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Resumo 
 

Mororó JS. Análise da função vascular de tumores gerados com linhagem de melanoma 

humano BRAF
V600E

 em camundongos expostos a atividade física voluntária [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

  

A vasculatura tumoral é estrutural e funcionalmente anormal em relação à vasculatura 

de órgãos normais, resultando em regiões de heterogeneidade intratumoral para 

concentração de oxigênio, nutrientes e células inflamatórias. Com isso a vascularização 

disfuncional muitas vezes leva à administração ineficiente de drogas, comprometendo 

portanto a eficácia do tratamento. Recentemente, foi demonstrado que terapias anti-

angiogênicas e exercícios físicos poderiam “normalizar” a vasculatura tumoral, 

melhorando a sobrevida em pacientes com câncer. No entanto seria importante analisar 

se em melanomas portadores da mutação BRAF
V600E

, que são altamente resistentes a 

terapia, se o exercício promoveria a normalização vascular. Este trabalho teve como 

objetivo analisar o impacto do exercício físico voluntário na função vascular de 

melanomas humanos com mutação BRAF
V600E

 em camundongos imunodeficientes 

(BALB/c Nude). Em relação ao crescimento tumoral, não observamos diferenças 

significativas entre os grupos dos animais exercitados e sedentários, tampouco diferença 

nos níveis de expressão de genes característicos de macrófagos M1 e M2 no 

microambiente tumoral desses animais. Por outro lado, a análise de expressão de genes 

nas células tumorais demonstrou que 8 genes foram diferencialmente expressos no 

Grupo exercitado (< 4 km) em relação ao Grupo Sedentário, dentre os quais: FLOT2, 

STK4, STAT3, LATS1, PTEN, MCL1, PCNA e ACTA2. Em adição, não observamos 

diferenças significativas no percentual de área necrótica, hipóxica e vasos CD31 

positivos. Desse modo, concluímos que o exercício físico induz um aumento nos níveis 

de expressão de genes envolvidos em modificações epigenéticas, apoptose, proliferação 

e sobrevivência, ciclo celular e motilidade celula. 
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Summary 
 

Mororó JS. Analysis of vascular function of tumors generated with BRAF
V600E

 human 

melanoma cell line in mice exposed to voluntary physical activity [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

The tumor vasculature is structurally and functionally abnormal in relation to the 

vasculature of normal organs, resulting in regions of intratumoral heterogeneity for 

oxygen parcial pressure, nutrients and inflammatory cells. Thus dysfunctional 

vascularization often leads to inefficient drug delivery, thereby compromising the 

efficacy of treatment. Recently, it has been demonstrated that anti-angiogenic therapies 

and physical exercises could "normalize" tumor vasculature, improving survival in 

patients with cancer. However, it would be important to analyze in BRAF
V600E

 

melanoma tumors, which are highly resistant to therapy, whether exercise would 

promote vascular normalization. Based on this, this work aimed to analyze the impact of 

voluntary physical exercise on the vascular function of human melanomas with 

BRAF
V600E

 mutation in immunodeficient mice (BALB / c Nude). In relation to the tumor 

growth, we did not observe significant differences between the groups of the exercised 

and sedentary animals, neither difference in the expression levels of genes characteristic 

of M1 and M2 macrophages in the tumor microenvironment of these animals. On the 

other hand, analysis of gene expression in tumor cells showed that 8 genes were 

differentially expressed in the exercised group (<4 km) in comparision to the Sedentary 

Group, among them: FLOT2, STK4, STAT3, LATS1, PTEN, MCL1, PCNA and 

ACTA2. In addition, we did not observe any significant differences in the percentage of 

necrotic, hypoxic area and CD31 positive vessels. Thus, we concluded that physical 

exercise induces an increase in the expression levels of genes involved in epigenetic 

modifications, apoptosis, proliferation and survival, cell cycle and cell motility. 

 

 

 

 

 

 
Descriptors: exercise; vascular normalization; drug resistance; BRAF

V600E
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A heterogeneidade tumoral se estabelece a partir de alterações intrínsecas e 

extrínsecas. As alterações intrínsecas incluem alterações genéticas, epigenéticas e 

propriedades biológicas de células cancerígenas contribuindo para a atividade 

oncogênica, enquanto as alterações extrínsecas estão relacionadas com a influência do 

microambiente tumoral, que pode induzir a progressão do tumor.  

O microambiente tumoral apresenta um papel tão importante no 

desenvolvimento do tumor, que nos últimos anos diversas intervenções tem sido 

utilizadas para controlar o crescimento do tumor, sejam elas químicas (medicamentos), 

físicas (radiação), biológicas (imunoterapia) ou comportamentos de vida (exercícios 

físicos).  

 Em 1997, Bonnet e Dick lançaram uma nova luz para o entendimento do 

processo tumorigênico, ao identificarem células tronco cancerígenas (CTCs) em 

leucemia mielóide aguda. Embora as CTCs possam apresentar baixa frequência no 

tumor, elas são capazes de re-povoar o tumor, promovendo recorrência ao tratamento 

dos pacientes mediante resposta ao microambiente (Das e Law, 2018). Além disso, as 

CTCs apresentam mecanismos de resistência à terapias, apresentando por exemplo: 

baixa proliferação (células quiescentes), expressão de proteínas exportadoras de drogas, 

transição de epitélio para mesênquima, resistência a hipóxia, indução de angiogênese e 

evasão do sistema imune (Aponte e Caicedo, 2017). 

As CTCs podem ter diferentes respostas mediante alterações do microambiente 

tumoral, alterações estas desencadeadas por exemplo por vias metabólicas e/ou 

imunológicas (Li & Zhu, 2018). A hipóxia assim como a acidez são duas condições 

importantes que alteram o microambiente tumoral e, como consequência, podem alterar 

a frequência das CTCs, principalmente em resposta ao HIF1-alfa e HIF2-alfa (Li & 

Rich, 2010). 

O melanoma maligno é um tumor tratável, geralmente com cirurgia, mas em 

casos avançados os pacientes possuem baixo índice de sobrevida, mesmo com as novas 

terapias desenvolvidas atualmente (imunoterapias) (Domingues et al., 2018). Com isso, 

a presença de CTCs nestes tumores pode ser uma provável causa de resistência. 

Tendo em vista estes dois pontos apresentados aqui, estudamos o papel do 

exercício físico para intervir no microambiente tumoral (Capítulo 1), e utilizamos 
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técnicas de imagem molecular para imagear e acompanhar CTCs, importantes 

componentes do microambiente tumoral (Capítulo 2). 

CAPÍTULO 1  

 O microambiente tem grande importância no desenvolvimento do melanoma 

(Villanueva & Herlyn, 2008), e a hipóxia como comentado anteriormente, tem grande 

importância na progressão tumoral, promovendo resistência a terapias e metástase, 

através da mudança fenotípica das células para se tornarem invasivas (Li e Rich, 2010). 

  Com isso, diversas terapias tem sido desenvolvidas para atuarem no controle da 

hipóxia (Paolicchi et al., 2016) e no microambiente tumoral (Muz et al., 2015), 

influenciando também na resposta imunológica (Ventola, 2017). 

  Dentre as alterações que podem haver no microambiente tumoral, algumas 

podem ser controladas por alguns tipos de intervenção do hábito de vida, incluindo o 

exercício físico,  o qual pode aumentar a eficiência do tratamento de câncer e diminuir 

os eventos adversos dos tratamentos (Cormie et al., 2017). 

  O exercício pode alterar uma série de fatores extrínsecos, incluindo efeitos 

físicos (desregulação do fluxo sanguíneo, shear stress, pH, produção de calor, dentre 

outros) e efeitos endócrinos (hormônios, miocinas e exossomos circulantes), que atuam 

em processos fisiológicos do tumor, como angiogênese e resposta imunológica, 

importantes fatores que regulam o tumor (Koelwyn et al., 2017). 

  Foi demonstrado que o exercício físico  aumentou o fluxo sanguíneo, em 

modelos de câncer de próstata ortotópico, atuando no remodelamento da rede vascular. 

Assim é esperado  um aumentona perfusão de vasos depois do treinamento, o qual deve 

aumentar a oxigenação e a entrega de fármacos para terapia (McCullough et al., 2013). 

Além disso, alguns experimentos conduzidos com exercício físico em intensidade 

moderada tem demonstrado que ocorre indução de resposta imunológica inata, ativando 

células NKs e macrófagos (Pedersen et al., 2016). 

  No entanto, é importante que sejam analisados o tipo de exercício, a intensidade 

e a frequência, relacionando com a resposta gerada no tumor.  
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  Com isso, foi procedido o primeiro estudo nesta Tese de Doutorado (Capítulo 1), 

intitulado “Análise da função vascular de tumores gerados com linhagem de 

melanoma humano BRAF BRAF
V600E

 em camundongos expostos a atividade física 

voluntária”, que tentou analisar a intervenção feita pelo exercício espontâneo em roda 

de exercício como potencial modificador do microambiente tumoral em camundongos. 

  Este projeto estudou tumores de melanoma formados a partir de uma linhagem 

celular com mutação BRAF
V600E

, que é conhecida como uma alteração genética que leva 

maior agressividade aos tumores de melanoma. Com isso a pergunta central deste 

projeto foi se o exercício poderia interferir no crescimento de tumor de melanoma com 

mutação BRAF
V600E

. 

  CAPÍTULO 2 

A população de CTCs apresentam uma baixa frequência em relação ao tumor, 

sendo denominado de sub-população, no qual em melanomas alguns trabalhos tem 

detectado células de melanoma derivadas de pacientes quando estas são implantadas em 

camundongos imunodeprimidos (Quintana et al., 2008). No entanto, a frequência pode 

ser diferente, e muitas das vezes esta detecção é limitada pelo tipo de marcador de 

superfície utilizado. 

No segundo projeto descrito nesta Tese (Capítulo 2), averiguamos um marcador 

em específico, a proteína CD20 (cluster of differentiation 20), que tem sido analisada 

nos últimos anos como provável proteína presente em CTCs de melanoma. 

