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independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste 
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estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de 

Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

Figura 17. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de leucócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 
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semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 

Figura 19. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de neutrófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 
<0,001. 

Figura 20. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de basófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 
<0,001. 

Figura 21. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de linfócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 
<0,001. 

Figura 22. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de monócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 
<0,001. 

Figura 23. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de eosinófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 
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expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 

Figura 24. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de Eosinófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 106, pelas 

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 

Figura 25. Análise da expressão do marcador CD3 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD3 em relação a via 

de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 26. Análise da expressão do marcador CD48 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD48 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 27. Análise da expressão do marcador CD4 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD4 em relação a via 

de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 28. Análise da expressão do marcador CD117 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD117 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 29. Análise da expressão do marcador CD10 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD10 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 30. Análise da expressão do marcador CD34 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD34 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 31. Análise da expressão do marcador CD105 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD105 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 32. Análise da expressão do marcador CD90 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD90 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo 

Figura 33. Análise da expressão do marcador CD8 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD8 em relação a via 

de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 34. Análise da expressão do marcador CD44 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD44 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 35. Análise da expressão do marcador CD43 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do marcador CD43 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 36. Análise da expressão da IL-6r por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e 

a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os 

dot plots representativos mostram a distribuição do número de células em 

relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o 

nível de expressão da IL-6r em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste 

de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

 

<0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 37. Análise da expressão da proteína ciclina D1 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão da proteína ciclina D1 em relação 

a via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 38. Análise da expressão do TRAIL–receptor DR4 por citometria de fluxo. 

Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do TRAIL–receptor DR4 em 

relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças 

estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de 

Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não 

significativo. 

Figura 39. Análise da expressão da proteína caspase-8 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão da proteína caspase-8 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 
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foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 40. Análise da expressão da proteína Bax por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão da proteína BAX em relação a via 

 

de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 41. Análise da expressão da proteína Bad por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão da proteína BAD em relação a via 

de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** 

p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 42. Análise da expressão da proteína caspase-3 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão da proteína caspase-3 em relação a 

via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey- 

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 43. Análise da expressão do VEGF-R1 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 

proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do VEGF-R1 em relação a via de 

administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 



padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 44. Análise da expressão do VEGF-R2 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram 

eutanasiados e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de 
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proteínas. (A) Os dot plots representativos mostram a distribuição do 

número de células em relação à intensidade de fluorescência. (B) O gráfico 

de barras demonstra o nível de expressão do VEGF-R2 em relação a via de 

administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 

Figura 45. Determinação da distribuição das células tumorais B16-F10 nas fases do 

ciclo celular. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram 

tratados com CTM, na concentração 106, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, os 

animais foram eutanasiados e a massa tumoral coletada para análise do ciclo 

celular, por citometria de fluxo. Os gráficos de barra mostram a correlação 

do efeito expresso em média±DP de três experimentos independentes. As 

diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações 

múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

Figura 46. Análise do potencial elétrico mitocondrial (ΨΔM) das células tumorais 

dos animais dos grupos controle e tratados. Os camundongos C57BL/6J 

portadores de melanoma foram tratados com CTM, na concentração 106, 

pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. 

Posteriormente, os animais foram eutanasiados e a massa tumoral coletada 

para análise do ΨΔM por citometria de fluxo. (A) Os histogramas 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência, demonstrando a porcentagem de células com o 

potencial elétrico mitocondrial ativo e inativo. (B) O gráfico de barras 

demonstra a porcentagem de células tumorais com o potencial elétrico 

mitocondrial ativo e inativo. Os valores são expressos em média±DP desvio 

padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * 

p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

Figura 47. Fotomicrografia representativas do aspecto histológico. Linfonodos e massa 

tumoral de camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma dorsal, tratados com 

CTM, na concentração de 106, durante 28 dias. (A-B) Arquitetura da massa 

tumoral. (C-F) Parênquima do linfonodo. (G-I) Parênquima do linfonodo com 

tratamento pela via intratumoral. (J-L) Arquitetura da massa tumoral com 

tratamento pela via intratumoral. (M-O) Parênquima do linfonodo com tratamento 

pela via endovenosa. (P-R) Arquitetura da massa tumoral com tratamento pela via 

endovenosa. Coloração de H&E. Formação de massa tumoral (asterisco amerelo); 
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células neoplásicas (seta); áreas com foco de necrose (asterisco preto); formação de 

corpos apoptóticos (cabeça da seta). 
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Menezes FC. Efeito antitumoral da terapia celular com células-tronco mesenquimais 

no melanoma murino B16-F10 [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2020. 

O melanoma cutâneo (MC) é uma transformação maligna dos melanócitos, células 

derivadas da crista neural produtoras de melanina que podem ser encontradas 

principalmente na epiderme basal e nos folículos capilares, as taxas de mortalidade são 

altas devido à agressividade do tumor, e a incidência varia entre os países. O presente 

estudo objetivou avaliar os efeitos antitumorais e imunomoduladores de células-tronco 

mesenquimais (CTM) obtidas da medula óssea no tratamento do melanoma dorsal B16-

F10. As CTM foram obtidas da medula óssea de camundongos isogênicos C57BL/6J, 

caracterizadas e inoculadas por duas vias, intratumoral (it) e endovenosa (ev). O perfil 

hematológico, marcadores de expressão e receptores, fases do ciclo celular e potencial 

elétrico mitocondrial foram avaliados por citometria de fluxo. A massa tumoral dorsal 

apresentou redução significativa após o tratamento pelas duas vias de administração, 

com efeito significativo pela via intravenosa. CTM apresentou potencial 

imunomodulador e não induziu aumento nos marcadores envolvidos no controle e 

progressão tumoral. O número de células na fase sub-G1 aumentou significativamente 

após os tratamentos em comparação com o grupo controle. A porcentagem de células 

nas fases G0/G1, S e G2/M diminuíram apenas para o tratamento com grupo (it) 

apresentando redução significativa. O grupo (it) apresentou diminuição significativa na 

fase G2/M. O tratamento com CTM proporcionou redução significativa no percentual 

de células tumorais metabolicamente ativas, demonstrando seu efeito intrínseco no 

controle da proliferação celular. Em relação ao mecanismo de morte celular, as CTM 

modulam a expressão de proteínas envolvidas na regulação do ciclo celular, receptores 

de angiogênese e proteínas pró-apoptóticas por vias intrínsecas e extrínsecas. Portanto, 

o uso de CTM indiferenciadas, administradas por via intratumoral e endovenosa, é

possivelmente um tratamento promissor para o melanoma. 

Palavras-chave: Tumor, melanoma; Células-tronco mesenquimais; Imunomodulação; 

Apoptose. 
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Menezes FC. Antitumor effect of cell therapy with mesenchymal stem cells on murine 

melanoma B16-F10 [Tesis]. Sao Paulo: Faculty of Medicine, University of Sao Paulo; 

2020. 

Cutaneous melanoma (MC) is a malignant transformation of melanocytes, cells derived 

from the melanin-producing neural crest that can be found mainly in the basal epidermis 

and hair follicles, mortality rates are high due to the aggressiveness of the tumor, and 

the incidence varies between countries. The present study aimed to evaluate the 

antitumor and immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells (MSC) obtained 

from bone marrow in the treatment of dorsal melanoma B16-F10. MSCs were obtained 

from the bone marrow of isogenic C57BL/6J mice, characterized and inoculated by two 

routes, intratumoral (it) and intravenous (ev). The hematological profile, expression 

markers and receptors, phases of the cell cycle and mitochondrial electrical potential 

were evaluated by flow cytometry. The dorsal tumor mass showed a significant 

reduction after treatment by the two routes of administration, with significant effect by 

the intravenous route. MSC showed immunomodulatory potential and did not induce an 

increase in the markers involved in tumor progression and control. The number of cells 

in the sub-G1 phase increased significantly after treatments compared to the control 

group. The percentage of cells in phases G0/G1, S, and G2/M decreased only for 

treatment with a group (it), presenting a significant reduction. The (it) group showed a 

significant decrease in the G2/M phase. Treatment with MSC provided a significant 

reduction in the percentage of metabolically active tumor cells, demonstrating its 

intrinsic effect in the control of cell proliferation. Regarding the mechanism of cell 

death, MSC modulate the expression of proteins involved in the regulation of the cell 

cycle, angiogenesis receptors, and pro-apoptotic proteins by intrinsic and extrinsic 

routes. Therefore, the use of undifferentiated MSC, administered intratumorally, and 

intravenously, is possibly a promising treatment for melanoma. 

Descriptors: Tumor; Melanoma; Mesenchymal stem cells; Immunomodulatory; 

Apoptosis 
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1.1. Câncer 

Câncer é a terminologia atribuída a um conjunto de doenças que compartilham 

características em comum, como crescimento desordenado de células e capacidade 

invasiva, sendo heterogêneo e apresentando características únicas em sua composição 

celular, genética e epigenética 
1-4

.

A carcinogênese é um processo que se divide em várias etapas que refletem 

alterações genéticas, que conduzem a transformação progressiva de células humanas 

normais em derivados altamente invasivos 
5,6

. Vários trabalhos indicando que os 

genomas das células tumorais são invariavelmente alterados em diversos pontos, tendo 

sofrido ruptura, como mutações pontuais e/ou alterações no complemento 

cromossômico 
7
.

Hanahan e Weinberg, (2000) propuseram seis características básicas, onde juntas 

constituem um princípio organizador, favorecendo uma lógica para a compreensão da 

diversidade de neoplasias existentes 
8
. As seis características, consistem em 

autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade a sinais inibidores de 

crescimento, evasão de morte celular regulada (apoptose), potencial replicativo 

ilimitado, angiogênese sustentada e invasão e metástase de tecidos (Figura 1). 

Figura 1. As marcas do câncer. Adaptado Hanahan e Weinberg, (2000). 
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Com o crescente número de pesquisas, outras características foram propostas 

como sendo fundamentalmente importantes no processo carcinogênico 
9-13

 (Figura 2).

Figura 2. Marcas emergentes e características de habilitação. Adaptado Hanahan e 

Weinberg, (2011). 

As interações dinâmicas entre as células tumorais e seus microambientes 

circundantes desempenham papéis críticos em conferir um comportamento agressivo e 

metastático ao tumor 
14

. Embora as células tumorais primárias dependam inicialmente

de seus microambientes locais para estímulos pró-crescimento, os tumores acabam 

superando seu suprimento local de sangue, levando a regiões focais e eventualmente 

difusas, de níveis reduzidos de oxigênio e nutrientes 
15,16

.

1.2. Microambiente Tumoral 

O desenvolvimento do câncer está altamente associado ao estado fisiológico do 

microambiente tumoral 
17

. O microambiente tumoral apresenta em sua conformação

diversas linhagens celulares, sendo composto por células neoplásicas e uma estrutura de 

apoio formada pelo estroma tumoral composto por fibroblastos, células tronco 

mesenquimais (CTM), pericitos, ocasionalmente adipócitos, sangue, rede vascular 

linfática e células imunológicas, como por exemplo, linfócitos T e B, células natural 

killer e macrófagos associados a tumores 
18–21

. Dessa maneira, há um sistema complexo
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de sinalização produzido pelas células tumorais, que envolvem sinais reguladores que 

estimulam as células presentes no estroma para proliferarem e migrarem. As células 

presentes no estroma participam dos processos de sinalização celular, respondendo aos 

estímulos emitidos pelas células tumorais, liberando componentes necessários para o 

desenvolvimento tumoral, suporte, estrutura, vascularização e matriz extracelular 

tumoral 
19,22,23

 (Figura 3).

Figura 3. Anatomia do microambiente tumoral. Adaptado Roma-rodrigues et al., (2019). 

Em condições normais, as células estromais não possuem características de 

malignidade, atuando na manutenção estrutural e funcional de tecidos sadios. 

Entretanto, quando em contato com células tumorais, as células estromais normais 

podem adquirir fenótipos alterados e passar a suportar a progressão tumoral 
24

. 

Fibroblastos associados ao tumor (FAT) tanto podem ter migrado ao sítio tumoral, 

como também ser originado no próprio microambiente a partir de outras células, tais 

como, pericitos, células epiteliais, endoteliais e CTM. Os FAT são responsáveis pelo 

remodelamento da matriz extracelular do tumor (MET) e da arquitetura dos tecidos, 

principalmente por produzirem MET e liberação de citocinas, contribuindo com a 

capacidade invasiva das células tumorais 
25

.

Células imunes que são recrutadas ao sítio do tumor com a finalidade de impedir 

o crescimento tumoral, podem ser convertidas dentro do estroma tumoral, passando a
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contribuir para a sustentação do tumor, entre elas macrófagos, linfócitos T e células 

natural killers 
17,18,26

. Entre as células imunes mais importantes recrutadas ao sítio

tumoral estão os macrófagos. Uma vez dentro do microambiente tumoral, essas células 

passam a ser chamadas de macrófagos associados ao tumor (MAT) e mudam o seu 

fenótipo de M1 para M2. Macrófagos do tipo M1 são considerados como atenuantes da 

resposta imune antitumoral, remodelamento da MEC e progressão tumoral 
20,26

.

A transição endotelial-mesenquimal (EndMT) é um processo de conversão 

fenotípica em que as células endoteliais perdem suas características específicas e obtêm 

propriedades mesenquimais. Enquanto EndMT é fisiologicamente induzido durante o 

desenvolvimento embrionário do coração, também é patologicamente induzido em uma 

ampla gama de doenças associadas à fibrose e vasculopatia 
27–29

. Na patologia do

câncer, um estudo marcante de Zeisberg et al. mostraram que EndMT é uma fonte 

potencial de fibroblastos associados ao câncer, que são células tumorais do estroma bem 

conhecidas, tipicamente reconhecidas por terem um papel pró-tumor 
30–32

.

