analisadas, uma vez que as frequências dos SNPs analisados são 

semelhantes na população sueca e na brasileira (tabela 4). Uma possível explicação pode ser 

encontrada na diferença do número amostral entre os dois estudos, sendo que o trabalho do 

grupo de Verma 
12

 analisou 258 amostras de pacientes e 792 amostras de controle, ao passo 

que em nosso trabalho analisamos 185 pacientes e 137 controles. 

Com relação aos nossos resultados relacionados ao gene CARD8, sabe-se que o tag-

SNP rs6509365 é uma variante intrônica e o seu efeito funcional ainda é desconhecido, porém 

ele está em desequilíbrio de ligação (LD) com outros SNPs o que diminui a expressão gênica 

de CARD8 
93, 94

.  

Foi demonstrado que CARD8 regula negativamente tanto a caspase-1 
60

 quanto o 

NLRP3 
61

. Consequentemente uma diminuição de CARD8 estaria relacionada com um 

aumento da atividade da caspase-1 e do inflamassoma, sugerindo que os carreadores do SNP 
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apresentariam uma maior propensão a ativar o NLRP3 inflamassoma e por consequência 

promoveriam uma maior inflamação, o que poderia contribuir para uma proteção contra a 

transformação neoplástica. 

Por outro lado, devemos considerar que, além de participar da regulação do NLRP3 

inflamassoma, CARD8 regula negativamente a ativação do NF-κB e controla a sobrevivência 

celular inibindo a apoptose 
60, 95

. A associação observada no polimorfismo rs6509365 em 

CARD8 poderia então ser explicada, também, considerando que uma menor expressão de 

CARD8 levaria a uma maior chance de piroptose e consequente eliminação das células 

neoplásticas.  

Tais hipóteses são corroboradas pelos resultados obtidos nos ensaios utilizando 

biópsias de melanomas, nas quais foi observado um aumento de expressão gênica de CARD8 

comparadas aos nevos (figura 8).  

Quando analisamos a distribuição dos polimorfismos nos pacientes agrupados por 

subtipo histológico de melanoma esporádico (melanoma in situ - IS, melanoma expansivo 

superficial - SSM, melanoma nodular - NM e melanoma lentigo maligno - LM) encontramos 

uma maior frequência do polimorfismo rs11651270 em NLRP1 em pacientes com NM e em 

indivíduos acima de 50 anos quando diagnosticados.  

O melanoma nodular é o subtipo mais agressivo de melanoma, com taxa de 

crescimento rápido e maior potencial metastático, devido à maior verticalização das células 

tumorais 
18, 19

. Geralmente é diagnosticado quando já se encontra em um estágio avançado 

(espessura de Breslow entre 1.5 e 3 mm) e, portanto, está associado a um mau prognóstico 
96

. 

O polimorfismo rs11651270 leva à substituição de um aminoácido (M1184V) e foi 

correlacionado com um aumento no processamento de IL-1β em PBMC quando encontrada 

em haplótipos do rs12150220 (L155H) 
97

.  

Em nossa coorte esses dois SNPs (rs12150220 e rs11651270) não se encontraram em 

LD e apenas o rs11651270 foi associado com o NM, porém podemos hipotetizar que este 

polimorfismo induz a uma maior predisposição em ativar o inflamassoma com aumento de 

produção de IL-1β e/ou IL-18. Dessa forma o dado em parte corrobora o trabalho de Okamoto 

que demonstrou um aumento de produção de IL-1β nos melanomas mais graves 

(metastáticos) 
68

.  

Neste mesmo trabalho, Okamoto mostra que a IL1β é formada constitutivamente na 

fase tardia do melanoma 
68

, enfatizando que IL1β medeia a inflamação e contribui para o 

desenvolvimento e progressão do melanoma maligno esporádico. Em nosso estudo, o 

polimorfismo rs1143643 em IL1B foi associado a menor invasividade (menor índice de 
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Breslow, paj = 0,004; OR = 6,25), e a expressão de IL1B resultou maior em biópsias 

metastáticas em comparação com as biopsias não metastáticas, apesar de não de forma 

significante (Figura 9); estes resultados nos levaram a hipotetizar que o SNP rs1143643 afeta 

negativamente a expressão da citocina e conduz a uma resistência mais elevada para a 

progressão do melanoma. 

 Outro dado original desse trabalho foi a associação do SNPs rs5744256 no gene IL18 

com o fator de risco ao desenvolvimento do melanoma esporádico em indivíduos mais 

sensíveis ao sol com relação aos indivíduos menos sensíveis ao sol (p = 0,003; OR=3,66). O 

SNP rs5744256 foi previamente associado com baixos níveis de IL-18 no soro 
98, 99

. Baixos 

níveis séricos de IL-18 foram previamente descritos em pacientes com câncer gástrico 
100

, 

melanoma 
101

 e câncer de mama 
102

. 