  Com isso, o segundo estudo desta Tese teve como título “Análise da sub-

população de células de melanoma CD20-positivas e o comportamento destas 

células mediante tratamento com quimioterápicos, utilizando detecção por imagem 

radionuclídica”, com o objetivo de detectar por técnicas de biologia celular, molecular 

e imagem molecular uma sub-população de células tronco CD20-positivas.  
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Resumo 
 

Mororó JS. Análise da função vascular de tumores gerados com linhagem de melanoma 

humano BRAF
V600E

 em camundongos expostos a atividade física voluntária [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

  

A vasculatura tumoral é estrutural e funcionalmente anormal em relação à vasculatura 

de órgãos normais, resultando em regiões de heterogeneidade intratumoral para 

concentração de oxigênio, nutrientes e células inflamatórias. Com isso a vascularização 

disfuncional muitas vezes leva à distribuição ineficiente de drogas, comprometendo 

portanto a eficácia do tratamento. Recentemente, foi demonstrado que terapias anti-

angiogênicas e exercícios físicos poderiam “normalizar” a vasculatura tumoral, 

melhorando a sobrevida em pacientes com câncer. No entanto é importante analisar se 

em melanomas portadores da mutação BRAF
V600E

, que são altamente resistentes a 

terapia, se o exercício pode promover a normalização vascular. Este trabalho teve como 

objetivo analisar o impacto do exercício físico voluntário na função vascular de 

melanomas humanos com mutação BRAF
V600E

 em camundongos imunodeficientes 

(BALB/c Nude). Em relação ao crescimento tumoral, não observamos diferenças 

significativas entre os grupos dos animais exercitados e sedentários, tampouco diferença 

nos níveis de expressão de genes característicos de macrófagos M1 e M2 no 

microambiente tumoral desses animais. Por outro lado, a análise de expressão de genes 

nas células tumorais demonstrou que 8 genes foram diferencialmente expressos no 

grupo exercitado (< 4 km) em relação ao grupo sedentário, dentre os quais: FLOT2, 

STK4, STAT3, LATS1, PTEN, MCL1, PCNA e ACTA2. Em adição, não observamos 

diferenças significativas no percentual de área necrótica, hipóxica e vasos CD31 

positivos. Desse modo, concluímos que o exercício físico induz um aumento nos níveis 

de expressão de genes envolvidos em modificações epigenéticas, apoptose, proliferação 

e sobrevivência, ciclo celular e motilidade celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores: exercício; normalização vascular; resistência a drogas; melanoma humano 

BRAF
V600E

; camundongo imunodeprimido; análise por Fluidgm. 
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Summary 
 

Mororó JS. Analysis of vascular function of tumors generated with BRAF
V600E

 human 

melanoma cell line in mice exposed to voluntary physical activity [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

The tumor vasculature is structurally and functionally abnormal in relation to the 

vasculature of normal organs, resulting in regions of intratumoral heterogeneity for 

oxygen parcial pressure, nutrients and inflammatory cells. Thus dysfunctional 

vascularization often leads to inefficient drug delivery, thereby compromising the 

efficacy of treatment. Recently, it has been demonstrated that anti-angiogenic therapies 

and physical exercises could "normalize" tumor vasculature, improving survival in 

patients with cancer. However, it would be important to analyze in BRAF
V600E

 

melanoma tumors, which are highly resistant to therapy, whether exercise would 

promote vascular normalization. Based on this, this work aimed to analyze the impact of 

voluntary physical exercise on the vascular function of human melanomas with 

BRAF
V600E

 mutation in immunodeficient mice (BALB / c Nude). In relation to the tumor 

growth, we did not observe significant differences between the groups of the exercised 

and sedentary animals, neither difference in the expression levels of genes characteristic 

of M1 and M2 macrophages in the tumor microenvironment of these animals. On the 

other hand, analysis of gene expression in tumor cells showed that 8 genes were 

differentially expressed in the exercised group (<4 km) in comparision to the Sedentary 

Group, among them: FLOT2, STK4, STAT3, LATS1, PTEN, MCL1, PCNA and 

ACTA2. In addition, we did not observe any significant differences in the percentage of 

necrotic, hypoxic area and CD31 positive vessels. Thus, we concluded that physical 

exercise induces an increase in the expression levels of genes involved in epigenetic 

modifications, apoptosis, proliferation and survival, cell cycle and cell motility. 

 

 

 

 

 

 
Descriptors: exercise; vascular normalization; drug resistance; BRAF

V600E
 human 

melanoma; immunodeficient mice; Fluidigm analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A vasculatura em tecidos normais é formada por artérias, capilares e veias, com 

ramificações simétricas e proporcionais, estando sobre uma forma organizada, que 

origina a chamada arquitetura funcional. Diferentemente, a vasculatura tumoral 

apresenta-se desorganizada, contendo vasos menores, imaturos, saculares, tortuosos, 

vazados e com paredes finas, que acabam por formar distribuição espacial heterogênea e 

irregular, que origina uma arquitetura disfuncional (ALGIRE & CHALKLEY, 1945). 

Além disso, a vasculatura tumoral é formada por ramificações com diferentes diâmetros 

e desproporcionais, apresentando junções inter-endotélio, elevado números de 

fenestrações e canais vesiculares, em associação a uma perda da membrana basal 

(CARMELIET & RAKESH, 2011). As células perivasculares do tumor, pericitos, tem 

morfologia anormal e associação heterogênea com vasos tumorais (CHANG et al., 

2000).  

O estresse mecânico gerado pela proliferação de várias células tumorais também 

comprime os vasos tumorais (NORTHCOTT et al., 2018). O fluxo sanguíneo através 

dos tumores não segue um caminho constante e unidirecional (RAKESH, 1988). Nem 

todos os vasos abertos são perfundidos de forma contínua e, durante alguns minutos, o 

fluxo sanguíneo pode seguir caminhos diferentes e até mesmo prosseguir em direções 

alternadas através do mesmo vaso (CHAPLIN et al., 1987). Os vasos sanguíneos 

tumorais são mais abundantes na interface tumor-hospedeiro do que nas regiões centrais 

(GIATROMANOLAKI et al, 2002). Além disso, a densidade vascular tende a diminuir 

à medida que os tumores crescem, aparecendo zonas de isquemia e, em última instância 

aparecem regiões de necrose à medida que os tumores superam o suprimento de sangue, 

levando a piora da qualidade dos vasos sanguíneos em todo o tumor (CHAPLIN et al., 

1987). 

A distribuição de moléculas a partir da circulação sanguínea pode ocorrer por 

difusão, convecção e por transporte transvascular (por entre os vasos), sendo que pelos 

tumores o mais comum é por transporte transvacular, que é maior do que em vários 

tecidos normais, tendo estes transportes a função de fornecer nutrientes, oxigênio e 
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retirar metabólitos dos tecidos. No entanto, o microambiente tumoral, que contém uma 

matriz extracelular rica, e abundante fluido intersticial, promove a formação e 

manutenção de um ambiente hostil no microambiente tumoral que é caracterizado por 

hipóxia e acidose (RAKESH, 2014). Além dos fatores mecânicos, os fatores 

moleculares, como fatores pró e anti- angiogênicos envolvidos na via de sinalização do 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) também influenciam na estrutura 

final desorganizada do tumor (RAKESH, 2005). 

Com a desorganização destes vasos, são identificadas várias regiões 

hipovasculares onde, levando em consideração que o limite de difusão de oxigênio é 

100-200 µm, várias regiões distantes dos vasos se tornam cronicamente hipóxicas. Além 

disso, algumas regiões também podem apresentar hipóxia aguda ou hipóxia por 

perfusão limitada, processo que acontece quando o tumor sofre ciclos de 

Isquemia/Reperfusão (BROWN & GIACCIA, 1998; DEWHIRST, 1998).  

Tanto a baixa pressão de oxigênio como o baixo pH são importantes fatores 

relacionados ao crescimento do tumor, metabolismo e resistência à terapia (BROWN, 

1999). A hipóxia reduz a eficiência da radiação em tumores, pois nos efeitos indiretos 

da radiação é necessário que haja presença de oxigênio nos tecidos. Também, a baixa 

concentração de oxigênio também é relacionada à resistência do tumor a alguns tipos de 

quimioterápicos, como bleomicina, neocarzinostatina, adriamicina, doxorubicina e 

mitoxantona, por mediar progressão tumoral induzindo metástase (BROWN, 1999; 

VUKOVIC & TANNOCK, 1997).  

Além de impactar nos processos terapêuticos, a função e resposta das células 

imunes também são alteradas em presença de ambientes com hipóxia ou acídicos, e com 

isso as células imunes do sistema inato e adaptativo não conseguem alcançar da maneira 

correta o tumor, com isso o tumor consegue evadir a resposta imunológica (NOMAN et 

al., 2015).  

Por estes motivos citados, o ambiente tumoral acaba selecionando células 

tumorais com perfil mais agressivo, geneticamente instáveis, e menos susceptíveis a 

apoptose, diminuindo a resposta a terapias, facilitando a invasividade e metástase de 

células tumorais, inclusive contribuindo com a liberação e aumento de expressão de 

fatores pró-angiogênicos (ERLER et al., 2006; PENNACCHIETTI et al., 2003). 
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O estresse mecânico também ocorre por causa das células endoteliais presentes 

no microambiente tumoral. As células endoteliais presentes em vasos maduros normais 

e quiescentes apresentam baixa proliferação, e o tempo estimado de renovação destas 

células é medido em anos, chegando a ser 50-200 vezes menor do que em células 

endoteliais tumorais (VERMUELEN et al., 1995), uma vez que os vasos tumorais são 

dependentes de fatores de crescimento para sobrevivência, e quando um vaso do 

hospedeiro invade o tumor, as células endoteliais normais que entram em contato com 

células tumorais que produzem VEGF, são as responsáveis pela formação de novos 

vasos e também por induzir a permeabilidade de novos vasos formados. 