Nos tumores, as células endoteliais recrutadas passam a produzir citocinas e 

fatores de crescimento que afetam as células no microambiente, formando vasos 

sanguíneos que servirão tanto para nutrição, quanto para as células tumorais migrarem 

através da circulação, dando início ao processo metastático 
33–35

. Por sua importância no

desenvolvimento tumoral, células endoteliais tumorais são importantes alvos das 

terapias que utilizam agentes bloqueadores, que possam gerar desarranjo da 

neovasculatura e consequentemente inibição do processo de metástase e suprimento do 

tumor (Figura 4). 
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Figura 4. Conceito de tumores como órgãos aberrantes compostos por células tumorais e 

normais recrutadas, ambas contribuindo funcionalmente para os fenótipos tumorais. 

Adaptado Hanahan e Weinberg, (2000). 

1.3. Melanoma cutâneo 

O melanoma cutâneo (MC) é uma transformação maligna dos melanócitos, 

células derivadas da crista neural produtoras de melanina que podem ser encontradas 

principalmente na epiderme basal e nos folículos capilares, ao longo das superfícies 

mucosas, meninges e na camada coróide do olho, ou de células névicas melanocíticas, 

como nevos atípicos ou congênitos, ou ainda, raramente, de melanócitos em sítios 

viscerais 
36–38

.

O MC é mais comum na população caucasiana, pela exposição crônica ou 

intermitente da pele a radiação solar, geralmente em indivíduos mais velhos (>55 anos), 

em áreas como cabeça e pescoço, bem como região dorsal das extremidades superiores 

39
. Alta expressão de fatores oncogênicos como B-Raf (BRAF), neurofibromina-1 

(NF1) e carga mutacional em NRAS, BRAF, TERT e/ou CDKN2A geralmente 

relacionada à exposição aos raios ultravioleta (UV) 
39–41

. Foi observado que BRAF é

mutado em até 80% dos nevos benignos, resultando em proliferação limitada de 

melanócitos por meio da ativação mediada por oncogene da senescência celular 
42,43

.

Cerca de oito a 14% dos pacientes que recebem o diagnóstico de melanoma apresentam 

história familiar. Estima-se que cerca de 10% dos pacientes diagnosticados com mais de 

um melanoma primário sejam portadores de uma mutação de predisposição hereditária a 
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esse tumor. Até o presente momento, os genes CDKN2A e CDK4 estão associados a 

melanoma familiar 
44 

(Figura 5).

Figura 5. Fatores de risco associado ao aparecimento e desenvolvimento do melanoma 

cutâneo. In: https://app.pulsenotes.com/surgery/plastics/notes/melanoma. 

A incidência de MC vem aumentando nas últimas duas décadas em uma taxa 

mais rápida que qualquer outro tipo de câncer 
45–46

. Em todo o mundo, cerca de 232.100

mil (1,7%) dos casos de cânceres malignos primários diagnosticados recentemente 

(excluindo câncer de pele não melanoma) são casos de melanoma cutâneo, e cerca de 

55.500 mil mortes (0,7% de todas as mortes por câncer) são devido ao melanoma 

cutâneo anualmente 
47

. As taxas de incidência e mortalidade do melanoma cutâneo

variam amplamente entre os países, sendo as maiores incidências na Austrália e Nova 

Zelândia e nos países do Norte, Centro e Leste Europeu 
2,48

 (Figura 6).

Atualmente representa 3% do total de casos de cânceres de pele no Brasil e 

apresenta uma elevada taxa letalidade 
1
. Este aumento vem em ritmo mais rápido do que

qualquer outro câncer, só superado pelo câncer de pulmão. Em termos de perdas 

potenciais de anos de vida, é o segundo mais agressivo, sendo superado apenas pela 

leucemia em adultos 
49,50

. O número de casos novos estimados para cada ano do triênio

2020-2022 será de 4.200 mil em homens e de 4.250 mil em mulheres.  Em relação à 

mortalidade estima-se 1.031 mil óbitos em homens, e de 804 óbitos em mulheres 
1
.

https://app.pulsenotes.com/surgery/plastics/notes/melanoma
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Figura 6. Incidência mundial estimada padronizada por idade de melanoma cutâneo em homens 

e mulheres. Adaptado Schadendorf et al., (2018). 

Trata-se de uma doença multifatorial, em que fatores genéticos, imunológicos e 

ambientais estão envolvidos e interagem entre si, gerando uma conjuntura favorável 

para o desenvolvimento do tumor. O seu diagnóstico compreende basicamente a 

anamnese e os exames macroscópico e histopatológico, a partir de avaliação clínica e 

biópsia, respectivamente 
37

.

A imunohistoquímica é uma ferramenta de auxílio diagnóstico importante e que 

vem sendo empregada rotineiramente nos casos em que o diagnóstico diferencial é 

necessário, especialmente nos casos com lesões pouco diferenciadas, com pouco ou 

nenhum pigmento. Os mais utilizados são os anticorpos contra a proteína S100, que está 

expressa em todos os melanomas, nevos e, em alguns outros tumores, e os anticorpos 

monoclonais HMB-45, MIB1, MELAN-A, MITF e SOX10 (Tabela 1) 
51–55

.

Tabela 1. Anticorpos monoclonais mais utilizados para diagnóstico de melanoma por 

imunohistoquímica. 

Anticorpos Função 

HMB-45 Anticorpo monoclonal reagente contra um antígeno presente em tumores 

melanocíticos, como os melanomas. 

MIB1 Marcador da atividade proliferativa e correlaciona-se com a 

agressividade biológica do tumor. 

MELAN-A 

Proteína melan-A, também conhecida como antígeno do melanoma 

reconhecido pelas células T1 ou MART-1, é um marcador de 

melanócitos normais e neoplásicos melanoma, tumores da córtex adrenal 

e do estroma ovariano. 

MITF 
O fator de transcrição associado à microftalmia, cuja função é crítica na 

manutenção da linhagem dos melanócitos. 

SOX10 
É um fator de transcrição nuclear que desempenha um papel importante 

na diferenciação das células melanocíticas 
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O estadiamento do MC é de vital importância no planejamento terapêutico e no 

prognóstico do paciente. De acordo com o American Joint Committe on Cancer 

(AJCC), o estadiamento da neoplasia é baseado na espessura do tumor (índice de 

Breslow), na presença ou não de ulceração, no acometimento ou não de metástase loco 

regional, na presença ou não de metástases à distância, bem como seu sítio de 

localização e no nível sérico normal ou elevado de desidrogenase lática (DHL) 
56,57

.

Em 2016, novas curvas de sobrevida específica por MC foram propostas 

considerando dados de volume tumoral nos linfonodos, presença ou não de ulceração e 

número de linfonodos positivos. Pacientes com tumores de baixo volume nos 

linfonodos (≤ 2 mm), sem ulceração, podem alcançar taxas de sobrevida  em  torno  de  

93%  em  5  anos  e  88%  em  10 anos 
56

.

Apesar dos esforços empreendidos, a melhor terapêutica do MC ainda é o 

diagnóstico precoce. Lesões primárias devem ser excisadas cirurgicamente. Depois de 

realizado a cirurgia, a quimioterapia é o método mais indicado. Dificilmente a 

radioterapia será associada, por ser um tumor altamente resistente 
58

.

O primeiro agente quimioterápico usado para o tratamento do melanoma foi a 

Dacarbazina, um agente antineoplásico do grupo dos alquilantes, que exerce seus efeitos 

causando danos no material genético, resultando em morte celular. Nos dias atuais, 

ainda é considerada o medicamento de referência para melanoma metastático, com uma 

taxa de resposta de 15-20%, embora a maioria das respostas não seja sustentada. Após o 

tratamento com dacarbazina, as células de melanoma ativam a via da quinase regulada 

por sinal extracelular, que resulta em superexpressão de interleucina-8 (IL) e fator de 

crescimento endotelial vascular. As células do melanoma utilizam esse mecanismo para 

escapar do efeito citotóxico da droga, desenvolvendo assim resistência ao tratamento 
59

.

Recentemente foram introduzidas novas drogas no tratamento do melanoma, 

com alvo especificidade para os principais genes mutados. Exemplos destas são o 

Vemurafenibe e Selumetinibe, que inibem diretamente a proteína dos genes BRAF e 

MEK 
60–64

. Outro  grupo  são  drogas  que  tem  como alvo inibitório na modulação da 

resposta imune, como, Ipilimumabe, nivolumabe e Tremelimumabe são exemplos de 

drogas que bloqueiam os ligantes CTLA-4 em linfócitos T citotóxicos culminando em 

ativação e proliferação destas células 
65–69

. As terapêuticas adjuvantes empregadas nos 

melanomas avançados, não têm conseguido influenciar decisivamente a sobrevida, 

gerando respostas de curta duração e com efetividade inferior a 5% dos casos utilizados, 
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evidenciando a necessidade de realização de novos estudos experimentais com novas 

drogas 
70

.

1.4. Células-tronco 

As células-tronco (CT) são células indiferenciadas comuns a todos os 

organismos multicelulares e têm capacidade de gerar uma cópia idêntica de si mesma e 

com potencial de diferenciar em vários tecidos. Progenitoras de mais de 200 tipos de 

células presentes no corpo adulto, as CT podem ser utilizadas na reparação e 

regeneração de tecidos, ou de órgãos danificados, por meio de substituição das células 

não funcionais por células normais 
71–74

.

Em relação ao seu local de origem, as CT são divididas em dois grandes grupos: 

as células-tronco embrionárias (CTE), quando são derivadas do zigoto e da massa 

celular interna do blastocisto embrionário, e as células-tronco adultas ou somáticas 

(CTA), que são aquelas obtidas do sangue de cordão umbilical, da medula óssea e do 

sangue periférico, entre outros 
75,76

 (Figura 7). As CT podem ser classificadas de acordo 

com sua capacidade de diferenciação em: multipotentes, que se diferenciam em vários 

tipos de células de um mesmo folheto embrionário; oligopotentes, que se diferenciam 

em poucas células de um mesmo folheto embrionário e unipotentes, que se diferenciam 

em um único tipo de célula de um mesmo folheto embrionário 
73,77–80

.

Figura 7. Origem das células-tronco embrionárias. Adaptado Surani e Tischler, (2012). 
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Uma das características das CTE é a imortalidade em cultura, podendo ser 

mantidas em várias centenas de passagens, no estado indiferenciado, mantendo sua 

composição cromossômica normal, já CT adultas ou somáticas, são células 

indiferenciadas localizadas entre as células diferenciadas que compõem tecidos ou 

órgãos de um organismo, tendo a função de manter e reparar os tecidos nos quais elas se 

encontram 
73,81,82

.

Órgãos que apresentam grau significativo de renovação celular, como medula 

óssea e pele, têm tendência a apresentar maiores populações de CTA. Assim, as CTA 

têm sido isoladas e caracterizadas em diferentes tecidos do corpo, como medula óssea, 

cordão umbilical, encéfalo, epitélio, polpa de dente e tecido adiposo 
83–89

 (Figura 8).

As CTA podem expandir sua capacidade multipotente. Seu uso clínico, nestas 

condições, é desaconselhável devido redução das taxas de mitose e pela probabilidade 

de acúmulo de mutações 
90

. Assim como as CTE, essas células apresentam a enzima 

telomerase e poderiam, portanto, não estar sujeitas à senescência celular, fenômeno que 

ocorre nas demais células somáticas diplóides, devido ao encurtamento dos telômeros, 

após sucessivas mitoses. Entretanto, observa-se que com o avanço da idade, as CTA 

passam a apresentar baixa quantidade de telomerase, o que poderia limitar a capacidade 

de proliferação celular 
73,77–79,82,91,92

.
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Figura 8. Células-tronco adultas ou somáticas. Adaptado DrStem Cell, (2020). fonte: 

https://drstemcell.com/stem-cell-therapy/adult-somatic-stem-cells/, acessado: 

10/07/2020 

1.5. Células-tronco mesenquimais 

As células-tronco mesenquimais (CTM) foram descritas inicialmente por 

Friedenstein et al., (1976), que descobriram sua capacidade de adesão a placas de 

cultura, a semelhança com fibroblastos in vitro e  a  formação  de  colônias,  sendo, por 

isso, também chamadas de unidades formadoras de colônias fibroblásticas 
93–96

. Não são

células funcionalmente e biologicamente iguais, principalmente relacionadas ao seu 

potencial terapêutico e capacidade de diferenciação. Podem originar uma variedade de 

tipos celulares, tais como osteócitos, condrócitos, células adiposas, e outros tipos de 

tecido conectivo tais como os tendões 
97–99

 (Figura 9).

https://drstemcell.com/stem-cell-therapy/adult-somatic-stem-cells/


47 

Figura 9. Capacidade de diferenciação das células-tronco mesenquimais. Adaptado Uccelli et 

al., (2008). 

As CTM são células progenitoras não hematopoiéticas, que podem ser isoladas 

de diferentes tipos de tecidos. A medula óssea (MO) hoje é a principal fonte para 

isolamento de CTM, mesmo sendo um processo altamente invasivo, doloroso, 

necessitando de anestesia geral ou bloqueio regional, com isso, fontes alternativas para 

isolar CTM têm sido objeto de intensa investigação 
100,101

. Uma dessas fontes é o sangue

do cordão umbilical (SCU), que pode ser obtido por um método menos invasivo, sem 

prejuízo para a mãe ou a criança, mas em momento único da vida. Possui características 

semelhantes às CT da MO em relação a quantidade e potencial de diferenciação 
100,101

.