O grupo de Verma reportou a associação de outro polimorfismo, o rs12150220 em 

NLRP1 (L155H), com o risco aumentado de desenvolver melanoma em indivíduos mais 

sensíveis ao sol 
12

. Este dado, juntamente com nossos resultados para o SNPs rs5744256 em 

IL18, pode sugerir que um aumento na produção de citocinas inflamassoma-dependentes 

atuaria como um agente pró-tumoral em indivíduos de pele clara. Vale lembrar que estes 

resultados devem ser avaliados de forma cautelosa, pois os dados de fototipo são bastante 

subjetivos e seu uso parece controverso em uma coorte brasileira devido à grande 

miscigenação.  

A análise de expressão gênica demonstrou uma diminuição significativa de expressão 

do gene IL18 nas biópsias de melanoma comparadas com as de nevos, especialmente em 

tumores metastáticos (figuras 8 e 9).  Estudos relacionam IL-18 ao crescimento metastático 

em células de melanoma 
103

. Considerando IL-18 associada com a produção de IFN-γ e a 

resposta imune antitumoral, poderíamos entender que o menor nível de IL-18 poderia 

predispor a um maior risco para o desenvolvimento de melanoma em indivíduos com pele 

clara em comparação aos indivíduos com pele menos sensível ao sol. 

 Embora a IL-18 e IL-1β sejam membros da mesma família, a síntese e processamento 

destas proteínas são diferentes 
104

, o que poderia explicar nossos resultados em relação às 

expressões de IL-1β aumentada e de IL-18 diminuída em relação aos nevos. 

 

 Considerando o conjunto dos resultados é importante salientar que nosso estudo 

apresenta algumas limitações, quais sejam: o limitado número amostral, a análise de 

expressão gênica realizada na biópsia total sem a separação dos tipos celulares, e a falta de 

quantificação de IL-1β e IL-18 produzidas nas biopsias.  
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 O número amostral que conseguimos atingir entre 2013 e a finalização desse trabalho 

ficou limitado ao número de pacientes atendidos pelo serviço de Dermatologia do 

HCFMUSP.  

A análise da expressão gênica dos componentes do inflamassoma foi efetuada a partir 

do homogenato de cada biopsia, e sendo a amostra muito pequena (cerca de 30 mg) não seria 

possível separar as células ex vivo para análise de expressão gênica. Os dados obtidos, 

portanto não permitem a extrapolação sobre qual tipo de célula expressaria de forma diferente 

IL1B, IL18 e CARD8, uma vez que as biópsias utilizadas podem conter populações celulares 

diferentes e não apenas melanócitos (provavelmente infiltrado leucocitário também). Deste 

modo outros experimentos serão necessários para aprofundar esses achados e definir a 

contribuição do inflamassoma no desenvolvimento do melanoma. 

Por fim, com relação a dosagem das citocinas nas biópsias, este ensaio não foi 

programado no desenho experimental inicial, o que tornou impossível a execução da dosagem 

após a manipulação das biopsias para extração do RNA. 

 Em resumo nossos resultados demonstraram a contribuição da variante rs6509365 em 

CARD8 no desenvolvimento do melanoma, o que possivelmente pode estar associado a uma 

diminuição na expressão deste gene (corroborado pelos ensaios de expressão gênica) 

sugerindo uma consequente desregulação da ativação inflamassoma e/ou inibição da via 

apoptótica.  Além disso, mostramos que rs11651270 em NLRP1 está associado com uma 

susceptibilidade maior a desenvolver NM, um tipo de melanoma mais grave e com pior 

prognóstico, mas não SSM. O SNP rs1143643 em IL1β está associado com menor 

invasividade das células tumorais. Por sua vez, rs5744256 em IL-18 resultou mais frequente 

em pacientes com melanoma e pele clara em comparação com indivíduos com pele mais 

resistente ao sol. Finalmente, nenhum dos SNPs investigados no gene IL18 foi associado com 

maior risco de desenvolver melanoma esporádico, entretanto foi possível evidenciar uma 

significativa diminuição na expressão deste gene em biópsias de melanoma, comparada aos 

nevos, sendo que esta diferença torna-se ainda mais acentuada quando consideramos apenas 

melanomas metastáticos.   
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 O SNP rs6509365 em CARD8 parece estar envolvido na proteção ao 

desenvolvimento de melanoma; 

 O SNP rs11651270 em NLRP1 parece conferir risco ao desenvolvimento de 

melanoma nodular, especialmente em indivíduos mais idosos; 

 O SNP rs1143643 em IL1β parece estar associado com uma menor invasividade 

das células tumorais; 

 Os SNPs rs5744256 em IL18 resultou associados à suscetibilidade ao melanoma 

em indivíduos sensíveis ao sol; 

 Nas biópsias de tumor os genes CARD8 e IL1B foram positivamente modulados, 

em relação aos nevos;  

 A expressão dos genes CASP1 e IL18, em biópsias de tumor, resultaram 

negativamente moduladas em relação ao nevo benigno. 
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Apêndice A. Lista completa dos resultados individuais de genotipagem dos pacientes. 

