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RESUMO 
 
 
 
Tortelli Junior T.C. Proibitina e a resposta a mecanismos de estresse em 

melanoma e sua relação com a via E2F1 [Tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Entre todos os cânceres de pele, o melanoma está entre os menos comuns, 

mas é responsável pela maior parte das mortes. No caso da doença 

metastática, não há um tratamento satisfatório capaz de prolongar a vida do 

paciente. Isso leva à necessidade de novas estratégias e de novos 

tratamentos que possam reverter a quimiorresistência do tumor. Entre as 

proteínas que têm seu perfil de expressão modificado no melanoma está a 

proibitina, cuja expressão aumenta durante a progressão tumoral. Proibitina 

é uma chaperona mitocondrial pertencente a uma família de proteínas que 

possuem um resíduo hidrofóbico SPFH, que confere a ela uma capacidade 

de ancoragem e de organização de espaços em membranas. Além disso, no 

compartimento nuclear, é um inibidor da família de fatores de transcrição 

E2F, juntamente com a proteína retinoblastoma (Rb). Em melanomas, 

proibitina localiza-se no citoplasma, associada à mitocôndria, e no núcleo. 

No citoplasma, proibitina faz parte da resposta a diversas drogas, como 

cisplatina, dacarbazina, temozolamida, vimblastina e tunicamicina pode estar 

relacionado com o aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS), já que 

essas drogas podem de alguma forma induzir ROS intracelular. O aumento 

de expressão de proibitina, nesse contexto, poderia fazer parte de uma 
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resposta protetora da mitocôndria, o que em última análise protegeria a 

célula contra a morte celular, já que a inibição de proibitina sensibiliza a 

célula ao tratamento com cisplatina ou tunicamicina. Além disso, o estresse 

provocado pela privação de soro fetal bovino em linhagens de melanoma 

leva ao aumento de expressão de proibitina e é acompanhado pela indução 

de ROS. No núcleo, proibitina esta colocalizada com MCM5 e MCM7, mas 

não MCM2. A inibição de proibitina leva ao aumento de expressão de 

metaloproteinases de matriz extracelular, não só em melanomas, mas 

também em linhagens de câncer de mama e de câncer de pulmão. Ainda, 

proibitina parece estar relacionada com o fenômeno da transição epitélio 

mesênquima, já que a inibição de proibitina leva ao aumento de expressão 

de marcadores mesenquimais como N-caderina e vimentina e a perda de 

expressão de marcadores epiteliais, como a E-caderina. Outras funções 

controladas por E2F1 que proibitina pode estar modulando são a capacidade 

de E2F1 induzir reparo de DNA devido a lesões causadas por radiação UVB 

e a indução de senescência. A inibição de proibitina em linhagem de câncer 

de pulmão protegeu a célula contra o dano genotóxico causado pela 

radiação UVB, pelo aumento da proteína de reparo de DNA Gadd45a, que é 

induzida por E2F1. Ainda, a inibição de proibitina diminuiu a quantidade de 

células senescência induzida por adriamicina em linhagens de melanoma. 

Ainda, a expressão de proibitina responde a fatores do microambiente 

tumoral como TGFβ, IL4 e LPS juntamente com INFγ e, além disso, têm sua 

expressão diminuída durante a maturação de macrófagos. Esses resultados 

mostram que proibitina pode atuar protegendo o tumor ou bloqueando vias 
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importantes para seu desenvolvimento, dependendo da sua 

compartimentalização subcelular. 

 

Descritores: Proibitina; Fator de transcrição E2F1; Mitocôndrias; Melanoma; 

Cisplatina; Tunicamicina; Transição epitélial-mesênquimal; Senescência
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ABSTRACT 

 

Tortelli Junior T.C. Prohibitin and the response to stress mechanisms in 

melanoma and its relationship with the E2F1 pathway [Thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 

 

Among all skin cancers, melanoma is the least common, but is responsible 

for most deaths. In metastatic disease, no satisfactory treatment can prolong 

the patient's life. This leads to the need for new strategies and new 

treatments that may reverse tumor chemoresistance. Among proteins that 

have their expression profile altered in melanoma is prohibitin whose 

expression increases during tumor progression. Prohibitin is a mitochondrial 

chaperone belonging to a family of proteins which possess a hydrophobic 

residue SPFH, which gives it a capacity for anchorage and organization in 

membrane regions. Furthermore, in the nuclear compartment, prohibitin is an 

inhibitor of the E2F transcription factor family, together with the 

retinoblastoma protein (Rb). In melanomas, prohibitin is located in the 

cytoplasm, associated to the mitochondria, and inside the nucleus. In the 

cytoplasm, prohibitin is part of the response to various drugs such as 

cisplatin, dacarbazine, temozolomide, vinblastine and tunicamycin and may 

be associated with increased reactive oxygen species (ROS), since these 

drugs can somehow induce intracellular ROS. Prohibitin overxpression in this 

context could be part of a protective response of the mitochondria, which 

ultimately protect cells against death, as prohibitin inhibition sensitizes cells 
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to cisplatin or tunicamycin treatment. Moreover, the stress caused by 

deprivation of fetal bovine serum in melanoma cell lines leads to prohibitin 

overexpression and is accompanied by ROS induction. In the nucleus, 

prohibitin is colocalized to MCM5 and MCM7, but not to MCM2. Inhibition of 

prohibitin leads to increased expression of matrix metalloproteinases, not 

only on melanomas but also on breast cancer and lung cancer cell lines. 

Further, prohibitin appears to be related to the phenomenon of epithelial 

mesenchymal transition, since prohibitin inhibition leads to increased 

expression of mesenchymal markers such as N-cadherin and vimentin and 

loss of expression of epithelial markers, such as E-cadherin. Other functions 

controlled by E2F1 that are modulated by prohibitin include be the ability of 

E2F1 to induce DNA repair against UVB radiation and the induction of 

cellular senescence. Inhibition of prohibitin in lung cancer cell line protected 

against genotoxic damage caused by UVB radiation, due to DNA repair 

protein Gadd45a overexpression, which is induced by E2F1. Also, prohibitin 

inhibition decreased the amount of cell senescence induced by adriamycin in 

melanoma cell line. Further, prohibitin expression is triggered by tumor 

microenvironmental factors such as TGFβ, IL4, and LPS together with INFγ 

and, in addition, prohibitin expression decreases during macrophages 

maturation. These results show that prohibitin may act protecting the tumor 

or blocking pathways important for its development, depending on its 

subcellular compartment distribution. 
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Descriptors: Prohibitin; E2F1 transcription factor; Mitochondrias; Melanoma; 

Cisplatin; Tunicamycin; Epithelial-mesenchymal transition; Senescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A célula cancerosa e o processo de evasão a morte 

celular 

 

Cânceres são doenças complexas, caracterizadas por alterações 

genômicas que levam a (1) ativação de vias associadas a vários genes que 

controlam positivamente a proliferação e sobrevivência celular, como os 

oncogenes; e/ou, (2) a inativação de genes que controlam negativamente 

estes processos, como os genes supressores de tumor; ou ainda, (3) 

disfunção de genes que controlam a estabilidade genômica (genes de reparo 

de DNA). Sua complexidade é entendida em termos de alguns princípios 

onde alterações genéticas, que levam à alteração na função ou padrão de 

expressão do produto dos genes, ativando ou inativando vias de controle da 

homeostasia celular se somam a alterações epigenéticas, que levam a 

alterações no padrão de expressão de outros genes, levando a perturbações 

da fisiologia celular. Segundo Hanahan e Weinberg, que sistematizaram as 

principais classes destas alterações, seis são as alterações funcionais que 

caracterizam a transformação maligna completa, isto é, o desenvolvimento 

do câncer (Hanahan e Weinberg, 2000). São elas: auto-suficiência em 

fatores de crescimento (Skobe e Fusenig, 1998); insensibilidade a inibidores 

de crescimento (Weinberg, 1995); potencial infinito de replicação (Hayflick, 

1997); (Bryan e Cech, 1999); angiogênese (Hanahan e Folkman, 1996); 
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(Varner e Cheresh, 1996); capacidade de invadir tecidos (Sporn, 1996); 

2(Werb, 1997); e evasão de apoptose (Harris, 1996); (Ashkenazi and Dixit, 

1999). Este trabalho foi revisitado pelos próprios autores em 2011, quando 

sistematizaram outras quatro características fundamentais de cânceres, que 

são: instabilidade genômica e mutações (Berdasco e Esteller, 2010); (Kinzler 

e Vogelstein, 1997), reprogramação do metabolismo energético (Warburg, 

1930, 1956ª, 1956b); (DeBernardinis et al. 2008); (Jones e Thompson, 

2009), evasão do sistema imune (Vadjic e van Leeuwen, 2009); (Teng et al. 

2008) e a inflamação promovida pelo tumor (DeNardo et al. 2010); 

(Grivennikov et al. 2010). 

 A evasão do processo apoptótico é uma das alterações mais 

importantes necessárias para a sobrevivência de uma célula tumoral. Esta 

característica garante à célula cancerosa a capacidade de proliferação 

sustentada em diferentes microambientes teciduais. Células normais 

desalojadas de seus tecidos de origem tendem a morrer, por ativação de um 

processo que vem sendo chamado de anoikis (do grego, sem casa ou 

desalojado). As células cancerosas resistem à morte por desalojamento. De 

nada adiantaria o crescimento descontrolado de células tumorigênicas, a sua 

capacidade de criar novos vasos, sua auto-suficiência em crescer, se elas 

não sobrevivessem ao desalojamento tecidual (anoikis). Esta característica 

da célula cancerosa se deve à inativação ou atenuação funcional de vias 

que desencadeiam o processo de apoptose. Sua consequência clínica é a 

progressiva resistência à indução de morte por diferentes agentes como os 

agentes utilizados em quimioterapia e radioterapia. 
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 A aquisição dessas características pelas células tumorais ou pelo 

microambiente tumoral torna a doença de difícil tratamento em casos 

avançados, principalmente após o surgimento da doença metastática. Entre 

os tumores onde o prognostico é ruim para o paciente não havendo um 

tratamento eficiente, ou que pelo menos possa prolongar sua sobrevida, está 

o melanoma. 

 

 

1.2 Melanoma 

 

 Melanoma é um tipo de câncer de pele originado nos melanócitos 

com predominância em adultos brancos e sua incidência tem crescido 

mundialmente. Apesar de sua baixa incidência, representa apenas 4% de 

todos os tipos de câncer de pele, possui alta letalidade. Além de representar 

um potencial problema de saúde pública pela sua incidência crescente, 

melanomas ainda se apresentam como tumores de difícil tratamento, 

especialmente quando diagnosticados em estadios avançados, 

apresentando taxa de resposta a quimioterapia que não ultrapassa 30% de 

resposta clínica objetiva.  

 Os principais fatores de risco ao desenvolvimento do melanoma são: 

a sensibilidade ao sol (queimadura pelo sol e não bronzeamento), a pele 

clara, a exposição excessiva ao sol, a história prévia de câncer de pele, 

história familiar de melanoma, presença de nevo congênito, maturidade 

(após 15 anos de idade a propensão para este tipo de câncer aumenta), 
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Xeroderma Pigmentoso (doença congênita que se caracteriza pela 

intolerância total da pele ao sol, com queimaduras externas, lesões crônicas 

e tumores múltiplos) e presença de nevo displásico (lesões escuras da pele 

com alterações celulares pré-cancerosas) (INCA, 2012 – Instituto Nacional 

do câncer). 

 Melanomas podem ser classificados de acordo com sua localização 

anatômica e padrão de crescimento em melanomas de crescimento radial 

(RGP), onde não há comprometimento da lâmina basal da epiderme ou 

vertical (VGP), onde há o comprometimento da lâmina basal com invasão da 

derme. (Chudnovsky et al.  2005).  

 O tratamento do melanoma se dá, preferencialmente, por cirurgia. Em 

tumores muito finos, a biópsia necessária para a confirmação da doença 

pode ser suficiente para a remoção completa do tumor. O tecido adjacente a 

ser removido e o grau de profundidade da cirurgia depende da espessura do 

tumor primário. Caso haja comprometimento de linfonodos adjacentes, sua 

remoção é necessária. 

 Caso a cirurgia não seja suficiente pode se tentar usar uma 

combinação de quimioterapia, utilizando-se quimioterápicos como 

Dacarbazina e Cisplatina, inibidores de BRAF com mutação V600E, como o 

vemurafenib e imunoterapia através de inibidores de CTLA-4, como o 

ipilimumab ou de Interleucina-2. Todos esses tratamentos, porém, têm 

pouca ou nenhuma eficácia em casos de doença metastática (NCI – National 

Cancer Institute). 
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 Biologicamente, o desenvolvimento do melanoma parece devido a 

modificações genéticas ou epigenéticas que levam à perda de expressão de 

proteínas relacionadas ao controle do ciclo celular como p16INK4a, p14ARF, 

CDK4 e CDK6, pRB (Chin, 2003); (Sharpless et al.  2003); a translocação de 

β-Catenina para o núcleo, com a ativação de genes relacionados com a 

transição epitélio-mesenquimal, além de diminuir a adesão mediada por 

caderina (Lee et al.  2006); o aumento na atividade da via MAPK e AKT, que 

são necessárias para o desenvolvimento de um melanoma de crescimento 

radial e vertical, respectivamente (Govindarajan et al.  2003); (Govindarajan 

et al.  2007), além de estarem relacionadas a vias de sobrevivência 

(Govindarajan et al.  2007). 

Destas, as principais vias de sinalização alteradas são: a perda de 

p16INK4a; mutação e/ou alteração na localização de β-catenina; ativação de 

AKT e MAPK (Fried and Arbiser, 2008).  

A via de sinalização MAPK parece ter uma importância muito grande 

no desenvolvimento do melanoma. Essa via é responsável por transduzir 

sinais extracelulares, como a ligação de fatores de crescimento em 

receptores de superfície celular até o núcleo da célula, onde há ativação de 

diversos mecanismos de proliferação e diferenciação. A ativação da via 

MAPK em melanócitos imortalizados é suficiente para induzir tumorigênese 

nessas células, além de ativar o gatilho angiogênico, aumentando a 

produção de VEGF e de metaloproteinases de matriz extracelular 

(Govindarajan et al. 2003). 
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Há ainda outro contexto que favorece o aparecimento de um 

melanoma, que é o efeito de espécies reativas de oxigênio (ROS) em seu 

desenvolvimento. O estresse oxidativo pode levar à perda de p16INK4a 

juntamente com a ativação de MAPK (Govindarajan et al.  2002). Além 

disso, a transformação de um melanoma de crescimento radial em vertical 

por AKT é acompanhado por altos níveis de espécies reativas de oxigênio. 

Isso é capaz de levar ao aumento de produção de NF-B, que é importante 

para a produção de interleucinas como IL-8 e IL10 e o fator de crescimento 

vascular endotelial VEGF (Fried and Arbiser, 2008). 

A insensibilidade do tumor contra drogas quimioterápicas se inicia 

pela seleção de populações resistentes dentro da massa tumoral. Dentro de 

uma população de células tumorais, o quimioterápico pode funcionar como 

um fator de seleção, onde algumas células, que são capazes de sobreviver 

ao agravo gerado pela droga, acabam sobrevivendo e proliferam.  Isso torna 

o tumor progressivamente mais agressivo e insensível ao tratamento. Essa 

insensibilidade, em última análise, é responsável pelas mortes causadas por 

um câncer. 

Um exemplo disso, que ocorre na clínica, é a insensibilidade do 

melanoma após tratamento com o inibidor de BRAF V600E vemurafenib 

(Sala et al. 2008). Estudos pré-clínicos, em modelos animais, mostraram que 

o tratamento com vemurafenib causaram regressão parcial ou total do tumor 

e aumentaram sua sobrevivência (Yang et al. 2010). 

Em pacientes, estudos clínicos mostraram que, apesar de grande 

inibição da via MAPK em dados histológicos (mais de 80% de inibição de 
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ERK), não houve regressão da doença (Bollag et al. 2010). Após seis meses 

de tratamento com vemurafenib, houve um aumento na sobrevivência global 

e livre de doença em comparação com Dacarbazina, em pacientes que não 

receberam nenhum tipo de tratamento (Chapman et al. 2011). 

Diversas explicações têm sido buscadas para a falha no tratamento. 

Boa parte delas mostram que há uma reativação da via MAPK, causada pela 

reativação da via downstream a BRAF. Diversos estudos mostram que o 

tratamento com vemurafenib leva à reativação de MEK por vias 

independentes de BRAF (Johannessen et al. 2010), aumento de expressão 

de NRAS (Kaplan et al. 2011); (Nazarian et al. 2010) ou à ativação de vias 

alternativas, como a ativação de vias dependente do receptor β do fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGFRβ) (Nazarian et al. 2010); (Shi et 

al. 2011). 

 

1.3 Mecanismos de resistência tumoral: a resposta a 

proteínas mal enoveladas e ao estresse oxidativo em 

melanomas 

 

Melanomas, assim como outros tumores, possuem áreas de baixa 

tensão de oxigênio, ou hipóxicas, em seu interior. Essas regiões, além de 

diretamente relacionadas à eficácia da radioterapia (Leith et al. 1994) podem 

levar a ativação de um sistema complexo de adaptação, mediado pelo 

Reticulo Endoplasmático (RE), denominado Unfolded Protein Response 

(UPR). 
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O Retículo Endoplasmático é uma organela especializada na 

maturação de proteínas destinadas à secreção ou ligadas a membranas 

celulares, além de regular a concentração de cálcio intracelular. Em 

condições de stress que afetam a maturação de proteínas, ocorre um 

acúmulo de proteínas mal enoveladas dentro do Retículo Endoplasmático, 

desencadeando o processo de UPR, que pode levar a um processo de 

adaptação celular ao estímulo indutor do stress ou, em casos mais 

extremos, pode ocorrer a ativação de um programa celular que levará a 

célula à morte (Ron e Walter, 2007). 

A resposta conhecida como UPR pode ser induzida por tunicamicina, 

um antibiótico que inibe a N-glicosilação de proteínas no lúmen do Retículo 

Endoplasmático, pela inibição da enzima N-acetilglucosamina transferase. A 

ação da tunicamicina provoca a formação de proteínas mal enoveladas 

dentro do Retículo Endoplasmático, induzindo a expressão e liberando 

GRP78 de PERK, IRE1 e ATF6 (Marciniak et al 2004). 

Outros mecanismos de adaptação podem ocorrer dentro de um tumor. 

Pode haver, por exemplo, seleção de células resistentes induzida por 

diversos tipos de quimioterápicos, como a cisplatina, droga comumente 

utilizada no tratamento de melanomas, mas não como primeira opção de 

tratamento.  A ação da cisplatina pode levar à produção de ROS  (Martins et 

al.  2008), que pode ser um fator importante de seleção dentro de uma 

massa tumoral.  
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1.3.1 Cisplatina 

 

A cisplatina (cis-diaminodicloroplatina II) é um dos agentes 

antitumorais mais potentes conhecidos, atuando em vários tipos de tumores, 

como câncer de ovário, testículo e cabeça e pescoço (Siddik, 2003). A 

cisplatina sofre uma modificação estrutural após entrar na célula para poder 

exercer sua função biológica. Ao entrar em um ambiente intracelular com 

pouco cloreto, a cisplatina é hidratada formando um composto carregado 

positivamente que pode reagir com espécies nucleofílicas (Cullen et al.  