Uma das consequências da má organização e arquitetura do endotélio é o 

aumento da pressão intersticial podendo produzir hemorragias, produzindo edemas no 

entorno do tumor (BALUK et al., 2003). Como no tumor os vasos linfáticos também 

funcionam de maneira limitada, por serem comprimidos pelas células estromais e 

cancerígenas, aumenta ainda mais a pressão intersticial, interferindo na entrada de 

terapias no local do tumor (PADERA et al., 2004). 

Deste modo, a estrutura dos vasos pode ser variável, levando a um fluxo 

sanguíneo diferente entre tumores primários, tumores metastáticos e até mesmo em 

difrentes lugares em um único tumor (FUKUMURA et al., 2010). Com isso, a 

arquitetura vascular dos tumores se demonstra desorganizada e ineficiente. 

1.1 Processo de “normalização vascular”: 

O excesso da produção de moléculas pró-angiogênicas e/ou diminuição da 

produção de moléculas anti-angiogênicas é responsável por causar anormalidades nos 

vasos e no microambiente tumoral, resultando em ineficiência na chegada de fármacos e 

baixa eficácia terapêutica (RAKESH, 2005). No entanto, se este balanço de moléculas 

anti e pró-angiogênicas for restaurado, a vasculatura voltará a ter um perfil 

“normalizado”, como relata o pesquisador Jain Rakesh, primeiro a utilizar o termo 

“normalização tumoral” (RAKESH, 2001). 

Na figura 1, estão ilustradas as diferenças do tecido normal e cancerígenos 

(anormal). Com a terapia anti-angiogênica, “normaliza-se” a arquitetura dos vasos 

tumorais. O tecido normal apresenta hierarquia com vasos alinhados e seguindo 
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organização contendo membrana basal e pericito estruturado, com moléculas anti- e 

pró-angiogênicas proporcionais. No tecido anormal, os vasos são descontínuos e não 

apresentam orientação, existe de-estruturação do pericito e da membrana basal e as 

moléculas pró-angiogênicas estão em maior porporção. No tecido “normalizado”, existe 

uma re-estruturação nos vasos, com re-organização do pericito e da membrana basal, e a 

proporção de moléculas anti- e pró- angiogênicas é semelhante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Normal       Anormal             Normalizado 

Figura 1 - Ilustração demonstrando a estrutura vascular e o processo de 

“normalização vascular” no tecido normal e tumor, a partir do balanço de proteínas 

anti e pró angiogênicas, utilizando terapia anti-angiogênica: (A) Desenho 

esquemático demonstrando a dinâmica vascular das mudanças estruturais; (B) 

Imagem 2D da musculatura esquelética em vasos sanguíneos de camundongos com 

tumor de cólon humano; (C) Diagrama demonstrando a mudança concomitante nos 

pericitos (vermelho) e na membrana basal (azul); (D) Fatores pró- e anti-

angiogênicos no tecido que interferem nas mudanças fenotípicas da vasculatura. 

Modificada de Rakesh, 2005. 
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A utilização de fármacos anti-angiogênicos, como o Bevacizumabe (anti-

VEGF), tem obtido bons resultados na normalização do tumor, demonstrando que os 

vasos imaturos, ramificados e que não são cobertos com pericitos mudam para vasos 

eficientes, mediante re-estruturação da membrana basal (RAKESH, 2005). 

Estes resultados foram inicialmente descobertos porque as drogas anti-

angiogênicas, como bevacizumabe, sozinhas não apresentavam benefícios no tempo de 

sobrevida dos pacientes. No entanto, na combinação de quimioterápios com 

bevacizumabe, houve um aumento de 5 meses na sobrevida de pacientes com câncer 

coloretal (RAKESH et al., 2006; SANDLER et al., 2006). Este efeito foi visto pela 

inibição do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e do receptor do fator de 

crescimento endotelial vascular 2 (VEGFR2), que levaram a normalização da 

vasculatura do tumor e microambiente, em vários modelos tumorais.  Esses dados 

foram apresentados em dois trabalhos independentes, na qual o Bevacizumabe e o 

DC101 (anticorpo anti-VEGFR2) remodelaram a vasculatura de animais com 

xenotransplante de câncer de colon humano (TONG et al., 2004) e glioma (WINKLER 

et al., 2004).  

Em um outro estudo, foi visto que dos camundongos que não receberam 

bevacizumabe e que possuíam tumor de ovário ou esôfago, somente 10% dos vasos 

presentes em cada tumor tinha cobertura pericítica, sendo que após o tratamento com 

bevacizumabe 75% dos vasos em cada tumor passou a apresentar cobertura pericítica, 

sendo este um importante sinal de normalização vascular (ARJAANS et al., 2013). 

A normalização vascular é identificada através dos seguintes fatores: o 

amadurecimento de células perivasculares, o fluxo sanguímeo se torna mais 

homogêneo, ocorre diminuição do extravasamento, aumento da oxigenação, e ocorre 

uma chegada sistêmica mais uniforme de fármacos no tumor (RAKESH et al., 2001). 

1.2. Exercício físcio como “normalizador vascular”: 

Embora tenham sido vistos bons resultados, a “normalização vascular” usando 

agentes anti-angiogênicos apresentam duas grandes limitações, i) existe uma pequena 

janela de eficácia, e ii) os efeitos adversos podem ser grandes, podendo levar a 

hemorragias e trombose (ELICE & RODEGHIERO, 2012). Por isso, deve ser analisado 
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muito bem o tempo e a concentração dos agentes anti-angiogênicos utilizados nos 

pacientes. Com isso, uma nova modalidade para “normalização vascular” tem sido 

estudada, utilizando o exercício físico (SCHADLER et al., 2016).  

Foi observado por Betof e colaboradores (2015) que o exercício voluntário 

estatisticamente reduziu o crescimento do tumor, aumentando a apoptose de células 

tumorais e a perfusão tumoral, como resultado da normalização dos vasos, tanto em 

tumores de células positivas ou negativas a receptores de estrógenos, além de terem sido 

observadas a redução na hipóxia intratumoral e o aumento da densidade dos 

microvasos, comparando o grupo exposto ao exercício físico em relação ao grupo 

controle sedentárioIsso demonstra o impacto que o exercício físico pode ter como 

conduta adjuvante ao tratamento dos tumores, inclusive com a possibilidade de 

diminuição de doses de anti-angiogênicos, e diminuindo a a possibilidade de efeito 

toxico das drogas. ,  

Os principais mecanismos moleculares envolvidos no processo de 

“normalização” pelo exercício são: 1) aumento da associação de pericitos com células 

endoteliais; 2) aumento do “shear stress” na parede vascular do tumor, levando ao 

aumento de VEGF-A, osteopontina, proteína inflamatória de macrófago 1α nas células 

endoteliais; e 3) aumento da expressão de trombospondina 1 em células endoteliais, 

levando a normalização vascular (KOELWYN et al., 2017).  O aumento da 

biodisponibilidade de óxido nítrico, um mediador crítico de angiogênese tumoral e 

metástase, também parece estar relacionado para induzir a maturação vascular e função 

regular dos vasos linfáticos (FUKUMURA et al., 2006). 

Evidências pré-clínicas e clínicas sugerem que o exercício é responsável por 

promover (1) controle da progressão tumoral, (2) aumento da eficácia do tratamento 

anti-câncer, (3) redução de doença residual e (4) diminui os efeitos adversos 

relacionados ao câncer e a terapia (ASHCRAFT et al., 2016, CORMIE et al., 2017), 

reduzindo inclusive os riscos pós-operatórios, atuando tanto localmente como 

sistemicamente, impactando as funções pulmonares, cardiocirculatórias, músculo 

esqueléticas, dentre outros. 

Na resposta sistêmica, o exercício pode mediar redução da metástase 

(ASHCRAFT et al., 2016), redução ou inibição da caquexia (ALVES et al., 2015) e 
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aumento da resposta imune (ASHCRAFT et al., 2016). Na atividade sistêmica, 

especificamente na região neuro-sensorial, o exercício promove liberação de vários 

neurotransmissores e hormônios (como catecolaminas, miocinas, serotoninas, 

endorfinas, etc.), além de ser responsável por ativação simpática, aumento do fluxo 

sanguíneo e o aumento da temperatura corporal, atuando direta ou indiretamente na 

resposta ao tumor, que terão efeitos principalmente no aumento da perfusão sanguínea e 

imunogenicidade, como detalhado abaixo (JOHN et al., 2014). 

A caquexia é um processo de debilitação do indivíduo, sendo um dos principais 

responsáveis pela morbidade como consequência da progressão do tumor, sendo 

caracterizado por perda de peso, através do catabolismo do músculo esquelético e tecido 

adiposo, levando o paciente a redução da mobilidade e da função muscular, além de 

causar fadiga, diminuição da qualidade de vida, culminando na morte do paciente, que 

geralmente ocorre após perda de 25-30% da massa total do corpo. O exercício físico 

estimula a síntese de proteína e a redução da degradação de proteína, portanto 

aumentando a força do músculo, função física e qualidade de vida (ALVES et al., 

2015). Portanto, estudos de uma revisão sistemática tem demonstrado que implementar 

o exercício físico após o diagnóstico do câncer, pode ser uma causa importante para 

evitar a morte dos pacientes (CORMIE et al., 2017). 

Dentre as potencialidades no tratamento utilizando exercício físico, está a 

combinação do exercício físico com a quimioterapia. Alguns estudos tem demonstrado 

a potencialização desta combinação (BETOF et al., 2015; SCHADLER et al., 2016) 

assim como quando é combinado o bevacizumabe com quimioterapia. Tanto o exercício 

como o bevacizumabe tem um potencial papel como “normalizador” de vasculatura, 

aumentando a perfusão tumoral e a chegada dos fármacos anti-neoplásicos no tumor, 

aumentando os efeitos do tratamento. 