Espaços em branco: ou não tinha amostra ou acabou a sonda 

ID rs12150220 rs2670660 rs11651270 rs35829419 rs10754558 rs2043211 rs6509365 rs1143643 rs5744256 

rs183448

1 

M1 AT AG CT CC CG AT AA CT AA CC 

M2 AT AG TT CC CG AT AG CT AA CC 

M3 - - - - - - - - - - 

M4 AT AG CT CC CC AT AA CT AA CC 

M5 AT AG CT CC CC TT GG CC AA CC 

M6 TT GG CT CC CC AT AG CT AG CG 

M7 AT AG CC CC CC AA AA CC AA CC 

M8 AT GG CC CC CG AA GG CC - CC 

M9 AT AG CC CC GG AT AA CT AA CC 

M10 AA AG TT CC CC AT AG CC AA CC 

M11 AT AG CT CC CG AA AA CT AA CC 

M12 AT AG CT CC GG AT AA CC AG CG 

M13 AT AG CT CC CG TT GG CT AG CG 

M14 AA AG CT CC CG AA AA CT AA CC 

M15 TT GG CC CC CG AA AG CT GG GG 

M16 TT GG CC CC CC AT AA CC AA CC 

M17 TT GG CC CC CG TT AA TT AA CC 

M18 AT GG CC CC CG AT AA CT AA CC 

M19 AT AG CT CC CG AT AG CT AA CC 

M20 AT AG TT CC CG AA AA TT AG CG 

M21 AT AG CT CC CC AA AA CT AA CC 

M22 TT GG CC CC CC AT AG CT AG GG 

M23 AT AG CT CC CG AT AG CC AA CC 
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M24 TT AG CC CC CG AT AA CT - CC 

M25 AA AA TT CC CC AA AA CT AA CC 

M26 AA GG CC CC GG TT GG CC AA CG 

M27 TT GG CC CC CC AA AA CT AA CC 

M28 AT AA TT CC CC AA AG CT AA CC 

M29 AA GG CC CC CG AA AA TT AA - 

M30 TT GG CC CC CG TT GG CT AG CG 

M31 TT GG - CC CG AT AG CT - - 

M32 AT AG CC AC CC AT AA CC AA CC 

M33 AT AA TT CC GG AT GG CC AA CC 

M34 TT GG CC CC CC AA AA TT AG CC 

M35 AT AG CT CC GG AT AA CC AG CC 

M36 TT AG TT CC CG AT AA CT - - 

M37 AA AA CT CC CG AA AA TT AA CC 

M38 AA AG TT CC CG AT AA CC AA CC 

M39 TT GG CT CC GG AA AA CC AA - 

M40 AA AA CC CC CG AA AA CT AA CC 

M41 TT AG CT CC CC TT GG CT AA CC 

M42 AA AG - CC CC AA AA CC AA CC 

M43 AT GG CC CC CC AT AG CC AA CC 

M44 AA AA TT CC CC AT AG TT AA CC 

M45 AT AG CT CC CG AT AA CC AA CC 

M46 AT AG CC CC CG AA AA CT AA - 

M47 AT AG TT CC CG AA AA CT AA CC 

M48 AT GG CT CC CG AA AA - AA CC 

M49 TT AG CT CC CG AA AA CC AA CC 

M50 AT AG CC CC CG AA AG CC AA CC 

M51 AA AG TT CC CC AT GG TT - CG 



66 

 

 

M52 TT GG CC CC GG AT AA CT AA CC 

M53 AA AA TT CC GG AA AG CT AA CC 

M54 AA AA - CC CC AA - TT - - 

M55 AA AA TT CC GG TT AA CC AA GG 

M56 TT GG CC CC GG AA AG CT AA CC 

M57 TT AG CT AC CC AA AA CT AA CC 

M58 AT GG CT CC CC AT AA CT AA CC 

M59 TT GG CC CC CC AT AG CT AA CC 

M60 AA AG CT CC CG AA AA CT AA CC 

M61 AT AG CT CC CG AA AA CT AA CC 

M62 TT GG TT CC CG AA AA CT AA CC 

M63 AA AA TT CC CG AT AA CC AG CG 

M64 AA AA TT CC CC AT AG CT AG CG 

M65 TT GG CC CC CG AA AA CT AA CC 

M66 AT AG CT AC CG AT AG TT AG CG 

M67 TT GG CC AC GG AT AG CT AA CC 

M68 AA AA CT CC CG AA AA CC AA CC 

M69 AT AG CT CC GG AT AG CC AA CC 

M70 TT GG CC CC CG AT GG CC AG CG 

M71 AA AA CT CC CG AT AG CT AA CC 

M72 AA AA TT CC CG AA AA CC AG CG 

M73 AA AA TT CC CG AA AA TT AA CG 

M74 AA AA TT CC CC AA AA CC AA CC 

M75 TT GG CT CC GG AT AG CC AG CG 

M76 AT AG CT CC CG AT AG CT AA CC 

M77 AA AG TT CC CC AT AG TT AG CG 

M78 AT AG CT CC CC AT AG CC AA CC 

M79 AT AG CC AC CG AA AA CC AG CG 
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M80 AA AA TT CC GG AT AG CT AA CC 