Outra fonte é o tecido adiposo (TA), que utiliza um método menos invasivo 

(lipoaspiração). Tem-se demonstrado que o TA obtido de lipoaspiração contém CT em 

concentrações semelhantes a MO por grama de tecido. As CT derivadas de tecido 

adiposo (CT-TA) podem ser isoladas do material lipoaspirado em grande número e 

crescem facilmente sob condições habituais de cultura celular. A diferenciação em 

outros tecidos também já foi confirmada 
100–102

.
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Kern et al. (2006) e Peng et al., (2008), demonstraram que as CT derivadas de 

MO, SCU e TA possuem semelhanças em relação a morfologia, fenótipo imune, 

sucesso no índice de isolamento, frequência de formação de colônias e capacidade de 

diferenciação em outros tecidos 
103,104

.

De todas as linhagens de CTA estudadas até o momento, as CTM apresentam 

maior plasticidade. Acredita-se que as CTM podem fusionar-se a uma célula adulta-

alvo, assumindo o padrão de expressão gênica da célula a qual se uniu 
105–108

. Outro

mecanismo de diferenciação é a interação com as células vizinhas. As CTM secretam 

grande variedade de quimiocinas, expressam receptores para citocinas e fatores de 

crescimento. Dessa forma interagem e se diferenciam em linhagens celulares distintas, 

de acordo com essa sinalização 
109

.

As CTM também apresentam efeitos imunossupressores interferindo na 

diferenciação, maturação e ativação dessas células por meio de liberação de IL-6 e de 

fator de crescimento estimulador de macrófago (M-CSF), além disso, liberam PGE2 e 

TGF-ß inibindo proliferação e perda do potencial citotóxico de células natural killer 

(NK), por suprimirem a síntese de IL-2, IL-15 e INF-γ 
110–115

. Foi observado que as

CTM expressam quantidades ínfimas de complexo de histocompatibilidade MHC-I e 

MHC-II 
94,116

. O MHC é utilizado no processo de seleção clonal positiva e negativa

realizado pelas células de defesa do organismo, logo, na ausência de MHC, como 

verificado nas CTM, o processo de reconhecimento do material estranho não ocorre, 

impedindo que o organismo as reconheça como não próprias e proceda com a rejeição 

117,118
. 

1.6. Câncer: Terapias à base de células-tronco 

Devido ao seu tropismo para o nicho tumoral, as CTM apresentam alto potencial 

antitumoral, sendo também um promissor vetor para a liberação de agentes antitumorais 

119,120
. Os efeitos das CTM sobre as células tumorais irão depender de vários fatores, 

como o tipo de CTM, sua origem, os tipos de linhagens de células, as condições 

experimentais e fatores secretados pelas CTM, bem como, as interações entre CTM, 

células do sistema imunológico e as células tumorais 
119

.

A capacidade de homing que as CTM possuem, permite que elas sejam 

mobilizadas e se integrem aos tecidos danificados 
121

. Acredita-se que a migração das

CTM em direção ao tumor seja determinada por sinalização inflamatória semelhante a 

uma ferida crônica que não cicatriza 
122

. O mecanismo pelo qual as CTM migram e
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atingem esses locais alvos ainda não é completamente compreendido, embora alguns 

estudos já tenham mostrado que essa migração é dependente de diferentes citocinas e 

seus respectivos receptores 
123,124

. Sendo assim, quando essas células são manipuladas

para fins terapêuticos, essa característica pode resultar em um efeito mais 

especificamente localizado, mesmo quando as CTM modificadas são administradas 

sistemicamente. Isso contribui para que possam entregar diretamente no tumor 

moléculas, proteínas ou genes terapêuticos que poderiam ser tóxicos ou inativados pelo 

indivíduo se administrados livremente na corrente sanguínea 
19,119,125

.

CTM têm se mostrado promissoras como uma abordagem terapêutica para 

tumores cerebrais com tropismo tanto por sítios tumorais primários, quanto metastáticos 

126
. CTM derivadas de medula óssea foram capazes de migrar para glioma humano, em 

modelo animal, tanto quando injetadas intravascularmente, quanto intracranialmente, 

mesmo que em hemisfério oposto ao qual o glioma foi implantado 
127,128

. Houve 

migração das CTM impedindo o desenvolvimento de gliomas por reduzir a angiogênese 

e a invasão, provavelmente por indução de gliose tumoral, em modelos animais de 

camundongo e embrião de galinha 
129,130

. As células-tronco do próprio tecido neural 

(CT-TN) migram seletivamente para gliomas malignos in vivo e in vitro, e também têm 

sido utilizadas como veículo de entrega de terapias citotóxicas e imunomodulatórias nos 

sítios-alvo 
131–133

.

Dentre os mecanismos observados, os que desempenham papel principal na 

inibição da proliferação tumoral para a maioria dos tumores estudos é a inibição da via 

de sinalização de Wnt/β-catenina (desempenhando papel significativo na proliferação 

celular, migração e diferenciação de células-tronco e células tumorais) e da inibição da 

via de sinalização de PI3K/Akt/mTOR (que estimula a progressão, sobrevivência, 

migração e metabolismo do ciclo celular através da fosforilação de resíduos de serina ou 

treonina) 
19,134

.

No entanto, paradoxalmente enquanto alguns estudos reportam que as CTM são 

capazes de suprimir o crescimento do tumor, outros demonstram que as CTM podem 

promover o efeito oposto, contribuindo para a progressão e a metástase tumoral 
135–138

.

Foi observado que CTA foram capazes de induzir a formação de metástases 

pulmonares de câncer de mama, quando co-injetadas com células tumorais em 

camundongos, mediado pela quimosina CCL5, liberada pelas CTA após indução pelas 

células tumorais 
136,139

.  Outro estudo realizado em tumores cerebrais de camundongo
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infiltrados por CTM demonstrou que a presença dessas células favorece a progressão do 

tumor. In vitro, os autores viram que CTM aumentam a proliferação de células GL261, 

uma linhagem de glioblastoma 
140

.

Verificou-se que as CTM contribuem para o desenvolvimento tumoral através da 

supressão da resposta imune (secretando indoleamina 2,3-dioxigenase, PGE2, IL-6), 

promoção de metástase e mediação na transição epitélio-mesenquimal (TEM), 

secretando VEGF, PDGE, BFGF, IL-6, IL-8, TGF-β, através da injeção com CTM e 

A375SM (linhagem de câncer de pulmão) subcutaneamente em camundongos nudes. 

Verificaram assim, que as células tumorais induziram a proliferação das CTM e que 

uma porção significativa de CTM era incorporada na arquitetura tumoral, levando a 

formação de cápsula fibrosa na periferia do tumor, contribuindo para a formação do 

estroma tumoral 
19,134,141,142

.

A interpretação destas discrepâncias é dificultada por dois fatores principais: 

primeiro, pelo número restrito de tipos tumorais estudados até o momento e, segundo, 

pela ausência de informações sobre os mecanismos de sinalização entre CTM e células 

tumorais, que são relevantes para a disseminação metastática. As contradições acerca 

dessas informações podem também estar relacionadas à variabilidade e à 

heterogeneidade nas células-tronco adultas de diferentes fontes, ou a diferenças nos 

métodos de isolamento e condições de cultura in vitro 
143

. Dentro dessa questão, outro

ponto a ser discutido ainda é o de que quando exposto ao ambiente hostil do tumor 

(produção de fatores de crescimento e citocinas), a presença de estresse oxidativo e de 

espécies de reativas de oxigênio capazes de provocar danos no DNA, as CTM 

potencialmente possam sofrer transformação maligna, contribuindo assim para a 

recorrência do tumor 
142,144,145

.

Entender como controlar cada fator isoladamente e/ou em conjunto será de 

fundamental importância para o estabelecimento de protocolos de tratamento mais 

eficientes para cada tipo de tumor ou mesmo para cada caso.  

1.7. Melanoma: Terapias à base de células-tronco 

Elzaouk e Pavlovic, (2006) demonstraram que CTM humanas transduzidas de 

forma estável com um vetor retroviral que expressa a citocina interleucina-12 (IL‐12), 

em um modelo de melanoma de camundongo, reduziu fortemente a formação de 

metástases pulmonares, e essa atividade era dependente da presença de células natural 

killer neste cenário experimental 
146

. Petrov et al., (2020) também verificou aumento
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significativo da taxa de sobrevivência após injeção intravenosa única de CTM em uma 

dose de 10
6
 células em modelo de experimental B16-F10, este fenômeno pode ser 

associado a reprogramação de macrófagos teciduais residentes 
147

. Resultado oposto foi 

observado quando injetado 2×10
6
/células, reduzindo a taxa de sobrevida.

Outros estudos evidenciaram a efetividade das CTM na redução do crescimento 

de células de melanoma cutâneo, aumentando significativamente a taxa de sobrevida. 

Foi observado que a administração sistêmica de CTM produtoras tanto de IFN-α como 

IFN-β reduziu o crescimento de células de melanoma B16-F10 e prolongou 

significativamente a sobrevivência, bem como CTM expressando uracil 

fosforibosiltransferase em combinação com 5-fluorocitosina mediou uma sobrevivência 

livre de tumor a longo prazo, evidenciando que as CTM podem ser eficientemente 

utilizadas em abordagens imunoterapêuticas dirigidas.
139,148–152

Souza, (2012) verificou que as CTM aumentaram a incidência de 

micrometástases pulmonares após a co-infusão subcutânea com células B16-F10. Esta 

indução de metástase correlacionou-se com a ativação da TEM nas células de melanoma 

in vitro pelo secretoma das CTM. Tal efeito foi mediado pela ativação da via HGF/Met 

nas células B16-F10, levando-as a adquirir propriedades metastáticas como redução da 

ancoragem à fibronectina e aumento da mobilidade e do potencial de invasão 
153

. Foi 

visto que um dos fatores que leva a CTM a potencializar atividade pró-tumoral é a 

acidose do microambiente tumoral, orquestrando uma simbiose potencial, levando a 

CTM a expressar um nível mais alto de TGF-β induzindo TEM 
154,155

.

Apesar das pesquisas realizadas com células tronco adultas serem promissoras, 

ainda há necessidade de muito trabalho e investimento para utilização segura na terapia 

celular. Pouco se conhece sobre os mecanismos através dos quais esta terapia produz 

resultados efetivos, como a melhor via para administração destas células e sua 

concentração, os mecanismos de integração das células transplantadas com as demais 

células do órgão lesado, a existência ou explicação dos mecanismos de fatores que 

estimulam a migração destas células aos sítios de injúria tecidual, os aspectos que 

controlam a sobrevivência, proliferação e diferenciação destas células in vitro e in vivo. 

A escassez de estudos no uso da terapia celular no tratamento do melanoma 

motivou o desenvolvimento deste trabalho experimental, para que o conhecimento dos 

fatores citados possa auxiliar no desenvolvimento de protocolos clínicos seguros, que 

possam vir a ser empregados em seres humanos. 
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2. OBJETIVOS
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2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho avaliou o efeito antitumoral e imunomodulatório das 

células-tronco mesenquimais da medula óssea no tratamento de camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma murino B16-F10, pelas vias de administração 

endovenosa e intratumoral. 

2.2. Objetivos específicos 

● Desenvolver modelo dorsal e metastático de xenotransplante de melanoma

murino em camundongos C57BL/6J;

● Caracterizar as células tumorais após o estabelecimento e tratamento dos

camundongos portadores de melanoma;

● Obter e caracterizar as células-tronco mesenquimais da medula óssea de

camundongos C57BL/6J;

● Avaliar a expressão de marcadores associados à proliferação, controle de

progressão, morte celular programada e angiogênse;

● Estabelecer o protocolo experimental de tratamento do melanoma murino com

células-tronco mesenquimais da medula óssea de camundongos C57BL/6J, pelas

vias de administração endovenosa e intratumoral.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1. Animais 

Foram utilizados 30 camundongos fêmeas, isogênicas, adultas e clinicamente 

sadias da linhagem C57BL/6J, obtidos do Biotério Central e alocados no Biotério da 

Divisão de Desenvolvimento e Inovação Científico do Instituto Butantan, com 

aproximadamente 25g e idade variando de 6 a 8 semanas. A linhagem de células 

tumorais de melanoma murino (B16-F10) é originada do camundongo Mus 

musculus C57, American Type Culture Colletion (ATCC®). Dessa maneira, os 

camundongos C57BL/6J são hospedeiro histocompatíveis recomendado para tumores 

transplantáveis, entre eles o melanoma murino B16-F10. 

3.2. Ambiente de experimentação 

Os camundongos foram alojados no Biotério da Divisão de Desenvolvimento e 

Inovação Científico do Instituto Butantan, com sistema de climatização com controle de 

temperatura (22 a 24ºC), umidade e luminosidade (12h de ciclo claro). Foram mantidos 

em caixas de polipropileno, padrão para camundongo (49x34x16cm), com tampas 

gradeadas de arame galvanizado com tratamento antioxidante, com cinco animais por 

caixa, no máximo, sendo limpas duas vezes por semana, com troca de serragem e 

alimentação. Foi utilizada serragem esterilizada em autoclave, e para alimentação ração 

Nuvilab para camundongos e água fresca permanente. O manejo dos camundongos 

obedeceu às normas estabelecidas pelos procedimentos operacionais padrão da 

Comissão de Ética no uso de animais do Instituto Butantan (CEUAIB) e pelos 

princípios éticos da experimentação animal do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), foram aprovadas pela CEUAIB (número do protocolo: 928/12) e 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CEP-FMUSP) (número do protocolo: 012/13) (Anexo 1). 