A combinação do aumento do fluxo sanguíneo e maior pressão arterial 

promovida pelo exercício, colaboram para maior pressão dentro do tumor, que aumenta 

a perfusão do sangue em vasos sanguíneos tumorais que não estavam sendo irrigados 

quando os animais estavam em repouso, por isso o exercício facilita a distribuição 

homogênea do fluxo sanguíneo no tumor, diminuindo assim a hipóxia (McCULLOUGH 

et al., 2014). 
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Tanto a diminuição da hipóxia como aumento da perfusão podem colaborar para 

as respostas imunológicas resultantes do exercício, sendo que o exercício agudo e o 

exercício crônico possuem diferentes respostas que ativam o sistema imune inato e o 

adaptativo de diferentes maneiras (LEANDRO et al., 2007).  

No estado fisiológico saudável, enquanto o exercício agudo (frequência alta de 

exercícios em curto espaço de tempo) aumenta o número células circulantes pró-

inflamatórias (como por exemplo, monócitos, neutrófilos, e células Natural Killers 

[NK]) como um consequência do aumento do fluxo sanguíneo, e induz a ativação do 

receptor β2-adrenérgico induzido por catecolamina, que estimula células imunológicas 

(WALSH et al., 2011). O exercício crônico (frequência baixa de exercícios em grande 

espaço de tempo) diminui o número de monócitos pró-inflamatórios circulantes (CD14 

e CD16
 
-positivos) e reduz a resposta inflamatória mielóide, medido pela redução de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF) produzidas por lipopolisacarídeo (LPS) em 

monócitos, e diminuindo a quantidade de neutrófilos (PYNE et al., 1995). 

O exercício promove em vários modelos de câncer o favorecimento de 

macrófagos peritoniais com perfil pró-inflamatório de fenótipo M1, sendo estes anti-

tumorigênicos. Foi visto em uma análise de modelo de câncer de mama de camundongo 

induzido quimicamente, que o exercício atuou diminuindo o desenvolvimento do tumor 

e promoveu ativação de macrófagos M1, evidenciado por aumento de IFNγ, TNF e 

IL-12 induzido por LPS, enquanto que os macrófagos peritoniais de camundongos não 

expostos ao exercício exibiram elevada proporção de macrófagos pró-tumorigênicos 

M2, evidenciado pelo aumento de IL-10 e TGFβ induzido pela ativação com LPS 

(ABDALLA et al., 2014).  

Murphy e colaboradores (MURPHY et al., 1985)  observaram que o exercício 

inibiu o crescimento metastático em camundongos, e macrófagos peritoniais isolados 

apresentaram aumentada citotoxicidade em células B16 in vitro.  

Assim como o VEGF, o Fator induzido por hipóxia (HIF) também exerce 

importante papel, na indução da formação de vasos, promovendo também um ruim 

processo de perfusão e oxigenação no tumor, que cria um ciclo vicioso de oxigenação e 

de re-oxigenação, que assim como falado acima, colabora com o perfil agressivo das 

células tumorais (CARMELIET et al., 2000). 
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HIF também tem um importante papel em células imunes infiltrantes no tumor. 

Os mediadores HIF-1α e HIF-2 são importantes na modulação da função imune, na qual 

apresentam opostas funções na polarização de macrófagos M1 e M2. Macrófagos M1 

parecem estar associados com níveis de expressão de HIF-1α, enquanto macrófagos M2 

no tumor estão associados com HIF-2 (HARRIS et al., 2014). A hipóxia parece 

principalmente, mas não exclusivamente, facilitar a manutenção de um microambiente 

pró-angiogênico e imunossupressor, por ativar expressão de VEGF, recrutando células 

T-regulatórias, e aumentando a expressão de PD-L1, que diminui a resposta anti-

tumoral de células T citotóxica. Os sinais parácrinos ativados por HIF promovem um 

ambiente imunossupressor, por recrutar células T-regulatórias, promovendo polarização 

de macrófagos M2 e aumento da expressão de PD-L1, na qual é associado com pior 

sobrevivência do paciente. Assim, independentemente da associação de HIF-1α com a 

maturação dos macrófagos M1, a hipóxia tem um importante papel na progressão e 

imuno-supressão do tumor. 

A hipóxia está presente em tumores de melanoma, e tem sido visto que nestas 

condições, as células de melanoma com mutação BRAF
V600E

 rapidamente se tornam 

resistentes ao Vemurafenibe. Isso foi observado tanto em analise 3D utilizando modelo 

em esferóides tumorais, como análise em cultura 2D, em condições de hipóxia, na qual 

houve aumento de regulação HGF/MET como um principal mecanismo associado com 

a resistência ao vemurafenibe (QIN et al., 2016). No entanto, quando houve inibição 

farmacológica do c-Met/Akt esta resistência foi revertida. Com isso, nos perguntamos 

se teria o exercício um papel importante nestes melanomas para tentar reduzir a hipóxia 

e também reverter a resitência destes tumores aos fármacos. 

A frequência de mutação no gene BRAF está em torno de 40%, das quais mais 

de  90% das mutações são BRAF
V600E

, sendo esta mutação específica um importante 

marcador terapêutico para tratamento por vemurafenibe. No entanto, tanto o 

vemurafenibe como outros inibidores desta via de sinalização apresentam curta duração 

de resposta dos pacientes. Com isso, o exercício talvez tenha um importante papel 

nestes modelos de melanoma para sensibilizar tumores de melanoma ao vemurafenibe 

ou à outros quimioterápicos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista:  

(1) A função do exercício físico, e também de fármacos anti-angiogênicos, como 

importantes mediadores de resposta a quimioterapia, atuando na normalização vascular, 

que consequentemente diminui a hipóxia e aumenta o efeito do sistema imune, levando 

a diminuição do tumor.  

(2) A prospecção de ensaos clínicos registrados no site www.clinicaltrials.gov, 

que demonstra vários estudos matriculados utilizando exercício físico para aumentar a 

eficiência do tratamento ou aumentar a qualidade de vida dos pacientes, associado ou 

não a algum quimioterápico (Site do clinicaltrials.gov).  

(3) Os altos índices de morte de pacientes com melanoma avançado no Brasil, 

principalmente os pacientes com mutação BRAF
V600E

, que geralmente apresentam uma 

rápida recidiva. 

Este trabalho se propõe a realizar análise da eficácia do exercício físico em 

alterar o tamanho e a fisiologia vascular do tumor de melanoma com mutação em 

BRAF
V600E

, comparando com camundongos sedentários. 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.clinicaltrials.gov/
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3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

 Analisaremos o papel do exercício físico voluntário na função vascular de 

tumores gerados com linhagem de melanoma humano BRAF
V600E

 em 

animais imunocomprometidos . 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Padronizar a execução e a  quantificação do exercício, utilizando a gaiola 

adaptada, a roda e o contador da distância percorrida, para camundongos 

BALB / c NUDE; 

 Analisar a formação do tumor gerado por uma linhagem de melanoma 

humano com mutação BRAF
V600E

, observando tanto a morfologia 

macroscópica como a coloração histológica com hematoxilina/eosina no 

corte histológico; 

 Examinar o tamanho do tumor e a sobrevida livre de tumores por Kaplan 

Mayer, comparando os dois grupos de animais (sedentário X exercício 

voluntário); 

 Identificar a expressão de genes marcadores de macrófagos M1 e M2 por 

Real-Time PCR; 

 Analisar a expressão gênica dos tumores dos animais exercitados e 

sedentários para genes envolvidos com pluripotência, resistência, 

proliferação, metabolismo e morte cellular utilizando a Plataforma Fluidigm 

Dynamic Arrays; 

 Proceder a marcação e quantificação dos anticorpos anti-CD31 e anti-

pimonidazol por imunoistoquímica para avaliar a estrutura dos microvassos 

e condições de hipóxia em tumores gerados pela linhagem UACC-62. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Manutenção da linhagem celular UACC-62 contendo BRAF mutado 

(BRAF
V600E

): 

Neste trabalho foi utilizada a linhagem celular de melanoma humano UACC-62, 

cultivada em meio DMEM 10% SFB. Esta linhagem foi mantida de acordo com as 

recomendações do Amerian Type Culture Collection (ATCC). Como controle de 

qualidade da cultura celular, foram procedidos mensalmente testes para detecção de 

micoplasma por Real-Time PCR, conforme estabelecido pelo laboratório, e a linhagem 

foi mantida sob baixos sub-cultivos após o descongelamento.  

Esta linhagem celular contém BRAF mutado (BRAF
V600E

), determinado pelo 

nosso grupo, mais especificamente pela pesquisadora Priscila Cirilo, tendo sido 

utilizado os primers com sequência abaixo para detecção (Tabela 1). Além disso, esta 

informação também pode ser confirmada na consulta ao site do Instituto Suiço de 

Bioinformática (ExPASy) (Site do ExPASy).  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Padronização do exercício espontâneo em animais enxertados com tumores 

gerados com a linhagem UACC-62: 

Nos experimentos com a roda de exercício, foram utilizados camundongos (Mus 

musculus) machos da linhagem Balb/c NUDE, com idades entre 6 e 8 semanas. Os 

animais utilizados são Specific Pathogen Free (SPF) provenientes do biotério central da 

Primer Sequência Forward Sequência Reverse 

B-RAF 

(V600E) 
5´-AAACTCTTCATAATGCTTGCTCTG-3´ 5´-GGCCAAAAATTTAATCAGTGAA-3´ 

GAPDH 5’-TGCACCACCACCTGCTTAGC-3’ 5’-GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3’ 

 

Tabela 1 - Sequência dos pares de primers utilizados para identificação da mutação no gene 

B-RAF (V600E) na linhagem de melanoma humano UACC-62, e do controle endógeno 

GAPDH, utilizando a metodologia Real-Time PCR. 
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Faculdade de Medicina da USP e foram mantidos em unidades microisoladoras, 

dispostas em racks, com temperatura controlada entre 20 ºC à 25 ºC, com ciclo de 

fotoperíodo de 12/12 horas. Os animais foram manipulados experimentalmente somente 

7 dias após estes serem liberados para experimentação pelo biotério central, ficando 

estes por um período de aclimatação no biotério experimental. Este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da FMUSP/USP (Anexo A). 