M81 TT AA CT CC CG AA AA CT AA CC 

M82 TT GG CC CC CC AA AA CT AA CC 

M83 TT GG CT CC CG AA AA TT GG GG 

M84 AT GG CT AC GG AA AA CC AG CG 

M85 AT AG CT CC CC AA AA CT AA CC 

M86 AT AA CT CC CG AT AG TT AA CC 

M87 TT AG CT CC CG AA AA TT AA CC 

M88 AT AG CT CC GG AT AG CC AA CC 

M89 TT GG CC CC GG AT AG CC AA CC 

M90 AT AG CT CC CG AT AG CC AG CG 

M91 AT GG CC CC CC AA AA CC AA CC 

M92 AT AG TT CC CG AA AA TT AA CC 

M93 AT AG CT CC GG AT AG CC AA CC 

M94 TT GG TT CC GG AT AG CC AG CG 

M95 AA AA TT CC CC AA AA CT AA CC 

M96 TT GG CC CC CG AT AA CC AA CG 

M97 AT AG TT CC CC AT AA CC AA CC 

M98 AA AA TT CC CC AA AA CC AA CC 

M99 AA AA TT CC CC AT AG CT AG CG 

M100 AA AG CC CC CG AT AA - AA - 

M101 AT AG CC CC CG AA AA CT - CG 

M102 AA AA CC CC CG AA AA CC AA CC 

M103 AT AG TT CC CG AT AG TT AA CC 

M104 AT AG CC CC GG AT AG CT AA - 

M105 AT AG CT CC CC TT GG CT AA CG 

M106 TT AG CC CC CG AT AG CC AA CG 

M107 AT AG - AC CG AT AG - - - 
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M108 AA AG TT CC GG AT AA TT AG CG 

M109 TT GG - CC CC AA AG - - - 

M110 AT AG TT CC CC AT AA CT AA CC 

M111 AA GG - CC CG AA AA - GG - 

M112 AA AA - CC - - - - AA - 

M113 AA AA - CC - AT - CT AA CC 

M114 AT GG CC CC - 
 

AA - AA - 

M115 TT GG CT AC CG AT AG TT AG CG 

M116 - - - - CG - AG - AA CC 

M117 AT AG - CC CG AT AA TT AA CC 

M118 AA AA - CC GG AA AA - - - 

M119 AA AA - CC CC AA AA CC AG CG 

M120 AT AG - CC CC AA AA CT AG CG 

M121 AA AA TT CC CC AT AA CC AG CG 

M122 AT AG 
 

AC CG AT AA CT AA CC 

M123 AA AA TT CC GG AA AA CT AA CC 

M124 AA - TT CC CC - GG TT AA CC 

M125 AT AA - CC - - - - AA CC 

M126 TT GG CT CC CG AT AG CT AA CC 

M127 AT AG CT CC GG TT GG CT AG CG 

M128 AT AG CT CC CG AA AA CC AG CG 

M129 TT GG CC CC GG AA AA TT AA CC 

M130 AA AA TT CC CC AA AA CC AA CC 

M131 AA AA TT AC CC AA AA CT GG GG 

M132 AA AA TT CC CG AT AG CC AG CG 

M133 AA AG CC CC CG AA AA CC AA CC 

M134 AA AA - CC GG TT GG CT AA - 

M135 TT AG CC CC CG AA AA CT AG CG 
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M136 - - - CC CG AT AA - AG CG 

M137 TT GG - CC CG AA AG - AA CC 

M138 AT GG - - CG AT - - AG GG 

M139 AA AA - CC GG AA - - AA CC 

M140 AT GG TT CC CG AA AA CT AG CG 

M141 AT AG CT CC CG AT AG CT AG CG 

M142 AA AG - CC CC AA - - AA CC 

M143 AT AG CT AC CG AA AA CT AG CG 

M144 AA AA - CC - AT - - AA CC 

M145 AA AG CT CC CG AA - CC AA CC 

M146 AT AG TT CC CG AA AA CT GG GG 

M147 - AA - CC CG AA AA CT AG CG 

M148 TT GG CC CC CC AT AG - AA CC 

M149 AA AA - CC CG AA AA CT AG - 

M150 AA AA CC CC CC AT AG TT AG CG 

M151 AA AA TT CC CC AT AG - AA CC 

M152 TT GG CT CC CG AT AG CT - - 

M153 AT AG CC CC CG AA AA CT AA CC 

M154 AT AG CT CC CG AA AA CT AA CC 

M155 AT AG TT CC GG AA AA CC AG CG 

M156 AA AA CT CC CC AA AA CC GG GG 

M157 AA AA CT CC CC AA AA CC AG CG 

M158 AT GG CT CC CG AT AG CT AG CG 

M159 AA AA CT CC CG AT AG TT AA CC 

M160 AT AG TT CC CC AT AA CC AA CC 

M161 AT GG CT CC CC AT AG - AA CC 

M162 AT AG CC AC GG AA AA - AG - 

M163 AA AA TT CC CG AT AG - AA CC 
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M164 AT AG CT CC CG AT AG - AG CG 