2007). 

Um dos alvos da cisplatina pode ser o DNA nuclear, o que a 

caracteriza como um agente indutor de dano no DNA (Cullen et al.  2007). 

Sua citotoxicidade ocorre pela interação dos sítios N7 de bases púricas, 

formando interações do tipo DNA-proteínas ou do tipo DNA-DNA, o que leva 

a formação de um aduto na mesma fita ou entre as fitas complementares do 

DNA (Eastman, 1987).  Entretanto, o aduto formado pela ligação da 

cisplatina entre fitas complementares parece ser o principal responsável pela 

sua ação citotóxica (Pinto and Lippard, 1985). 

Embora os adutos de DNA gerados pela ação da cisplatina afetem a 

replicação do DNA, não há uma correlação entre a inibição da síntese de 

DNA e citotoxicidade (Sorenson and Eastman, 1988). A citotoxicidade 

gerada pela cisplatina é iniciada através do reconhecimento do dano no 

DNA, através de moléculas responsáveis pelo seu reparo (Bellon et al.  

1991), que podem levar a indução de morte celular ou a parada de ciclo 
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celular na fase G2/M (Shi et al.  1994); (Shapiro and Harper, 1999). Há, 

ainda, uma correlação direta entre a quantidade de adutos formados e a 

citotoxicidade causada pela cisplatina (Donahue et al.  1990). Entre as 

moléculas envolvidas no reparo de DNA, estão: hMSH2 ou hMutS - 

componentes do “mismatch repair complex” (MMR) (Donahue et al.  1990);  

HMG1 e HMG2; o fator de ligação “upstream” do transcrito da RNA 

polimerase I humana (hUBF); a proteína de ligação do fator transcricional 

TATA (TBP) (Donahue et al.  1990); (Fink et al.  1998); (Chaney and 

Vaisman, 1999).  

Outra linha de evidência sugere que a mitocôndria seja um alvo crítico 

da cisplatina (Cullen et al.  2007). O DNA mitocondrial é particularmente 

sensível a cisplatina por não ser capaz de reparar eficientemente seu DNA 

através do reparo por excisão de nucleotídeos (NER) (Preston et al.  2001).  

A ação da cisplatina pode levar a uma disfunção da mitocôndria 

através da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (Martins et al.  

2008). Esse processo leva a ativação de vias de apoptose através de p53 (Li 

et al. 1999) e/ou pela liberação de citocromo c (Hoye et al. 2008), mas 

também pode levar à migração e ao crescimento celular (Ushio-Fukai, 2006), 

a um enovelamento errado de proteínas, que pode ser corrigido por 

chaperonas (Friguet et al.  2008) e a um aumento na produção de NF-B 

que leva à produção de VEGF (Govindarajan et al. 2007), SIRT1 (uma 

histona deacetilase que inibe a atividade de p53) (Luo et al. 2001); (Vaziri et 

al. 2001) e rictor (uma subunidade de mTOR relativamente insensível à 

rapamicina) (Sarbassov et al. 2004).  
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A resistência à cisplatina ocorre quando há falha na capacidade da 

célula entrar em apoptose. Esse processo pode ocorrer pela exposição 

crônica ao quimioterápico ou por uma capacidade intrínseca da célula 

tumoral. De maneira geral, os mecanismos de resistência impedem o 

contato da cisplatina com o seu alvo ou evitam a sinalização pró-apoptótica 

decorrente do efeito da cisplatina. Apesar de apenas um único mecanismo 

de resistência poder ocorrer em células tumorais (Kelland et al. 1992), o 

mais comum é que uma combinação de vários mecanismos aconteçam ao 

mesmo tempo em prol da sobrevivência celular (Richon et al. 1987). 

Entre os mecanismos mais importantes estão:  

1. Redução do acúmulo intracelular de cisplatina, por 

diminuição de sua captação (Kelland, 2000), pelo aumento 

da extrusão da droga, via receptor MRP2 (Kool et al. 1997) 

ou por uma combinação desses dois mecanismos; 

2. Inativação de cisplatina por moléculas nucleofílicas como as 

glutationas (GSH), que tem sua expressão aumentada após 

exposição crônica ao quimioterápico (Kelland, 1993); 

3. Aumento da capacidade de reparo de DNA, principalmente 

pelo reparo de excisão de nucleotídeos (Furuta et al. 2002); 

4. Aumento da expressão de Bcl-2 (Isonishi et al. 2001); 

5. Regulação da via MAPK levando ao aumento de expressão 

de proteínas relacionadas com reparo de DNA (Li e Melton, 

2012). 
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Uma vantagem em se tentar sensibilizar o tumor à cisplatina reside no 

baixo custo deste quimioterápico, em relação a outras drogas usadas no 

tratamento do melanoma, como a dacarbazina e as várias abordagens alvo-

dirigidas que têm sido propostas no momento. Isso diminui o custo do 

tratamento para o paciente e para o sistema de saúde pública. Em estudo 

colaborativo envolvendo nosso grupo, identificaram-se algumas proteínas 

acumuladas ao longo do processo de aquisição de resistência de uma 

linhagem de melanoma (LB373Mel) ao tratamento com cisplatina. Entre as 

proteínas acumuladas, encontra-se a molécula de proibitina. 

 

1.4 Proibitina 

 

1.4.1 Estrutura e modificações pós-traducionais de proibitina. 

 

 A proibitina (PHB, ou proibitina 1) é uma proteína ubiquamente 

expressa, encontrada principalmente na mitocôndria, no núcleo e na 

membrana plasmática. Possui massa molecular de 30-32 kDa, apresentando 

similaridade com uma proteína chamada proibitona (PHB2), de massa 

molecular de 37 kDa. PHB e PHB2 podem formar um complexo de alto peso 

molecular, identificado na mitocôndria e na membrana plasmática (Nijtmans 

et al. 2000); (Sharma and Qadri, 2004). Sua estrutura é altamente 

conservada, sendo a proibitina de rato idêntica à de camundongo, diferindo 

em apenas um único aminoácido da proibitina humana. O gene humano da 
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proibitina 1 localiza-se no cromossomo 17 (17q21) (Sato et al. 1992) 

enquanto que o gene humano da proibitina 2 localiza-se no cromossomo 12 

(12p13) (Terashima et al. 1994). O knock-out do gene de PHB leva à perda 

de expressão sustentada da proteína PHB2 e vice-versa (Berger and Yaffe, 

1998). 

A proibitina possui um domínio do tipo SPFH (Stomatin, Prohibitin, 

Flotillin, HflK/C), na sua porção amino-terminal, possuindo um domínio 

transmembrânico. Em bactérias, o domínio SPFH foi dividido em 12 

subfamílias sendo a proibitina parte da subfamília SPFH4 (Hinderhofer et 

al.2009). Esse domínio permite que a proibitina associe-se a lipídios, além 

de ancorar-se à membrana plasmática (Sharma et al. 2004) para formar 

arcabouços, onde pode atuar através de vias de sinalização com o 

citoesqueleto (Liu et al. 2005). Arcabouços estruturais formados por 

proteínas com domínio SPFH podem, por um lado, formar plataformas 

estáveis para diversas funções biológicas e por outro lado, podem funcionar 

como unidades regulatórias dinâmicas, com implicação até na regulação da 

expressão gênica. 

Na sua porção carboxi-terminal, há uma repetição de EA (Glutamato e 

Alanina), importante para a formação de oligômeros (Langhorst et al. 2005).  

A proibitina pode sofrer pelo menos quatro modificações pós-

traducionais já descritas: pode sofrer fosforilação por AKT, provavelmente no 

aminoácido treonina-258, em linhagem de células pancreáticas MiaPaCa-2 

(Han et al. 2008); pode ser alquilada no aminoácido aspartato-40 (Bouchon 

et al. 2007); pode ser fosforilada pela insulina no aminoácido tirosina-114 e 
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259 (Ande et al. 2009); pode ser modificada pela O-ligada β-N-

Acetilglucosamina (O-GlcNAc transferase, OGT) nos aminoácidos serina-

121 e treonina-258 (Ande e Moulik, 2009). A fosforilação por AKT em 

treonina-258 é particularmente importante, pois a progressão de melanomas 

de crescimento radial em crescimento vertical, como mostrado na linhagem 

de melanoma com crescimento radial WM35, depende da superexpressão 

de AKT (Govindarajan et al. 2007) e seu bloqueio diminui a expressão de 

várias moléculas essenciais para a progressão do melanoma (Fried and 

Arbiser, 2008). A alquilação em aspartato-40 por cicloexilfenil-cloretil urea 

(CCEU) está associada com a parada de ciclo celular em G1, em linhagem 

de melanoma murino B16F10 (Bouchon et al. 2007). A fosforilação por 

insulina em tirosina-259 e a modificação pela OGT em treonina-259 

possivelmente funcionam como um switch binário devido à proximidade 

desses aminoácidos (Ande e Moulik, 2009). 

 

 

1.4.2 Proibitina e sua relação com o câncer. 

 

Proibitina está associada a diversos tipos de câncer. Estudos 

proteômicos mostraram que proibitina está diferencialmente expresso em 

modelo de câncer de mama (Aka e Lin, 2012) (Chen YW et al. 2011), 

neuroblastoma (Yu et al. 2011), câncer de bexiga (Chen NG et al. 2011), 

carcinoma hepatocelular (Chen XL et al. 2010), câncer de ovário (Lim et al. 

2011), câncer de próstata (Alaiya et al. 2011), câncer de cólon (Kimura et al. 
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2010), câncer coloretal (Chen D et al. 2010), câncer gástrico (Jing et al. 

2010), câncer bronco-epitelial (Zhao et al. 2010), câncer de pulmão (Keenan 

et al. 2009), câncer de esôfago (Qi et al. 2005), leucemia (Qin et al. 2006), 

câncer de tireoide (Srisomsap et al. 2002), mostrando que a indução de 

proibitina pode estar relacionada à proteção contra morte celular em 

diversos tipos de tumor e a sua perda de expressão pode estar relacionada 

com a liberação da via E2F em outros tantos tipos de tumor. 

Ainda, diversos modelos mostram que proibitina protege contra morte 

celular induzida por ROS. Em células epiteliais intestinais, a superexpressão 

de PHB induz a expressão de Glutationa-S-Transferase e protege contra a 

depleção de glutationas induzida por agentes oxidantes, diminuindo o 

acúmulo de metabólitos de oxigênio (Theiss et al. 2007). Em cardiomiócitos, 

o aumento de expressão de proibitina protege contra tratamento por 

peroxido de hidrogênio, por diminuir a indução de apoptose (Liu et al. 2009). 

Em regiões de hipóxia, a superexpressão de proibitina protege 

cardiomiócitos contra morte celular por inibir a queda do potencial de 

membrana mitocondrial, a diminuição da expressão de BCL-2 e a liberação 

de citocromo c para o citoplasma (Muraguchi et al. 2010). Proibitina, também 

participa de outros processos fisiológicos como a manutenção da 

capacidade angiogênica de células endoteliais por proteger a mitocôndria 

contra a ação de ROS, impedindo que a célula endotelial entre em 

senescência e perca a capacidade de formar vasos (Schleicher et al. 2008).  
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1.4.3 Proibitina como um protetor da mitocôndria. 

 

 Na mitocôndria, o complexo PHB-PHB2 localiza-se na membrana 

interna dessa organela. Esse complexo possui um papel na estabilização de 

proteínas mitocondriais associadas com a cadeia respiratória (Nijtmans et al. 

2000), funcionando como uma chaperona mitocondrial. PHB2 liga-se a 

esfingosina-1-fosfatase (S1Pase) regulando o complexo 4 da cadeia 

respiratória. A depleção de PHB2, ou do principal produtor de S1P, 

esfingosina quinase 2 (SphK2), leva a uma disfunção da respiração 

mitocondrial através da citocromo-c oxidase (Strub et al. 2011). 

Sua falta está associada à deficiência da biogênese mitocondrial 

(Artal-Sanz et al. 2003). Mutantes de PHB, PHB2 e ambos têm a vida média 

mitocondrial diminuída, o que está associado a uma diminuição do potencial 

de membrana transmitocondrial. Além disso, o complexo PHB-PHB2 parece 

ser importante na formação das cristas mitocondriais, pois a deleção de 

PHB2 resulta na perda de isoformas longas de OPA-1 comprometendo a 

formação das cristas mitocondriais (Merkwirth et al. 2008).  

Mutações em genes envolvidos na manutenção da morfologia 

mitocondrial (Mmm1p) ou em genes envolvidos na manutenção do DNA 

mitocondrial (Mdm10p e Mdm12p) são letais, quando há falta de PHB ou 

PHB2 (Berger and Yaffe, 1998). Esse complexo, assim, é importante para a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), podendo funcionar como 

um mecanismo de resistência contra drogas que atuam dessa forma, como a 

cisplatina. 
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A comunicação entre a mitocôndria e o núcleo é um processo crítico 

para que seja mantida a atividade mitocondrial em condições de stress. A 

perda dessa comunicação pode levar ao envelhecimento precoce 

juntamente com doenças associadas ao envelhecimento. Em condições de 

stress, proibitina pode translocar da mitocôndria para o núcleo em células 

epiteliais pigmentares de retina humana (Sripathi et al. 2011). Ainda, o 

tratamento com etanol, em células betas do pâncreas, promove uma 

translocação de proibitina do núcleo para a mitocôndria protegendo essas 

células contra apoptose induzida pelo etanol (Lee et al. 2010), evidenciando 

que proibitina pode ser translocada tanto para o núcleo, quanto para a 

mitocôndria. 

Proibitina está relacionada também com o processo autofágico. O 

silenciamento de PHB em células epiteliais intestinais induz autofagia 

mitocondrial através de um aumento de ROS e expressão exógena de PHB 

protege a célula contra autofagia induzida por TNFα. A perda da autofagia 

provocada pela depleção de PHB em células epiteliais intestinais leva a um 

dano mitocondrial e aumento de citotoxicidade, podendo estar relacionada 

com doença de Crohn (Kathiria et al. 2012). 

 

1.4.4 Proibitina e sua relação com proteínas nucleares. 

 

No núcleo, a proibitina possui um papel como supressor de tumor. Ela 

pode inibir a proliferação celular através da repressão direta ou indireta da 

atividade transcricional de E2F e modular positivamente a atividade 
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transcricional de p53 (Fusaro et al. 2003). Sua ação repressora direta da 

transcrição mediada por E2F se dá através de sua ligação de um sítio 

conservado, diferente de pRb. É necessário, também, o recrutamento de 

Brg-1/Brm (Wang et al. 2002). Apesar desse recrutamento se dar 

independentemente de pRb, sua presença é necessária para a repressão de 

E2F (Wang et al. 2002). Sua ação repressora indireta se dá pela 

estabilização de RING Finger protein 2 (RNF2) (Choi et al. 2008). 

Ainda no núcleo, proibitina parece regular diversos processos além de 

seu envolvimento com a via E2F. Em células de câncer de mama MCF-7 

proibitina pode regular a replicação do DNA pela sua interação com 

proteínas do complexo de manutenção do minicromossomo (MCM2-7). 

Proibitina interage fisicamente, com diferença de afinidade, com MCM2. 

MCM5 e MCM7 nessa linhagem inibindo a replicação do DNA (Rizwani et 

al.2009). Em células HeLa, a depleção de proibitina 2 provoca a separação 

prematura de cromátides irmãs levando a uma parada da mitose, mostrando 

sua importância para a proteção do centrômero contra a fosforilação por 

Plk1 no inicio da mitose (Takata et al. 2007).  

Proibitina é alvo de Vitamina D em células MCF-7. A região promotora 

de proibitina possui duas regiões responsivas a receptores de Vitamina D. O 

tratamento com Vitamina D induz a expressão de proibitina, tanto em nível 

de RNA como em nível proteico. Esse aumento de expressão inibe a 

proliferação celular e promove a ação antiproliferativa da Vitamina D (Peng 

et al. 2006). Em condições de stress, observa-se uma diminuição da 

expressão de proibitina acompanhada pela manutenção da proliferação 
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celular induzida por Vitamina D em células epiteliais de mama (Peng e 

Mehta 2007), mostrando a importância do contexto em que a célula se 

encontra para se determinar a ação de proibitina como um fator pró ou anti-

proliferativo. 

Proibitina foi identificada também como alvo de c-MYC em células 

HUVEC através ensaios de imunoprecipitação de cromatina (CHIP) 

(Menssen e Hermeking, 2002) (Haggerty et al. 2003). Ainda, o tratamento 

com N-nitrosaminas promove a diminuição da expressão de proibitina e c-

Myc, em modelo de câncer de esôfago (Xie et al. 2010). 

Em alguns modelos, a proibitina colocaliza-se com p53 induzindo sua 

atividade transcricional. No citoplasma, essa colocalização é mínima.  

Tratamento de linhagens de carcinoma de mama humano com 

camptotecina, um inibidor de topoisomerase (Rastogi et al. 2006), induz a 

saída de proibitina e p53 do núcleo e a migração de p53 para a mitocôndria. 

Sua colocalização após o tratamento se dá na região perinuclear, sugerindo 

uma atividade modulatória da apoptose por afetar a função de p53. Neste 

modelo especificamente, após algumas horas, a maior parte da proibitina se 

localiza no citoplasma sugerindo que sua saída do núcleo ocorre quando a 

célula progride em direção ao processo apoptótico (Fusaro et al. 2003). A 

saída de proibitina do núcleo depende de CRM-1 (Rastogi et al. 2006).  

Inibição da exportação nuclear de proibitina foi seguida de inibição de 

apoptose (Rastogi et al. 2006).   
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1.4.5 A relação entre proibitina e vias de sinalização 

responsáveis pelo desenvolvimento e progressão do melanoma. 

 

Proibitina parece estar envolvida em quatro das principais vias de 

desenvolvimento e progressão do melanoma. São elas: o gene supressor de 

tumor p16ink4a; MAPK; AKT e a translocação de -catenina da membrana 

plasmática para o núcleo. 

O gene supressor de tumor p16INK4a é perdido na maioria dos tumores 

(Arbiser, 2004). proibitina interfere no funcionamento de p16INK4a por sua 

ação indireta de repressão de E2F por ser capaz de estabilizar RNF2, que 

inibe a expressão de p16INK4a  em células HEK293 (Choi et al. 2008). Isso 

impede que p16INK4a possa inibir o complexo CDK4/6:ciclina D permitindo 

que as células entrem na fase G1 do ciclo celular (Kaye, 2002). Além disso, 

camundongos deficientes em uma única cópia do gene responsável pela 

transcrição de p16INK4a desenvolvem melanócitos imortalizados muito 

rapidamente e acabam perdendo a outra cópia do gene de p16INK4a (Fried 

and Arbiser, 2008). 