3.3 Ensaios in vitro 

3.3.1 Cultura da linhagem de melanoma murino B16-F10 

As células tumorais da linhagem tumoral de melanoma murino B16-F10 

foram adquiridas do banco da ATCC® CRL-6™, cultivadas em meio de cultura 

RPMI-1640 (Cultilab, Campinas, São Paulo), pH 7.0, suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB) inativado, 2 mM de L-glutamina e 1% de antibióticos 

(10.000 UI/mL de penicilina e 10 mg/mL de estreptomicina). Os frascos de cultura 

foram mantidos em 
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estufa para incubação de células contendo atmosfera úmida com 5% de CO2 a 37°C. 

Após atingirem a confluência aproximada de 90%, as células foram sub-cultivadas para 

ampliação, realização de experimentos ou congelamento. 

Antes da realização dos experimentos, as células foram contadas em câmara de 

Neubauer, utilizando-se corante azul de tripan (1%), que é excluído do citoplasma das 

células viáveis que possuem membrana celular intacta. Apenas as células com 

viabilidade igual ou superior a 90% foram utilizadas nos ensaios. 

3.3.2. Isolamento e cultura das células-tronco mesenquimais de 

camundongos C57BL/6J 

Após analgesia com solução contendo cloridrato de cetamina 35mg/kg e 

cloridrato de xilazina 80mg/kg, conforme protocolo descrito no Use of Experimental 

Animals at Johns Hopkins – Guide to the Care and Use of Experimental Animals, foi 

realizado o deslocamento cervical de dois camundongos da linhagem C57BL/6. A pele 

da região femoral esquerda foi submetida à tricotomia e assepsia com iodo degermante, 

álcool e polivinilpirrolidona. Posteriormente, os animais foram posicionados em 

decúbito lateral esquerdo, a articulação femoral foi flexionada e em seguida uma agulha 

de Rosenthal nº 6, de 16Gx15 cm, foi inserida na região da cabeça do fêmur, por meio 

de movimentos rotacionais. Após a penetração na cortical óssea, foram aspirados 2ml da 

medula óssea (MO), em seringa de 10ml contendo 0,1 ml de solução fisiológica estéril 

com heparina sódica (5000u/mL). Durante o procedimento, foram realizados 

movimentos lentos com a seringa para homogeneização do sangue, evitando a formação 

de coágulos. Para isolamento e melhor separação das células tronco mesenquimais, as 

amostras foram diluídas em 2ml de solução tampão (PBS) e centrifugadas a 900rpm, 

por 10min. Após centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido 

em 1ml de meio RPMI, pH 7.0, suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB) 

inativado, 2 mM de L-glutamina e 1% de antibióticos (10.000 UI/mL de penicilina e 10 

mg/mL de estreptomicina). As células foram avaliadas em número e viabilidade pela 

coloração de azul tripan, em câmara de Neubauer, utilizando-se microscópio de campo 

claro. A concentração das células foi ajustada para 10
5
, 10

4
 e 10

3 
cel/mL e mantidas em

cultura em frascos de 25cm
2
, em estufa para incubação de células contendo atmosfera

úmida com 5% de CO2 a 37°C. A seleção e a expansão das células-tronco 

mesenquimais foram realizadas por repiques sucessivos, sendo utilizadas da terceira a 

décima passagem de cultura, pois, segundo estudos após a décima passagem, há uma 
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instabilidade genómica nessas células pelo aumento da produção de telomerase, 

inviabilizando-as para o tratamento.  

Para caracterização fenotípica das CTM, as suspensões celulares foram lavadas e 

ressuspendidas em tampão FACSflow. Em seguida, foi adicionada 1µg do anticorpo 

primário específico para os marcadores CD90, CD44, CD105, CD73, CD45, CD117 e 

CD11b. Após 1h de incubação, as células foram centrifugadas a 1500 rpm por 10 min, 

seguindo-se a incubação com o anticorpo anti-IgG de camundongo (Alexa-Fluor® 488 

– Invitrogen) por 1h, a 4°C protegidas da luz. Após a ligação específica dos anticorpos, 

as células foram lavadas e ressuspendidas em 200µL de tampão FACSFlows. A 

aquisição dos eventos celulares foi realizada em citômetro de fluxo (FACSCalibur em 

canal de fluorescência FL1-H). 

3.4 Delineamento experimental in vivo 

3.4.1. Inoculação das células tumorais B16-F10 em camundongos 

C57BL/6J 

Os animais foram submetidos à contenção manual e tricotomização na região 

dorsal para posterior inoculação das células tumorais de melanoma murino B16-F10. As 

células foram inoculadas em concentração 5x10
4
, via subcutânea, utilizando seringa de

1ml e agulha hipodérmica (13x0,30 mm). Após o 20º dia da inoculação das células 

tumorais, os camundongos foram tratados com CTM, em concentração de 10
6
,

semanalmente, durante 28 dias. Semanalmente foram avaliados o peso e o perfil 

hematológico. Após o período de tratamento de 28 dias, os animais foram sacrificados, 

e foi coletada a massa tumoral e órgãos internos (pulmão, baço, rins, linfonodos e 

fígado) e sangue (Figura 10). 
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Figura 10. Parâmetros avaliados após a implantação das células tumorais e durante o 

tratamento com CTM. 
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3.4.2 Delineamento Experimental 

Os camundongos C57BL/6J (n=30) inoculados com células de melanoma murino 

B16F10, foram divididos em números de 10 por grupo de experimental, como descritos 

abaixo: 

Grupo controle (tumoral): Os camundongos (n=10) deste grupo experimental 

foram inoculados com células tumorais B16-F10, mas não receberam tratamento 

com CTM, sendo acompanhado semanalmente durante 28 dias. 

Grupo endovenoso (CTM via endovenosa): Os camundongos (n=10) deste 

grupo experimental foram inoculados com células tumorais B16-F10. Após o 20º 

dia da inoculação das células tumorais, os camundongos foram tratados com CTM 

pela via endovenosa semanalmente, durante 28 dias. Durante o protocolo 

terapêutico, o peso foi aferido e o perfil hematológico realizado semanalmente. 

Grupo intratumoral (CTM via intratumoral): Os camundongos (n=10) deste 

grupo experimental foram inoculados com células tumorais B16-F10. Após o 20º 

dia da inoculação das células tumorais, os camundongos foram tratados com CTM 

pela via intratumoral semanalmente, durante 28 dias. Durante o protocolo 

terapêutico, o peso foi aferido e o perfil hematológico realizado semanalmente. 
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3.4.3. Resumo esquemático dos grupos experimentais 
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3.5. Análises do peso e volume tumoral dos camundongos portadores de melanoma 

Durante o período experimental, foi realizada semanalmente a aferição do peso e 

as mensurações das dimensões de comprimento e largura da massa tumoral, dos 

camundongos portadores de melanoma. A mensuração da massa tumoral foi realizada 

usando um paquímetro digital (Mitutoyo, mensuração 0,01 mm) e fotodocumentada em 

câmara digital. Posteriormente as análises foram realizadas utilizando a fórmula para 

mensuração do volume tumoral, descrita abaixo. 

Volume do tumor (mm
3
) = comprimento (mm) x [Largura (mm)]2 /2

3.6. Análise do perfil hematológico 

O perfil hematológico dos animais portadores do melanoma dos grupos de 

tratamento foi determinado no 1°, 7°, 14° e 28° dia, posterior à inoculação das células 

tumorais. As amostras de sangue periférico foram colhidas do plexo submandibular, e 

foi realizada a contagem direta de leucócitos totais (diluição 1/20 em solução de Turk), 

plaquetas (diluição 1/20 em oxalato de amônio) e eritrócitos (diluição 1/1000 em PBS), 

em câmara de Neubauer. A contagem da porcentagem diferencial de leucócitos foi 

realizada em esfregaço sanguíneo corado pelo método de panótico (metanol, eosina, 

hematoxilina), sendo o 100% a quantidade de leucócitos totais obtidos pelo método 

direto. 

Para a contagem do número de reticulócitos foram misturados 20µL de sangue 

com 20µL de corante azul de cresil brilhante, e incubado em banho Maria 37° C por 20 

min, seguidamente foram realizados os esfregaços, e a leitura no microscópio óptico em 

objetiva de imersão. Os valores foram expressos em porcentagem média por campo. 

3.7. Determinação dos marcadores por citometria de fluxo das células da massa 

tumoral após o período tratamento 

A massa tumoral dos camundongos portadores de melanoma murino B16-F10 

foi coletada após a eutanásia, no 28º dia, maceradas e fixados em tampão FACSFlow 

com paraformaldeído (2,5%) por 1 hora. As células foram permeabilizadas com Triton 

X-100 (0,1%), por 30 min, a 4°C, para análises dos marcadores CD3, CD4, CD8, CD10,

CD24, CD34, CD44, CD48, CD90, CD105, CD117, ciclina D1, IL6/R, caspase 3 e 8, 

Bax, Bad, VEGF-R1 e VEGF-R2. As suspensões celulares foram lavadas e 

ressuspendidas em tampão FACSflow. Em seguida, foi adicionada 1µg/mL do anticorpo 
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primário específico para os marcadores descritos abaixo (Tabela 2), na presença 

ou ausência de seu inibidor específico. Após 1h de incubação, as células 

foram centrifugadas a 1500 rpm por 10 min, seguindo-se a incubação com o 

anticorpo anti-IgG de camundongo (Alexa-Fluor® 488 – Invitrogen) por 1h, a 4°C 

protegidas da luz. Após a ligação específica dos anticorpos, as células foram lavadas e 

ressuspendidas em 200µL de tampão FACSFlow. A aquisição dos eventos 

celulares foi realizada em citômetro de fluxo (FACSCalibur em canal de fluorescência 

FL1-H). 
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Tabela 2. Anticorpos primários utilizados. 

Anticorpos primários Função 

*Anti- CD3

Pode ser usado como marcador fenotípico para indicar a população de linfócitos T, pois estão 

presentes apenas nestas células. A função do CD3 é transmitir sinais para o interior da célula, 

quando o TCR se liga ao peptídeo antigênico, possibilitando a ativação dos linfócitos T. 

*Anti-CD4

Apresenta-se como monômero transmembrana dos linfócitos T auxiliares na superfície dos 

linfócitos, presentes também em monócitos e em algumas células dendríticas. São capazes de 

interagir com moléculas do MHC de classe II, presentes nas APCs e possuem uma função auxiliar 

na montagem da resposta imune. 

*Anti-CD8

Glicoproteína transmembrana capaz de interagir com a molécula de MHC de classe I, presente em 

todas as células nucleadas do corpo humano. As células citotóxicas atuam na vigilância contra os 

vírus, sua resposta é eficiente e seletiva na maioria das infecções virais, focalizando o local de 

replicação viral e destruindo a célula infectada. 

*Anti- CD10
Marcador de células foliculares e linfoblastos, normais e neoplásicas, além de tumor do estroma 

endometrial e carcinoma de células renais. 

*Anti- CD34 Marcador de células hematopoiéticas primitivas e células endoteliais. 

*Anti- CD24 Marcador de linfócitos T, subtipos de linfócitos B e células mielóides. 

*Anti CD44

O CD44 é o principal receptor de superfície celular para o ácido hialurônico. A ligação entre o 

CD44 e o ácido hialurônico está envolvida com a morfogênese, a inflamação e a invasão tumoral. 

Também está relacionado com a migração e a indução de memória em células T. 

*Anti-CD48

Marcador de ativação de linfócitos B (BLAST-1) ou sinalizando a molécula de ativação linfocítica 

2 (SLAMF2). É um membro da subfamília CD2 da superfamília de imunoglobulina que inclui 

proteínas SLAM (sinalizando moléculas de ativação e diferenciação celular. 

*Anti-CD90

Thy-1 ou CD90 é uma proteína de superfície celular conservada ancorada fortemente glicosilada, 

glicofosfatidilinositol (GPI) de 25-37 kDa com um único domínio de imunoglobulina V-like. Thy-1é 

utilizado na marcação de uma variedade de células-tronco e para os processos axonais de neurônios 

maduros. 

*Anti- CD105

A endoglina que consiste em uma proteína transmembranar componente do receptor do fator 

transformador de crescimento-β (TGFβR), que é altamente expressa em células endoteliais 

vasculares e precursores de células tronco. 

*Anti- CD117/c-kit
Marcador de tumor estromal gastrointestinal, alguns carcinomas e leucemias e 

mastócitos. 

*Anti-Ciclina D1

A Ciclina D1 é uma proteína sensor chave e integrador dos sinais extracelulares nas células em 

início até meados da fase G1 do ciclo celular, sendo importante na regulação da proliferação e 

diferenciação celular. 

*Anti-IL6/R

É uma citocina inflamatória potente, com atividade redundante e pleiotrópica que medeia uma 

série de funções fisiológicas, incluindo a diferenciação de linfócitos, proliferação e sobrevivência 

celular, além de potencializar sinais apoptóticos. 

*Anti-RAIL-receptor

DR4 

TRAIL liga-se aos receptores de morte DR4 (TRAIL-RI) e DR5 (TRAIL-RII). O processo de 

apoptose realizado pela expressão de DR4 é dependente de caspase-8. 

*Anti- Caspase 3

São caspases efetoras, clivam outros substratos protéicos da célula resultando no processo 

apoptótico. Alterações na sua expressão podem ser consideradas como importantes para a 

progressão de tumores e para a resistência aos tratamentos. 

*Anti-Caspase 8 Caspases iniciadoras, clivam proformas inativas de caspases efetoras. 

**Anti-Bax 
É um membro da família de proteínas Bcl-2, as quais atuam como controladores de apoptose. A 

hiperexpressão de Bax promove a morte celular. 

**Anti-Bad 
Bad é uma proteína pró-apoptótica de aproximadamente 22 kDa que auxilia no início da morte 

celular. Ela exibe sequência homóloga a Bcl-2, uma proteína que previne apoptose. 