M165 AA AA CT CC CC AT AG - AA CC 

M166 AT AG TT CC CG AA AA - AA CC 

M167 AA AG CT CC CC AT AG - AG CG 

M168 AT AG CT CC CC AA AA - AA CC 

M169 AT AG CT AC GG AA AA - AA CC 

M170 AT AG TT CC CG AA AA - AA CC 

M171 AA AA TT CC CC AA AA - AA CC 

M172 AT AG CT CC CG AA AA - AA CC 

M173 AT AG CT CC CG AA AA - AA CC 

M174 AT AG CT CC GG AA AA - AG CG 

M175 AA AA TT CC CC AT AG - AA CC 

M176 TT GG TT CC CC AA AA - AA CC 

M177 AA AA CT CC CC TT GG - AG CG 

M178 AA AG CT CC CC AA AA - AG CG 

M179 AA AG CT CC CC AT AG - AA CC 

M180 AT GG CT CC CC AA AA - AG CG 

M181 AA AA CT CC CG AT AG - AA CC 

M182 AT GG CT CC CG AT AG - AG CG 

M183 TT GG CC CC CG AA AA - AG CC 

M184 AA GG CT CC CC AA AA - AG CG 

M185 AT GG CC CC CC AA AA - AG CG 
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Apêndice B. Lista completa dos resultados individuais de genotipagem dos controles. 

Espaços em branco: ou não tinha amostra ou acabou a sonda 

ID rs12150220 rs2670660 rs11651270 rs35829419 rs10754558 rs2043211 rs6509365 rs1143643 rs5744256 rs1834481 

MC1 AA AA - CC CG AT AG CC AA - 

MC2 AA AA CT CC CG TT AG CT AG CG 

MC3 TT GG - CC CG AT GG CT AA CC 

MC4 AT AA CC CC CG AT AG CC AA CC 

MC5 AT AG TT CC CG AA AG CC AA CC 

MC6 AT AG TT CC GG AT AA CT AA CC 

MC7 AA AG CC CC CC TT AG CT AA CC 

MC8 TT GG CT CC CG AT GG CT AA CC 

MC9 AT AG CC CC CC TT AA TT AA CC 

MC10 AT AG TT CC GG TT GG CT AA CC 

MC11 AT AA TT AC GG AT GG TT AA CC 

MC12 AA AG TT CC CC AA AG CT AA CC 

MC13 AT AA CT CC CC TT AA - AA CC 

MC14 AT AG CC CC CG AA GG CT AA CC 

MC15 AT AG CC CC CG AA AG TT AA CC 

MC16 AT AG CC CC CC AT AA CT AA CC 

MC17 AA AG CT CC CG AA AG TT AG CG 

MC18 AT AG TT CC CG TT AA CT AA CC 

MC19 AA AG TT CC CC AA GG CC GG GG 

MC20 AA AA TT CC CG AA AA CT AA CC 

MC21 AT AG TT CC CG AT AA CT AA CC 

MC22 TT GG CT CC CC AT AG CT AA CC 

MC23 AT AA CC CC CC TT AG CC AA CC 
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MC24 AT AG TT CC CG AT GG CC AA CC 

MC25 AT AA TT CC CC AT AG CT AG CG 

MC26 TT GG TT CC CC AT AG CT AA CC 

MC27 AA AA CC CC CG AT AG CT AA CC 

MC28 AT AG TT CC CC AT AG TT AG CG 

MC29 TT AG CT CC GG AA AG CT AA CC 

MC30 TT GG CT CC CG AA AA CT AG CG 

MC31 AT GG CC CC CC AT AA CT AG CG 

MC32 AT AG TT CC CC AT GG CC AA CC 

MC33 AA AA TT CC GG AT AG CT AG CG 

MC34 AA AG TT CC CC AT AG CT GG CG 

MC35 TT GG CT CC CC AT AG CT AA CC 

MC36 AT AG CC CC CG TT AG CC GG GG 

MC37 AT GG TT CC GG TT GG CC AA CC 

MC38 AT AG TT CC CC AT GG CC AA CC 

MC39 AT AG CC CC CC AT AG CC AA CC 

MC40 AT AG CT CC CC AT AG CC AG CG 

MC41 AA AA TT CC CG AT AG CC AA CC 

MC42 AT AG CT CC CC TT AG CT GG GG 

MC43 AA AA CT CC CG TT GG CC AA CC 

MC44 AA AG CC CC CC AT AG CC AG CG 

MC45 AT GG CT CC CG AA AG CT AA CC 

MC46 TT AG TT CC CG AT AA CC AG - 

MC47 AT AG CC CC GG AT AG CT AG CG 

MC48 TT AG CC CC CC AA AG CC AA CC 

MC49 TT AG CT CC CC AT AA TT AA CC 

MC50 AA AA CT CC CC AA AG CC AA CC 

MC51 TT GG TT AC CG AA AA CC AG CG 
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MC52 TT GG CC CC GG AA GG CT AG CG 