A via citoplasmática de sinalização Ras-Raf-MAPK-Erk depende de 

proibitina (Rajalingam et al. 2005). Essa via é muito conservada e importante 

em várias funções celulares, como proliferação, morte celular, migração, 

diferenciação e ativação de linfócitos T e está mutada em um grande número 

de melanomas (Pollock and Meltzer, 2002). proibitina parece interferir 

levando à liberação de 14-3-3 por Raf, após a ativação deste por Ras 

(Rajalingam et al. 2005).  A ativação da via MAPK está associada à 
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transformação de melanócitos, mas essa transformação é incapaz de gerar 

neoplasias agressivas (Govindarajan et al. 2003). 

Ainda, o bloqueio da expressão de proibitina por siRNA pode realocar 

β-catenina para a membrana plasmática, diminuindo sua localização 

citoplasmática e nuclear, e intensificando sua colocalização com caderina na 

linhagem HeLa. Com isso, essa linhagem perde a capacidade migratória, 

sugerindo que proibitina é necessária para a motilidade celular induzida por 

EGF (Rajalingam et al. 2005).  

A região 3’ não traduzida do RNA mensageiro da proibitina (3’UTR) 

está associada à proliferação celular (Jupe et al. 1996). A microinjeção do 

RNA dessa região bloqueia a passagem do ciclo celular de G1 para a fase S 

(Manjeshwar et al. 2003). Essa região possui um polimorfismo, onde há uma 

troca de uma citosina por uma timina no nucleotídeo 729. A troca de C por T 

na região 3’UTR produz um alelo nulo onde há perda da capacidade 

antiproliferativa dessa região (Manjeshwar et al. 2003). Em câncer de mama, 

o polimorfismo CT na região 3’UTR do RNA mensageiro de proibitina está 

associado ao aumento do risco de desenvolvimento do tumor em pacientes 

que possuem mutação em BRCA1 (Jakubowska et al. 2007). Dados obtidos 

por nosso laboratório mostram que há uma relação entre a incidência de 

melanoma e a mutação CT na região 3’UTR do RNA mensageiro de 

proibitina. Ainda não se sabe qual o impacto desse polimorfismo na 

progressão da doença nos pacientes.  

Ainda são necessários mais estudos para se saber a relação entre 

proibitina e mecanismos de estresse em melanomas e se esses 
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mecanismos levam à proteção ou não do tumor. É preciso também levar em 

consideração a relação entre proibitina e a via E2F1, já que essa 

associação, ao contrário da proteção mitocondrial causada por proibitina, 

bloquearia o desenvolvimento de diversos fenômenos importantes para a 

manutenção e progressão tumoral em melanomas 

.
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o envolvimento de proibitina nas respostas celulares de 

linhagens de melanoma humano a agentes indutores de estresse; e, 

estabelecer a sua relação como modulador de vias dependentes de E2F1, 

comparando a  resposta de células de melanomas à de carcinomas.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Avaliar a expressão de proibitina frente ao estresse celular gerado por 

quimioterápicos como cisplatina, vimblastina, dacarbazina e 

temozolamida; 

2. Avaliar se a depleção de soro fetal bovino induz acúmulo de proibitina e 

se há correlação com aumento nos níveis de ROS intracelular; 

3. Avaliar se o tratamento com o estressor de retículo endoplasmático 

tunicamicina induz proibitina e se a inibição de proibitina sensibiliza 

linhagens de melanoma ao tratamento com tunicamicina; 

4. Verificar a localização subcelular de proibitina em linhagens de 

melanoma após tratamento com cisplatina e tunicamicina; 

5. Verificar se há colocalização entre proibitina e proteínas do complexo 

MCM; 

6. Avaliar se a inibição de proibitina induz expressão de metaloproteinases 

de matriz extracelular, vimentina e fibronectina; 

7. Avaliar se proibitina responde ao tratamento com o indutor de transição 

epitélio mesênquima TGFβ; 
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8. Verificar se a presença de proibitina protege a célula contra tratamento 

com UVB e se há modificação na expressão de GADD45a; 

9. Verificar se a presença de proibitina diminui a senescência induzida por 

adriamicina em linhagens de melanoma humano; 

10. Verificar se fatores do microambiente tumoral modificam a expressão de 

proibitina em macrófagos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Cultivo de Células 

 

As seguintes linhagens celulares foram utilizadas: LB373, SKMel 02, 

SKMel 37, Mel 85, 624 e WM 164 (melanoma metastático humano); B16F10 

(melanoma metastático murino); A549 (adenocarcinoma epitelial de pulmão 

humano); MDA-MB-231 (adenocarcinoma epitelial de mama humano). As 

linhagens de melanoma LB373, Mel 85, 624, WM 164, B16F10 e a linhagem 

de câncer de mama MDA-MB-231 foram cultivadas em meio de cultura 

RPMI 1640 da Sigma-Aldrich®, suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB) (Cultilab®), 25 mM de HEPES (ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2-

etanosulfonico) e Bicarbonato de Sódio 24 mM. As linhagens de melanoma 

SKMel 02 e SKMel 37 foram cultivadas em meio de cultura MEM (Minimum 

Essential Médium) da Sigma-Aldrich®, suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (Cultilab®), 25 mM de HEPES (ácido N-2-hidroxietilpiperazina-

N-2-etanosulfonico) e Bicarbonato de Sódio 24 mM. A linhagem de câncer 

de pulmão A549 foi cultivada em meio HAMF10, suplementado 10% de soro 

fetal bovino. As culturas celulares foram mantidas em estufa de 5% de CO2. 

O descolamento das células para posterior contagem e subcultivo foi feito 

por curta exposição à tripsina-EDTA (Instituto Adolfo Lutz – São Paulo, 

Brasil).  
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3.2 Análise por Citometria de Fluxo 

 

As células foram cultivadas de acordo com a necessidade do 

experimento. Após realizados os ensaios, as células foram fixadas em etanol 

70%, mantidas congeladas até o momento da análise por citometria de fluxo 

(FACScalibur Becton Dickson®), por no máximo 20 dias a -20°C. O processo 

de morte ou ciclo celular foi avaliado pela incorporação de solução de iodeto 

de propídio (PI) (200µg/ml de RNAse A, 20µg/ml de PI, 0,1% de Triton X-100 

em PBS), que se incorpora estequiometricamente ao DNA, permitindo uma 

quantificação relativa do conteúdo de DNA de uma população de células. 

Células apresentando quantidade de DNA inferior a 2n (hipodiplóides =H0) 

foram consideradas em morte celular. A análise dos dados foi feita pelo 

programa Cell Quest® da Becton Dickson®. 

 

3.3 Extração de Proteínas 

 

 Aproximadamente 1x107 células foram tripsinizadas, centrifugadas e 

ressuspendidas em tampão hipotônico (1mM HEPES; 1mM KCl; 0,1mM 

EDTA, pH 7,5,) no qual inibidores de protease foram adicionados (1mM DTT; 

0,1 mM PMSF, 5µg/ml de aprotinina; 2.5mM pepstatina, 20µg/ml antipaína; e 

1 mM leupeptina). As células foram homogeneizadas e colocadas a 4ºC por 

15 minutos. O homogenato foi centrifugado a 4ºC por 15 minutos a 16000 g. 

O sobrenadante obtido desta centrifugação (extrato citoplasmático) foi 
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aliquotado. O precipitado originado foi ressuspendido com tampão de lise 

nuclear (HEPES 10mM, EDTA 5mM, KCl 150 mM, SDS 0,05%, Triton X-100 

1%, NaF 20mM, Pirofosfato de Sódio 20mM e Molibdato de Sódio 20mM) no 

qual inibidores de protease foram adicionados (1mM DTT; 0,1 mM PMSF, 5 

µg/ml de aprotinina; 2.5 mM pepstatina, 20 µg/ml antipaína; e 1 mM 

leupeptina) e colocado a 4ºC por 15 minutos. Após os 15 minutos, o material 

foi centrifugado a 4ºC por 15 minutos a 16000 g. O sobrenadante obtido 

(extrato nuclear) foi misturado ao extrato citoplasmático e conservado a –

20ºC até o momento do uso.  

 

3.4 Dosagem Proteica 

 

A dosagem de proteínas foi realizada utilizando-se o kit Reagente 

BCA para Ensaio de Proteínas (Lowry modificado), da BioAgency®, de 

acordo com o manual do fabricante. Para leitura das amostras, foi utilizado 

um leitor de microplacas (Bio-RAD®, www.bio-rad.com) utilizando-se filtros 

de 592nm. 

 

 

3.5 Gel de Poliacrilamida e Western Blot 

 

 Foram realizadas análises de proteínas separadas de acordo com sua 

massa molecular aparente (SDS-PAGE). As amostras de extratos proteicos 

foram separadas em gel de poliacrilamida, O gel de corrida contém Tris 
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0,375M pH 8,8, SDS 0,1%, acrilamida 10%, Persulfato de Amônio (APS) 

0,03% em,N,N,N tetra metilenodiamina (TEMED, Sigma®); e o gel de 

empilhamento, Tris 0,125 M pH 6,8, SDS 0,1%, acrilamida 4%, APS 0,045%, 

e TEMED. Em seguida, os extratos proteicos foram separados transferidos 

para a membrana PVDF (Hydrophobic polyviniylidene difluoride, Amershan®) 

para a realização do blotting, sendo feita em tampão Tris 25 mM, metanol 

20% por uma hora a 100 V e a 4ºC. 

 A membrana teve seus sítios inespecíficos bloqueado com leite 

Molico 5% em PBS–Tween 0,5% e incubada com o anticorpo primário O.N. 

ou contra β-Actina por 1 hora e meia à temperatura ambiente. 

Posteriormente, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário 

conjugado a peroxidase por uma hora. A revelação da membrana foi feita 

utilizando-se o ECL™ Western blotting system da GE®. Como controle da 

reação, foi utilizado um padrão conhecido de peso molecular. 

 

3.6 Microscopia Confocal 

 

Cerca de 5,0.104 células foram plaqueadas em placa de 24 poços 

contendo lamínulas redondas de 13mm. As células foram fixadas em 4% de 

paraformaldeído em PBS. Em seguida, após serem lavadas 3x com PBS, foi 

adicionado Triton X-100/PBS 0.2% por 5 minutos. O Bloqueio de sítios 

inespecíficos foi feito com PBS/BSA 5% por 1 hora. Após isso, foi adicionado 

o anticorpo primário, diluídos em PBS/BSA 5% O.N. a 4C. Depois de 

lavadas três vezes com PBS/BSA 1%%, foi adicionado o anticorpo 
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secundário conjugado com Alexa Flúor 488 (verde) ou 633 (vermelho), de 

coelho ou camundongo, da Invitrogen®. Após serem lavadas novamente com 

PBS/BSA 1%, foi adicionado o marcador de núcleo DAPI por 15 minutos, 

diluído em PBS/BSA 5%. Por último, foram montadas as lâminas. A análise 

foi realizada em microscópio confocal ZEISS LSM 510 Meta / UV. 

A calibração do equipamento foi feita de modo a não haver excesso 

de intensidade de fluorescência captada pelo microscópio nos ensaios onde 

há tratamento com cisplatina, pois é onde se espera que haja maior 

intensidade de fluorescência em todas as marcações realizadas. 

 

3.7 Depleção de soro fetal bovino 

 

 As células foram plaqueadas e cultivadas com 5% 1% ou 0% de soro 

fetal bovino (SFB) por 24. Como controle, cultivaram-se as células de 

maneira padrão, ou seja, com 10% de soro fetal bovino. 

 

3.8 PCR em tempo real 

 

Os seguintes primers (5’-3’) foram usados nos ensaios de PCR em 

tempo real: 

Primer Forward Reverse 

E-Caderina GACGCCGAGAGCTACACGTT AGGCTGTCCTTTGTCGACCG 

N-Caderina TGAGGGCCTTAAAGCGGCTG CAAGGACCCAGCAGTGGAGC 

Proibitina GTGTGGTTGGGGAATTCATGTGG CAGGCCAAACTTGCCAATGGAC 
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ZBRK1 GTAACGTTGAGGCCCTTCTTGTG TGGTGAACCCCAAATCCACTTCC 

Gadd45a GCTCAACGTCGACCCCGATAAC GCAAAACGCCTGGATCAGGGTG 

GAPDH GGTGGTCTCCTCTGACTTCAACA GGTGCTGTAGCCAAATTCGTTGT 

MMP9 TACGGTGCTTGACACAGTAAATC CTGACTGCAGCTGCTGTTGTGG′ 

MMP15 GCTACTTTCCTTCACTGAACAGG CGAGTGAAGTGCGACAGTGCGGCC

 

A partir de triplicatas amplificadas no termociclador BioRad MyiQtm, 

calculou-se a média dos resultados obtidos pelo equipamento. Calculou-se o 

dCT (diferença entre a média do resultado obtido e seu respectivo controle 

de carregamento) para depois calcular-se o ddCT (diferença do dCT na 

condição tratada e o dCT da condição controle). Para se determinar se 

houve variação na amplificação (Fold Change), utilizou-se o seguinte 

calculo: FC=2^-ddCT (Singh et al. 2013). 

 

 

3.9 Ensaio de siRNA 

 

Para ensaios de silenciamento de transcritos específicos, 6,0.104 

células foram plaqueadas em placa de 60mm de diâmetro. Transfectaram-se 

200 pmol de siRNA durante 6h em opti-mem na ausência de soro fetal 

bovino. O veículo utilizado foi a oligofectamina, da Invitrogen® (8µL por poço 

em volume total de 2 ml de meio apropriado).  Após 6 horas, retirou-se o 

opti-mem e adicionou-se o meio de cultura normal de cada linhagem 

suplementado com 10% de soro fetal bovino. Aguardou-se 48h e depois foi 
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iniciado o ensaio planejado. Como controle, utilizou-se uma sequência 

scramble, sem correspondência em RNA humano. 

Os siRNAs contra proibitina utilizados foram: 

Santa Cruz: sc-37629 

 

IDT: 5’ – CACAUUAUAUAAGGCAGAGUUTT – 3’  

        3’ – TTGUGUAAUAUAUUCCGUCUCAA – 5’ 

 

3.10 Ensaio de MTT 

 

 Após o plaqueamento das células em placa de 96 poços uma solução 

de 10mg/ml de MTT (1-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenylformazan) foi 

adicionada ao meio de cultura (C.F. 1mg/ml). Incubou-se o MTT por 1h a 

37ºC. Após o período de incubação, removeu-se a solução de MTT e as 

células foram ressuspendidas em DMSO até que a solução ficasse 

homogênea. Utilizou-se um leitor de microplaca com filtro em 540nm para a 

leitura dos poços. 

 

3.11 Tratamento com Drogas e Radiação UVB 

 

 Cerca de 3,0.104
 foram plaqueadas em placa de 12 poços, ou 

proporcionalmente em outras placas, por volta de 24h antes do início do 

tratamento. Trataram-se as células com as seguintes substâncias de acordo 

com os experimentos feitos: 1µg/ml de tunicamicina (TUN) por 24h; com 
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25µM, 50µM ou 100µM de cisplatina (Cis) por 24h; com 10nM, 20nM ou 

50nM de Vimblastina por 24h; 50µM, 100µM ou 200µM de Dacarbazina 

(DTIC) por 48h e 800µM de Temozolamida (TEM) por 48h. Utilizou-se a 

mesma quantidade de DMSO nos pontos controles de drogas 

ressuspendidas com essa substância. 

 Para o tratamento com UVB, utilizou-se uma fonte de luz emissora de 

UVB dentro do fluxo laminar. A fonte emissora foi testada com um sensor de 

UVB para se medir a eficiência do equipamento. A partir do resultado obtido 

pelo sensor (s), calculou-se a quantidade de energia necessária para o 

ensaio, em Joule (J), através da equação J=s.t, onde foi determinado o 

tempo de exposição das células (t) necessário para a exposição a UVB de 

energia necessária.  

Após tratamento, as células foram fixadas em 70% de etanol ou em 

4% de paraformaldeído, de acordo com o ensaio realizado. 

 

3.12 Ensaio de Senescência 

 

As células foram plaqueadas e tratadas com 2 µM de Adriamicina 

(ADR) por 2 horas. Após o tratamento, aguardou-se por 72 horas e 

marcaram-se as células com solução de X-Gal (0.2 mL de tampão ácido 

cítrico (pH 6.0), 5mM de ferricianeto de sódio, 5mM de ferrocianeto de sódio, 

MgCl2 2 mM, NaCl 150 mM e X-Gal 1 mg/mL). As células foram incubadas 

em incubadora sem CO2 até que se visse a marcação citoplasmática. 
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3.13 Maturação de macrófagos 

 

Camundongos C57BL/6 foram sacrificados em câmara de CO2 e 

tiveram o fêmur removido. Depois de limpo, injetou-se meio de cultura RPMI 

dentro do osso e plaqueou-se o conteúdo celular extraído em meio RPMI 

suplementado com 20% de soro fetal bovino. 

Após 96h, adicionou-se mais meio de cultura RPMI suplementado 

com 20% de soro fetal bovino. Aguardou-se mais 72h para que o meio de 

cultura com as células sobrenadantes fosse aspirado. Soltaram-se os 

macrófagos, que estavam aderidos na placa, e após contagem, plaquearam-

se novamente essa células. 

Os macrófagos foram ativados na subpopulação M1 pelo tratamento 

com 50 ng/ml de IFNγ + 1µg/ml de LPS por 24h. Para a ativação na 

subpopulação M2, trataram-se os macrófagos com 50 ng/ml de IL4 por 24h. 

 

3.14 Anticorpos utilizados 

 

Os seguintes anticorpos foram utilizados: 

Anti-proibitina (Thermo Scientific): MS-261-P0 

Anti-proibitina (Santa Cruz): SC-37629 

Anti-MCM2 (Santa Cruz): SC-10771  

Anti-MCM5 (AbCam): ab75975 
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Anti-MCM7 (AbCam): ab52489 

Anti-β-Actina (Sigma): A2228 

Anti-Vimentina (Dako): m7020 

Anti-GRP78 (Santa Cruz): SC-1051 

 

3.15 Detecção de espécies reativas de oxigênio 

 

O sensor de ROS CM-H2DCFDA, da Life Technologies®, foi utilizado 

como um indicador geral de espécies reativas de oxigênio. O indicador CM-

H2DCFDA (5µM) foi adicionado nas células por 30 minutos em tampão 

hank’s balanced salt solution (HBSS). Após o tempo de incubação, as 

células foram lavadas com tampão salina fosfato (PBS) e colocadas 

novamente na estufa a 37°C em seu meio de cultura normal por 30 minutos. 