*Anti-VEGFR1 Os fatores de crescimento endotelial vascular (VEGF R1 e R2) são proteínas de sinalização 

envolvidas tanto na vasculogênese quanto na angiogênese. *Anti-VEGFR2

* Fabricante: Abcam, Cambridge, MA, United States
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** Fabricante: Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, EUA 

3.8. Análise das fases do ciclo celular por citometria de fluxo das células da massa 

tumoral após o período tratamento 

Uma das aplicações da citometria de fluxo é a avaliação do conteúdo do DNA 

celular mediante marcadores fluorescentes como o Iodeto de Propídeo (PI), que se 

intercalam estequiometricamente às duplas fitas de DNA, sendo os sinais de 

fluorescência captada em FL2-H, o qual é proporcional ao conteúdo de DNA no interior 

da célula, mostrando assim a distribuição das populações celulares presentes na amostra 

ao longo das diferentes fases do ciclo celular. 

A massa tumoral dos camundongos portadores de melanoma murino B16-F10 

foi coletada após a eutanásia, no 28º dia, maceradas e fixados em 1mL de álcool frio 

70%, e estocadas a -20°C. No momento da análise, as células foram centrifugadas a 

1800 rpm, por 5 min e lavadas em PBS. Em seguida, as células foram centrifugadas 

novamente e ressuspensas em 100µL de tampão FACSFlow, contendo 1.8µL de solução 

de iodeto de propídeo (PI), 0.1% Triton X100 e 4 mg/mL RNAse-A diluído em PBS, 

sendo incubadas por 1h a 4°C, protegidas da luz. Após este período, foi adicionado 1mL 

de tampão FACS, seguido de centrifugação a 1800 rpm, por 5 min. Posteriormente, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 300µL de tampão FACSFlow. 

A leitura das amostras foi realizada no citômetro de fluxo FACSCalibur (Fluorescence 

Activated Cell Analyser – Becton e DicKinson, USA), em canal de fluorescência FL2-

H, ajustado para 10.000 eventos. As análises dos resultados foram realizadas por meio 

do software ModFit LT 3.2 (Becton Dickinson). Os histogramas mostram as células 

distribuídas nas diferentes fases do ciclo celular: Sub-G1; G0/G1, S e G2/M, os quais 

foram expressos em porcentagem média ± desvio Padrão (DP). 

3.9. Análise do potencial elétrico mitocondrial das células da massa tumoral 

A determinação do potencial elétrico da membrana mitocondrial foi realizada 

por citometria de fluxo utilizando como sonda a rodamina 123 (Rho123), uma sonda 

lipofílica catiônica fluorescente que se distribui no compartimento mitocondrial, 

emitindo fluorescência verde, medida na região de 530 nm (canal de intensidade FL1-

H), que é proporcional a quantidade absoluta de Rho123. Assim, a redução na 

fluorescência está relacionada com a despolarização, ou seja, a perda do potencial da 

membrana mitocondrial interna. 
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A massa tumoral dos camundongos portadores de melanoma murino B16-F10 

foi coletada após a eutanásia, no 28º dia, maceradas e ressuspensas em 1mL tampão 

FACSFlow. Posteriormente, as células foram contadas e ajustadas para 10
5
/mL tampão

FACSFlow. Em seguida, as células foram incubadas com 15 µg/mL Rho123 (Assay 

Designs Inc., Ann Arbor, MI, EUA), por 10 min no escuro, em 37ºC. O excesso de 

Rho123 foi lavado com meio RPMI sem suplemento, a 4ºC. Após a incubação, as 

células foram fixadas adicionando ProLong® e incubadas a -20°C, no escuro. A leitura 

das amostras foi realizada no citômetro de fluxo FACSCalibur (Fluorescence Activated 

Cell Analyser – Becton e DicKinson, USA), em canal de fluorescência FL1-H, ajustado 

para 10.000 eventos. As análises dos resultados foram realizadas por meio do software 

ModFit LT 3.2 (Becton Dickinson). 

3.10. Eutanásia e coleta dos órgãos internos e massa tumoral 

Após o período experimental (7º, 14º, 21º, 28º dias) de todos os grupos 

experimentais, os animais foram pesados e anestesiados individualmente com 35 mg/kg 

de Vetaset (Cloridrato de Cetamina – princípio ativo: cetamina) e 80 mg/kg de 

Sedafarm (Cloridrato de Xilazina). Posteriormente, foi realizada a laparotomia, com 

inventário macroscópico da cavidade abdominal, e coletado os órgãos internos (coração, 

pulmão, fígado, rins, linfonodos, baço, cérebro e placas de Peyer) e a massa tumoral. As 

peças anatômicas foram pesadas e fotodocumentadas e em seguida, acondicionadas em 

frascos unitários por 24h em tampão formalina 10%, tamponado com o pH 7,4, com 

identificação do animal e grupo ao qual pertencem para a realização de análises 

histopatológicas. 

3.11. Análise histopatológica da massa tumoral e órgãos internos dos animais dos 

grupos de tratamento e controle 

As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Paulista de Dermatopatologia 

Clínica, Jardim Paulista, São Paulo - SP, para processamento histológico de rotina 

(Hystotec). Secções histológicas de 5μm coradas por hematoxilina e eosina (HE) e 

examinadas à microscopia de luz. 

Nos parênquimas dos diversos órgãos foram avaliados os seguintes 

parâmetros: presença, intensidade e características da resposta inflamatória, tipo 

celular predominante no exsudado, proliferação fibroblástica e vascular. Quanto à 

intensidade, a resposta inflamatória foi, subjetivamente, classificada como leve, 



66 

moderada e acentuada. Nas amostras dos tumores de melanoma murino B16-F10 foram 

avaliados: 1) tamanho; 2) simetria; 3) delimitação lateral; 4) maturação; 5) 

disseminação pagetóide; 6) necrose/ulceração; 7) infiltrado inflamatório; 8) regressão; 

9) atipias celulares; 10) mitoses; 11) melanização; 12) proliferação de células isoladas.

Os cortes histológicos foram analisados por um médico patologista sem o conhecimento 

do grupo ao qual pertenciam. 

3.12 Análises estatísticas 

Após a obtenção dos valores individuais dos diferentes perfis analisados dos 

grupos experimentais, os resultados foram tabelados e analisados no programa InstatPad 

Prism 5.0. A análise dos dados foi realizada pelas comparações de três ou mais grupos 

com distribuição não paramétrica utilizando-se a Análise de Variância (ANOVA), 

seguida do teste de comparação múltipla de TUKEY-KRAMER. Todos os valores 

obtidos foram expressos em média±desvio padrão, considerando como nível crítico para 

significância os valores de *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001. 
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4. RESULTADOS
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4.1. Caracterização fenotípica das CTMs 

As CTM crescem em monocamada, aderidas à superfície da placa de cultura. A 

subcultura das células foi realizada a partir de culturas confluentes, em torno de 3 dias e, 

expandidas após a tripsinização das células. Posteriormente, os marcadores das células-

tronco mesenquimais foram quantificados por citometria de fluxo, como apresentadas 

na Tabela 3 e Figuras 11.  

Tabela 3. Fenotipagem das células-tronco (CTMs), obtidas da medula óssea de camundongo 

C17BL/6J, após a 3ª passagem em cultura. 

Marcador Positividade/ Expressão 

CD90 (+++) 

CD44 (+++) 

CD105 (+++) 

CD73 (+++) 

CD45 (+) 

CD117 (+) 

CD11b (+) 

(+++) positividade > 90%   (+) positividade < 10% 

Figura 11. Aspectos citológicos das células-tronco mesenquimais da medula óssea de 

camundongos C57BL/6J. Destacam-se células aderentes e com morfologia 

semelhante a fibroblastos. Imagem documentada usando um microscópio invertido 

na ampliação (40x) mais o aumento de três vezes da aquisição digitalizada em 

40X 100X 
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pixels em câmera digital (100X) 

4.2. Avaliação do peso e volume tumoral dos animais do grupo controle e 

portadores de melanoma 

O peso dos animais foi mensurado semanalmente e ao longo do período 

experimental de 28 dias. Foi possível observar que os animais do grupo controle e 

tratamento intratumoral, apresentaram aumento do peso durante o período de 

tratamento. O ganho de peso, na sua grande maioria, está atribuído ao desenvolvimento 

e crescimento da massa tumoral no dorso do animal. Os animais dos tratamentos com 

CTM pela via endovenosa tiveram redução do peso. Os valores médios do peso, neste 

grupo, foram estatisticamente diferentes aos valores obtidos nos outros grupos (Figura 

12). Foi possível observar por meio da análise macroscópica que houve uma redução 

expressiva do volume tumoral, após o período do protocolo terapêutico, nos grupos de 

tratamento, por ambas as vias de administração (Figura 13). 

Figura 12. Determinação do peso dos animais do grupo controle e tratados com células-

tronco mesenquimais (CTM). Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Durante o período de 

tratamento os animais dos grupos controle e tratados tiveram seus pesos aferidos 

semanalmente. Os valores foram expressos em média±DP desvio padrão de três 

*** 
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experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA 

e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 

Figura 13. Fotocumentação da análise macroscópica da massa tumoral dos animais dos 

grupos de tratamento e controle. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Registro ilustrativo do aspecto 

da massa tumoral presente no dorso dos animais. (A e B) Grupo controle tumoral; 

(C e D) Grupo tratado com CTM pela via endovenosa; (E e F) Grupo tratado com 

CTM pela via intratumoral. Massa tumoral (seta) 
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O volume tumoral foi mensurado semanalmente após o início do protocolo 

terapêutico, para avaliar se o tratamento poderia diminuir ou retardar o crescimento 

tumoral. Foi possível observar que nos animais do grupo controle houve um 

crescimento significativo do volume tumoral, obtendo valor de 14,84±1,83 mm
3
, no 28º

dia. Os camundongos tratados com CTM, pelas vias intratumoral e endovenosa, tiveram 

redução significativa na taxa de crescimento tumoral, apresentando valores menores do 

volume tumoral ao final do experimento. No dia 28º dia, o volume tumoral foi 

5,07±3,82 mm
3
 para o grupo endovenoso e 7,59±5,05 mm

3
 para o grupo intratumoral

(Figura 14). 

Figura 14. Determinação do volume tumoral dos animais do grupo controle e tratados 

com células-tronco mesenquimais (CTM). Os camundongos C57BL/6J 

portadores de melanoma foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias 

intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Durante o 

período de tratamento os animais dos grupos tiveram o volume tumoral mensurado 

semanalmente. Os valores foram expressos em média±desvio padrão de três 

experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA 

e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 

Após o período de tratamento todos os órgãos internos e tumor dorsal foram 

coletados e pesados, a fim de avaliar o aumento ou diminuição da massa tecidual e 

tumoral, após os tratamentos. Foi possível observar que houve redução do peso do 

*** 
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linfonodo, com os tratamentos. Contudo, essa redução não se mostrou estatisticamente 

significativa, apesar das diferenças numéricas. A massa tumoral, predominantemente 

presente no dorso dos animais, reduziu significativamente após o tratamento, por ambas 

as vias de administração das CTMs, com efeito, mais pronunciado quando os animais 

foram tratados pela via endovenosa (Figura 15). 

Figura 15. Determinação do peso dos órgãos dos animais do grupo controle e portadores 

de melanoma, tratados com células-tronco mesenquimais (CTM). Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com CTM, na 

concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, 

durante 28 dias. Posteriormente, os animais foram eutanasiados e órgãos coletados 

para mensuração do peso. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão 

de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 

Quadro resumitivo 1. Avaliação do peso e volume tumoral dos animais do grupo controle e 

portadores de melanoma dorsal 

Houve redução do volume, massa e crescimento tumoral após o tratamento 

com CTM em ambas as vias de administração, tendo efeito mais pronunciado 

nos animais tratados por via endovenosa. 
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4.3. Avaliação do perfil hematológico dos animais tratados e controle 

Os animais portadores de melanoma dorsal B16-F10 foram tratados com CTM 

semanalmente. Durante o período de tratamento foi realizada a análise hematológica 

(Tabela 4). Foi observado que durante o período de tratamento não houve alteração no 

número total de glóbulos vermelhos nos grupos de tratamentos (Figura 16). O número 

total de leucócitos aumentou significativamente durante o protocolo terapêutico, 

obtendo no 7º dia valores de 16,9±2,1 x 10
3
/ml para o grupo endovenoso e 23,6±1,0 x 

10
3
/ml para o grupo intratumoral. No 28º dia os valores médios foram de 17,0±1,2 x 

10
3
/ml e 20±1,4 x 10

9
/ml, respectivamente (Figura 17).

O tratamento com CTM acarretou redução significativa do número de plaquetas, 

nos grupos tratados pela via intratumoral e endovenosa, obtendo valor médio de 

94.400±1.102 x 10
5
/ml, no 28º dia. O valor médio do grupo controle para este período 

foi de 148.000±1.240 x 10
5
/ml (Figura 18). Os grupos de tratamento tiveram aumento 

significativo no número de neutrófilos, em relação ao controle, com percentual médio 

de 2,6±0,1 x 10
3
/ml (grupo intratumoral), 3,2±0,1 x 10

3
/ml (grupo endovenoso) e de 

0,8±0,1 x10
3
/ml (grupo controle), no 28º dia (Figura 19).

O percentual de basófilos aumentou significativamente nos grupos tratados, em 

relação ao grupo controle (1,3±0,6 x 10
3
/ml), para grupo endovenoso o valor foi de 

2,1±0,3 x10
3
/ml e para grupo intratumoral o valor 2,4±0,4x10

3
/ml, no dia 28º (Figura 

20). Houve redução significativa no número de linfócitos, quando tratado pela via 

intratumoral, em relação ao grupo controle, não apresentando significância para o grupo 

endovenoso. Os valores obtidos foram de 9,1±1,1 x 10
3
/ml para o grupo controle e 

8,4±1,2 x 10
3
/ml para o grupo intratumoral, no 28º dia (Figura 21).