Foram inoculadas em torno de 1 X 10
6
 células tumorais na região dorsal dos 

animais, utilizando como veículo 100 µL de meio DMEM sem soro fetal bovino. O 

acompanhamento da formação inicial do tumor foi feito através da detecção de uma 

massa tumoral palpável não mensurável (PNM) e, após o crescimento do tumor, foram 

medidos o tamanho destes utilizando um paquímetro, e a fórmula do volume foi 

calculada como a forma de um esferóide (V=0,52 X d
2 

X D), onde V = volume, d = 

dimensão menor do tumor e D = dimensão maior do tumor Após a inoculação do 

implante sub cutâneo de melanoma, os animais foram separados aleatoriamente, entre 

grupo sedentário (7 animais) e grupo exercício voluntário (7 animais), na qual cada 

animal foi mantido em um único microisolador. Cinco dias após isto, os animais foram 

separados nas caixas com as rodas de exercício, e foram eutanasiados quando o tumor 

alcançou entre 450-700 mm
3
, como demonstrado no esquema da Figura 2. As medições 

da distância percorrida pelos animais, a averiguação da roda de exercícios e o relógio 

marcador de distância para ver se funcionavam corretamente foram feitas duas vezes ao 

dia, ao final de cada fotoperíodo. A medida do tamanho dos tumores foi feita uma vez 

por dia.  

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do experimento, os animais foram anestesiados e eutanasiados em 

câmara com CO2,  de anestésico e os tumores removidos cirurgicamente, sendo estes 

utilizados para os seguintes armazenamentos/análises: i) mantido congelado, para 

Inoculação das 

células UACC62 

Animais dispostos nas 

rodas com exercico 
Sacrificío dos animais 

0 5 
Tumor entre 

450-700 mm3 

Figura 2 - Desenho esquemático demonstrando o cronograma do experimento do 

exercício espontâneo realizado com os animais Balb/c NUDE. 
 



21 

 

análise por imunofluorescência, ii) mantido em formol 10%, para análise por 

imunoistoquímica, e iii) mantido em Trizol Reagent (Ambion – Life Technologies), 

para análise por Real Time-PCR.  

4.3. Avaliação da hipóxia nos tumores utilizando o reagente pimonidazol: 

Para análise da distribuição de oxigênio e detecção de regiões de hipóxia no 

tumor, foi utilizado o reagente pimonidazol, que foi fornecido e utilizado sobre a forma 

do kit Hipoxiprobe
TM

-1 Omni Kit (HPI catalog # HP3-XXX). Sendo o reagente 

pimonidazol, um reagente 2-nitroimidazol que é ativado em células hipóxicas, com 

baixa concentração de O2, e que forma nestas condições adutos covalentes estáveis com 

grupos tióis em proteínas, peptídeos e aminoácidos, como demonstrado no trabalho de 

Varia e colaboradores (1998). Posteriormente, para serem feitas análises destas áreas de 

hipóxia, foi utilizado o anticorpo anti-pimonidazol PAb2627AP (fornecido pelo kit) que 

se liga aos adutos formados, reagente este que também acompanha o kit acima, e foi 

procedido técnica de imunoistoquímica. 

O reagente pimonidazol foi injetado por via intraperitoneal na dosagem de 60 

mg/Kg, 90 minutos antes da eutanásia dos animais. Após a morte do animal, foi 

procedida a retirada dos tumores e órgãos para ser procedido a técnica de 

imunoistoquímica. 

4.4. Preparo da caixa de exercícios e quantificação do exercício físico 

voluntário: 

As gaiolas utilizadas foram microisoladores com dimensão externa de 30 cm X 

20 cm X 23 cm contendo filtro em algodão, na qual foram adaptadas rodas de exercício 

para atividade física voluntária do animal. A roda possuía comprimento calculado em 

32,97 cm, e o contador digital fazia mensuração do caminho percorrido em kilomteros 

(km), com base no diâmetro da roda. Na Figura 3A e 3B, são apresentadas a roda e o 

contador para o exercício voluntário e o sistema montado em um microisolador. 
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Tanto as rodas de exercícios como os marcadores de giros das rodas foram 

adquiridos com a empresa AVS Projetos. Como demonstrado na Figura 4, os sensores 

de giros eram detectores de giros de bicicletas que foram adaptados para fazerem as 

medidas com base nos ímãs acoplados nas rodas, como demonstrado na figura abaixo 

(círculo em vermelho).  

 

 

 

 

A) 

marcador digital de velocidade e 

distância percorrida 

B) 

 

marcador digital de velocidade 

e distância percorrida 

Figura 3 – Sistema de roda para exercício espontâneo e marcador digital de velocidade 

e distância percorrida (A). Microisolador montado com grade de fornecimento de 

alimento e água, e roda de exercícios acoplado a marcador digital de velocidade e 

distância percorrida (B).   
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4.5. Análise de expressão gênica: 

Para análise quantitativa da expressão gênica para os genes indicativos de 

polarização de macrófagos M1 ou M2 foi procedido Real Time PCR, e para análise da 

expressão gênica de genes relacionados a pluripotência, resistência,  proliferação, 

alterações epigenéticas e alterações vasculares por screening em larga escala foi 

utilizado a Plataforma Fluidigm Dynamic Array. No entanto previamente foram 

procedidas a extração e síntese de cDNA. 

 

Extração de RNA e Síntese de cDNA: 

Para a extração de RNA das amostras, foi utilizado o reagente Trizol, seguindo-

se o protocolo do fabricante. Em seguida o RNA obtido foi quantificado em 

espectrofotômetro e a qualidade da extração (integridade do RNA) foi analisada em gel 

de agarose 1% para detecção das bandas ribossomais. 

Na síntese de cDNA, o RNA obtido foi convertido em cDNA através da reação 

de transcrição reversa. Os reagentes utilizados foram Oligo dT, dNTP mix (10 mM) e 

água contendo Dicarbonato de Dietila (DEPC), e as amostras foram incubadas a 65 °C 

por 5 minutos e, em seguida, resfriadas em gelo por 1 minuto. Decorrido esse tempo, 

foram adicionadas às amostras de RNA: tampão (5X First Strand Buffer); DTT (0,1 M); 

RNAse OUT (40 U/µl) e Supercript III RT (200 U/µl, Life Technologies), e 

homogeneizadas, centrifugadas e incubadas por 50 minutos a 50
0
C. Ao final desse 

 

Figura 4 - Demonstração do ímã preso na roda de exercícios (círculo vermelho). 

Utilizado para auxiliar o marcador digital de velocidade e distância a contabilizar o 

caminho percorrido. 
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período, incubamos cada amostra a 85
0
C por 5 minutos e, a seguir, resfriamos cada 

amostra em gelo. Para cada reação adicionamos 1 µl de RNAse e incubamos por 20 

minutos a 37 
0
C. Em seguida o cDNA foi utilizado para a reação de PCR quantitativo 

(ou Real Time PCR). 

 

Real-Time PCR: 

Na análise de expressão gênica em tempo real foi utilizada a metodologia do 

SYBR Green. Primeiramente, foi preparada a seguinte mistura (mix) para cada amostra: 

10 µl do SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Life Technologies), primers 

forward e reverse (específicos para cada gene) e o volume foi completado para 20 µl 

com água ultrapura. Em seguida, o conteúdo foi homogeneizado e adicionado de 1 a 2 

µl da amostra de cDNA em cada poço da placa ou em cada microtubo sobre o gelo. 

Logo após, adicionamos 18 a 19 µl do mix em cada amostra (perfazendo um volume 

final de 20 µl por poço) e as amostras foram homogeneizadas. A amplificação gênica 

foi realizada utilizando-se o equipamento de Real Time modelo 7.500 (Applied 

Biosystems; Life Technologies). Nessa etapa foram analisados os níveis de expressão 

de genes relacionados a polarização de macrófagos M1 ou M2, comparando-se as 

amostras dos tumores de animais sedentários, animais exercitados < 4 km e animais 

exercitados entre 18-20 km. Hipoxantina-guanina Fosforibosiltransferase (HPRT) foi 

utilizado como controle endógeno. A quantificação relativa da expressão gênica foi 

calculada utilizando 2
-ΔΔCт

. Os genes analisados foram para perfil de polarização M1 

(Interleucina-12p40 [IL-12] e Óxido Nítrico Sintase [iNOS]), e perfil de polarização M2 

(Interleucina-10 [IL-10], Arginase-1 [Arg1] e Receptor 1 de Manose de Macrófago 

[MRC-1]), contendo os primers para genes murino abaixo (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Sequência Forward Sequência Reverse 

IL-10 5’-ACTTGCTCTTGCACTACCAAAGCC-3’ 5’-GCATGTGGCTCTGGCCGACTG-3’ 

IL-12p40 5’-AGCAGTAGCAGTTCCCCTGA-3’ 5’-AGTCCCTTTGGTCCAGTGTG-3’ 

iNOS 5’-CAGGAACCTACCAGCTCACTCT-3’ 5’-ATGTGCTGAAACATTTCCTGTG-3’ 

Arg1 5’-GAACCCAACTCTTGGGAAGAC-3’ 5’-GGAGAAGGCGTTTGCTTAGTT-3’ 

MRC-1 5’-TTTGCAAGCTTGTAGGAAGGA-3’ 5’-CCAATCCACAGCTCATCATTT-3’ 

HPRT 5’-AGGCCAGACTTTGTTGGATTT-3’ 5’-GGCTTTGTATTTGGCTTTTCC-3’ 

 

Tabela 2 - Sequência dos primers utilizados para identificação da polarização de macrófagos 

M1 e M2 nos tumores dos animais, por Real Time PCR 
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Fluidigm Dynamic Array: 

A análise de expressão gênica em larga escala foi procedida utilizando a 

Plataforma Fluidigm (Juno-Biomark HD), pertencente a rede de equipamentos do 

Centro Translacional em Oncologia (ICESP), realizada pelas funcionárias/pesquisadoras 

do serviço, Miyuki Uno e Tatiane Furuya. 