A células, foram então tripsinizadas e utilizou-se o citômetro de fluxo 

FACScalibur da Becton Dickson® para se medir a fluorescência emitida pelo 

composto. 
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COMITÊ DE ÉTICA 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 O acúmulo de proibitina faz parte da resposta celular 

frente a diferentes agentes estressores 

 

4.1.1 Tratamento com vimblastina 

 

Vimblastina é alcaloide inibidor da formação de proteínas do fuso 

mitótico, capaz de parar a divisão celular na metáfase. Proibitina tem sua 

expressão aumentada após tratamento com vimblastina em três linhagens 

de melanoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Padrão de expressão proteica de proibitina (PHB) após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem LB373. β-
Actina usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), cisplatina 
(CIS), R – relação PHB/β-Actina.
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A figura 1 mostra que proibitina teve sua expressão aumentada de 

maneira discreta na linhagem LB373 após tratamento com baixa 

concentração de vimblastina. Em concentrações maiores, sua expressão 

diminuiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 2 mostra que a linhagem LB373 é sensível ao tratamento com 

vimblastina apenas nas concentrações de 20nM e 50nM e a indução de 

morte celular, avaliada através da medida da quantidade de células 

hipodiplóides, é menor que a indução de morte pelo tratamento com 

cisplatina. Não há diferença estatística significante entre os tratamentos com 

20nM e 50nM de vimblastina. 

A linhagem Mel 85 teve um comportamento semelhante à linhagem 

LB373 após tratamento com vimblastina. 
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Figura 2. Análise de população hipodiplóide, por citometria de fluxo, após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem LB373. 
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A linhagem Mel 85 também se mostrou pouco responsiva ao 

tratamento com vimblastina. Houve uma recuperação da expressão de 

proibitina após tratamento com 20nM de vimblastina, mas não se observou 

um aumento de expressão em relação ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Padrão de expressão proteica de proibitina (PHB) após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem Mel 85. β-
Actina usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), cisplatina 
(CIS), R – relação PHB/β-Actina. 
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A linhagem Mel 85 parece ser mais sensível ao tratamento com 

vimblastina do que a linhagem LB373. Houve níveis de morte celular 

maiores que a linhagem LB373, principalmente após tratamento com 50nM 

de vimblastina, sendo que nessa condição houve uma indução de morte 

celular maior que a ocorrida pelo tratamento com cisplatina. 

Diferentemente das linhagens LB373 e Mel 85, a linhagem SKMel 37 

não mostrou uma indução da expressão de proibitina nas três concentrações 

de vimblastina testada. Nessa linhagem, o aumento de concentração de 

vimblastina levou a uma diminuição da expressão de proibitina e não houve 

indução de proibitina por cisplatina (Figura 5). 
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Figura 4. Análise de população hipodiplóide, por citometria de fluxo, após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem Mel85. 
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A figura 6 mostra que a linhagem SKMel 37, diferentemente das 

linhagens Mel 85 e LB373, se mostrou muito sensível à todos os tratamentos 

testados. Houve cerca de 50% ou mais de células hipodiplóides após 

tratamento com cisplatina ou com as três concentrações de vimblastina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Padrão de expressão proteica de proibitina (PHB) após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem SKMel 37. 
β-Actina usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), cisplatina 
(CIS), R – relação PHB/β-Actina.

Figura 6. Análise de população hipodiplóide, por citometria de fluxo, após 
tratamento com três concentrações de vimblastina na linhagem Mel85. 
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4.1.2 Privação de Soro Fetal Bovino  

 

A linhagem SKMel 37 foi privada de soro fetal bovino por 24h para se 

verificar a relação com o acúmulo de proibitina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 7a mostra que proibitina é induzida pelo cultivo sem Soro 

Fetal Bovino na linhagem SKMel 37. O cultivo na concentração de 5% de 

SFB, metade da concentração controle, não foi suficiente para a indução de 

proibitina. Tratamento com cisplatina, na concentração de 25µM por 24h, foi 

usada como controle endógeno da expressão de proibitina. A figura 7b 

mostra que há acumulo de ROS ao se cultivar a linhagem SKMel 37 em 

concentrações menores de soro fetal bovino, especialmente na ausência 

completa de SFB. 

Figura 7. (a) Acúmulo de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem 
SKMel 37 com 1% de Soro Fetal Bovino (SFB) ou em sua ausência, 
durante 24h. β-Actina usado como controle de carregamento. R – relação 
PHB/β-Actina. (b) Formação de ROS medida por citometria de fluxo na 
linhagem SKMel 37 ao se diminuir a quantidade de soro fetal bovino 
(SFB) por 24 horas. 10% SFB: condição normal de cultivo 
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Verificou-se também se a falta de soro fetal bovino induz alguma 

modificação na forma mitocondrial dessa linhagem. Para tanto, utilizou-se 

ensaio de microscopia confocal com marcação das mitocôndrias, usando-se 

Mitotracker Red CMXRos (invitrogen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise por microscopia confocal, representada pelas micrografias 

da figura 8, mostra que a linhagem SKMel 37 sofre modificação na 

Figura 8 Análise da forma de mitocôndrias da linhagem SKMel 37 após 
privação parcial ou total de Soro Fetal Bovino (SFB). Mitocôndria 
(vermelho) Núcleo (Azul). 
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morfologia de suas mitocôndrias após cultivo sem soro fetal bovino (0% 

SFB) por 24h Observa-se perda da forma filamentosa das mitocôndrias, 

como observado na situação controle para uma forma mais arredondada. 

Essas modificações coincidem com a maior expressão de proibitina, 

observada no western blot da figura 7. 

Ainda, é possível observar que após tratamento com 5% de SFB por 

24h, as modificações citadas ocorrem de maneira menos evidente, mas já 

há alguma condensação das mitocôndrias e uma perda da forma 

filamentosa, mas nessa condição, não se evidencia aumento de expressão 

de proibitina (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linhagem LB373 também teve os níveis de proibitina aumentados 

após depleção de soro fetal bovino. A diminuição da quantidade de soro 

para 1% levou a um aumento de 36% na expressão de proibitina, e a 

Figura 9. (a) Acúmulo de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem LB373 
com 1% de Soro Fetal Bovino (SFB) ou em sua ausência, durante 24h. β-
Actina usado como controle de carregamento. R – relação PHB/β-Actina. (b) 
formação de ROS medida por citometria de fluxo na linhagem LB373 ao se 
diminuir a quantidade de soro fetal bovino (SFB) por 24 horas. 10% SFB: 
condição normal de cultivo 
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ausência total de soro levou a um aumento de 142% na expressão de 

proibitina, em relação à condição de cultivo controle, onde a linhagem é 

mantida com meio de cultura suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(figura 9a). Há um aumento na produção de ROS ao se diminuir as 

quantidades de soro fetal bovino nessa linhagem. Observou-se um aumento 

significativo ao se cultivar a linhagem LB373 com 1% de SFB, que acabou 

sendo acentuado ao se cultivar a linhagem na ausência de soro fetal bovino 

(figura 9b). O aumento de ROS nessa linhagem coincide com um acúmulo 

de proibitina nessas condições. 

 

4.1.3 Tratamento com dacarbazina, temozolamida e cisplatina 

 

Outras drogas usadas no tratamento de melanomas como 

dacarbazina e temozolamida foram testadas em duas linhagens de 

melanoma metastático humano. Verificou-se que essas drogas também são 

capazes de induzir o acúmulo de proibitina. 
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A figura 10 mostra que os tratamentos com cisplatina, dacarbazina e 

temozolamida induzem expressão de proibitina na linhagem WM 164, apesar 

de não haver uma grande indução nessa linhagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expressão de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem WM 164 
após tratamento com cisplatina (CIS), dacarbazina (DTIC) e temozolamida 
(TEM). β-Actina usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), R – 
relação PHB/β-Actina. 

Figura 11. Acúmulo de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem 624 após 
tratamento com cisplatina (CIS), dacarbazina (DTIC) e temozolamida 
(TEM). β-Actina usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), R – 
relação PHB/β-Actina. 
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A figura 11 mostra que, assim como a linhagem WM 164, a linhagem 

624 também tem os níveis de expressão proteica aumentados pelo 

tratamento com cisplatina, dacarbazina e temozolamida. Esses resultados 

mostram que proibitina é responsiva a diversos tratamentos utilizados no 

combate ao melanoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 48 horas de tratamento com dacarbazina (DTIC), houve uma 

discreta diminuição da viabilidade celular nas linhagens WM 164 e 624. A 

linhagem WM 164 teve uma menor diminuição de viabilidade após 

tratamento com 50µM de DTIC, apesar dos demais tratamentos mostrarem 

um comportamento semelhante. A linhagem 624 se mostrou um pouco mais 

responsiva em termos de viabilidade em relação à linhagem WM 164 tendo 
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Figura 12. Ensaio de viabilidade celular por MTT nas linhagens WM164 e 
624 após 48h de tratamento com dacarbazina (DTIC), nas concentrações de 
50µM, 100µM e 200µM. 
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uma perda de viabilidade semelhante em todos os tratamentos com 

dacarbazina (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 13 mostra que após 72 horas de tratamento com dacarbazina 

não houve uma diminuição da perda de viabilidade nas duas linhagens 

estudadas.  

Verificou-se também se o tratamento com cisplatina diminui a 

viabilidade celular dessas linhagens. 
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Figura 13. Ensaio de viabilidade celular por MTT nas linhagens WM164 e 
624 após 72h de tratamento com dacarbazina (DTIC), nas concentrações de 
50µM, 100µM e 200µM. 
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Figura 14. Ensaio de viabilidade celular por MTT nas linhagens WM164 e 
624 após 24h de tratamento cisplatina (CIS), nas concentrações de 25µM, 
50µM e 100µM. 
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Figura 15 Ensaio de viabilidade celular por MTT nas linhagens WM164 e 
624 após 48h de tratamento cisplatina (CIS), nas concentrações de 25µM, 
50µM e 100µM. 
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As figuras 14 e 15 mostram que a linhagem de melanoma humano 

624 é sensível ao tratamento com cisplatina de uma maneira dose e tempo 

dependente. Após 48h de tratamento com uma dose de 100µM de cisplatina 

há uma redução de cerca de 50% na viabilidade celular dessa linhagem. 

A linhagem WM 164, por outro lado se mostrou resistente ao 

tratamento com cisplatina em todos os tempos e concentrações utilizados.  

 

4.1.4 Tratamento com tunicamicina e o estresse de reticulo 

endoplasmático 

Tunicamicina é um indutor de estresse de retículo endoplasmático por 

impedir que proteínas sejam corretamente enoveladas no interior da 

organela. A má conformação proteica no interior do retículo endoplasmático 

leva a uma resposta de estresse que pode, além de outros efeitos, levar a 

célula à morte. Como há uma relação entre retículo endoplasmático e 

mitocôndria, verificou-se a participação de proibitina nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Acúmulo de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem LB373 após 24 
horas de tratamento com tunicamicina (TUN). β-Actina usado como controle de 
carregamento. Controle (Ctl), R – relação PHB/β-Actina ou GRP78/β-Actina. 
Expressão de GRP78 usada como controle positivo do tratamento com tunicamicina. 
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As figuras 16 e 17 mostram que as células (linhagens LB373 e Mel 

85) respondem ao tratamento com tunicamicina acumulando proibitina. A 

linhagem LB373 (figura 16) tem um aumento mais evidenciado após 

tratamento com 2,5µg/ml de tunicamicina por 24 horas. A linhagem Mel 85 

(figura 17) mostrou-se bem mais sensível do que a linhagem LB373, tendo a 

expressão de proibitina mais do que dobrada após tratamento com 1,0µg/ml 

de tunicamicina. Em ambos os casos, houve um aumento de expressão de 

GRP 78, mostrando que o tratamento com tunicamicina induziu estresse de 

retículo endoplasmático nessas linhagens. 

 

 

 

Figura 17. Expressão de proibitina (PHB) após cultivo da linhagem Mel 85 
após 24 horas de tratamento com tunicamicina (TUN). β-Actina usado como 
controle de carregamento. Controle (Ctl), R – relação PHB/β-Actina ou 
GRP78/β-Actina. Expressão de GRP78 usada como controle positivo do 
tratamento com tunicamicina. 
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Para se verificar se a indução de proibitina por tunicamicina protege a 

célula, realizou-se ensaio de siRNA contra proibitina, na linhagem LB373, 

nesse contexto. Para tanto, utilizou-se tratamento com 1,0µg/ml de 

tunicamicina devido à sensibilidade dessa linhagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 18 mostra que há uma sensibilização da linhagem LB373 ao 

tratamento com 1µg/ml por 24h de tunicamicina. A figura 18a mostra que o 

knock-down de proibitina funcionou na linhagem LB373 e houve um aumento 

de células hipodiplóides, medido por FACS (fig 18b), após knock-down de 

proibitina por siRNA. Não se observou aumento de hipodiploidia na ausência 

de tratamento. 

Como proibitina funciona como uma chaperona mitocondrial verificou-

se se alteração da compartimentalização subcelular de proibitina após 

tratamento com tunicamicina.  

Figura 18 Tratamento com 1,0µg/ml de tunicamicina (TUN) por 24 horas após 
knock-down de proibitina (PHB) na linhagem LB373. (a) Western Blot do 
Knock-down de proibitina. (b) Quantificação por citometria de fluxo da 
população hipodiplóide após tratamento com TUN, na presença de siRNA 
contra PHB (PHBsi) ou na presença do siRNA controle (CTLsi). β-Actina 
usado como controle de carregamento. Controle (Ctl), R – relação PHB/β-
Actina. 
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A figura 19 mostra que o tratamento com tunicamicina é capaz de 

induzir expressão de proibitina na linhagem LB373 e a sobreposição das 

imagens (cor alaranjada) mostra que sua localização continua mitocondrial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Localização subcelular de proibitina após tratamento com 1µg/ml 
de tunicamicina (TUN) por 24h na linhagem LB373. Proibitina (verde), 
Mitotracker RED como marcador de mitocôndria (vermelho) e Núcleo 
marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das imagens proibitina e 
Mitocôndria
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4.2 Localização subcelular de proibitina 

 

4.2.1 Localização de proibitina após tratamento com cisplatina 

 

Como cisplatina pode induzir a expressão de proibitina resolvemos 

avaliar sua localização subcelular após tratamento com o quimioterápico. As 

linhagens de melanoma LB373, Mel 85 e SKMel 37 foram tratadas com 

25µM de cisplatina por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Localização subcelular de proibitina após tratamento com 25µM de 
cisplatina (CIS) por 24h na linhagem LB373. Proibitina (verde), Mitotracker 
RED como marcador de mitocôndria (vermelho) e Núcleo marcado com DAPI 
(azul). Sobreposição: junção das imagens proibitina e Mitocôndria.  
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As figuras 20 e 21 mostram que proibitina aparece no citoplasma e no 

núcleo nas linhagens LB373 e Mel 85, respectivamente; o tratamento com 

cisplatina é capaz de induzir a expressão de proibitina nessas duas 

linhagens. A sobreposição das imagens mostra que proibitina colocaliza-se 

com a mitocôndria (cor alaranjada) nas duas linhagens, mas há uma porção 

da proteína dispersa no citoplasma. Apesar de proibitina fazer parte de uma 

família de proteínas de membrana, devido ao seu domínio SPFH, não há 

evidência de localização de proibitina na membrana plasmática nessas 

linhagens. 

 

 

Figura 21 Localização subcelular de proibitina após tratamento com 25µM de 
cisplatina (CIS) por 24h na linhagem Mel 85. Proibitina (verde), Mitotracker 
RED como marcador de mitocôndria (vermelho) e Núcleo marcado com DAPI 
(azul). Sobreposição: junção das imagens proibitina e Mitocôndria.  
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A figura 22 mostra que a linhagem SKMel 37, diferentemente das 

linhagens LB373 e Mel 85, não apresenta colocalização entre proibitina e 

mitocôndria. Proibitina parece ter uma localização mais evidenciada no 

núcleo nessa linhagem em relação às outras duas. Também não há 

evidência de localização na membrana plasmática nessa linhagem. 

 

 

 

 

 

Figura 22 Localização subcelular de proibitina após tratamento com 25µM de 
cisplatina (CIS) por 24h na linhagem SKMel 37. Proibitina (verde), Mitotracker 
RED como marcador de mitocôndria (vermelho) e Núcleo marcado com DAPI 
(azul). Sobreposição: junção das imagens proibitina e Mitocôndria.  
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4.2.2 Colocalização entre proibitina e proteínas da família MCM 

 

Como proibitina colocaliza-se com proteínas da família MCM em 

linhagem de câncer de mama (Rizwani et al.2009) resolvemos verificar se 

essa relação existe em melanomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Colocalização entre proibitina e MCM2 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem LB373. Proibitina (verde), MCM2 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM2.  
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As figuras 23 e 24 mostram que, ao contrário do que foi mostrado em 

linhagem de câncer de mama, não há colocalização entre proibitina e MCM 

2 nas linhagens LB373 e Mel 85 respectivamente. O aumento de expressão 

de proibitina pelo tratamento com cisplatina, mais evidente na linhagem 

LB373, não interfere na colocalização das duas proteínas. 

 

 

 

 

 

Figura 24 Colocalização entre proibitina e MCM2 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem Mel 85. Proibitina (verde), MCM2 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM2.  
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Figura 25 Colocalização entre proibitina e MCM5 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem LB373. Proibitina (verde), MCM5 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM5.  
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MCM 5, nas linhagens LB373 (figura 25) e Mel 85 (figura 26), localiza-

se no nucléolo, diferentemente do que foi observado em linhagem de câncer 

de mama, onde estava dispersa pelo núcleo, colocalizando-se com 

proibitina.  

 

 

 

 

 

Figura 26 Colocalização entre proibitina e MCM5 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem Mel 85. Proibitina (verde), MCM5 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM5.  
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Figura 27 Colocalização entre proibitina e MCM7 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem LB373. Proibitina (verde), MCM7 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM7.  
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As figuras 27 e 28 mostram que proibitina colocaliza-se com MCM7 

nas linhagens LB373 e Mel 85 respectivamente. A sobreposição das 

imagens, nessas duas linhagens, mostra que houve colocalização entre 

essas proteínas através da mudança de cor para alaranjado. Em linhagem 

de câncer de mama, essa colocalização não é observada. 

Para se confirmar essa colocalização, realizou-se um ensaio de 

coimunoprecipitação entre proibitina e MCM7 na linhagem LB373. 

 

 

 

 

Figura 28 Colocalização entre proibitina e MCM7 após tratamento com 25µM 
de cisplatina (CIS) por 24h na linhagem Mel 85. Proibitina (verde), MCM7 
(vermelho) e Núcleo marcado com DAPI (azul). Sobreposição: junção das 
imagens proibitina e MCM7.  
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A figura 29 mostra que proibitina estava colocalizada fisicamente com 

MCM 7 na linhagem LB373. Proibitina foi revelada pelo western blot após 

imunoprecipitação de MCM 7 nessa linhagem, e o controle negativo do 

experimento não mostra expressão de proibitina. Há ainda um aumento dos 

níveis de coimunoprecipitação de proibitina após tratamento com cisplatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Coimunoprecipitação entre proibitina e MCM7 na linhagem 
LB373 após tratamento com cisplatina. Ctl Neg: ausência de anticorpo 
contra MCM7 
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4.3 Proibitina como um modulador da função de E2F 

 

4.3.1 Expressão de Matriz Metaloproteinases 

 

A capacidade de proibitina controlar a função de E2F1 faz com que 

proibitina possa estar envolvida de alguma maneira em diversas funções 

celulares controladas por E2F1. Uma dessas funções é a expressão de 

matriz metaloproteinases. 