Durante os períodos de tratamento houve redução do número de monócitos nos 

grupos que receberam CTM em todos os períodos experimentais, com valores médios 

de 2,0±0,3 x 10
3
/ml (Figura 22). O número de reticulócitos aumentou significativamente 

com o tratamento, por ambas as vias de administração das CTMs. Ao final do protocolo 

terapêutico os valores percentuais obtidos foram de 2,1±0,1% para o grupo controle; 

2,8±0,2% para o grupo endovenoso e 2,5±0,1% para o grupo intratumoral (Figura 23). 

As análises da presença de eosinófilos após o tratamento com CTM, 

mostraram aumento significativo entre os grupos tratados após o 28º dia, com valores 

percentuais de 1,7±1.2 % para o grupo iv e 1,3±0,8% para o grupo it (Figura 24). 
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Tabela 4. Quadro comparativo do perfil hematológico dos animais tratados e controle. 
Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. A comparação foi realizada em relação ao 

grupo controle, levando em consideração o aumento (↑), diminuição (↓) e se não 

houve alteração significativa (ns) no perfil hematológico analisado. 

Grupo Endovenoso Grupo Intratumoral 

Glóbulos Vermelhos ns ns 

Leucócitos ↑ ↑ 

Plaquetas ↓ ↓ 

Neutrófilos ↑ ↑ 

Basófilos ↑ ↑ 

Linfócitos ns ↓ 

Monócitos ↓ ↓ 

Reticulócitos ↑ ↑ 

Eosinófilos ↑ ↑ 
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Figura 16. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de glóbulos vermelhos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do 

grupo foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 

7
1

4
2

1
2

8

0

2

4

6

8

C o n t r o l e

T u m o r + M S C  ( e v )

T u m o r + M S C  ( i t )

D i a s

G
l
ó

b
u

l
o

s
 
V

e
r

m
e

l
h

o
s

 
(

1
0

9
/
m

L
)

n s



76 

7
1

4
2

1
2

8

0

1 0

2 0

3 0

C o n t r o l e

T u m o r + M S C  ( e v )

T u m o r + M S C  ( i t )

D i a s

L
e

u
c

ó
c

i
t

o
s

 
T

o
t

a
i

s
 
(

1
0

3
/
m

L
)

* * *

Figura 17. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de leucócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo 

foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 
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Figura 18. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de plaquetas. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo 

foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 
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Figura 19. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de 

contagem de neutrófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de 

melanoma do grupo foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas

vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e 

semanalmente foi realizada a análise hematológica. Os valores são 

expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. 
As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações 

múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 
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Figura 20. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de basófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo foram 

tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a análise 

hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de três 

experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA 

e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 



80 

7
1

4
2

1
2

8

0

5

1 0

1 5

2 0

C o n t r o l e

T u m o r + M S C  ( e v )

T u m o r + M S C  ( i t )

D i a s

L
i

n
f

ó
c

i
t

o
s

 
T

o
t

a
i
s

 (
1

0
3

/
m

L
)

*

* *
* * *

* * *

Figura 21. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de linfócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo foram 

tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a análise 

hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de três 

experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA 

e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 
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Figura 22. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de monócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo 

foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 
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Figura 23. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de reticulócitos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo 

foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p 

<0,01 e *** p <0,001. 
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Figura 24. O gráfico de barras da análise do hemograma, com o parâmetro de contagem 

de Eosinófilos. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma do grupo 

foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias e semanalmente foi realizada a 

análise hematológica. Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de 

três experimentos independentes.  

Quadro resumitivo 2. Avaliação do perfil hematológico do grupo controle e portadores de 

melanoma dorsal. 

Os animais tratados com CTM por ambas as via de inoculação tiveram 

aumento no número de leucócitos, basófilos, neutrófilos e reticulócitos, e 

redução no número de plaquetas e monócitos. Houve redução de linfócitos 

somente para o grupo tratado pela via intratumoral. Não houve redução 

significativa para os glóbulos vermelhos em nenhuma via de inoculação. 
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4.4. Avaliação da expressão de proteínas por citometria de fluxo 

Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

células-tronco mesenquimais na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e 

endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados 

e a massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas discriminadas 

anteriormente e apresentada na tabela 5. O tratamento com as CTMs, pela via de 

administração intratumoral, promoveu aumento de expressão da proteína CD3, não 

havendo alteração significativa para o tratamento pela via endovenosa (Figura 25); não 

alterou a expressão das proteínas CD48 (Figura 26); diminuiu a expressão das proteínas 

CD4 nos grupos tratados pela via IT e EV (Figura 27); diminuiu a expressão do 

marcador CD117 nos grupos tratados pela via IT (Figura 28). 

A expressão dos marcadores CD10 (Figura 29), CD34 (Figura 30) e CD90 

(Figura 32) diminuíram significativamente sua expressão, após o tratamento com CTM, 

com valores médios de 24,7±1,3% (CD10-IT); 23,8±1,4% (CD10-EV); 32,5±6,3% 

(CD34-IT); 18,0±4,2% (CD34-EV); 71,0±15% (CD90-IT) e 38,5±7,0% (CD90-EV). O 

marcador CD105 diminuiu somente para o tratamento pela via intratumoral, com valor 

percentual de 21,5±2,1% (Figura 31). O marcador CD8 aumentou significativamente 

apenas com o tratamento pela via intratumoral (32,8±1,2%) (Figura 33). Já os 

marcadores CD44 (Figura 34) e CD43 (Figura 35) diminuíram significativamente, nos 

animais tratados pela via intratumoral, com valores de 18,5±7,0% e 15,0±1,2%, 

respectivamente. A expressão do receptor de interleucina, IL-6, aumentou apenas com o 

tratamento pela via endovenosa, tendo valor médio de 42,4±1,06% (Figura 36). O 

tratamento com CTM, pelas vias IT e EV, reduziu significativamente, a expressão da 

proteína ciclina D1 (Figura 37), reguladora da progressão do ciclo celular, com valores 

médios de 28,5±2,1% (IT) e 18,0±5,6% (EV), respectivamente. A expressão do TRAIL 

– receptor DR4 aumentou significativamente com o tratamento pela via endovenosa, 

com valores médios de 43,4±2,8% e reduziu pela via intratumoral com valores de 

18,7±2,1% (Figura 38). 

Após o período final dos tratamentos houve aumento significativo, da proteína 

caspase 8 fosforilada (Figura 39) (30,0±7,5% - IT e 28,0±1,0% - EV) e Bax (Figura 40) 

(41,5±7,0% - IT e 34,0±1,5% - EV), por ambas a vias de administração. A proteína Bad 

aumentou significativamente apenas no tratamento pela via endovenosa, com valor 
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médio de 39,7±7,0% (Figura 41). Em contrapartida, a proteína caspase 3 fosforilada 

aumentou significativamente em ambos os tratamento, pela via intratumoral o valor 

médio foi de 35,6±7,0% e pela via endovenosa o valor foi de 20,1±0,4% (Figura 42).  

Os níveis de expressão de VEGF-R1 e VEGF-R2 reduziram consideravelmente 

para ambos os tratamentos. Pela via endovenosa os valores percentuais para o VEGF-

R1 foi de 31,9±1,8% e para o VEGF-R2 foi 28,7±8,3% (Figura 43), para a via 

intratumoral, o mesmo foi observado para VEGF-R1 (35,1±3,8%) e VEGF-R2 

(29,45±9,62%) (Figura 44). 

Tabela 5. Quadro comparativo da expressão das proteínas. Os camundongos C57BL/6J 

portadores de melanoma foram tratados com células-tronco mesenquimais na 

concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, 

durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral coletada 

para análise da expressão de proteínas. A comparação foi realizada em relação ao 

grupo controle, levando em consideração o aumento (↑), diminuição (↓) e se não 

houve alteração significativa (ns) na expressão das proteínas analisadas. 

Proteínas analisadas (%) Grupo Intratumoral Grupo Endovenoso 

CD3 ↑ ns 

CD48 ns ns 

CD4 ↓ ↓ 

CD117 ↓ ↓ 

CD10 ↓ ↓ 

CD34 ↓ ↓ 

CD105 ↓ ns 

CD90 ↓ ↓ 

CD8 ↑ ns 

CD44 ↓ ns 

CD43 ↓ ns 

IL-6 r ns ↑ 

Ciclina D1 ↓ ↓ 

TRAIL- receptor DR4 ↓ ↑ 

Caspase 8 ↑ ↑ 

Bax ↑ ↑ 

Bad ns ↑ 

Caspase 3 ↑ ↑ 

VEGF-R1 ↓ ↓ 

VEGF-R2 ↓ ↓ 
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Figura 25. Análise da expressão do marcador CD3 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD3 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo.
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Figura 26. Análise da expressão do marcador CD48 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD48 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 
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comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 

 

Figura 27.  Análise da expressão do marcador CD4 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD4 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 28. Análise da expressão do marcador CD117 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD117 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo.
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Figura 29. Análise da expressão do marcador CD10 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD10 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 30. Análise da expressão do marcador CD34 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD34 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 31. Análise da expressão do marcador CD105 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD105 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 32. Análise da expressão do marcador CD90 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD90 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 33. Análise da expressão do marcador CD8 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD8 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 34. Análise da expressão do marcador CD44 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão do marcador 

CD44 em relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças 

estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 35. Análise da expressão do marcador CD43 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do marcador CD43 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 36. Análise da expressão da IL-6r por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão da IL-6r em 

relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p 

<0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 37. Análise da expressão da proteína ciclina D1 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão da proteína ciclina D1 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 38. Análise da expressão do TRAIL–receptor DR4 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão do TRAIL–receptor DR4 em relação a via de administração das CTM. 

Os valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo.
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Figura 39. Análise da expressão da proteína caspase-8 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão da proteína caspase-8 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 40. Análise da expressão da proteína Bax por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão da proteína 

BAX em relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças 

estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 41. Análise da expressão da proteína Bad por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão da proteína 

BAD em relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p 

<0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 42. Análise da expressão da proteína caspase-3 por citometria de fluxo. Os 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-

tronco mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, 

uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a 

massa tumoral foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots 

representativos mostram a distribuição do número de células em relação à 

intensidade de fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de 

expressão da proteína caspase-3 em relação a via de administração das CTM. Os 

valores são expressos em média±DP desvio padrão de três experimentos 

independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 

n.s.= não significativo. 
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Figura 43. Análise da expressão do VEGF-R1 por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão do VEGF-

R1 em relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças 

estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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Figura 44. Análise da expressão do VEGF-R2 por citometria de fluxo. Os camundongos 

C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com células-tronco 

mesenquimais, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez 

por semana, durante 28 dias. Posteriormente, foram eutanasiados e a massa tumoral 

foi coletada para análise da expressão de proteínas. (A) Os dot plots representativos 

mostram a distribuição do número de células em relação à intensidade de 

fluorescência. (B) O gráfico de barras demonstra o nível de expressão do VEGF-

R2 em relação a via de administração das CTM. Os valores são expressos em 

média±DP desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças 

estatísticas foram obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-

Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. n.s.= não significativo. 
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4.5. Alteração na distribuição das fases do ciclo celular nas células tumorais 

isoladas da massa tumoral 

Os animais portadores de melanoma murino B16-F10, foram tratados com CTM, 

na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, 

durante 28 dias. Posteriormente, os animais foram eutanasiados e a massa tumoral 

coletada para análise do ciclo celular por citometria de fluxo. Os tratamentos com CTM 

foram avaliados quanto a capacidade de modificar o perfil de distribuição das 

populações celulares nas fases do ciclo celular: G0/G1, fase S, G2/M e com DNA 

fragmentado (Sub-G1). 

O número de células na fase sub-G1 aumentou significativamente após o período 

de tratamento, em relação ao grupo controle. Contudo, o percentual de células nas fases 

G0/G1, consequentemente, diminuíram significativamente após o período de 

tratamento, nos grupos de tratamento. O percentual de células na fase de síntese e 

proliferativa (S e G2/M), diminuiu significativamente. Os valores médios para a fase S 

foram de 11,5±0,6% para o grupo controle; 8,5±0,7% para o grupo intratumoral e 

6,5±0,5% para o endovenoso. Apenas, o grupo intratumoral, demonstrou diminuição 

significativa na fase G2/M, com valor médio de 2,9 ± 0,16% (Figura 45). 
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Figura 45. Determinação da distribuição das células tumorais B16-F10 nas fases do ciclo 

celular. Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma foram tratados com 

CTM, na concentração 10
6
, pelas vias intratumoral e endovenosa, uma vez por 

semana, durante 28 dias. Posteriormente, os animais foram eutanasiados e a massa 

tumoral coletada para análise do ciclo celular, por citometria de fluxo. Os gráficos 

de barra mostram a correlação do efeito expresso em média±DP de três 

experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram obtidas por ANOVA 

e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p 

<0,001. 

Quadro resumitivo 3. Alteração na distribuição das fases do ciclo celular no grupo controle e 

nas células tumorais isoladas da massa tumoral dorsal do camundongo. 