Na análise de expressão gênica foi utilizado a plataforma 96.96 dynamic array, 

avaliando genes envolvidos com pluripotência, proliferação, resistência, metástase, 

angiogênese, metabolismo, morte celular, reparo celular e epigenética, como 

demonstrado na lista dos primers no Anexo B. Simplificadamente a técnica foi realizada 

da seguinte forma: foi procedida a transcrição reversa a partir de RNA total (intervalo 

de concentração de 2,5 pg a 250 ng) utilizando uma mistura de random primers e oligo 

dT. O DNA complementar (cDNA) foi submetido a uma etapa de pré-amplificação 

alvo-específica utilizando-se um pool contendo primers para os transcritos de interesse. 

Em seguida, esse cDNA foi submetido a amplificação por meio de PCR quantitativa 

para detecção dos níveis de expressão dos genes de interesse utilizando o corante 

EvaGreen. 

Os primers foram pré-desenhados para o método quantitativo Real Time PCR 

contendo 96 genes humanos, utilizando software D3 da Fludigm, incluindo os genes 

endógenos (7 genes), para a pré-amplificação necessária para a Plataforma Fluidigm. A 

pré-amplificação e as amostras foram preparadas de acordo com as recomendações da 

Fluidigm, utilizando os reagentes EvaGreen. O desenho da placa está sendo 

demonstrado com os 96 genes utilizados na plataforma Fluidigm no Anexo C. 

Após ser procedido o ensaio na Plataforma Fluidigm, os resultados 

experimentais foram tratados da seguinte forma: foi feito a correção do Threshold das 

amostras, em seguida foram excluídas as amostras que tiveram Ct value não confiável 

(999), contendo genes em particular para somente uma amostra, assim como os genes 

que não funcionaram para todos as amostras (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13). 

Tendo como genes excluídos, os seguintes: ABCC3, ALDH3A1, CD34, IL17, LOX, 

MMP12, MMP9, NLRP3, NOS2 e NOTCH4. Em seguida, foi utilizado o programa 

NormFinder para identificar o melhor gene endógeno para ser utilizado nas análises 

dentre os sete gene endógenos da reação (ACTB, B2M, GAPDH, GUSB, HPRT1, 
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RPLPO, TRFC). Tendo sido utilizado como melhor gene endógeno o RPLPO sozinho 

(Stability value 0,044), ou a combinação dos dois genes, o B2M e o RPLPO (Stability 

value 0,037). Utilizando a combinação dos genes B2M e RPLPO foi analisado o 2
-ΔCT

, e 

o resultado dos três grupos de animais foram analisados no software Multi Experiment 

Viewer (MeV) para avaliar a relação estatística e gerar o Heatmap. Finalmente, a 

análise estatística utilizada foi Análise não Paramétrica com Teste de Willcoxon Rank 

Sum, baseado na significância de FDR=0,49 (Benjamini-Hochberg).  

4.6. Histologia e Imunoistoquímica:  

No corte e análise dos tumores nas lâminas, tanto utilizando coloração com HE e 

análise por imunoistoquímica, somente sete tumores de animais foram utilizados (CX 3, 

5, 6, 9, 11, 12 e 13), o restante dos animais foi separado para imunofluorescência e 

extração de RNA. Devido ao pequeno tamanho dos tumores não conseguimos separar 

material suficiente de cada tumor para todas as análises (imunofluorescência, 

imunoistoquímica e Real Time PCR).  

Após os tumores serem retirados cirurgicamente dos camundongos, estes foram 

lavados em solução salina PBS e mantidos em formol 10% (Q Artifice Farmácia) por 24 

horas. No dia seguinte, o formol 10% foi substituído pelo Alcool 70%, e processado 

conforme explicado a seguir. 

As etapas de emblocamento do tumor, cortes em lâminas silanizadas e coloração 

dos tecidos com Hematoxilina & Eeosina (HE, Hematoxilina EEL e Eosina VETEC) 

foram procedidas pelo setor de Patologia do Centro de Investigação Translacional em 

Oncologia do ICESP (CTO-ICESP). Para as análises de imunoistoquímica, contendo as 

etapas de desparafinização dos cortes, hidratação, recuperação antigênica, bloqueio, 

incubação com anticorpos primário e secundário, revelação, contra-coloração, 

desidratação e montagem das lâminas, foi procedido no nosso laboratório, conforme 

descrito abaixo.  

 Os procedimentos experimentais de imunoistoquímica para detecção de CD31 

(anti-CD31, PECAM-1 D8V9EXP Rabbit mab - 776995) e pimonidazol (anti-

pimonidazol, kit Hipoxiprobe
TM

-1 Omni Kit) foram realizados utilizando o seguinte 

protocolo: a desparafinização do tecido foi realizada deixando as lâminas em estufa a 
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60°C por 30 minutos, seguido por 10 minutos mergulhando as lâminas em Xilol 1 e 

Xilol 2; em seguida foi feito a hidradatação do tecido, fazendo mergulhos consecutivos 

por 5 minutos no Alcool 100%, 95%, 70% e lavagem em agua mili-Q. A recuperação 

antigênica foi realizada mergulhando as laminas em tampão citrato (1 molar, pH 6,0), 

por 20 minutos à 95°C, seguindo com uma nova lavagem com água mili-

QPosteriormente foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena por 10 minutos com a 

solução do kit de detecção da Abcam (ab64261), seguida pela lavagem com agua mili-

Q; o bloqueio de ligações inespecíficas foi realizado com a solução de bloqueio do kit 

por 5 minutos, seguido pela incubação com anticorpo primário nas suas devidas 

concentrações, na condição overnight à 4°C; as lâminas foram lavadas com PBS, 

seguido pela incubação com anti-rabbit por 10 minutos; seguido por lavagem com PBS; 

depois incubação com polímero Streptavidina Peroxidase por 10 minutos, presente no 

kit; outra lavagem com PBS; seguido por incubação com cromógeno DAB por 1 minuto 

e 30 segundos; logo depois as lâminas foram lavadas com água-mili Q; seguido por 

coloração com Hematoxilina de Harris por 30 segundos; lavagem em água corrente; 

tendo como ponto final a desidratação, com 10 mergulhos em álcool 70%, 95% e 100% 

e depois 10 mergulhos em xilol 1 e 2, seguido pela montagem, utilizando uma lamínula 

aderida com Entellan no corte do tecido. O kit de detecção anti-Rabbit da abcam 

(ab64261) foi utilizando tanto para o anti-CD31 como para o anti-pimonidazol. 

Tanto na técnica de imunoistoquímica utilizada para o CD31 assim como para o 

pimonidazol, somente foi alterada a concentração dos anticorpos utilizados. No caso do 

anticorpo anti-CD31 foi utilizada uma diluição de 1:30 do frasco original, no caso do 

anti-pimonidazol foi utilizada uma diluição de 1:50. 

A análise e montagem das imagens das lâminas foram feitas utilizando o 

microscópio pertencente aos sistema EVOS FL Auto Cell Imaging, da empresa 

Invitrogen. As imagens das regiões necróticas e em hipóxia foram procedidas utilizando 

o software ImageJ (ImageJ 1.51h). A porcentagem da área necrótica foi determinada 

dividindo o valor da área necrótica pela área total do tecido, enquanto que a densidade 

de vasos (CD31) foi determinado dividindo o número de vazos pela área total do tecido 

(em mm
2
), e o resultado apresentado em Número de Vasos/mm

2
.  
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4.7. Análise estatística: 

Para as análises estatísticas das quantificações das regiões de necrose por HE, 

marcação de hipóxia e marcação com CD31 por imunoistoquímica, foi realizado o teste 

não Paramétrico One-way Anova com Kruskall Wallys pós teste, com o software 

GraphPad Prism 5. 

As análises de sobrevida por Kaplan-Meier e da eutanásia do animal quando o 

tumor alcançou entre 450-700 mm
3
 foram procedidas utilizando o programa GraphPad 

Prism 5. 

As análises acima foram procedidas considerando-se três grupos experimentais: 

grupo de animais sedentários, grupo de animais exercitados < 4 km e grupo de animais 

exercitados entre 18-20 km. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Formação do tumor com implante sub cutâneo da célula UACC-62 e 

distância percorrida pelos animais: 

 Dentre algumas linhagens celulares com mutação em BRAF (BRAF
V600E

) que 

apresentávamos no laboratório, optamos pela linhagem UACC-62 para realizar o 

implante sub cutâneo.  

 Os animais, em média, obtiveram massa PNM após 4 dias da injeção sub 

cutânea no dorso com células tumorais, e em sua grande maioria levaram 

aproximadamente 15 dias após a inoculação das células para desenvolver tumor com 

tamanho de 450-700 mm
3
, medidos com o paquímetro digital, externamente à pele. 

Após o sacrifício e excisão cirúrgica dos tumores, estes apresentavam-se melanizados 

(cor escura) e eram altamente vascularizados e hemorrágicos, apresentando-se em 

cápsula hemorrágica, como demonstrado na figura abaixo (Figura 5A e 5B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste primeiro experimento, foi utilizado um grupo de 13 animais, na qual 6 

animais foram separados em gaiolas sem rodas e 7 animais separados em gaiolas com 

roda, sendo 1 animal em cada gaiola. Todos os animais que estiveram em gaiolas com 

 

 

A) 
B) 

Figura 5 - Tumor hemorrágico demonstrado no dorso do camundongo Balb/c NUDE 

gerado pela linhagem de melanoma humano UACC-62 (A), e tumor após excisão 

cirúrgica lavado com solução salina de PBS, demonstrando a melanização no tecido (B). 
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rodas de exercício percorreram um determinado percurso, no entanto, o grupo 

exercitado se subdividiu em dois grupos, ficando três grupos no total: animais 

sedentários (CX1-CX6), animais exercitados < 4 km (CX10, CX12 e CX13) e animais 

exercitados entre 18-20 km (CX7, CX8, CX9 e CX11).  