Foram utilizadas 3 linhagens celulares diferentes, de tipos tumorais 

diferentes. As linhagens de melanoma metastático humano SKMel 02, de 

câncer de mama MDA-MB-231 e de câncer de pulmão A549 tiveram a 

expressão de proibitina inibida por siRNA e verificada a expressão de alguns 

tipos de matriz metaloproteinases. 
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Figura 30 Expressão de Matriz Metaloproteinases (MMP), por Real Time 
PCR, na linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 após knock-down de 
proibitina (PHB). 



______________________________________________________RESULTADOS 

64 
 

A figura 30 mostra que a linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 

teve os níveis das metaloproteinases 2 e 9 aumentadas após inibição de 

proibitina por siRNA. Houve um aumento menor de expressão de MMP14 e 

MMP15 nessa linhagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 31 mostra que a linhagem de câncer de pulmão A549, assim 

como a linhagem MDA-MB-231, teve os níveis de mRNA de MMP2 e MMP9 

aumentados após inibição de proibitina.  

Diferentemente da linhagem MDA-MB-231, houve uma diminuição 

dos níveis de expressão de MMP14 e MMP15 nessa linhagem, mostrando 

que pode haver diferentes mecanismos de regulação da expressão de 

MMPs em função da presença ou não de proibitina. 
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Figura 31 Expressão de Matriz Metaloproteinases (MMP), por Real Time 
PCR, na linhagem de câncer de pulmão A549 após knock-down de 
proibitina (PHB). 
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A figura 32 mostra que a expressão de todas as matriz 

metaloproteinases aumentaram após a inibição de proibitina na linhagem 

SKMel 02. Esse aumento não foi muito importante nas MMPs 2, 9 e 14, 

sendo mais evidenciado apenas na MMP15. 

 

 

4.3.2 Expressão de Vimentina e Fibronectina 

 

A expressão de Vimentina e Fibronectina também foram modificadas 

pela inibição de proibitina, ainda que de maneira linhagem-dependente. 
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Figura 32 Expressão de Matriz Metaloproteinases (MMP), por Real Time 
PCR, na linhagem de melanoma humano SKMel  02 após knock-down de 
proibitina (PHB). 
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A figura 33 mostra que a expressão de Fibronectina é mais afetada 

pela inibição de proibitina na linhagem de câncer de mama MDA-MB-231, 

onde seu nível de expressão mais do que dobrou. A linhagem A549 se 

mostrou insensível, em relação à expressão de Fibronectina, à inibição de 

proibitina e a linhagem SKMel 02 teve um discreto aumento, de cerca de 

40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Expressão de Fibronectina, por Real Time PCR, nas linhagens 
MDA-MB-231, A549 e SKMel  02 após knock-down de proibitina (PHB). 

Figura 34 Expressão de Vimentina, por Real Time PCR, nas linhagens 
MDA-MB-231, A549 e SKMel  02 após knock-down de proibitina (PHB). 
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A figura 34 mostra que não há variação nos níveis de RNA de 

vimentina nas linhagens MDA-MB-231 e SKMel 02 após inibição de 

Figura 35 Expressão de Vimentina, por Western Blot, na linhagem A549 
após knock-down de proibitina (PHB). PHBsi: siRNA contra proibitina, R: 
relação proteína/β-actina 

Figura 36 Expressão de Vimentina, por Microscopia Confocal, na 
linhagem A549 após knock-down de proibitina (PHB). Vimentina (verde), 
Núcleo (Azul). 
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proibitina. A linhagem A549 obteve um discreto aumento nos níveis de RNA 

nessa condição. 

Apesar disso, há um claro aumento, em termos de proteína, na 

expressão de vimentina após inibição de proibitina por siRNA na linhagem 

A549 (fig 35). O western blot mostra que o knockout de proibitina levou a um 

aumento de 88% na expressão de vimentina nessa linhagem. Esse aumento 

foi confirmado por microscopia confocal na figura 36, onde há um claro 

aumento na marcação de vimentina (em verde), após inibição de proibitina. 

 

4.3.3 Sensibilidade a TGFβ  

 

Como parece haver uma relação entre a expressão de proibitina e a 

expressão de marcadores relacionados com transição epitélio mesênquima, 

resolvemos avaliar se há modificação da expressão de proibitina após 

tratamento com TGFβ, que é um indutor desse fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Acúmulo de proibitina, por Western Blot, na linhagem A549, 
após tratamento com doses crescentes de TGFβ por 48h. Controle (Ctl), R: 
relação proibitina/β-actina 
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A figura 37 mostra que ao contrário do esperado, houve um aumento 

na expressão de proibitina de maneira dose dependente, após tratamento 

com TGFβ, na linhagem A549. 

Como cisplatina induz expressão de proibitina resolvemos verificar se 

há relação entre a combinação do tratamento com cisplatina e o tratamento 

com TGFβ. Para isso, utilizamos a linhagem de melanoma murinho B16F10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 38 mostra que a linhagem de B16F10 teve um 

comportamento diferente da linhagem A549 (fig.37) em relação ao 

tratamento com TGFβ. Nessa linhagem, o tratamento com TGFβ diminuiu a 

expressão de proibitina.  

 

 

 

 

 

Figura 38 Expressão de proibitina, por Western Blot, na linhagem 
B16F10, após tratamento com 15µg/ml de TGFβ. R: relação proibitina/β-
actina. 
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4.3.4  Proteção contra Radiação UVB 

 

A linhagem de câncer de pulmão A549 foi tratada com duas doses de 

radiação ultra-violeta B (UVB) para se verificar se a ausência de proibitina 

interfere nos níveis de morte celular após tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 39 mostra que a inibição de proibitina leva a uma diminuição 

nos níveis de hipodiploidia na linhagem A549 após tratamento com 200J de 

UVB. Apesar dessa diminuição ser discreta, ela está de acordo com a ideia 

indução de reparo de DNA por E2F. 

Como E2F repara DNA via aumento de expressão de Gadd45a, 

verificou-se se a inibição de proibitina na linhagem A549 leva a um aumento 

de expressão de Gadd45a. 
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Figura 39 Sensibilidade da linhagem de câncer de pulmão A549 ao 
tratamento com doses de 100J e 200J de UVB e cisplatina, após inibição de 
proibitina por siRNA 
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A figura 40 mostra que a inibição de proibitina na linhagem A549 

provocou o aumento dos níveis de RNAm de Gadd45a nessa linhagem. 

Esse resultado é condizente à proteção contra radiação UVB induzida pela 

inibição de proibitina nessa linhagem, como observado na fig. 39. 

Como E2F controla a expressão de Gadd45a via seu repressor 

ZBRK1 decidimos verificar se a inibição de proibitina modifica os níveis de 

expressão de ZBRK1. 
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Figura 40 Indução da expressão de Gadd45a, por Real Time PCR após 
inibição de proibitina na linhagem de câncer de pulmão A549. 
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Figura 41 Indução da expressão de ZBRK1, por Real Time PCR após 
inibição de proibitina na linhagem de câncer de pulmão A549. 
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A figura 41 mostra que os níveis do RNAm de ZBRK1, diferentemente 

do esperado, aumentam após inibição de proibitina na linhagem A549. 

Apesar desse aumento, ainda assim é possível observar aumento dos níveis 

de Gadd45a (fig. 40) e proteção dessa linhagem após tratamento com uma 

dose de 200J de UVB (fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 42 mostra que a linhagem SKMel 02 tem um comportamento 

semelhante à linhagem A549, em relação à expressão de ZBRK1 e 

Gadd45a. A inibição de proibitina leva a um aumento da expressão do 

RNAm de Gadd45a e, da mesma forma que na linhagem A549, a um 

aumento de seu repressor, ZBRK1. 
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Figura 42 Indução da expressão de ZBRK1 e Gadd45a, por Real Time PCR 
após inibição de proibitina na linhagem de melanoma SKMel 02. 
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4.3.5 Relação entre proibitina e a indução de senescência. 

 

Outra função controlada por E2F é a capacidade de permitir que a 

célula saia de um estado de senescência. Após tratamento com adriamicina, 

aguardou-se 72h e verificou-se por microscopia a indução de senescência 

após inibição de proibitina. 
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Figura 43 Indução de senescência por adriamicina na linhagem 624, após 
inibição de proibitina. Adriamicina (ADR) e X-gal usado como revelador. 
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Figura 44 Indução de senescência por adriamicina na linhagem WM 164, 
após inibição de proibitina. Adriamicina (ADR) e X-gal usado como 
revelador. 
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As figuras 43 e 44 mostram que após inibição de proibitina as 

linhagens de melanoma humano 624 e WM 164, respectivamente, tem a 

porcentagem de células senescentes diminuída. Não se observou variação 

nos níveis de senescência, nas duas linhagens, com a transfecção dos RNA 

de interferência controle. 

 

 

4.4 Expressão de proibitina no contexto do microambiente 

tumoral 

 

Como há uma possível relação entre a expressão de proibitina e a 

expressão de marcadores de transição epitélio mesênquima, além da 

resposta ao tratamento com TGFβ, resolvemos verificar se há variação da 

expressão de proibitina em outras células do microambiente tumoral. 

Resolvemos verificar se a expressão de proibitina varia na maturação 

de macrófagos em M1 (pela ação de IFNγ e LPS) ou M2 (pela ação de IL4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________RESULTADOS 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 45 mostra que a expressão de proibitina diminuiu com a 

maturação de macrófagos em M1 (tratamento com LPS + IFNγ), M2 

(tratamento com IL4) ou após tratamento com TGFβ. 

Figura 45. Acúmulo de proibitina após maturação de macrófagos em M1, 
pelo tratamento com LPS + IFNγ e M2, pelo tratamento com IL4. R: 
relação proibitina/β-actina. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Proibitina faz parte de uma família de proteínas que possuem um 

domínio hidrofóbico SPFH em sua porção amino terminal o que confere um 

domínio transmembrânico a essa proteína (Langhorst et al. 2005).  Esse 

domínio é altamente conservado desde organismos procariotos até 

eucariotos. A maioria dos membros dessa família está implicada em 

organização de domínios de membrana, levando à organização de 

plataformas supramoleculares envolvidas em transdução de sinais. 

Não se sabe como se dá o trânsito intracelular de proibitina. Em 

determinadas condições, pode haver um trânsito do núcleo para a 

mitocôndria ou vice-versa. Em células pigmentares de retina humana, há 

uma clara translocação de proibitina para o núcleo e diminuição de sua 

expressão em condição de estresse oxidativo, o que não é visto em 

melanomas (fig. 20, 21 e 22). Acredita-se que nessas condições, a 

translocação de proibitina para o núcleo pode estar associado a algum 

mecanismo de fosforilação, pois foi encontrado proibitina fosforilada no 

núcleo, em sua porção solúvel (Sripathi et al. 2011). Como proibitina pode 

ser fosforilada por AKT (Han et al. 2008), esse mecanismo poderia levar a 

uma translocação de proibitina para o núcleo. O tratamento com H2O2 pode 

levar a uma rápida e transitória fosforilação de AKT, seguido por uma perda 

de fosforilação em células HeLa (Shim et al.2007). Talvez essa rápida 
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ativação de AKT seja suficiente para que proibitina consiga sair da 

mitocôndria e ser transportada para o núcleo.  

Em melanomas, AKT está constitutivamente ativado e, além disso, 

melanomas habitualmente deixam de expressar PTEN, um inibidor de PIP3, 

responsável pela ativação de AKT. Essa característica do melanoma faria 

com que não houvesse a rápida perda de fosforilação de AKT permitindo a 

fosforilação sustentada de proibitina e sua subsequente translocação para o 

núcleo. 

Proibitina parece estar envolvida na resposta celular a diversos 

mecanismos de estresse celular. Nas linhagens observadas, proibitina 

acumula-se no tratamento com vimblastina, na linhagem LB373 (fig. 1), pelo 

cultivo em ausência de soro fetal bovino na linhagem SKMel 37 (fig. 7), e 

LB373 (fig. 9), por dacarbazina (DTIC), cisplatina (CIS) e temozolamida 

(TEM), nas linhagens WM164 e 624 (fig.10 e 11), e por tunicamicina nas 

linhagens LB373 e Mel 85 (fig. 16 e 17). 

Todos esses mecanismos que levam à indução de proibitina, de 

alguma forma passam pelo acúmulo intracelular de ROS. A principal fonte de 

ROS na célula é a mitocôndria e sua geração ocorre principalmente no 

complexo 1 e 3 da cadeia respiratória (Inoue et al, 2003).  O acúmulo de 

ROS na mitocôndria pode levar à lesão nas membranas, proteínas e DNA 

mitocondrial, bloqueando a capacidade da mitocôndria sintetizar ATP, e 

pode também aumentar a permeabilidade da membrana externa 

mitocondrial (Maryanovich e Gross, 2013). Além disso, o DNA mitocondrial é 
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mais sensível a ROS do que o DNA genômico (Croteau e Bohr, 1997) o que 

leva ao acúmulo de mutações e consequentemente a modificações em 

proteínas mitocondriais que culmina na perda da homeostase mitocondrial. 

Devido à capacidade de chaperona da proibitina, seu acúmulo na 

mitocôndria é importante para estabilização de proteínas mal enoveladas, o 

que permitiria o funcionamento correto da mitocôndria (Nijitmans et al. 2000). 

Diversos modelos mostram a importância da relação aumento de proibitina 

com proteção contra ROS. Essa associação já foi mostrada em fibrose 

intersticial em ratos (Zhou et al. 2012), em células epiteliais humanas 

(Kathiria et al. 2012) e em adipogênese (Liu et al. 2012), entre outros 

modelos. 

Em condições de estresse oxidativo, proibitina associa-se com 

cardiolipina, o principal fosfolípide da membrana mitocondrial (Sripathi et al. 

2011). Esta associação dificultaria o tráfego de proteínas devido à 

estabilidade da cardiolipina na membrana mitocondrial. Se esta associação 

de proibitina com cardiolipina em condição de estresse oxidativo ocorrer em 

melanomas, o que é bem provável, a estabilidade de proibitina na membrana 

mitocondrial permitiria proibitina funcionar como um fator importante de 

sobrevivência, pois ela estaria impedida de ser translocada para o núcleo, 

mantendo a homeostasia mitocondrial. Logo, como em melanomas há 

produção de proibitina em condição de estresse oxidativo, como pela ação 

da cisplatina (fig. 20, 21 e 22), o excesso de proibitina produzida ficaria 

aprisionado na mitocôndria pela cardiolipina, protegendo a célula.  



________________________________________________________DISCUSSÃO 

79 
 

Ainda, essa associação cardiolipina-proibitina poderia evitar que o 

excesso de proibitina inibisse a ativação de vias controladas por E2F. 

Mesmo assim, é possível observar-se proibitina localizada no núcleo, 

mostrando que de certa forma há um balanço no fracionamento subcelular 

de proibitina. Talvez o balanço proibitina-cardiolipina / proibitina-AKT, um 

mantendo a proibitina na mitocôndria e o outro translocando-a para o núcleo 

da célula determine o destino final da célula em condição de estresse 

oxidativo. A perda de proibitina da mitocôndria para o núcleo levaria a sua 

desproteção juntamente com o bloqueio de vias importantes de 

sobrevivência controlados por E2F. 

 

5.1 Tratamento com vimblastina 

 

Vimblastina é um alcaloide da vinca capaz de desorganizar a 

formação de microtúbulos, bloqueando a divisão celular. Em altas 

concentrações, vimblastina pode diminuir a massa total de microtúbulos 

intracelular, mas em baixa concentração, pode bloquear sua dinâmica e 

levar a célula a apoptose sem diminuir a massa de microtúbulos celular. Os 

derivados de alcaloides da vinca são usados no tratamento de diversos tipos 

de tumores, como leucemias, linfomas e câncer de pulmão (Jordan e Wilson, 

2004). 
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Em células HeLa o limiar de alta concentração se dá a partir de 10nM 

de vimblastina. Nessa concentração há a despolarização de microtúbulos e 

a destruição do fuso mitótico. Entretanto, nessa concentração, as células 

tumorais ficam bloqueadas em mitose com a cromatina condensada. Em 

concentrações menores, cerca de 0,8nM, não há despolarização de 

microtúbulos, mas há um bloqueio da mitose, levando a um processo 

apoptótico (Jordan et al.1991).  

Vimblastina parece ter algum efeito na expressão de proibitina na 

concentração de 10nM na linhagem LB373, onde há um aumento em sua 

expressão (fig. 1). Em concentrações maiores, há uma perda de expressão 

de proibitina, provavelmente por um processo citotóxico causado pela droga. 

Existe uma relação de concordância entre o aumento de expressão de 

proibitina e uma incapacidade de indução de morte celular nessa 

concentração na linhagem LB373 (fig. 2). Observou-se um aumento dos 

níveis de morte celular em doses mais altas, 20nM e 50nM, justamente onde 

há perda de expressão de proibitina.  

Apesar de haver uma coincidência do ponto onde há aumento de 

expressão de proibitina e um bloqueio da morte celular induzida por 

vimblastina e do ponto onde há perda da expressão de proibitina e um 

aumento nos níveis de morte celular, não é possível afirmar-se uma relação 

de causa e consequência entre os fenômenos observados, mas é possível 

sugerir que há um mecanismo de proteção por proibitina contra o tratamento 

com baixa dose de vimblastina na linhagem LB373.  
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Mesmo que haja esse mecanismo, ele parece ser especifico da 

linhagem LB373, pois nas linhagens Mel85 e SKMel 37, não se observou um 

aumento nos níveis de expressão de proibitina após tratamento com 

vimblastina (fig. 3 e 5), mas observou-se um fenômeno parecido em relação 

à morte celular, pois não se observou aumento nos níveis de hipodiploidia 

após tratamento com 10nM de vimblastina nas duas linhagens e, ao se tratar 

com doses maiores de vimblastina, pôde-se observar uma indução nos 

níveis de morte celular. (fig. 4 e 6 ). 

Outros alcalóides da vinca, como vinorelbina, levam a um acúmulo de 

ROS, pela diminuição de glutationas (GSH), em células de câncer de 

pulmão. O bloqueio da produção de ROS nessas linhagens diminui a morte 

celular induzida por vimblastina (Chiu et al, 2012). Nesse contexto, o 

acúmulo de proibitina poderia funcionar como um fator de proteção a um 

suposto acúmulo de ROS induzido por vimblastina. Isso protegeria a célula 

contra morte celular. O acúmulo de proibitina na linhagem de melanoma 

LB373 pode não ser um fator induzido diretamente por vimblastina, mas sim 

uma via alternativa de proteção ativada em um tipo de tumor, o melanoma, 

que é bem adaptado à sobrevivência frente ao acúmulo de ROS. 
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5.2 Tratamento com dacarbazina e temozolamida 

 

Dacarbazina e temozolamida são agentes alquilantes capazes de 

lesar o DNA levando células em divisão a um processo de morte celular. Sua 

ação ocorre através de uma metilação no DNA o que leva a uma parada de 

ciclo celular e apoptose. Outras moléculas também são alvos de agentes 

alquilantes, como RNA, proteínas e DNA mitocondrial, levando a diversos 

tipos de resposta celular. 