 

 
O número de células na fase sub-G1 aumentou significativamente após 

o período de tratamento, em relação ao grupo controle para ambas as vias 

de administração. O percentual de células na fase G0/G1 e S diminuíram 

após o período de tratamento, para ambos os grupos, intratumoral e 

endovenoso. Houve redução das células na fase G2/M apenas para o  

grupo de tratamento pela via intratumoral. 
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4.6. Determinação do potencial elétrico mitocondrial (ΨΔM) das células tumorais 

isoladas da massa tumoral 

As células tumorais de melanoma murino dorsal B16-F10 foram isoladas após o 

período de tratamento dos animais portadores do melanoma, posteriormente realizada a 

análise do potencial elétrico mitocondrial com a sonda rodamina-123 por citometria de 

fluxo. Os resultados demonstraram que o grupo controle obteve porcentagem de 1,34% 

de células metabolicamente inativas e 85,6±2,44 % de células ativas. O tratamento com 

CTM proporcionou uma diminuição significativa no percentual de células 

metabolicamente ativas. O tratamento pela via intratumoral resultou na proporção de 

32,5±2,7 % de células inativas e 67,4±2,8 % de ativas. Os valores para o tratamento 

pela via endovenoso foram de 33,8±1,7 % de células inativas e 66,2±1,4 % de ativas. 

Não houve diferença significativa entre as duas vias de tratamento (Figura 46). 
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Figura 46. Análise do potencial elétrico mitocondrial (ΨΔM) das células tumorais dos 

animais dos grupos controle e tratados. Os camundongos C57BL/6J portadores 

de melanoma foram tratados com CTM, na concentração 10
6
, pelas vias 

intratumoral e endovenosa, uma vez por semana, durante 28 dias. Posteriormente, 

os animais foram eutanasiados e a massa tumoral coletada para análise do ΨΔM 

por citometria de fluxo. (A) Os histogramas representativos mostram a distribuição 

do número de células em relação à intensidade de fluorescência, demonstrando a 

porcentagem de células com o potencial elétrico mitocondrial ativo e inativo. (B) O 

gráfico de barras demonstra a porcentagem de células tumorais com o potencial 

elétrico mitocondrial ativo e inativo. Os valores são expressos em média±DP 

desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram 

obtidas por ANOVA e teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. * p 

<0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. 
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Quadro resumitivo 4 . Determinação do potencial elétrico mitocondrial das células do grupo 

controle e células tumorais isoladas da massa tumoral dorsal do 

camundongo. 

 

4.7. Análises histopatológicas dos órgãos internos dos animais dos grupos controle 

e tratamentos. 

As alterações histopatológicas dos órgãos dos camundongos portadores de 

melanoma foram avaliadas no final do tratamento. Foi possível observar que os animais 

do grupo controle apresentaram uma massa tumoral com conformação densa e grande 

número de células neoplásicas e presença de mitose atípica (Figura 47 A e B). O 

parênquima do linfonodo apresentou alterações na sua arquitetura, no qual foi possível 

evidenciar a formação de uma massa tumoral e grande número de células neoplásicas 

dispersas (Figura 47 C –F). 

Os animais tratados apenas com CTM pela via intratumoral não apresentaram 

alterações evidentes na arquitetura do baço. Também não houve formação de massa 

tumoral nos linfonodos desses animais. Apenas um pequeno número de células atípicas, 

de forma dispersa, foi visualizado no parênquima dos linfonodos (Figura 48 A-C). A 

análise microscópica da massa tumoral, dos animais tratados via intratumoral, 

demonstrou que o tratamento com CTM foi capaz de induzir a morte celular das células 

neoplásicas, sendo possível evidenciar a presença de áreas de necrose e corpos 

apoptóticos nesse tecido (Figura 48 D-F). 

Foi possível verificar que os animais em tratamento pela via endovenosa, 

tiveram alterações evidentes no parênquima do linfonodo, inclusive com formação de 

uma massa tumoral com presença de focos de necrose e corpos apoptóticos (Figura 49 

A-C). Nos animais tratados com CTM, por via endovenosa e intratumoral, foi 

observado que a massa tumoral do dorso dos animais apresentou grandes áreas de 

necrose e presença de corpos apoptóticos, evidenciando que o tratamento é eficaz em 

induzir a morte celular no tecido tumoral. (Figura 49 D-E). 

 

 

O tratamento com CTM proporcionou uma diminuição significativa 

do potêncial elétrico mitocondrial de células tumorais isoladas da massa 

tumoral dorsal do camundongo, demonstrando seu efeito no controle da 

proliferação celular. 
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Figura 47. Fotomicrografia representativas do aspecto histológico. Linfonodos e massa tumoral de camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma 

dorsal, tratados com CTM, na concentração de 10
6
, durante 28 dias. (A-B) Arquitetura da massa tumoral. (C-F) Parênquima do linfonodo. (G-I) 

Parênquima do linfonodo com tratamento pela via intratumoral. (J-L) Arquitetura da massa tumoral com tratamento pela via intratumoral. (M-O) 

Parênquima do linfonodo com tratamento pela via endovenosa. (P-R) Arquitetura da massa tumoral com tratamento pela via endovenosa. 

Coloração de H&E. Formação de massa tumoral (asterisco amerelo); células neoplásicas (seta); áreas com foco de necrose (asterisco preto); 

formação de corpos apoptóticos (cabeça da seta). 
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Quadro resumitivo 5. Análises histopatológicas dos órgãos internos dos animais dos grupos 

controle e portadores de melanoma dorsal tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tumores contidos na hipoderme, sem neovascularização no seu interior.   

• Grande neovascularização ao redor desses tumores, mostrando-se 

proporcionais ao tamanho dos tumores. 

• Grande variação da coloração dos tumores, de cores que variaram do preto 

a tons de marrons e branco amelanótico; 

• Indicaria populações de células tumorais heterogêneas, evidenciadas pela 

presença de formação nodular.  

• A região central do tumor: mais escura, com fragmentos celulares, perda de 

adesão entre as células e presença de inúmeros núcleos picnóticos, 

indicando morte celular, evidenciando que a aplicação de CTM poderá vir a 

ser promissora para o tratamento do melanoma metastático.  
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5. DISCUSSÃO 
 

 



112 

Os resultados pouco satisfatórios no tratamento do melanoma metastático com 

terapias convencionais, tais como, cirurgia, quimioterapia e imunoterapia, acarretam 

uma maior necessidade de testes experimentais com novos métodos envolvendo 

diversos tipos de linhagens celulares, distintos tipos de animais de experimentação e 

diferentes modelos 
156

.

Levando-se em consideração a limitação ética do uso da terapia celular com 

CTM em humanos, tem sido vantajosa a escolha pela utilização de animais de 

experimentação e uso de culturas de linhagens celulares para testar grande variedade de 

drogas e selecionar compostos específicos contra esse tipo de tumor 
157,158

. Com a

finalidade de avaliar os efeitos induzidos pelas CTM obtidos da medula óssea, 

propusemos neste trabalho criar um modelo experimental em camundongos isogênicos 

C57BL/6J, portadores de melanoma dorsal B16-F10, cujo tratamento foi realizado com 

CTM pelas vias endovenosa (EV) e intratumoral (IT). 

A genética e o comportamento biológico do melanoma murino são bem 

conhecidos, bem como suas características histológicas, que são semelhantes ao 

melanoma humano. Quando mantidos em cultura, apresentam crescimento rápido e o 

transplante em animais histocompatível pode ser precedido facilmente e por diferentes 

vias de inoculação. Com alta capacidade de disseminação metastática pode ser visto 

facilmente na pele e órgãos pela presença de melanina em alta concentração, facilitando 

sua observação nas variadas interações nos sítios residuais 
159,160

.

As CTMs tanto podem estar ligadas à progressão tumoral e metastização de 

tumores, quanto à supressão do crescimento tumoral, como apontado por vários autores 

(Tabela 6). A razão para essa discrepância ainda é desconhecida, mas pode ser atribuída 

as diferenças nos modelos de tumor, a heterogeneidade das CTMs, a dose ou o 

momento de inoculação das CTMs, o animal hospedeiro, ou algum outro fator ainda não 

analisado. 
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Tabela 6. Estudos relatando a ação das CTMs em promover ou suprimir o 

desenvolvimento tumoral 

CTMs promovendo desenvolvimento 

tumoral 

CTMs promovendo supressão tumoral 

Autor CTM Modelo Tumoral Autor CTM Modelo Tumoral 

Karnoub et 

al. [189] 

MO Câncer de mama 

(MCF/Ras, MDA 

MB-231) 

Vaccine et al. 

[130] 

MO Glioma (Gli36) 

Shinagawa et 

al. [190] 

MO Colon (KMI2SM) Petrov et al. 

[147] 

MO Melanoma (B16-

F10) 

Djouad et al. 

[191 e 192] 

MO Melanoma (B16-

F10) 

Ren et al. 

[148] 

MO Melanoma (B16-

F10) 

Muehlberg et 

al. [193] 

TA Câncer de mama 

(4T1 e MDA 

MB-231) 

Bao et al. 

[162] 

TA Câncer gástrico 

Yu et al. 

[194] 

TA Pulmão e Glioma 

(H460 e U87MG) 

Khalil et al. 

[167] 

MO Ovário (OVCAR3, 

CAOV3, IGROV3, 

SKOV3) 

Galie et al. 

[195] 

TA Câncer de mama 

(BB1) 

Jiao et al. 

[180] 

SCU Glioma (C6) 

Lin et al. 

[196] 

TA Câncer de 

próstata (PC3) 

Mendez et al. 

[186] 

MO Melanoma (B16-

F10) 

Kucerova et 

al. [197] 

TA Melanoma (A375 

e M4Beu) 

Chanda et al. 

[187] 

MO Câncer de próstata 

(PC3) 

Prantl et al. 

[198] 

TA Câncer de 

próstata (PC3) 

Ahn et al. 

[188] 

 TA Melanoma 

(A375SM e 

A37SP) 

Abreviações: MO (Medula óssea); TA (Tecido adiposo); SCU (Sangue do cordão umbilical). 

Nossos resultados após o tratamento mostraram diminuição do volume e da 

massa tumoral nos animais tratados com CTM, em ambas as vias, dados estes 

confirmados pela análise macroscópica e microscópica destes animais após a necropsia, 

ao serem comparados aos do grupo controle não tratados. 

Na análise anatomopatológica, dos animais tratados com CTM, via EV e IT, foi 

visualizada uma grande variação da coloração dos tumores, de cores que variam do 

preto a tons de marrom e branco amelanótico, que indicaria populações de células 

tumorais heterogêneas, evidenciadas pela presença de formação nodular. Uma grande 

neovascularização ao redor desses tumores pode ser vistas a microscopia, mostrando-se 

proporcionais ao tamanho dos tumores. 
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Houve também uma diminuição do infiltrado de células tumorais no parênquima 

dos órgãos analisados, bem como a formação de uma área de necrose extensa, com 

presença de corpos apoptóticos na massa tumoral, evidenciando que a aplicação de 

CTM poderá vir a ser promissora para o tratamento do melanoma metastático. 

No grupo tratado com CTM pela via EV, além da redução da massa tumoral 

dorsal, houve também redução do peso dos animais, o que não ocorreu nos animais 

tratados pela via IT. Vale salientar que as vias de inoculação das CTMs podem 

influenciar tanto na resposta quanto no alvo terapêutico, pois apresentaram diferentes 

nichos. Após uma lesão tecidual certos mediadores inflamatórios são responsáveis por 

recrutar células-tronco locais ou de outros locais 
161,162

. 

Para muitos tumores gastrointestinais experimentais, a aplicação pela via EV de 

CTMs modificadas tem se mostrado mais eficaz 
162

. Outros estudos demonstram que a 

inoculação via EV de CTM, isoladas do tecido adiposo, foi mais eficiente que pela via 

intraperitoneal no tratamento da colite, induzida em camundongos C57BL/6, 

acarretando na redução da gravidade clínica e histopatológica. Esses resultados 

mostraram que as CTM podem induzir apoptose nas células T resistentes em inflamação 

do cólon 
161

. Experimentos em camundongos C57BL/6 com melanoma B16-F10 

mostraram que a injeção intravenosa única de células estromais mesenquimais da 

medula óssea xenogênica (BM-MSC) em uma dose de 10
6
 células/camundongo 

aumentou significativamente a taxa de sobrevivência de 100 dias de animais portadores 

de tumor 
147

. 

Colaborando com o fato, neste estudo foi possível verificar que quando 

inoculadas pela via IT ou EV os comportamentos e as respostas foram diferentes na 

expressão de proteínas envolvidas na apoptose, no entanto, os efeitos pró-apoptóticos 

das CTM pareceu mais pronunciado no grupo tratado pela via EV. É possível que as 

interferências que as CTM recebem, durante a sua passagem através da circulação 

periférica, podem modificar o modo de interação com o microambiente tumoral 

desencadeando outros mecanismos de morte celular, além de ser um método de 

inoculação menos invasivo. 

Durante o período de tratamento, foram realizados hemogramas semanais, com o 

intuito de avaliar se o tratamento com CTMs via EV e IT, desencadeia alterações 

sistêmicas importantes. Nos animais tratados com CTM, pelas vias EV e IT, houve 
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diminuição de monócitos e plaquetas, com aumento de leucócitos, basófilos, 

neutrófilos, reticulócitos e eosinófilos em relação ao grupo controle. 

Em ambos os grupos de tratamento com CTM houve aumento do número de 

reticulócitos no sangue circulante, isso indica atividade proliferativa compensatória por 

parte da medula óssea, o que poderia significar maior eficiência da resposta medular nos 

animais tratados. Estes dados corroboram com os resultados descritos na literatura, e 

podem ser justificados pela capacidade imunomoduladora que as CTM desempenham 

nos tecidos tumorais 
119,147,163–165

. 