MC53 AT AA CT AC GG AT AA CT AA CC 

MC54 AA AA CT AC GG AT AG CC AA CC 

MC55 AT AG TT CC GG AA AA - AG CG 

MC56 TT GG CT CC CC AA AA TT GG GG 

MC57 AA AA CT CC CG AT GG CC AA CC 

MC58 AT AG TT CC CC AA AA CC AA CC 

MC59 TT GG CT CC CC AT AA TT AA CC 

MC60 AA AA CC CC CC AT AG CT AG CG 

MC61 AT AG TT CC GG AA GG CC AG - 

MC62 AT AG CT CC CG AA AA CC - CC 

MC63 AA AA CT CC CG AT AA CT AG CG 

MC64 AA AA TT CC CC AT AG CT AG CG 

MC65 TT AG TT CC CG AA GG CT AA CC 

MC66 TT AG CC CC CG AT AA CT AA CC 

MC67 AA AA CT CC CC AT AG CT AA CC 

MC68 AA AG TT CC CC AA AG TT AA - 

MC69 AA AA CC CC CC AA AA CC AA - 

MC70 AT AG TT CC CG AA AA CT AA CC 

MC71 AT AG CT AC GG AA AA CC AG CG 

MC72 AA AG CT CC CG AA AA CC AA CC 

MC73 AT AG CT CC CG TT AA CT AA CC 

MC74 TT GG CT CC GG AA GG CC AA CC 

MC75 TT AG CC CC CG AT AA CT AG - 

MC76 TT GG CT CC CC AT AG - AA CC 

MC77 AA AA CT CC GG AA AG - GG GG 

MC78 TT AA TT CC GG AA AA - AA CC 

MC79 TT AG CC CC CG AA AG - AA CC 
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MC80 AA AA CT CC CG AT AA - AG CG 

MC81 AA AA TT CC CC AA AG - AG CG 

MC82 TT AG TT CC CC AA AA - AA CC 

MC83 AA AA CT AC CG AA AA - AA CC 

MC84 TT AG CT CC CG AT GG - AA CC 

MC85 AA AA CT CC GG AA GG - AA CC 

MC86 AT AG TT CC CG AT AA - AA CC 

MC87 AT AG TT CC CG AA AG - AA CC 

MC88 TT AG CC CC CG AA AA - AA CC 

MC89 TT AG CT CC CC AA AA - AA CC 

MC90 AA AA CT CC CC AT AA - AG CG 

MC91 TT GG TT CC CG AT AG - AA CC 

MC92 AT AA CC AC CC AT AG - AA CC 

MC93 TT AG CT CC CG AA AA - GG GG 

MC94 TT AG CT CC CC AT AA - AG CG 

MC95 TT AG CT CC CC AT AG - AA CC 

MC96 TT GG CT CC CG AT GG CC AA CC 

MC97 - - TT - CC AT AA - AG CG 

MC98 - - CC - CG AA AG - GG GG 

MC99 - - CT - GG AA AA - AA CC 

MC100 - - CT - CC TT AG - AA CC 

MC101 AT AG CT CC CG AT AG - AA CC 

MC102 TT GG TT AC CG TT GG - AA CC 

MC103 AT AG TT CC CG AT AG - AA CC 

MC104 AT AG CT CC CC AA AA - AA - 

MC105 AA AA TT CC CC AT AG - AA CC 

MC106 AT GG CC CC CG AT AG - AG CG 

MC107 - - - - - - - - - - 
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MC108 AA AA CT AC CG AA AA - AG CG 

MC109 AA AG CT CC CG AT AG - AG CG 

MC110 AA AA TT CC CC AT AG - AG CG 

MC111 AT GG CT CC GG AA AA - AA CC 

MC112 AT AG CT CC GG AT GG - AA CC 

MC113 AA AA TT CC GG AT AG - AG CG 

MC114 AT AG TT CC CC AT AG - AA CC 

MC115 AT GG CT CC CG AT GG - AG CG 

MC116 AA AG CT CC CC AT AG - AG CG 

MC117 AA AG TT CC CC AA AA - AG CG 

MC118 AT GG CT CC CC TT GG - AA CC 

MC119 TT GG CC CC CC AA AG - AA CC 

MC120 AT AG CT CC CC AT AG - AA CC 

MC121 AT AG CT CC CG AT AG - AA CC 

MC122 AT AG CT CC CG AA AA - AA CC 

MC123 AT AG TT CC CG TT GG - AG CG 

MC124 AA AG TT CC CC AT AA - AA CC 

MC125 AT AG CT CC GG AA AA - AA CC 

MC126 AA AG CT CC GG AA AA - AG CG 

MC127 AA AG CC CC CG AA AA - AA CC 

MC128 AT AG CT CC CG AT AG - AA CC 

MC129 AA AA TT CC CC AT AG - AG CG 

MC130 TT GG TT CC CC AT AG - AG GG 

MC131 AT GG TT CC CC TT AG - AA - 

MC132 AT AG CT CC CG TT GG - AA CC 

MC133 AA AA TT CC GG AT AG - AG CG 

MC134 AA AA TT CC CC AA AA - AA CC 

MC135 AA AG CT CC CC AA AA - AA CC 
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MC136 AT AG CT CC CC AA AA - AA CC 

MC137 AA AA TT CC GG AA AA - AA CC 
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APÊNDICE C. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS. 

 

 Pôster apresentado no XXXIX Congress f Brazilian Society of Immunology - outubro 

2014 – Intitulado: Immunophenotypic and functional characterization of INF-DC 

derived from HIV-infected subject. 

 

 Participação e apresentação de pôster no 61º Congresso Brasileiro de Genética – 

setembro 2015 – Intitulado: CARD8 and IL18 genes are associated to sporadic 

melanoma development in brazilian cohort. 