Dacarbazina e temozolamida necessitam ser metabolizados no 

organismo para que seus princípios ativos possam atuar como agente 

alquilante no DNA. Suas estruturas primarias são convertidas em MTIC, que 

é o princípio ativo dessas drogas. Dacarbazina é convertida em MTIC no 

fígado pelo citocromo p450 (Reid et al. 1999) enquanto que a temozolamida 

pode ser convertida em MTIC em todos os tecidos (NCI: 

http://www.cancer.gov/drugdictionary?CdrID=41671). 

Dacarbazina foi a primeira droga aprovada pelo FDA para o 

tratamento do melanoma. Sua taxa de resposta, quando utilizada como 

monoterapia, é de cerca de 20% sendo a duração média da resposta de 

cerca de seis meses. Menos de 2% dos pacientes sobrevivem após seis 

anos do início do tratamento (Mouawad et al. 2010). 

Temozolamida tem uma penetração maior em tumores do sistema 

nervoso central. Em relação à dacarbazina, em melanomas, temozolamida 



________________________________________________________DISCUSSÃO 

83 
 

tem um comportamento semelhante em termos de resposta objetiva e 

sobrevivência global, mas há um aumento significativo da progressão livre 

de doença, ainda que pequeno, de 1.5 mês para 1.9 mês, além de levar a 

uma melhora na qualidade de vida em relação à dacarbazina (Mouawad et 

al. 2010). 

As figuras 10 e 11 mostram que após tratamento com dacarbazina e 

temozolamida, as linhagens WM164 e 624 têm os níveis de proibitina 

aumentados. Melanomas podem expressar membros da família citocromo 

p450, como CYP24 (Reichrath et al. 2007), o que sugere a possibilidade de 

dacarbazina ser metabolizado in vitro em MTIC. 

Ainda, o tratamento com dacarbazina leva a uma pequena perda de 

viabilidade, mais evidente na linhagem de melanoma 624 após 48 horas de 

tratamento (fig. 12), apesar de haver uma aparente recuperação na 

viabilidade celular das duas linhagens após 72 horas de tratamento (fig.13). 

Isso mostra, que em linhas gerais, o tratamento com dacarbazina, e 

provavelmente com seu análogo temozolamida, tende a falhar em 

melanomas, fato já bem reportado e de conhecimento no meio acadêmico e 

clínico. 

Recentemente foi mostrado em uma linhagem de glioma resistente ao 

tratamento com temozolamida que a resistência ao tratamento está 

relacionada à diminuição na produção de ROS mitocondrial (Oliva et al. 

2011). Alguns marcadores de dano por estresse oxidativo, como a 

peroxidação de lipídios estão diminuídos nas linhagens resistentes ao 
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tratamento com temozolamida. Além disso, o tratamento conjunto, das 

células resistentes, com temozolamida e BSO, um inibidor da síntese de 

glutationas elevam os índices de apoptose nessa linhagem (Oliva et al. 

2011). Mais uma vez, o aumento de expressão de proibitina induzido por 

temozolamida ou dacarbazina pode funcionar para manter os níveis de ROS 

em um nível tolerável para as linhagens WM164 e 624, contribuindo para a 

sobrevivência dessas linhagens. 

 

5.3 Privação de Soro fetal bovino 

 

A privação de soro fetal bovino elevou os níveis de proibitina nas 

linhagens SKMel 37 e LB373 (fig. 7a e 9a). Houve um grande aumento na 

expressão de proibitina na linhagem LB373, que parece ocorrer de maneira 

inversamente proporcional à quantidade de soro fetal bovino presente no 

meio de cultura.  

O aumento de expressão de proibitina após a privação de soro fetal 

bovino pode ocorrer devido a uma baixa na síntese proteica nessa condição, 

sendo assim, o que se observa é na verdade um aumento relativo de 

proibitina. 

Outras evidências mostram que em condição de privação de soro, há 

um aumento de ROS mitocondrial. Células HeLa tem os níveis de ROS 

aumentados após privação de soro fetal bovino. Para se confirmar a origem 
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mitocondrial da produção de ROS, a linhagem HeLa foi tratada com brometo 

de etídio, levando a uma deficiência na cadeia respiratória das mitocôndrias 

dessa linhagem, diminuindo a produção de ROS em condição de privação 

de soro. Além disso, a deficiência na produção de ROS leva a uma 

diminuição da autofagia nessas linhagens (Lin et al. 2013). 

Nas duas linhagens analisadas, houve aumento de ROS, medido por 

CM-H2DCFDA, de maneira inversamente proporcional à presença de soro 

fetal bovino (fig. 7b e 9b) Esse aumento é acompanhado pelo acúmulo de 

proibitina. A linhagem SKMel 37 teve os níveis de ROS mais aumentados 

em relação à linhagem LB373. Isso pode ter ocorrido pela ausência 

mitocondrial de proibitina nessa linhagem (fig. 22) 

Proibitina, nessas linhagens, serviria como uma proteção mitocondrial 

dos danos causados pelo aumento de ROS induzido pela privação de soro 

fetal bovino. Nesse contexto, além de proteger a mitocôndria da produção de 

ROS, o aumento de expressão de proibitina diminuiria também a indução de 

autofagia nessa linhagem, já que o aumento da expressão de proibitina leva 

a uma diminuição da autofagia (Kathiria et al. 2012). 

A diminuição de autofagia poderia ser interessante para tumores em 

desenvolvimento. Como há regiões intratumorais onde a perfusão de 

oxigênio e nutrientes é menor, simulando um ambiente de privação, o 

excesso de ROS produzido nessas regiões poderia levar a mutações no 

DNA, o que geraria uma maior diversidade entre as células de um tumor. Em 

algum momento do desenvolvimento tumoral deve haver uma compensação 
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na produção de ROS nessas regiões de baixa de nutrientes, pois o excesso 

de ROS poderia levar a uma lesão importante no DNA. Essa compensação 

deve envolver mecanismos de proteção ou reparo de DNA pois proibitina 

tende a se acumular durante a progressão do melanoma (Raphael Salles, 

dados não publicados). 

A privação de soro na linhagem SKMel 37 parece modificar a 

morfologia mitocondrial dessa linhagem (fig. 8). Na situação controle, as 

mitocôndrias possuem uma forma filamentosa, parecendo formar uma 

espécie de conduíte. Ao se cultivar a linhagem com 5% de soro fetal bovino, 

há uma clara diminuição na dispersão mitocondrial dessa linhagem 

sugerindo que há uma diminuição do conteúdo citoplasmático. Além disso, é 

possível observar alguns conjuntos de mitocôndrias em forma arredondada, 

diferentemente da forma alongada na situação controle. 

Após cultivo da linhagem SKMel 37 na ausência de soro fetal bovino, 

as mitocôndrias parecem agrupar-se próximas do núcleo celular e é possível 

observar ainda mais mitocôndrias formando conjuntos arredondados, 

situação parecida ao se tratar essa linhagem com cisplatina.  

A conformação mitocondrial pode evidenciar uma perda de função 

dessa organela. A forma mitocondrial está relacionada com a proteção 

contra a autofagia. Mitocôndrias alongadas ou tubuladas tem uma proteção 

maior contra a autofagia e suas mitocôndrias mais arredondadas, sendo 

descrita na literatura como fragmentada, são mais passíveis de sofrer 
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autofagia. Ainda, a forma tubular das mitocôndrias, induzida por privação de 

soro, depende de OPA-1 (Rambold et al 2011).  

Como o complexo PHB-PHB2 influencia na formação das cristas 

mitocondriais, sendo PHB2 importante na manutenção de isoformas longas 

de OPA-1, o aumento de expressão de levaria a proteção contra autofagia 

através da manutenção de OPA-1. Em condições extremas, como no cultivo 

da linhagem SKMel 37 na ausência de soro fetal bovino, o aumento da 

expressão de proibitina poderia funcionar como um mecanismo de proteção 

das mitocôndrias dessa linhagem. 

 

5.4 Tratamento com tunicamicina e a indução de estresse de 

retículo endoplasmático 

 

A indução da expressão de proibitina faz parte da resposta de 

estresse de retículo endoplasmático, ou Unfolded Protein Response (UPR). 

Esse mecanismo envolve uma série de respostas adaptativas e 

citoprotetoras que podem culminar em indução de apoptose caso não haja 

solução para a lesão no retículo endoplasmático 

Em linhas gerais, quando há o acúmulo de proteínas mal enoveladas 

no interior do retículo endoplasmático, ocorre uma agregação dessas 

proteínas alterando o funcionamento normal do retículo endoplasmático. 
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Num primeiro passo, a ativação de UPR leva à proteção do reticulo 

endoplasmático, que acaba levando à proteção de outras organelas. Células 

com estresse prolongado acabam sendo direcionados para um processo de 

eliminação, através de apoptose (Ma e Hendershot, 2004).  

Molecularmente, quando há acúmulo de proteínas mal enoveladas, a 

proteína GRP78 (ou Bip) que está no interior do retículo se dissocia dos 

receptores de membranas IRE1, PERK e ATF6. Com isso, esses receptores 

formam um dímero, permitindo a transdução de seus respectivos sinais 

Bartolloti et al.2000) (Shen et al.2002). A superexpressão de GRP78, além 

de ser um marcador da ativação da resposta por UPR, parece ser um evento 

importante para a progressão tumoral (Jamora et al. 1996). GRP78, em 

modelo de câncer de mama é importante para a proliferação da célula 

tumoral, protege contra apoptose e promove angiogênese tumoral (Dong et 

al. 2008). 

A ativação de PERK está relacionada com a sobrevivência celular em 

condições de hipóxia. O knock-down de PERK promove uma diminuição no 

crescimento tumoral, havendo uma maior quantidade de células apoptótica 

em regiões de hipóxia (Bi et al. 2005). PERK induz também um bloqueio 

temporário na síntese proteica através do bloqueio da tradução de RNAs 

mensageiros pela fosforilação de eIF-2α (Harding et al. 1999). 

Paradoxalmente, o bloqueio da síntese proteica por PERK leva à ativação de 

ATF4, que por sua vez ativa o processo autofágico (Milani et al. 2009). 

PERK também é necessário para a ativação de NF-κB, que por sua vez leva 

a ativação de proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2. Ainda, PERK pode 
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levar a uma parda na fase G1 do ciclo celular pela inibição de ciclina D1 

(Brewer e Diehl, 2000). 

IRE1 também está relacionado com sobrevivência em condições de 

hipóxia, pois seu knock-down aumenta os níveis de apoptose e diminui a 

capacidade dessas células gerarem clones (Romero et al. 2004), além de 

ativar Hac1, que induz o aumento de expressão de proteínas da resposta 

por UPR (Cox e Walter, 1996).  

ATF6 leva a transcrição de Gadd153 (CHOP), que por sua vez diminui 

os níveis de expressão de membros anti-apoptóticos da família BCL2, além 

de aumentar os níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS), levando a 

um processo apoptótico (McCullough et al. 2001).  

As figuras 16 e 17 mostram que há indução na expressão de 

proibitina após tratamento com tunicamicina, nas linhagens LB373 e Mel 85, 

respectivamente. A indução da expressão de proibitina é maior na linhagem 

Mel 85. Em ambas as linhagens há grande acúmulo de GRP78, indicando 

que há indução de estresse de reticulo endoplasmático. 

Como o início da resposta por UPR depende de um mau 

enovelamento de proteínas dentro do retículo endoplasmático, verificou-se 

se há translocação de proibitina para o retículo endoplasmático, pois 

proibitina poderia ajudar na conformação terciaria de proteínas devido à sua 

ação como chaperona. A figura 19 mostra que na linhagem LB373, há 

aumento de expressão de proibitina após tratamento com tunicamicina, 

através de microscopia confocal, mas que ainda há grande quantidade de 

proibitina associada à mitocôndria ou dispersa pelo núcleo e citoplasma, 
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sugerindo que o aumento de expressão de proibitina deve estar relacionado 

com a proteção mitocondrial.  

A expressão aumentada de proibitina poderia estar relacionada com o 

bloqueio de síntese proteica por PERK, já que o ensaio de Western Blot das 

figuras 16 e 17 mostram que há um aumento relativo de proibitina. Como há 

diminuição global de proteínas, a relação PHB/Proteínas Total poderia 

indicar um falso aumento em sua expressão, devido a uma possível vida 

média maior de proibitina. A microscopia confocal da figura 19 mostra que, 

pelo menos na linhagem LB373, há um aumento real na expressão de 

proibitina, já que nesse ensaio, é observada a marcação direta da proteína. 

Esse aumento de expressão de proibitina parece ter uma função 

protetora na linhagem LB373. A inibição de proibitina por siRNA mostrou que 

há uma sensibilização dessa linhagem frente ao tratamento com 

tunicamicina (fig. 18). Houve um aumento de morte celular nessa linhagem 

em torno de 10%. Esse nível indica que proibitina é parte da resposta de 

UPR, mas que seu efeito protetor parece não ser algo de extrema 

importância. Talvez a inibição de proibitina possa funcionar como um agente 

sensibilizador em combinações de tratamentos onde há indução de UPR, 

seja por tunicamicina ou por outras drogas que levam a um quadro de 

estresse de retículo endoplasmático, como Bortezomib, juntamente com uma 

droga que leve a um aumento de ROS intracelular, como a cisplatina, já que 

uma parte da reposta de UPR é a indução de espécies reativas de oxigênio 

por Gadd153 (CHOP) (McCullough et al. 2001). Dessa forma, um possível 

ramo de proteção da ativação de UPR via ROS estaria bloqueado, assim 
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como haveria um acúmulo maior de ROS intracelular através de sua indução 

independente de UPR. A produção de ROS pela resposta de UPR através 

de Gadd153 poderia ser o principal indutor da expressão de proibitina nesse 

sistema. 

Outra consequência da indução de proibitina em resposta ao estresse 

de retículo endoplasmático seria a colaboração no bloqueio de ciclo celular 

por PERK. A resposta por UPR leva à ativação de PERK que por sua vez 

bloquearia o ciclo celular. A indução de proibitina levaria, então, ao bloqueio 

de E2F1, o que contribuiria na parada de ciclo celular. Ao contrário do 

esperado, não se observou esse efeito na linhagem LB373 (fig. Suplementar 

2). Talvez a relação proibitina-E2F1 nessa linhagem não seja tão importante 

quanto à localização mitocondrial de PHB. 

In vivo, a relação entre hipóxia e estresse de reticulo endoplasmático 

pode ocorrer através da ativação de PERK, apesar dessa ativação não 

depender de HIF-1α (Koumenis et al. 2002). Isso leva a dois possíveis 

mecanismos de sobrevivência através do aumento de expressão de 

proibitina já que PHB pode ter seus níveis de expressão aumentados através 

do eixo PERK-Gadd153, que levaria ao aumento de ROS intracelular e pelo 

aumento da expressão de proibitina em condições de hipóxia (Muraguchi et 

al. 2010). Provavelmente, nesse modelo, uma parte do aumento de ROS 

deve acontecer devido ao estresse de retículo endoplasmático, mas outra 

parte do aumento de ROS deve acontecer pela condição de hipóxia. Ambas 

condições levariam ao aumento de expressão de proibitina. 
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5.5 Tratamento com cisplatina 

 

As figuras 10 e 11 mostram que as linhagens WM164 e 624 tem a 

expressão de proibitina aumentada após tratamento com cisplatina por 24 

horas. A linhagem WM164 não perde a viabilidade celular após 24 ou 48 

horas de tratamento com cisplatina, nas doses de 25µM, 50µM e 100µM 

enquanto que a linhagem 624 tem sua viabilidade diminuída de uma maneira 

dose e tempo dependente (figuras 14 e 15, respectivamente).  

Cisplatina leva à produção de ROS intracelular e a inibição de 

glutationas aumenta sua citotoxicidade (Miyajima et al. 1997). Proibitina 

agiria numa função de proteção contra ao aumento de ROS causado pela 

cisplatina. Essa proteção contra cisplatina seria causada não pela ação da 

proibitina que já está na mitocôndria, mas sim pela produção de novo de 

proibitina, produzida no momento da ação da cisplatina, já que o knock-down 

parcial de proibitina, insuficiente para a inibição da proteína, mas suficiente 

para impedir que haja sua superexpressão, é suficiente para a sensibilização 

das linhagens LB373 e Mel 85 ao tratamento com cisplatina (Tortelli Jr et al, 

dados não publicados). Tanto o knock-down parcial (figura suplementar S3), 

como um knock-down mais eficiente de proibitina (figura suplementar S4) 

sensibiliza a linhagem LB373 ao tratamento com cisplatina. 

A ação da cisplatina no interior da célula parece ocorrer 

primeiramente na mitocôndria, pois, entre parâmetros como respiração 
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celular, acidificação e mudanças na interação célula-célula, a primeira 

modificação observada é a queda na taxa de respiração celular. Algumas 

linhagens celulares, como HT-29 e HCT-116, tem uma redução na taxa de 

respiração celular imediatamente após tratamento com cisplatina. Após 24 

horas de tratamento, todos esses parâmetros tem alguma modificação. 

Apesar de haver uma baixa na respiração celular, não há efeito imediato na 

atividade da mitocôndria. A baixa na atividade respiratória da mitocôndria 

causada pela cisplatina pode ser devido a um mecanismo que envolva uma 

sinalização extra-mitocondrial. Ativação de AKT e MAPK parecem não ser 

responsáveis pela queda nos níveis de respiração celular, pois estas vias 

são ativadas tardiamente (Alborzinia et al. 2011).  

Proibitina poderia ser um desses mecanismos, mas essa hipótese 

precisa ser mais bem trabalhada. Em cardiomiócitos, a condição de hipóxia 

rapidamente diminui os níveis de proibitina. Esse processo leva cerca de 15 

minutos mostrando que há uma relação rápida entre a expressão de 

proibitina e a condição de respiração celular (Muraguchi et al. 2010). Em 

melanomas, dependendo da regulação desse mecanismo, pode ser que a 

diminuição da respiração celular causada pela cisplatina leve a um aumento 

nos níveis de proibitina, e não a uma diminuição como em cardiomiócitos, o 

que protegeria a mitocôndria, mantendo sua função.  

O efeito da cisplatina é rápido e a expressão de aumentada de 

proibitina após 24 horas coincide com o período de ação da cisplatina e 

pode funcionar como um mecanismo de adaptação ao tratamento com 
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cisplatina. Interessantemente, não se observou mudanças significativas nos 

níveis de ROS após 24 horas de tratamento com cisplatina nas linhagens 

MCF-7 e HT-29 (Alborzinia et al. 2011). Não se sabe se cisplatina induz 

expressão de proibitina nessas linhagens. 