 Os animais aqui utilizados fizeram maior atividade com exercício voluntário 

durante à noite, após as luzes do biotério serem apagadas. 

 Na tabela 3 são apresentados o volume do tumor e a distância percorrida (km) 

para cada animal no final do experimento. Com estas medidas foram realizadas a análise 

de sobrevida livre de tumores ≥450 mm
3
 (por Kaplan-Meier; Gráfico 1A) e análise da 

eutanásia do animal quando o tumor alcança entre 450-700 mm
3 

(Gráfico 1B), nestes 

três grupos de animais. 

 

 

 Animal Volume do Tumor 

(mm
3
) 

Distância Total 

Percorrida (km) * 

Animais sem Roda 

1 556,94  

2 562,00  

3 607,70  

4 643,98  

5 454,34  

6 603,06  

Animais com Roda 

7 711,55 18,55 

8 530,40 18,3 

9 521,50 19,1 

10 644,80 0,4 

11 550,92 20,1 

12 515,26 2,15 

13 580,79 3,7 

  

Tabela 3 - Descrição dos volumes dos tumores (mm
3
) e da distância percorrida no total do 

experimento (km), pelos 13 animais utilizados neste projeto. Foram dispostos 6 animais em 

gaiola sem roda e 7 animais em gaiola com roda. Medidas feitas no dia em que os animais 

foram eutanasiados. (*) Durante todo o tempo de expsoição as rodas de exercícios. 



31 

 

No resultado obtido na análise de sobrevida por Kaplan-Meier, o grupo 

sedentário apresentou maior sobrevida livre de tumores ≥450 mm
3
, seguido pelo grupo 

exercício voluntário < 4 km e depois pelo grupo exercício voluntário 18-20 km, sendo 

que estes dois últimos grupos foram semelhantes, com pequena diferença observada em 

torno do 10° dia depois de ser adiconado a roda de exercícios (Gráfico 1A).  

 Na análise da eutanásia do animal , foi observada uma tendência do grupo 

sedentário levar maior tempo para alcançar o volume entre 450-700 mm
3
, seguido pelo 

exercício voluntário < 4 km e o exercício voluntário 18-20 km (Gráfico 1B), 

respectivamente, semelhante o resultado da análise da sobrevida por Kaplan Mayer, ou 

seja, parece que o exercício influenciou  no aumento do tumor. As diferenças, porém 

não são estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Análise do crescimento dos tumores mediante o exercício espontâneo. 

Curva de sobrevida livre de tumores >450 mm
3
 por Kaplan-Meier (%) (A; p=0,6634), e 

dia de eutanásia do animal quando o tumor alcançou entre 450-700 mm
3
 (B; p=0,5301), 

dos grupos sedentário, exercício voluntário < 4 km e exercício voluntário 18-20 km. A 

data 0 no gráfico representa o dia em que foi adicionado a roda de exercícios. 
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 Analisando o volume do tumor (mm
3
) em relação ao tempo ou a distância 

percorrida não houve diferença entre os três grupos de animais. 

 

5.2. Análise da Polarização de Macrófagos M1 e M2 por Real-Time PCR: 

Na análise da expressão gênica de marcadores de polarização de macrófagos M1 

e M2 foram avaliados dois genes relativos a polarização de macrófagos M1 (IL-12p40 e 

iNOS) e três genes relativos a polarização de macrófagos M2 (IL-10, Arg-1 e MRC-1) 

(Gráfico 2). Embora a expressão do gene iNOS teve aumento no grupo exercitado < 4 

km em relação ao grupo sendetário, demonstrado principalmente pelos animais 1 e 2, o 

outro marcador de células M1 (IL-12) não demonstrou homogeneidade entre os animais, 

na qual alguns tiveram expressão de IL-12 maior, e outros tiveram expressão de IL-12 

menor em relação ao grupo sedentário.  

 Dentre os marcadores de macrófagos M2, a expressão gênica da Arginase-1 

apresentou-se elevada para os dois grupos dos animais exercitados, sendo que para o 

marcador IL-10 a expressão dos animais exercitados se manteve igual ao grupo 

sedentário, e para o gene MRC-1 a expressão foi maior para os animais sedentários em 

relação aos animais exercitados.  
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Gráfico 2 - Análise da expressão gênica de marcadores de polarização de macrófagos 

M1 (iNOS e IL-12p40) e M2 (IL-10, Arginase e MRC1) extraídos dos tumores dos 

camundongos dos grupos sedentário, grupo exercitado < 4 km e grupo exercitado 18-20 

km. Sendo demonstrado por animal de cada grupo, e como uma média dos grupos. 

Expressão gênica dos grupos dos animais exercitados pelos animais sedentários. 

 

Marcadores M1 Marcadores M2 

10  12   13 
10  12   13 

10  12   13 10  12   13 

10  12   13 

7    8     9    11 
7    8     9    11 

7     8     9    11 7    8     9    11 

7    8     9    11 
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5.3. Análise da expressão gênica utilizando a plataforma Fluidigm: 

Na análise da expressão gênica utilizando a plataforma Fluidigm, de todos os 79 

genes analisados para os três grupos experimentais neste trabalho, somente houve 

diferença entre o grupo dos animais exercitados até 4 km em relação aos animais 

sedentários, sendo que não houve diferença no grupo dos animais exercitados entre 18-

20 km em relação aos animais sedentários. O aumento do Fold Change (expressão) 

detectado foi em 8 genes (gene FLOT2 [Fold Change: 1,17], gene STK4 [Fold Change: 

1,18], gene STAT3 [Fold Change: 1,20], gene LATS1 [Fold Change: 1.22], gene PTEN 

[Fold Change: 1.33], gene MCL1 [Fold Change: 1.35], gene PCNA [Fold Change: 1.37] 

e gene ACTA2 [Fold Change:1.48]; Figura 6A e 6B), sendo a nomenclatura e as 

funções apresentadas na tabela abaixo (Tabela 4). O maior aumento de expressão foi do 

gene ACTA2 (alfa actina demúsculo liso 2) quando comparado os dois grupos, 

apresentando aumento de 48%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Figura 6 - Expressão de genes resultante da análise da plataforma do Fluidigm 

demonstrado em gráfico de barras (A), e pelo dendograma de clusterização associado ao 

heat map (B). Foram identificados 8 genes com aumento da expressão diferencial 

comparando o grupo dos animais exercitados < 4 km (CX10, CX12 e CX13) com o grupo 

dos animais sedentários (CX3, CX2, CX4, CX1 e CX6). 
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GENE Nomenclatura Função 

 

FLOT2 

 

Flotilina 2 

Codifica uma cavéola 

(proteína associada a 

membrana) 

 

STK4 

 

Serina/Treonina kinase 4 

Fosforila histona H2B 

podendo induzir a condensão 

de cromatina 

 

STAT3 

 

Transdutor de sinal e ativador de 

transcrição 3 

Fator de transcrição que pode 

mediar crescimento e 

apoptose 

 

LATS1 

 

Grande supressor de tumor kinase 1 

Reduz a atividade da histona 

kinase H1. Diminui a 

proliferação e aumenta a 

apoptose. 

 

PTEN 

 

Homólogo da fosfatase e tensina 

Atua de maneira indireta 

regulando a progressão no 

ciclo celular e sobrevivência.  

 

MCL1 

 

Regulador da família apoptótica 

BCL2 

Transcreve um membro da 

família de Bcl-2. Atua na 

sobrevivência celular e 

viabilidade. 

 

PCNA 

 

Antígeno nuclear de células em 

proliferação 
Atua no reparo do DNA 

 

ACTA2 

 

Alfa actina de músculo liso 2 (alfa-

SMA2) 

Transcreve alfa-SMA2, 

atuando principalmente na 

motilidade e estrutura. 

 

Tabela 4 - Gene, nomenclatura e função dos 8 genes diferencialmente expressos quando 

comparando o grupo dos animais exercitados < 4 km pelo grupo dos animais sedentários, 

utilizando a plataforma Fluidigm. 
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5.4. Histologia e imunoistoquímica: 

5.4.1. Coloração por hematoxilina & eosina (HE): 

 Necrose: 

A detecção de regiões de necrose foi feita principalmente pela identificação de 

núcleos picnóticos e coloração levemente rósea (Figura 7A e 7B). No entanto, a 

porcentagem de áreas de necrose em relação ao tumor total foi similar entre os três 

grupos de animais, atingindo de 2-4% de necrose em praticamente todos os  tumores 

analisados (Tabela 5), excetuando no tumor da CX3, na qual não foi detectado área de 

necrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Imunoistoquímica: 

 Hipóxia (anti-pimonidazol): 

As áreas da regiões de hipóxia, assim como a detecção de necrose, também 

foram determinadas por porcentagem relativa em relação ao tumor total, não tendo sido 

detectado uma reprodutibilidade nestas amostras de detecção de zonas de hipóxia, pois 

Figura 7 - Corte histológico demonstrativo do tumor do animal da CX 13, com coloração 

por HE. Sendo demonstrado no aumento de 40X (A) e no aumento de 200X (B). A 

estrutura demonstrada em ambos os cortes é uma área com região necrosada, sendo 

ressaltado pela coloração rósea (seta branca), e pelos núcleos picnóticos (seta amarela) 

CADÊ A SETA AMARELA. Imagem procedida utilizando o aparelho EVOS® FL Auto. 

  

   

A) B) 
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houve grande variação, excetuando o grupo exercitado até 4 km, que apresentou hipóxia 

média em torno de 22% (Tabela 5).  