Por outro lado, o número total de leucócitos aumentou significativamente em 

ambos os grupos de tratamento. O aumento do número total de leucócitos pode estar 

relacionado à diminuição da massa tumoral após o período de tratamento com CTM. Na 

contagem diferencial dos leucócitos foi possível evidenciar que o número de linfócitos 

reduziu após o período de tratamento no grupo endovenoso. Estudos iniciais relatam 

que pacientes com contagens normais de linfócitos têm melhor prognóstico que paciente 

com redução na contagem de linfócitos 
166

. 

Foi observada redução do número de plaquetas e aumento de neutrófilos após o 

término do tratamento, por ambas as vias de administração. Defeitos de produção da 

medula óssea podem ser responsáveis pela maior parte dos casos de neutropenia nos 

tumores não tratados, que, nessa situação, sempre é acompanhada de alterações na 

contagem de hemácias e plaquetas 
25,154

. O número de monócitos por sua vez foi 

reduzido em todos os períodos de tratamento, em ambas as vias de administração das 

CTM. 

As análises histológicas, comparando animais tratados e não tratados, foi 

possível visualizar hiperplasia com infiltrado de leucócitos na polpa vermelha do baço, 

além de células dendríticas, granulocitos, neutrófilos e macrófagos. Na polpa branca 

houve menor proliferação de leucócitos. Animais que não receberam tratamento, 

apresentaram polpa branca escassa, provavelmente devido ao recrutamento das células 

imunológicas a fim de combater o tumor, mas se mostraram ineficientes em manter uma 

produção celular capaz de suprir a necessidade do organismo. 

Os animais tratados, vias EV e IT, apresentaram em geral linfonodos inguinais 

íntegros, enquanto animais não tratados apresentaram linfonodos hiperplásicos, com 

metástase e desintegração parcial desses órgãos. No parênquima pulmonar dos animais 

do grupo controle, verificaram-se pontos enegrecidos, podendo ser compatível com 
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metástase. No entanto, nos cortes histológicos não foi possível confirmar se de fato 

houve metástase, pois a coloração H.E. não evidencia a distinção entre células tumorais 

e as células do parênquima pulmonar. 

Em cortes histológicos da pele de um animal tratado com CTM, foi possível 

perceber que o tumor foi contido na hipoderme, sem neovascularização no seu interior. 

A região central do tumor se apresentava mais escura, com fragmentos celulares, perda 

de adesão entre as células e presença de inúmeros núcleos picnóticos, indicando morte 

celular. Na pele de camundongos do grupo controle, foram observados tumores em 

proliferação expansiva, acometendo diversas porções da pele, com grandes áreas de 

neovascularização e aumento da espessura da hipoderme. 

Análises pós-tratamento, por citometria de fluxo, evidenciaram que o tratamento 

com CTM proporcionou significativas alterações na expressão de proteínas relacionadas 

ao controle e progressão da proliferação celular 
167

. As análises apontaram aumento da 

proteína caspase-3 fosforilada nos animais tratados com CTM pela via EV e IT. A 

proteína pró apoptótica Bad e o receptor Trail-DR4 aumentaram apenas pela via EV. 

Por outro, as proteínas Bax e caspase-8 fosforilada aumentam por ambas as vias. Sendo 

assim, é possível observar que independente da via de administração as CTM modulam 

o mecanismo de morte celular programada pelas vias intrínsecas e extrínsecas. A menor 

expressão das proteínas caspase-8 fosforilada e receptor Trail-DR4 pode estar 

relacionada à cinética do mecanismo de apoptose, pois estas proteínas são iniciadoras 

desse processo. Algumas hipóteses prováveis é que a indução de apoptose pelas CTM 

pode ser causada devido a regulação positiva do Trail, parada do ciclo celular, 

mecanismo de liberação de citocinas, bloqueio da via PI3K/AKT, expressão de genes 

supressores de tumor, downregulation da via Wnt e expressão de DKK1 
119

. 

A regulação do ciclo celular foi avaliada a partir da análise da expressão de 

proteínas envolvidas no processo de apoptose, imunomodulação e processo 

inflamatório. O tratamento com CTM por ambas as vias de administração, foi eficaz em 

promover o aumento de células na fase sub-G1, que correspondem a corpos celulares 

com DNA fragmentado e material subcelular. Foi possível observar aumento 

significativo do número de linfócitos CD8 apenas no grupo tratado pela via IT. Os 

linfócitos T e seus subgrupos podem ser identificados pela expressão diferencial de 

distintos marcadores de superficie celular, incluindo CD3, CD4, CD8, CD25, CD127, 

CD196 
144

. 
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Nos grupos de tratamento EV e IT houve diminuição significativa da expressão 

dos marcadores hematopoiéticos CD34 e mesenquimal CD90. No grupo IT, houve 

diminuição do marcador hematopoiético CD43 e aumento de células T CD3
+
 no 

microambiente tumoral. O marcador CD4 diminuiu em ambas as vias de tratamento. 

Estudos mostram que as CTMs podem aumentar a proporção de células T CD8
+
 CD28

-
 

168
. 

A participação dos linfócitos na atividade antitumoral já foi amplamente 

demonstrada ao longo dos anos, principalmente com a presença da população de 

linfócitos T infiltrantes de tumor (TIL) na erradicação de cânceres. Estudos indicam que 

a alta densidade desta população celular em um melhor prognóstico para os pacientes 

portadores de câncer de cólon, mama, ovário, melanoma e outros 
168

. Neste estudo, 

demonstramos o aumento da densidade de células CD8 infiltrantes após a inoculação de 

CTMs via IT. Este fato corrobora com o papel do TIL no controle do crescimento 

tumoral. 

Houve redução da expressão de CD10, em ambas as vias de tratamento. Um 

estudo demonstrou que 34 de 64 casos (54%), das amostras melanoma primário de 

pacientes, expressam CD10, em comparação com 15 de 20 casos (75%) de melanomas 

metastáticos 
169

. Neste contexto, este estudo conclui que a expressão do CD10 pode 

servir com um marcador de progressão tumoral e predizer um diagnóstico desfavorável 

em pacientes com melanoma. 

O marcador CD44 é uma glicoproteína transmembrana que tem várias funções 

na divisão celular, migração, adesão e sinalização. Estudos recentes têm demonstrado 

que o CD44 pode ser considerado um marcador para células tumorais, por sua 

prevalência em diversos tipos de tumores. O tratamento com as CTM, pela via IT, foi 

capaz de reduzir a expressão do CD44 enquanto no grupo controle o CD44 foi 

amplamente expresso 
83,170–173

. 

O marcador CD117 é um receptor de tirosina quinase do tipo III, codificada pelo 

oncogene c-kit. É um receptor do fator de célula-tronco que opera na transdução de 

sinal de vários tipos de células. Estudos recentes mostram que os genes anormais e o 

produto de expressão causado por mutações no c-kit são a razão principal para o tumor 

estromal gastrointestinal 
174,175

. Nos grupos, de ambas as vias de tratamento, houve 

redução significativa deste marcador, demonstrando que o tratamento não estimulou o 

desenvolvimento tumoral, como relatado na literatura 
19,119,134,162

. 
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As ciclinas comportam um grupo de proteínas que controlam a progressão 

através do ciclo celular por meio da ativação dependente de quinases (CDKs). A 

progressão de tumores, incluindo o melanoma, está correlacionada com o aumento da 

positividade da ciclina D1 
176–178

. O aumento da ciclina D1, resultante da amplificação 

gênica, pode contribuir para a resistência a inibidores de mutações no melanoma BRAF 

V600E 
179

. 

No presente estudo os resultados demonstraram que o tratamento com CTMs, 

por ambas as vias de inoculação, foi eficaz em diminuir a expressão da ciclina D1 e 

potencializar o processo apoptótico (Bad, Bax, caspase 3 e 8 fosforilada e receptor 

Trail-DR4 pela via ev). A redução da ciclina D1 pode ter ocorrido, devido à interação 

das CTM com o microambiente tumoral e a interferência destas células na transdução 

de sinais celulares com as células tumorais. Camundongos Balb/c, inoculados com 

células de glioma C6, tratados com CTM derivadas do sangue do cordão umbilical 

humano, obtiveram a redução da taxa de crescimento do glioma; da neovascularização e 

da expressão da ciclina D1 
180

. 

A angiogênese desempenha um papel importante na progressão e metástase do 

melanoma. A via do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) desempenha um 

papel crítico na angiogênese. VEGF sinaliza principalmente através do receptor tirosina 

quinases VEGF receptor 1 (VEGF-R1, flt-1) e 2 (VEGF-R2, flk2/kdr) .VEGF sinaliza 

através de seu receptor VEGF-R1 / flt-1 (R1), mas parece mediar a maioria de seus 

efeitos angiogênicos e proliferativos através de VEGF-R2/flk-1/kdr (R2). Em estudos 

menores de melanoma, a expressão de VEGF-R2 e menos comumente R1 foi associada 

à agressão da doença 
181

. Após os tratamentos foi possível observar que houve redução 

do VEGF-R1 e VEGF-R2, mostrando a efetividade do tratamento em minimizar a 

progressão metastática característica desse modelo tumoral.  

Sun el al., (2005) demonstrou a correlação entre a angiogênese no melanoma. 

Foi constatado que as MSC transmigram sobre a barreira endotelial e possuem a 

capacidade de deixar os vasos sanguíneos após a aplicação 
182

. MSC são capazes de 

migrar para locais de tumor primário e metastático por meio de associações com várias 

quimiocinas e citocinas 
183

. 

Numerosos estudos se concentraram em MSC modificadas, onde fornecem 

compostos antiangiogênicos ao tecido alvo, modulando a expressão de genes e 

quimiocinas (CXCL10, CXCL3, CXCL6 e CCL-2) sem efeitos colaterais de curto e 
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longo prazo, toxicidade, bem como fornecimento de sangue insuficiente 
184,185

. Porém, 

existem algumas limitações ao uso de CTM para reduzir a vascularização, pois a 

angiogênese é um processo muito complexo e os inibidores podem resultar em hipóxia, 

gerando quimiorresistência, pois o fluxo sanguíneo intratumoral será reduzido 
186

. 

Em outro estudo, as células de linhagem de câncer de próstata humano PC3 

foram inoculadas na tíbia de camundongos imunodeficientes SCID. Após o 

estabelecimento do tumor, os animais foram tratados com duas linhagens de CTM, 

isoladas inicialmente da medula óssea de camundongos C57BL/6, geneticamente 

modificadas para superexpressar osteoprotegerina, diretamente no local do tumor. Dessa 

maneira, os pesquisadores mostraram a inibição significativa do crescimento do tumor e 

a restauração do osso dos camundongos tratados com ambas às linhagens de CTM. Os 

resultados indicaram que o tratamento inibiu cerca de 90% do crescimento tumoral em 

ambos os grupos tratados. A análise detalhada sugeriu que as CTM inibiram a 

progressão do tumor por meio da produção de tecido ósseo ao redor das células 

tumorais em crescimento na tíbia, evitando a osteoclastogênese 
148

. 

Resultados similares também foram achados com o sistema de co-cultura de 

CTM humanas com cultura primária de células de glioma NNI32, derivadas do material 

de biópsia de pacientes, com o objetivo de verificar a possível eficácia deste tratamento 

130
. Os resultados demonstraram que as CTM impediram o recrutamento de células 

progenitoras endoteliais, sendo observados tumores significativamente menores do que 

os animais do grupo controle inoculados. Estes autores concluíram que os efeitos 

antitumorais podem ser mediados, em parte, por meio de vias parácrinas, que resultam 

em danos no recrutamento de células progenitoras endoteliais e a regulação negativa de 

fatores, tais como pró-angiogênico PDGE-BB, IGF-1, FGF-2, e IL-1b 
187

. 

Ahn et al. (2015) observaram efeitos semelhantes das CTM derivadas do tecido 

adiposo em meio condicionado, sobre células de linhagem de melanoma humano 

A375SM e A375P. Os tumores foram inoculados em camundongos Balb/c e o tamanho 

do tumor foi mensurado. No estudo em questão, as CTM, derivadas do tecido adiposo, 

alteraram a distribuição das células nas fases do ciclo celular e induziram apoptose das 

células tumorais in vitro e in vivo mostrando que as CTMs migraram de forma eficiente 

para a massa tumoral e praticamente suprimiram o crescimento tumoral 
188

. 

Dessa maneira, neste estudo, foi possível evidenciar que o tratamento com a 

CTM levou ao controle da proliferação celular nas células tumorais de melanoma 
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murino B16-F10, com evidente diminuição no percentual de células tumorais 

metabolicamente ativas e capazes de induzir a apoptose, demonstrando o potencial 

antiproliferativo deste tratamento, por ambas as vias de administração. 
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6. CONCLUSÕES 
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● O conjunto de dados obtidos neste estudo demonstrou que os tratamentos com as 

CTM, por ambas as vias de inoculação, induzindo morte das células tumorais de 

melanoma murino dorsal B16-F10, diminuindo significativamente seu volume 

tumoral. 

● As CTM apresentaram potencial imunomodulador e não induziram o aumento 

de marcadores envolvidos na progressão tumoral como CD10, CD34, CD43, 

CD44, CD117 

● Após os tratamentos com as CTM foi observada redução na expressão de 

marcadores de angiogênese, importante no controle do crescimento tumoral, 

como CD105 pela via intratumoral, VEGF R1 e VRGF R2 por ambas as vias de 

inoculação. 

● Em relação ao mecanismo de morte celular, as CTM modulam positivamente a 

expressão de marcadores envolvidos na regulação do ciclo celular e processo 

apoptótico pelas vias intrínseca e extrínseca, sendo esses Ciclina D1, Bax, Bad, 

caspase 3 e 8. Sendo assim, a utilização de CTM, obtidas da medula óssea, 

inoculadas pela via intratumoral e endovenosa, tem se mostrado bastante 

promissora para o tratamento do melanoma. 
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