 

5.6 Colocalização entre proibitina e proteínas do complexo 

MCM 

 

Ao contrário do observado por Rizwani et al. 2009 a co-localização de 

proibitina com proteínas do complexo MCM (minichromosome maintenance 

proteins) é diferente em linhagens de melanoma. No artigo de 2009, Rizwani 

e Chellappan mostraram que, em linhagem de câncer de mama MCF-7, 

proibitina tem uma forte co-localização com MCM2 e MCM5 (principalmente 

com está última), e que não há co-localização entre proibitina e MCM7. 

Proteínas do complexo MCM formam um complexo pré-replicativo, na 

origem de replicação, que garante a estabilidade necessária do DNA para 

que haja o início de sua replicação. Esse processo ocorre no final da mitose 

e no período G1 do ciclo celular. 

Anteriormente à chegada de proteínas do complexo MCM, a origem 

de replicação é marcada pelo complexo de reconhecimento da origem 

(ORC1-6), que funciona como um ponto de apoio para o início da formação 

do complexo de replicação do DNA. Quando formados, proteínas do 
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complexo MCM são recrutadas e funcionam como helicases, abrindo o DNA 

à frente da origem de replicação (Rizwani et al. 2009). 

Acredita-se que as proteínas do complexo MCM se encaixem em 

duas categorias: MCM4, MCM6 e MCM7 estariam envolvidas na atividade 

de helicase do DNA enquanto que MCM2, MCM3 e MCM5 teriam um papel 

mais regulatório do processo. Recentemente foi mostrado que MCM8 e 

MCM9 são necessárias para a formação de um complexo que levaria ao 

reparo de DNA através de recombinação homóloga (Nishimura et al. 2012). 

A co-localização de proibitina com MCM2 e MCM5, na linhagem MCF-

7, ocorre durante a fase G1 ciclo celular e há uma dissociação de proibitina 

com MCM2 e MCM5 na fase S do ciclo celular. Segundo o artigo, essa 

observação, juntamente com o fato de que proibitina pode inibir a replicação 

do DNA in vitro sugere que a associação de proibitina com MCM2 e MCM5 

previne uma replicação prematura do DNA durante o ciclo celular (Rizwani et 

al. 2009), como se proibitina exercesse um controle de quando seria o 

momento certo para que o DNA pudesse replicar. 

As figuras 23 e 24 mostram que não há co-localização entre proibitina 

e MCM2 nas linhagens LB373 e Mel 85, respectivamente. Nas figuras, a 

sobreposição das imagens mostra que não há somatório das cores (verde, 

representando proibitina) e vermelho (representando MCM2), caracterizando 

uma ausência de co-localização entre as duas proteínas. 

A mesma ausência de co-localização se repete entre proibitina e 

MCM5 nas linhagens LB373 e Mel85 (figuras 25 e 26, respectivamente). 
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Curiosamente, a localização de MCM5 parece ser nucleolar nessas 

linhagens. A compartimentalização de MCM5 ocorre em regiões onde há 

ausência de DNA, que está marcado em azul pelo DAPI. Em células S2 de 

drosophilas a inibição de MCM5 não leva à perda de expressão de outras 

proteínas MCM, ao contrário de MCM 3, 6 e 7 (Crevel et al. 2007), 

mostrando que a ausência de MCM5 do complexo de pré-replicativo não 

leva a um aumento de sua desorganização além do causado pela falta de 

MCM5. Não se sabe se o mesmo ocorre em células de mamíferos, mas 

pode ser que a falta de MCM5 do complexo de pré-replicativo nas linhagens 

LB373 e Mel85, mesmo levando a algum grau de perda funcional do 

complexo formado pelas diversas MCMs, não seja algo tão impeditivo para 

essas linhagens, a ponto dos tumores não serem viáveis.  

Ao contrário do esperado, em relação à linhagem MCF-7, proibitina 

colocalizou-se com MCM7 nas linhagens LB373 e Mel85 (figuras 27 e 28, 

respectivamente). Nessas linhagens, há uma clara mudança de cor para 

alaranjado na imagem onde há sobreposição dos anticorpos secundário 

verde e vermelho, evidenciando a co-localização entre as proteínas. A co-

imunoprecipitação da figura 29 na linhagem LB373 mostra que há um 

enriquecimento de proibitina no imunoprecipitado com anticorpos anti-MCM7 

e fortalece a noção de que ambas proteínas interagem, daí a co-localização 

de MCM7 com proibitina. Existe ainda um aumento de células em fase G1 

do ciclo celular após inibição de proibitina ao se tratar a linhagem LB373 

com cisplatina (fig. Suplementar S1). Entretanto, não se percebe 

modificação no ciclo celular na ausência de tratamento com cisplatina, o que 
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pode ser explicado pela baixa expressão de proibitina nessa condição. Isso 

seria uma evidência importante da relação entre proibitina e MCM7 pois a 

inibição de proibitina permitiria a atividade de helicases de MCM7 ainda na 

fase G1 do ciclo celular. 

Como proibitina colocaliza-se com diferentes proteínas da família 

MCM, em relação à linhagem MCF-7, pode haver diferente regulação desse 

complexo em função de proibitina nas linhagens de melanoma estudadas. A 

ausência de co-localização de proibitina com MCM2 e MCM5 pode levar a 

uma perda do controle da replicação do DNA levando a uma replicação do 

DNA antes do momento correto, apesar de que essa perda de controle 

poderia ocorrer também devido à falta de MCM5 no complexo, já que esta 

proteína está co-localizada no nucléolo.  

Recentemente, foi mostrada uma relação entre MCM2 e apoptose. A 

superexpressão de MCM2 em células HeLa, HL60 e HEK293T levou a um 

aumento nos níveis de apoptose e o tratamento com o inibidor de pan-

caspase Z-VAD reverteu a indução de apoptose pela transfecção de MCM2 

na linhagem HL60 (Suzuke et al 2012). A ligação entre proibitina e MCM2 

poderia funcionar como um novo mecanismo de resistência tumoral caso 

proibitina impeça a ação pro-apoptótica de MCM2, em linhagens onde há co-

localização entre proibitina e MCM2.  

Em melanomas há acúmulo de MCM2 (Boyd et al. 2008) e de 

proibitina durante a progressão tumoral. Esse acúmulo de MCM2 poderia 

significar não só um aumento na capacidade replicativa da célula tumoral, 
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mas também um aumento nos níveis de apoptose do tumor. Como nas 

linhagens de melanoma analisadas, a relação entre proibitina e MCM2 não 

se mostrou presente, diferentemente do observado por Rizwani et al. 2009, 

pode ser que haja uma relação entre proibitina e a indução de apoptose por 

MCM2. A ligação proibitina-MCM2 poderia ser necessária para a indução de 

apoptose por MCM2 ou, por outro lado, proibitina poderia agir como um 

inibidor desse processo, já que não se sabe se proibitina possui um papel 

regulador de MCM2 ou se proibitina é necessário para o correto 

funcionamento de MCM2. 

MCM7 parece interagir com o fator induzido por hipóxia 1 (HIF-1α). 

MCM7 se liga diretamente a HIF-1α e inibe sua atividade, além de diminuir 

sua expressão (Maimon et al. 2011). Em melanomas, o nível de expressão 

de HIF-1α está aumentado e esse aumento se relaciona com a diminuição 

da expectativa de vida do paciente. HIF-1α (Semenza et al, 2010). HIF-1α, 

em melanomas assim como em outros tumores, induz a expressão de genes 

relacionados com diversos mecanismos de adaptação à condição de hipóxia 

tumoral. Entre os genes induzidos por HIF-1α estão genes relacionados com 

angiogênese (Liao e Johnson, 2007), sobrevivência celular a quimioterapia e 

radioterapia (Moeller et al. 2007), instabilidade genética (Bindra et al. 2007), 

imortalização e evasão do sistema imunológico (Lukashev et al. 2007), 

invasão e metástase (Chan e Giaccia, 2007), proliferação, metabolismo e 

regulação do pH (Swietach et al. 2007). Nesse contexto, proibitina poderia 

funcionar como um regulador de MCM7, permitindo que HIF-1α exerça sua 

função. 
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5.7 Relação entre proibitina e E2F 

 

Entre as funções nucleares de proibitina, a mais bem descrita é sua 

relação com o fator de transcrição E2F. proibitina pode exercer um papel 

regulatório em E2F1 pela repressão, juntamente com Rb, de sua atividade 

transcricional (Fusaro et al. 2003). Sua ação repressora direta da transcrição 

mediada por E2F se dá através de sua ligação de um sítio conservado, 

diferente de pRb sendo necessário também o recrutamento de Brg-1/Brm 

(Wang et al. 2002). Apesar de proibitina exercer uma função repressora de 

E2F sua ação pode não ser tão eficiente como Rb, funcionando 

provavelmente como um regulador desse processo. 

Classicamente, E2F é uma família de fatores de transcrição, que 

possui membros ativadores de genes (E2F1, E2F2, E2F3a e E2F3b) e 

membros repressores (E2F4, E2F5, E2F6, E2F7 e E2F8). Sua função 

clássica está relacionada com a ativação do ciclo celular e seu controle se 

dá pela sua inibição via proteína retinoblastoma (Rb) (Chen et al. 2009). 

Entretanto, a função de E2F1 parece ser muito mais abrangente do 

que sua clássica descrição como um controlador de ciclo celular. Cerca de 

25% a 35% de todos os genes humanos parecem conter regiões promotoras 

que podes ser responsivas a E2F1, evidenciando a complexidade e 

amplitude de sua função (Bieda et al. 2006).  
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5.7.1 Expressão de metaloproteinases de matriz extracelular 

 

Uma das funções controladas por E2F1 é a expressão de 

metaloproteinases de matriz extracelular (MMPs). E2F1 controla a 

expressão de MMP 9, MMP 14 e MMP15, sendo que a co-transfecção de 

E2F1 com Rb reverte a indução de expressão dessas MMPs nas linhagens 

de câncer de pulmão A549 e H1650 (Johnson et al. 2012). 

As figuras 30, 31 e 32 mostram que a inibição de proibitina leva ao 

aumento de expressão, em nível de RNA mensageiro, de diversas 

metaloproteinases de matriz extracelular nas linhagens MDA-MB-231, A549 

e SKMel 02, respectivamente. A indução de MMPs pela inibição de proibitina 

não foi homogênea dentro de uma mesma linhagem mostrando que, se a 

indução de expressão depender de E2F1, há participação de outros 

reguladores nesse processo.  

A figura 30 mostra que a linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 

teve uma grande expressão de MMP2 e MMP9 após inibição de proibitina. 

Já as MMPs 14 e 15 não tiveram um aumento tão evidente. Curiosamente, a 

administração por via oral de epigalocatequina (EGCG) leva a uma 

diminuição dos níveis séricos de MMP 2 e MMP 9, em pacientes com câncer 

de mama (Zhang et al. 2012). Em linhagem celular, o tratamento com 

epigalocatequina pode levar à formação de ROS (Min et al. 2012). O 

aumento de ROS induzido por EGCG poderia levar a um aumento na 

expressão de proibitina o que inibiria a expressão de MMP 2 e MMP 9, 
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através do bloqueio de E2F1. Isso seria uma evidência da participação de 

proibitina na expressão de MMPs via E2F1. 

A figura 31 mostra que a linhagem de câncer de pulmão A549 teve 

um comportamento semelhante à linhagem MDA-MB-231. A inibição de 

proibitina levou a um aumento da expressão de MMP 2 e MMP 9, apesar 

desse aumento ser menos eficiente em relação à linhagem de câncer de 

mama. As MMPs 14 e 15 tiveram uma pequena diminuição em sua 

expressão, que pode ser pouco significativo em relação às variações 

observadas. 

Ao contrário das linhagens de câncer de mama e de câncer de 

pulmão, a linhagem de melanoma SKMel 02 não parece ser tão responsiva à 

expressão de MMPs após a inibição de proibitina. A linhagem SKMel 02 teve 

apenas a MMP 15 aumentando de maneira mais significativa na ausência de 

proibitina. As MMPs 2, 9 e 14 tiveram pouca modificação em sua expressão. 

O aumento de expressão de MMP15 após inibição de proibitina nas 

linhagens de melanoma SkMel 02 e 624 não levaram a uma degradação na 

matriz de colágeno (fig. suplementar S7). 

Há uma certa contradição na expressão de MMPs na linhagem SKMel 

02 pois linhagens de melanoma com alta expressão nuclear de β-Catenina 

tem menor capacidade de invasão (ao contrário do esperado) e a inibição de 

β-Catenina restaura o fenótipo invasivo dessas linhagens (Arozarena et al. 

2011). Como a inibição de proibitina pode realocar β-Catenina para a 

membrana plasmática, pelo menos na linhagem HeLa (Rajalingam et al. 
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2005), era de se esperar que houvesse uma maior expressão de MMPs, 

favorecendo o fenótipo invasivo. Aparentemente, em melanomas, a inibição 

de proibitina não modifica a localização de β-Catenina, pelo menos nas 

linhagens LB373, Mel 85 e SKMel 37 (Figura Suplementar S5), o que 

explicaria a baixa expressão de MMPs na linhagem SKMel 02. 

 

5.7.2 Expressão de marcadores de transição epitélio mesênquima 

 

A inibição de proibitina parece induzir algumas características 

celulares relacionadas com o fenômeno de transição epitélio mesênquima 

(EMT). A figura 33 mostra que a inibição de proibitina levou a um aumento 

de expressão de fibronectina na linhagem de câncer de mama MDA-MB-

231. Houve um menor aumento na linhagem de melanoma SKMel 02 e não 

se observou aumento na linhagem de câncer de pulmão A549. A figura 34 

mostra que há um discreto aumento nos níveis de vimentina na linhagem 

A549. 

A transição epitélio mesênquima ocorre em fases críticas do 

desenvolvimento embriológico. Durante a transição, células epiteliais perdem 

as características que as definem como tal e passam a expressar 

marcadores de células mesenquimais. Tudo isso para que as células de 

origem possam migrar, se adaptar e sobreviver em um ambiente diferente de 

onde elas estão acostumadas.  
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Entre as mudanças moleculares que ocorrem durante a transição, há 

perda de expressão de E-caderina, citoqueratina, laminina; e ganho de 

expressão de N-caderina, vimentina, fibronectina, β-catenina (Kalluri e 

Weinberg, 2009). 

A linhagem A549 parece ser bem responsiva em relação à expressão 

de vimentina após inibição de proibitina. A fig. suplementar S8a e S8c 

mostram que a inibição de proibitina leva a um aumento de expressão 

proteica de vimentina por western blot e imunofluorescência, 

respectivamente. Esse aumento de expressão de vimentina parece estar 

relacionado com a via E2F1, pois o ensaio de luciferase mostra que o 

promotor de vimentina é responsivo a E2F1 e a adição de proibitina reverte o 

aumento de expressão de vimentina induzida por E2F1. 

Geneticamente, EMT está associada ao ganho de expressão de 

alguns genes, como Snail, Slug, Twist, ZEB1, Goosecoid e FOXC2 e perda 

de expressão de fatores relacionados com o estado epitelial da célula como 

sindecan, MUC1, desmoplaquina (Kalluri e Weinberg, 2009). Não há 

evidências até o presente momento que E2F regule a expressão desses 

ativadores ou repressores de EMT.  

Outra evidencia do processo é a perda de E-Caderina por parte de 

células epiteliais e o ganho de N-caderina, que está presente em células 

mesenquimais. Há uma clara relação entre a perda de E-caderina e a 

entrada de células tumorais em EMT (Edelman et al. 1983). Ainda, o 

complexo de adesão celular, organizado por E-caderina, sequestra β-
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catenina no citoplasma mantendo as características epiteliais de células 

tumorais. A aquisição de um fenótipo mesenquimal depende da translocação 

de β-catenina para o núcleo (Cara et al. 2001).  

A figura suplementar S9 mostra que a inibição da expressão de 

proibitina, na linhagem A549, leva à perda de E-caderina e o ganho de 

expressão de N-caderina. Isso mostra que proibitina pode estar relacionado 

com um processo importante para a transição epitélio mesênquima, 

provavelmente através de E2F1. Talvez a falta de proibitina leve à expressão 

de marcadores relacionados com o processo de EMT, que são necessários 

para a sobrevivência das células epiteliais no tecido mesenquimal, mas a 

falta de proibitina talvez não induza EMT em todos os modelos de câncer. 

Isso por que a falta de proibitina leva à translocação de β-catenina para o 

citoplasma em células HeLa (Rajalingam et al. 2005).  

 

5.7.3 Reparo de DNA mediado por E2F 

 

A figura 39 mostra que proibitina faz parte da resposta de reparo de 

DNA após tratamento com radiação UVB. Sua participação na resposta à 

lesão do DNA parece ser não muito eficiente, mas é condizente com a ideia 

de que a proibitina parece ser mais um regulador de respostas controladas 

por E2F do que um participante efetivo.  
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Uma hipótese alternativa seria a de que a lesão UVB levasse à perda 

da homeostase das mitocôndrias e produção de ROS, o que levaria ao dano 

celular na ausência de proibitina. O somatório dos dois efeitos, o da 

liberação da função de reparo de DNA de E2F1, protegendo a célula, e o da 

indução de ROS por UVB, levando a célula à morte, poderia explicar a baixa 

proteção geral causada pela inibição de proibitina. 

De qualquer forma, a figura 39 mostra que a inibição de proibitina por 

siRNA protege a linhagem de câncer de pulmão A549 contra o tratamento 

com radiação UVB, apenas na dose de 200J. Não se observou diferença 

estatística significativa na dose de 100J. cisplatina foi usada como um 

controle positivo e houve uma aparente sensibilização dessa linhagem, 

ainda que em valores absolutos muito pequenos, após inibição de proibitina 

na ausência de qualquer tratamento, provavelmente por uma 

desestabilização das mitocôndrias. 

A radiação ultravioleta está no espectro da luz abaixo da luz visível e 

acima dos Raios-X, em relação ao comprimento de onda (Maveraks et al. 

2010). Em sua faixa de comprimento de ondas, a luz ultravioleta pode ser 

classificada de três formas: Uva, que corresponde a mais de 90% da luz UV 

incidente e possui um comprimento de onda de 320nm a 400nm; UVB, que 

corresponde a praticamente os 10% restantes da luz UV incidente, com 

comprimento de onda de 280nm a 320nm, sendo que apenas 10% dessa luz 

atravessa a atmosfera; e a UVC, que é a luz mais carcinogênica, mas é 
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praticamente absorvida por completo na atmosfera, com comprimento de 

onda de 200nm a 280nm (Hazar-Rethinam et al. 2011). 

Os estudos de lesão no DNA acabam focando em UVB pois essa 

faixa do espectro dentro da luz ultravioleta é a que carrega mais energia 

sendo a mais mutagênica em relação à UVA. A luz ultravioleta que chega na 

superfície do planeta Terra é uma mistura de 90% de UVA e 10% de UVB. 

Mesmo havendo pouca radiação UVC que chega na superfície do planeta, 

há estudos com essa radiação na carcinogênese. 

Como a capacidade energética da luz UVA é menor essa radiação 

não é capaz de lesar diretamente o DNA. Acredita-se que sua capacidade 

de lesar o DNA ocorra de maneira indireta, através da formação de ROS 

(Lippens et al. 2009). 