 

 Participação e apresentação de pôster XL Congress of the Brazilian Society of 

Immunology - outubro 2015 – Intitulado: CARD8 and IL-18 are associated to sporadic 

malignant melanoma susceptibility. 

 

 Participação e apresentação de pôster XLI Congress of the Brazilian Society of 

Immunology - novembro 2016 – Intitulado: Genotyping and differential expression 

analysis of inflammasome genes in sporadic malignant melanoma reveal novel 

contribution of CARD8, IL1B and IL18 in melanoma susceptibility and progression. 
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ANEXO A. Produções Literárias. 
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ANEXO B. Aceite do Comitê de Ética. 
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ANEXO C. Termos de Consentimento. 

 

1. Termo de consentimento para coleta de sangue periférico para pacientes. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:.:........................................................................................................................... ........... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M□F□ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ................................................. ..................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................... ........ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □F□ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................................Nº ...................  APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ....................................... ............................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)................... ............................................................... 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM 

MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE 

MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS  

PESQUISADOR : Telma Miyuki Oshiro Sumida 
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CARGO/FUNÇÃO:. Pesquisadora Cientifica .     INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL    Nº 39439 

UNIDADE DO HCFMUSP:  LIM 56Departamento de Dermatologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses...................................................................... 

O Sr(a). está convidado(a) para participar como voluntário desta pesquisa sobre “ANÁLISE 

DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS 

TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS”. 

 Se decidir participar, é importante que leia atentamente as informações contidas neste termo a 

fim de melhor compreender a sua participação na pesquisa. 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): o(a) Sr(a) foi convidado(a) para participar desta pesquisa 

por ser portador de um câncer da pele chamado melanoma. Este tumor, embora não sendo o tipo 

de câncer da pele mais frequente, teve o seu aparecimento aumentado nos últimos anos. Alguns 

trabalhos estrangeiros estão sendo feitos na busca de compreender o que faz a inflamação no 

tumor, se é uma coisa boa ou não.  Infelizmente, isso foi muito pouco estudado no nosso país. O 

Departamento/Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade São Paulo, juntamente com o Laboratório de Investigação Médica (LIM-56), estão 

desenvolvendo uma pesquisa para tentar compreender melhor a influência da inflamação no 

comportamento da doença assim como se a genética da pessoa influencia nisso. 

Os resultados obtidos deste estudo podem ajudar futuramente no tratamento deste tumor. 

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados:  

Caso concorde em participar desta pesquisa, o(a) Sr (a). será submetido(a) a uma coleta de 4 

mL de sangue.  

Caso haja a necessidade excepcional de uma nova coleta, ela será dentro das visitas de rotina. 

É importante salientar que a pesquisa não mudará em nada a forma de seu tratamento. 
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3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: coleta de sangue por 

punção periférica da veia do antebraço.  

 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3: O 

maior desconforto será no momento da coleta do sangue, porém este procedimento não trará 

nenhum risco à saúde do paciente. Todos os materiais utilizados serão descartáveis. 

 

5 – Benefícios para o participante: O voluntário não terá nenhum benefício adicional por 

participar deste protocolo. 

 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar; Não haverá procedimentos alternativos 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é a Dra Telma Miyuki Oshiro Sumida que pode ser encontrada no endereço AvDrEneas de 

Carvalho Aguiar, 470 – prédio IMT-2 – 3º andar Telefone(s) 3061-7499. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: 

CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR 

CÉLULASDENDRÍTICAS. 

 

Eu discuti com a Dra. Telma Miyuki Oshiro Sumida sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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2. Termo de consentimento para coleta de sangue periférico para indivíduos 

saudáveis. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ............................... ............................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M□F□ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº .... ....................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ................................... .......................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... .................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □F□ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................................Nº ................... APTO: .................. ........... 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................... ................................................ 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)............................................. ..................................... 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM 

MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE 

MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS  

PESQUISADOR : Telma Miyuki Oshiro Sumida 
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CARGO/FUNÇÃO:. Pesquisadora Cientifica .     INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL    Nº 39439 

UNIDADE DO HCFMUSP:  LIM 56Departamento de Dermatologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses...................................................................... 

 

O Sr(a). está convidado(a) para participar como voluntário desta pesquisa sobre “ANÁLISE 

DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS 

TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS”. 

 Se decidir participar, é importante que leia atentamente as informações contidas neste termo a 

fim de melhor compreender a sua participação na pesquisa. 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): devido à necessidade de comparação de amostras dos 

pacientes afetados pelo melanoma com amostras de indivíduos sadios o(a) Sr(a) foi convidado(a) 

para participar desta pesquisa para compor o grupo de indivíduos não afetados pela doença, que 

chamamos de grupo controle. 

O melanoma, embora não sendo o tipo de câncer da pele mais frequente, teve o seu aparecimento 

aumentado nos últimos anos. Alguns trabalhos estrangeiros estão sendo feitos na busca de 

compreender o que faz a inflamação no tumor, se é uma coisa boa ou não.  Infelizmente, isso foi 

muito pouco estudado no nosso país. O Departamento/Divisão de Dermatologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo, juntamente com o Laboratório de 

Investigação Médica (LIM-56), estão desenvolvendo uma pesquisa para tentar compreender 

melhor a influência da inflamação no comportamento da doença assim como se a genética da 

pessoa influencia nisso. 