UVB pode lesar diretamente o DNA pela sua alta capacidade 

energética. Sua ação direta no DNA leva à formação de fotolesões, como 

dímeros de pirimidinas ou dímeros de 6-4 pirimidina/pirimidona. Se esses 

dímeros de pirimidina não forem adequadamente reparados por mecanismos 

de reparo de DNA, poderá haver transição de bases nitrogenadas, como de 

C para T ou de duplas CC para TT levando a mutações no DNA (Nishigori, 

2006). 

Após a lesão no DNA, inicia-se um processo de reparo, ativado por 

NER. Esse processo permite que, em casos de lesão que não torne a célula 

inviável, haja o reparo dos dímeros de pirimidina. Caso a lesão seja 

persistente, sendo incapaz sua recuperação, inicia-se um processo de morte 
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celular por apoptose. A apoptose induzida por UV ocorre através de vias 

intrínsecas, devido a uma modificação do balanço entre a produção e 

localização de proteínas pró-apoptóticas, como Bad, Bax e Bak; e de 

proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 e Bcl-Xl (Roos e Kaina, 2006); ou de 

vias extrínsecas, através da ligação de receptores de morte celular como 

CD95, TNF e Trail (Aragane et al. 1998). 

A resposta pró ou anti-tumoral da família E2F parece ser contexto-

dependente. Há estudos que mostram que a superexpressão de E2F1 em 

camundongos pode ter um efeito pró apoptótico em queratinócitos da 

camada basal e um aumento na formação de tumores que também tem 

aumento de expressão de ciclina D1 e que a superexpressão de E2F4 não 

tem os níveis de apoptose aumentados (Wang et al. 2000). 

O aumento de expressão de E2F1 em resposta à radiação ultravioleta 

ocorrer via ATM/ATR e leva a um acúmulo de eventos que terminam na 

ativação da apoptose. Isso sugere que a indução de E2F1 por UV tem efeito 

de supressão de tumor (Carcagno et al. 2009). 

Entretanto, após irradiação com luz UVB, E2F1 possui um efeito anti-

apoptótico em queratinócitos, de maneira p53 independente. O efeito 

favorável à sobrevivência após irradiação por luz UVB parece ocorrer pela 

capacidade de E2F1 perceber lesões no DNA e iniciar uma resposta de 

reparo dessas lesões (Nevins, 1998). E2F1 pode atuar diretamente no local 

da lesão de DNA (Maser et al. 2001) ou transcrever genes relacionados ao 

reparo de DNA (Polager et al. 2002).  
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Uma das vias ativadas por E2F1 para o reparo de DNA parece ser 

através de Gadd45a. O complexo Rb-E2F1 regula negativamente ZBRK1, 

um repressor de Gadd45a, permitindo que Gadd45a exerça sua função de 

reparo de DNA. A inibição de Rb ou de E2F1 levam a um aumento na 

expressão de ZBRK1 e uma consequente sensibilização ao tratamento com 

UV. Ainda, a inibição de ZBRK1 diminui os níveis de apoptose após 

tratamento com UV (Liao et al. 2010). 

A figura 40 mostra que a inibição de proibitina aumenta o nível de 

expressão do mRNA de Gadd45a na linhagem A549. Esperava-se que como 

há um aumento de Gadd45a, a expressão de ZBRK1 estivesse diminuída, o 

que não ocorreu. A figura 41 mostra que apesar da inibição de proibitina, há 

também um aumento de ZBRK1, sugerindo que o complexo Rb-E2F1-PHB é 

necessário para a inibição da expressão de ZBRK1, e que proibitina é 

necessário para ZBRK1 inibir a expressão de Gadd45a. Isso condiz com o 

resultado da figura 39, onde há uma diminuição dos níveis de morte celular 

na linhagem A549 após tratamento com UV, na ausência de proibitina. 

Apesar do aumento de ZBRK1, a ausência de proibitina não permite a 

inibição de Gadd45a, elevando os níveis de reparo de DNA, protegendo a 

célula do agravo genotóxico causado por UVB.  

A relação entre o eixo Rb-E2F1-PHB e a inibição de Gadd45a por 

ZBRK1 parece se confirmar na linhagem de melanoma SKMel 02, já que na 

figura 42, a inibição de proibitina também leva ao aumento da expressão de 
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ZBRK1 e não há diminuição do nível de expressão de Gadd45a, como 

esperado, mas sim há um aumento de expressão de Gadd45a. 

 

5.7.4 Indução de senescência pelo bloqueio da função de E2F 

 

 A indução de senescência ocorre pela inibição de proibitina em E2F1, 

o que leva ao bloqueio do ciclo celular.  

A família E2F atua em vários pontos de checagem do ciclo celular 

ativando ondas de transcrição que levam à célula a entrar em diferentes 

fases do ciclo. Sua superexpressão é suficiente para a entrada da célula no 

ciclo celular, independentemente da presença de fatores de crescimento 

(Johnson et al. 1993).  

Células em G0 tem o ciclo celular bloqueado por E2F4 e E2F5, 

membros repressores da família E2F (Harbour et al. 1999). Após estímulo 

mitótico, ocorre a fosforilação de Rb e o estado fosforilado de Rb permite 

que E2F1 seja liberado para exercer sua atividade transcricional (Chellappan 

et al. 1991). A fosforilação de Rb libera os membros repressores da família 

E2F permitindo o acúmulo de membros ativadores do ciclo celular. Entre os 

membros ativadores, está E2F1 e sua ativação, juntamente com E2F2 e 

E2F3, há uma mudança para a fase de síntese (S) do ciclo celular (leone et 

a. 1998). 
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Proibitina liga-se diretamente aos reguladores da atividade de E2F. 

Através de ensaios de imunoprecipitação, proibitina foi co-localizada com os 

inibidores de E2F Rb, p107 e p130. Apesar de sua capacidade de se ligar a 

Rb, proibitina não inibe sua atividade, podendo funcionar como um agente 

capaz de aumentar a eficiência de Rb. É interessante notar a deleção do 

sítio de ligação de proibitina com Rb, na molécula de proibitina, impede a 

capacidade de proibitina funcionar não só como um repressor de E2F1, mas 

também como um bloqueador de ciclo celular (Wang et al. 1999). 

As figuras 43 e 44 mostram que a inibição de proibitina leva a uma 

perda da senescência induzida por adriamicina, nas linhagens de melanoma 

humano 624 e WM 164, respectivamente, provavelmente pela ativação de 

E2F1. As figuras mostram que há uma considerável diminuição da perda de 

senescência nas duas linhagens. O efeito de bloqueio de ciclo celular por 

proibitina pode ser evidenciado pelo aumento de células na fase G1 do ciclo 

celular após tratamento que leve a indução da expressão de proibitina como 

cisplatina (figura suplementar S1) e tunicamicina (figura suplementar. S2). 

No balanço geral, parece ser mais importante a proteção mitocondrial 

exercida pelo aumento de proibitina do que a dificuldade que esse aumento 

pode levar em termos de ciclo celular. Se, por um lado, a senescência 

induzida pelo acúmulo de proibitina dificultaria células de melanoma a 

entrarem em ciclo celular, por outro lado, esse bloqueio dificultaria a ação de 

drogas lesivas ao DNA. 
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Em outros modelos, como na capacidade de reparo de DNA após 

exposição à luz UVB, proibitina parece funcionar como um regulador do 

processo de reparo de DNA controlado por E2F e não como um 

orquestrador da resposta. Essa ideia parte da baixa diferença observada na 

quantidade de células hipodiplóides após irradiação com luz UVB. No caso 

da senescência, observa-se um efeito estatístico bem maior, havendo uma 

grande perda da capacidade das linhagens 624 e WM 164 em senescer. 

Isso mostra que a regulação de E2F1 por proibitina tem importâncias 

distintas, de acordo com a função celular exercida por E2F1. 

 

5.8 Expressão de proibitina por fatores do microambiente 

tumoral e a maturação de macrófagos 

 

A ideia da relação entre o microambiente tumoral e a expressão de 

proibitina pode explicar em parte a falha do tratamento antitumoral, caso se 

confirme que sua expressão possa aumentar pela ação do microambiente 

tumoral. A indução independente de tratamento já era observada em modelo 

de progressão de melanoma, onde há acúmulo de proibitina de acordo com 

a progressão tumoral (fig. suplementar S6). 

Diversas citocinas são lançadas no microambiente tumoral e essas 

citocinas modulam e controlam o comportamento de diversos tipos celulares, 

não só a célula tumoral propriamente dita. Monócitos circulantes podem ser 

diferenciados em macrófagos M1 e macrófagos M2. Macrófagos M1 são 
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diferenciados pela ação de LPS e TNF ou IFNγ e tem uma associação com a 

resistência à formação tumoral. Já os macrófagos M2 são diferenciados por 

IL4 e atuam promovendo a formação do tumor. 

A figura 37 mostra que TGFβ é capaz de induzir a expressão de 

proibitina na linhagem de câncer de pulmão A549. Existe certa incoerência 

nesse resultado, pois TGFβ é um indutor clássico de transição epitélio-

mesênquima, logo, esperava-se que sua ação diminuísse a expressão de 

proibitina. O aumento de expressão de proibitina na linhagem A549 pode ser 

explicado pela capacidade de TGFβ induzir ROS (Hubackova et al. 2012). 

Já a figura 38 mostra que na linhagem de melanoma murino B16F10 

há diminuição de expressão de proibitina após tratamento com TGFβ. Essa 

resposta está mais de acordo com a ideia de indução de transição epitélio 

mesênquima por TGFβ, já que a diminuição da expressão de proibitina 

permitiria a EMT induzida por E2F1.  

A diferenciação de macrófagos em M1 e M2 depende do ambiente de 

citocinas que os monócitos encontram ao entrar no microambiente tumoral. 

Monócitos circulantes podem ser diferenciados em macrófagos M1 e 

macrófagos M2. Macrófagos M1 são diferenciados pela ação de LPS e TNF 

ou IFNγ e tem uma associação com a resistência à formação tumoral. Já os 

macrófagos M2 são diferenciados por IL4 e atuam promovendo a formação 

do tumor. 

Em macrófagos extraídos de camundongos C57BL/6, há uma 

diminuição dos níveis de proibitina após tratamento com IL4, TGFβ ou após 

tratamento com LPS e IFNγ. É interessante notar que o tratamento apenas 
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com IFNγ leva a diminuição da expressão de proibitina em células epiteliais 

intestinais humanas (Kathiria et al. 2012). Talvez apenas o tratamento com 

IFNγ seja necessário para a diminuição da expressão de proibitina. 

A indução de proibitina por TGFβ parece ser contexto-dependente, 

pois TGFβ induz a expressão de proibitina na linhagem tumoral A549 (figura 

37), diminui a expressão de proibitina na linhagem B16F10 (figura 38) e 

diminui sua expressão em macrófagos (figura 45). 

O status energético do macrófago pode polarizar sua ativação em M1 

ou M2. O controle do metabolismo de glicose pode levar a uma polarização 

M1 ou M2. A ativação de macrófagos em M1 leva a uma reprogramação 

para um metabolismo glicolítico, permitindo que o macrófago sobreviva em 

ambientes com baixa tensão de oxigênio (Haschemi et al. 2012). Era de se 

esperar que proibitina tivesse sua expressão aumentada, pois a baixa 

tensão de oxigênio pode levar à formação de ROS intracelular. Proibitina, 

então, protegeria o macrófago nessas condições.  

Como o aumento de expressão de proibitina não foi observado após a 

diferenciação dos macrófagos em M1, proibitina poderia ter algum papel na 

maturação e polarização dessas células, diminuindo sua expressão para a 

polarização M1. Existe uma relação entre E2F1 e a polarização de células 

mielóides. A expressão contínua de E2F1 em linhagem de leucemia 

mieloblástica M1, que são bastante indiferenciadas, impede sua 

diferenciação em macrófagos, após serem tratadas com IL6 (Amanullah et 

al. 2000). Talvez exista essa relação com o tratamento com IL6 nos 
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monócitos extraídos de camundongos, mas ainda assim, o tratamento com 

LPS e IFNγ levou a uma diminuição da expressão de proibitina.  
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6. SUMÁRIO DOS REULTADOS 

 

1. Vimblastina induz acúmulo de proibitina apenas na linhagem LB373 na 

concentração de 10nM. Não houve indução de morte celular nessa 

concentração. As linhagens Mel 85 e SKMel 37 não tiveram os níveis de 

proibitina aumentados após tratamento com vimblastina. A linhagem SKMel 

37 mostrou-se a mais sensível ao tratamento com vimblastina; 

2. A privação de soro fetal bovino induz acúmulo de proibitina nas 

linhagens LB373 e SKMel 37. Há aumento nos níveis de ROS nas 

duas linhagens após depleção de SFB. A linhagem SKMel 37 tem a 

forma de suas mitocôndrias modificadas após cultivo com baixa 

concentração ou ausência de SFB; 

3. O tratamento com cisplatina, dacarbazina ou temozolamida induz 

acúmulo de proibitina nas linhagens WM 164 e 624. Apenas o 

tratamento com cisplatina leva a uma diminuição da viabilidade celular 

dessas linhagens; 

4. O tratamento com tunicamicina leva ao acúmulo de proibitina nas 

linhagens LB373 e Mel 85. A inibição de proibitina sensibiliza a 

linhagem LB373 ao tratamento com tunicamicina, mas não provoca a 

saída de proibitina na mitocôndria; 

5. Proibitina está colocalizada com a mitocôndria nas linhagens LB373 e 

Mel 85. Não se observou colocalização entre proibitina e a 

mitocôndria na linhagem SKMel 37; 
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6. Proibitina não está colocalizada com MCM2 e MCM5 nas linhagens 

LB373 e Mel 85. Nessas linhagens, MCM5 está localizada no 

nucléolo.  Houve colocalização entre proibitina e MCM7 nessas duas 

linhagens; 

7. A inibição de proibitina induz a expressão de MMP2, MMP9, MMP14 

e MMP15 nas linhagens MDA-MB-231 e SKMel 02; 

8. A inibição de proibitina induz a expressão de MMP2 e MMP9,mas não 

induz a expressão de  MMP14 e MMP15 na linhagem A549; 

9. A inibição de proibitina induz a expressão de fibronectina nas 

linhagens MDA-MB-231 e SKMel 02. Não se observou aumento de 

expressão de fibronectina na linhagem A549 após inibição de 

proibitina; 

10. A inibição de proibitina induz a expressão de vimentina nas linhagens 

A549 (RNAm e proteína) e SKMel 02 (RNAm). Não se observou 

aumento de expressão de vimentina na linhagem MDA-MB-231após 

inibição de proibitina; 

11. O tratamento com TGFβ induz acúmulo de proibitina na linhagem 

A549, mas diminui sua expressão na linhagem de melanoma murino 

B16F10; 

12. A inibição de proibitina protege a linhagem A549 contra o tratamento 

com UVB. Há aumento de GADD45a e ZBRK1 nessa linhagem após 

inibição de proibitina. A linhagem SKMel 02 também tem a expressão 

de GADD45a e ZBRK1 aumentados após inibição de proibitina; 
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13. A inibição de proibitina diminui a senescência induzida por 

adriamicina nas linhagens 624 e WM 164; 

14. A ativação de macrófagos em M1, por IFNγ e LPS, ou a ativação de 

macrófagos em M2, por IL4, diminuem a expressão de proibitina. O 

tratamento com TGFβ também diminui a expressão de proibitina em 

macrófagos. 



_______________________________________________________CONCLUSÃO 

118 
 

7. CONCLUSÃO  

 

Proibitina é parte da resposta a diversos mecanismos de estresse 

celular. Mecanismos que levem a lesão de mitocôndria, desestabilizando-a 

a ponto de haver um descontrole na produção de ROS podem levar a um 

aumento de expressão de proibitina. Esse aumento pode estar associado a 

um sistema de proteção mitocondrial e, conseqüentemente, celular, como 

visto pela inibição de proibitina e a sensibilização aos tratamentos com 

cisplatina e tunicamicina. Com isso, a localização mitocondrial de 

proibitina favorece a sobrevivência da célula tumoral. 

Por outro lado, quando localizada no núcleo, proibitina tem um efeito 

oposto. A relação de inibição de proibitina em vias controladas pela família 

do fator de transcrição E2F mostra que o excesso de proibitina poderia 

bloquear o desenvolvimento do tumor, seja em termos de manutenção da 

senescência celular ou pelo controle de vias relacionadas com migração e 

transição epitélio mesenquimal, que são absolutamente necessárias para o 

desenvolvimento e a progressão tumoral. Assim, pelo menos em parte, 

proibitina nuclear controlaria negativamente a progressão tumoral 

dependente de E2F1, crítico para a progressão de melanomas. 
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Fig. Suplementar S1 Fase G1 do ciclo celular na linhagem de melanoma 
humano LB373 após tratamento com 25µM de cisplatina (CIS) por 24h na 
presença de siRNA contra proibitina (PHB). Controle (ctl) 

 

Fig. Suplementar S2 Fase G1 do ciclo celular na linhagem de melanoma 
humano LB373 após tratamento com 1mg/ml de Tunicamicina (TUN) por 24h 
na presença de siRNA contra proibitina (PHB). Controle (ctl) 



__________________________________________FIGURAS SUPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Suplementar S3 Inibição parcial de proibitina por siRNA confere sensibilização 
à cisplatina nas linhagens LB373 e Mel 85. O knock-down parcial de PHB impede 
sua superexpressão após tratamento com cisplatina nas linhagens LB373 (S3a) e Mel 
85 (S3c). A perda da capacidade de superexpressão de proibitina é suficiente para a 
sensibilização das lingahes LB373 e Mel85 ao tratamento com cisplatina (S3b e S3d, 
respectivamente). 

 

Fig. Suplementar S4 Sensibilização da linhagem LB373 ao tratamento com 
cisplatina após inibição de proibitina. 
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Fig. Suplementar S5 Localização subcelular de β-Catenina nas linhagens LB373, 
Mel 85 e SKMel 37 após inibição de proibitina 
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Fig. Suplementar S6 Expressão de Proibitina ao longo do desenvolvimento do 
melanoma. Análise de Tissue Microarray, por Raphael Salles. Dados não publicados. 

 

Fig. Suplementar S7 Degradação da matriz de colágeno pelas linhagens de 
melanoma humano 624 e SKMel 02 após inibição de proibitina 
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Fig. Suplementar S8 Expressão de Vimentina após inibição de proibitina, na 
linhagem A549. (a) Expressão proteica de vimentina após inibição de proibitina por 
siRNA. (b) atividade de luciferase do promotor de vimentina após transfecção de 
E2F1 ou cotransfecção de E2F1 e Proibitina (PHB). (c) microscopia confocal 
mostrando o aumento de expressão de vimentina após inibição de proibitina. 
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Fig. Suplementar S9 Expressão de E-caderina e N-caderina, por Real Time 
PCR, após inibição de proibitina na linhagem de câncer de pulmão A549 
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