Os resultados obtidos deste estudo podem ajudar futuramente no tratamento deste tumor. 

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados:  
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Caso concorde em participar desta pesquisa, o(a) Sr (a). será submetido(a) a um procedimento 

médico que será explicado agora. Para o estudo dos fatores genéticos serão coletados de 4 mL 

de sangue.  

Para alguns indivíduos, será feita também uma coleta de 70ml (sete colheres de sopa) de 

sangue para realizar exames comparativos aos dos indivíduos afetados pelo melanoma. 

 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: coleta de sangue por 

punção periférica da veia do antebraço.  

 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3: O 

maior desconforto será no momento da coleta do sangue, porém este procedimento não trará 

nenhum risco à saúde do paciente. Todos os materiais utilizados serão descartáveis. 

 

5 – Benefícios para o participante: O voluntário não terá nenhum benefício adicional por 

participar deste protocolo. 

 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar; Não haverá procedimentos alternativos 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é a Dra. Telma Miyuki Oshiro Sumida que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar, 470 – prédio IMT-2 – 3º andar Telefone(s) 3061-7499. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br


90 

 

 

 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: 

CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR 

CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Eu discuti com a Dra. Telma Miyuki Oshiro Sumida sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        
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para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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3. Termo de consentimento para coleta de sangue periférico e amostras de tecido 

(biopsias). 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ............................................. .............. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M□F□ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ................................................. ..................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ..............................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................... ........ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □F□ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................................Nº ...................  APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ............................ .......................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)........ .......................................................................... 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM 

MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE 

MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS  

PESQUISADOR : Telma Miyuki Oshiro Sumida 

CARGO/FUNÇÃO:. Pesquisadora Cientifica .     INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL    Nº 39439 
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UNIDADE DO HCFMUSP:  LIM 56Departamento de Dermatologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses...................................................................... 

 

O Sr(a). está convidado(a) para participar como voluntário desta pesquisa sobre “ANÁLISE 

DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS 

TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS”. 

 Se decidir participar, é importante que leia atentamente as informações contidas neste termo a 

fim de melhor compreender a sua participação na pesquisa. 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): o(a) Sr(a) foi convidado(a) para participar desta pesquisa 

por ser portador de um câncer da pele chamado melanoma. Este tumor, embora não sendo o tipo 

de câncer da pele mais frequente, teve o seu aparecimento aumentado nos últimos anos. Alguns 

trabalhos estrangeiros estão sendo feitos na busca de compreender o que faz a inflamação no 

tumor, se é uma coisa boa ou não.  Infelizmente, isso foi muito pouco estudado no nosso país. O 

Departamento/Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade São Paulo, juntamente com o Laboratório de Investigação Médica (LIM-56), estão 

desenvolvendo uma pesquisa para tentar compreender melhor a influência da inflamação no 

comportamento da doença assim como se a genética da pessoa influencia nisso. 

Os resultados obtidos deste estudo podem ajudar futuramente no tratamento deste tumor. 

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados:  

Caso concorde em participar desta pesquisa, o(a) Sr (a). será submetido(a) a um procedimento 

médico que será explicado agora.  

Vamos coletar um fragmento de seu tumor (após ele ser retirado) e um fragmento de pele 

normal ao redor do seu tumor que também foi retirada, como é feito de rotina. Este 

procedimento não muda nada em relação ao que foi feito ou que vai ser feito com você agora 
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em diante. Estas amostras serão enviadas ao laboratório para serem analisadas. O restante do 

tumor será submetido aos exames de rotina.  

Além disso, será feita uma coleta de 74 mL (sete colheres de sopa) de sangue para realizar 

exames que irão estudar qual o papel da inflamação no seu tumor e também aspectos 

genéticos do melanoma.  

Caso haja a necessidade excepcional de uma nova coleta, ela será dentro das visitas de rotina. 

É importante salientar que a pesquisa não mudará em nada a forma de seu tratamento. 

 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: coleta de sangue por 

punção periférica da veia do antebraço e coleta de amostras de biópsias da lesão extraídas no 

ato cirúrgico para remoção do tumor. 

 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3: O 

maior desconforto será no momento da coleta do sangue, porém este procedimento não trará 

nenhum risco à saúde do paciente. Todos os materiais utilizados serão descartáveis. 

 

5 – Benefícios para o participante: O voluntário não terá nenhum benefício adicional por 

participar deste protocolo. 

 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar; Não haverá procedimentos alternativos. 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é a Dra Telma Miyuki Oshiro Sumida que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar, 470 – prédio IMT-2 – 3º andar Telefone(s) 3061-7499. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ANÁLISE DO INFLAMASSOMA EM MELANOMA: 

CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS TUMORAIS E RESPOSTA IMUNE MEDIADA POR 

CÉLULAS DENDRÍTICAS. 

Eu discuti com a Dra. Telma Miyuki Oshiro Sumida sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  
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Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