Embora as regiões de hipóxia estivessem próximas ou circundando as regiões de 

necrose, foi possível diferenciá-las pois as regiões de necrose não foram marcadas por 

DAB, seguindo a detecção do pimonidazol, e também por não apresentarem núcleos 

picnóticos (Figura 8A e 8B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD31 (anti-CD31): 

Para as marcações de vasos, geralmente são utilizados dois marcadores para 

imunoistoquímica, anti-CD31 ou anti-CD34. Neste trabalho, foi realizada as marcações 

para CD31 (Figura 9A e 9B), sendo identificado os vasos pela marcação com DAB. 

Pode ser visto na figura, vasos colabados (Figura 9A) e um vaso não colabado (com 

lúmen contendo vestígios de hemácias) (Figura 9B).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Corte histológico representativo do tumor do animal da CX 12, demonstrando a 

reação de imunoistoquímica anti-pimonidazol. Foi utilizado o método SCAN do aparelho 

EVOS, para fazer agrupamento e junção de várias imagens (A) e no aumento de 40X (B). 

As estruturas identificadas com setas em vermelho são regiões de hipóxia circundando 

regiões de necrose. Imagem feita utilizando o aparelho EVOS® FL Auto. 
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Na detecção de CD31, o grupo sedentário obteve maior quantidade de vasos por 

mm
2
,
 
tanto em relação ao grupo dos animais exercitados < 4 km como em relação ao 

grupo de animais exercitados entre 18-20 km (Tabela 5). 

Com isso, vimos que dentre as análises feitas por corte de tecido tumoral para 

análise de histologia e imunoistoquímica, somente a detecção de CD31 obteve diferença 

nos grupos experimentais, sendo os outros inconclusivos, pois houve grande variação no 

próprio grupo (Tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Corte histológico dos tumores dos animais das CX3 e CX5, demonstrando a 

reação de imunoistoquímica com o anticorpo anti-CD31. As imagens apresentam 

aumento de 100X em ambas os cortes. Está sendo demonstrado um vaso colabado (A, 

seta vermelha) e um vaso não colabado com lúmen contendo vestígios de hemácias (B, 

seta vermelha).  
 

 

      
Necrose (%) 

Hipóxia 

(%) 
Vasos por mm

2
 

Grupo sedentário 
CX3 0 2,93 33,45 

CX6 4,41 24,29 35,58 

Grupo exercitado 

< 4km 

CX9 2,32 20,98 21,30 

CX11 3,18 19,91 26,23 

Grupo exercitado 

18-20 km 

CX12 3,4 5,92 22,53 

CX13 3,59 16,25 24,72 

 

Tabela 5 - Quantificação de necrose (%), hipóxia e vasos por mm
2
 dos tumores dos 

camundongos dos grupos sedentário, animais exercitados < 4 km e animais exercitado 18-

20 km.  
 

  

A) B) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Na década de 1940, os pesquisadores Harold P. Morris (1945) e Van R. Potter 

(1945) já citavam a importância do exercício e da alimentação para diminuir a 

incidência de determinados tipos de tumores (coloque as referências aqui).  

 Atualmente, pesquisadores têm relacionado o exercício não somente à incidência 

do câncer, mas também à mortalidade, à recorrência e aos efeitos adversos resultante do 

tratamento (CORMIE et al., 2017). Em grande parte estes fatores se devem como uma 

consequência do aumento da qualidade de vida destes pacientes, sendo sugerido por 

alguns autores como um hábito inclusive para ser mantido mesmo após o fim do 

tratamento oncológico (JONES & ALFANO, 2013). 

 Em uma revisão sistemática da literatura foi visto que menor mortalidade foi 

detectada em pacientes que foram expostos ao exercício, em 17 dos 30 estudos, na qual 

estes estudos envolviam diferentes tipos de tumores, como câncer de mama, câncer 

colorretal, câncer de próstata assim como outros tipos de cânceres combinados 

(ASHCRAFT et al., 2016; CORMIE et al., 2017). No caso de recorrência, foi verificado 

que houve menor índice de recorrência em 4 de um total de 9 estudos comparando-se o 

efeito do exercício, também com os mesmos tipos de tumores (ASHCRAFT et al., 

2016).  

 O exercício voluntário (corrida em roda) utilizado em análises pré-clinicas para 

roedores, tem sido  adotada, principalmente pelo fato que a corrida é um hábito de vida 

que não induz ao estresse físico nestes animais, quando comparado com outros tipos de 

exercícios (RICHTER et al., 2014). Além disso, estes animais geralmente são bons 

corredores, pelo fato de ser um hábito de sobrevivência, tanto para evitar os predadores 

como para fins de migração. Fisiologicamente, este hábito também é uma forma de 

manter o balanço energético do animal, tanto para temperatura corporal como para o 

metabolismo, principalmente pelo fato destes animais serem fisicamente e 

metabolicamente muito ativos (RICHTER et al., 2014). Com isso, existem várias 

vantagens para a utilização do exercício em roda para roedores, e vários resultados tem 

sido produzidos nos últimos anos. 
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 A despeito dos resultados já apresentados, sobre o efeito do exercício físico no 

tratamento dos tumores, questões como qual a intensidade, duração, progressão e dose 

de tratamento devem ser elucidados em cada caso, tanto para o exercício físico como 

para a quimioterapia combinada. Pois assim como visto para o Bevacizumabe, existem 

tempo e dose correta para promover a normalização tumoral (RAKESH et al., 2005). 

Além disso, como seria a influência do exercício no tumor de melanoma. 

6.1. Padronização experimental e condução do estudo preliminar: 

A fim de assegurar a qualidade do experimento e maior precisão, detectando o 

percurso correto feito pelo detector de giros, e analisando em qual período do tempo os 

animais mais se exercitavam, as medições foram feitas no início e no final do 

fotoperíodo dos animais, por volta das 8 da manhã e 19 da noite (resultados não 

demonstrados). Além disso, também foi importante para se observar se os animais não 

estavam subindo em cima das rodas e rodando-as de modo errôneo, e acompanhar por 

mais tempo como os animais correram.  

Os animais utilizados neste trabalho fizeram maior atividade com exercício 

voluntário durante a noite, após as luzes do biotério serem apagadas (das 19 horas – 7 

horas), como também é mencionado no estudo realizado por Fuss e colaboradores 

(2010), sendo isto já esperado pelo fato dos animais (roedores) apresentarem hábito 

noturno. 

Para evitar que não houvesse interferência de outros animais na mesma roda de 

exercícios, cada animal foi alocado em uma caixa com roda de exercício separado, para 

tornar possível a análise individual.  

Para não haver problemas na realização do exercício devido o tamanho do 

tumor, a inoculação das células tumorais foi feita no dorso do animal, além do fato do 

tamanho máximo permitido para os tumores ter sido estabelecido em 500 mm
3
. Esse 

volume foi estabelecido a fim de que não houvessem grande número de regiões de 

necrose no tumor, e não alterasse as análises laboratoriais da vasculara tumoral. 

No entanto, neste ensaio, somente 4 animais  dos 7 animais correram ou fizeram 

exercício voluntário como esperado (CX7, CX8, CX9 e CX11). Vários pesquisadores 
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têm detectado estas variações, que podem ocorrer na mesma espécie, e neste caso a 

variação poder estar relacionada com a linhagens, sexo, idade ou lote (ninhada), ou em 

espécies diferentes, conforme relatos publicados na literatura, resumida  na tabela 

abaixo (Tabela 6).  

O pesquisador Eikelboom e Mills (1988), trabalhando com ratos Sprague-

Dawley, também demonstraram que diferentes animais da mesma espécie obtiveram 

variações, alcançando uma variação de 1.000-12.000 giros em roda de exercício 

voluntário por dia.  

Com relação aos camundongos, a distância de corrida voluntária percorrida por 

dia pode variar de 3-12 km (Tabela 6). Somente foram encontrados dois estudos em que 

animais imunodeprimidos foram avaliados com exercício voluntário, no qual estes 

animais percorreram distância de 4-6 km/dia, conforme reportado por JONES et al. 

(2010), e 0,6-1,2 km/dia, conforme reportado por HIGGINS et al. (2014). No entanto 

em outros estudos os animais imunodeprimidos geralmente são utilizados no exercício 

forçado em esteira. Dentre os camundongos, o mais utilizado, apresentando boa 

eficiência em corrida com exercício volunário, é a linhagem C57BL/6 (ASHCRAFT et 

al., 2016). Com isso, tanto os ratos como os camundongos podem apresentar amplo 

intervalo de variação com relação à distância percorrida por dia. 

O fato de haver variações entre as mesmas espécies e as mesmas linhagens de 

camundongos muitas das vezes já é esperado pelos pesquisadores, já que assim como 

nos seres humanos, este hábito pode variar de indivíduo para indivíduo (RICHTER et 

al., 2014). No entanto, em uma análise laboratorial é importante serem comparados 

grupo de animais que correram a mesma distância, estando submetidos as mesmas 

condições. Sendo assim, é importante que o grupo dos animais exercitados tenha maior 

quantidade de animais, para que depois possam ser divididos em subgrupos, de acordo 

com a distância percorrida, de modo a ter um grupo amostral significativo. 
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Com isso, é importante que vários parâmetros sejam analisados antes de 

começarem os estudos, para que não ocorram erros experimentais 

Com ênfase no exercício os principais pontos a serem decididos são: 1) tipo do 

exercício (forçado ou voluntário); 2) intensidade (duração e frequência); 3) cronograma 

do exercício (exercício pré, pós ou durante o desenvolvimento do tumor ou tratamento). 

Neste trabalho, o exercício foi iniciado 5 dias após inoculação do tumor, a fim 

de que o exercício não interferisse na formação do tumor, já que alguns trabalhos 

associam o mal desenvolvimento do tumor devido ao exercício (ASHCRAFT et al., 

2016). Levando em consideração que o objetivo principal deste trabalho foi a análise 

vascular, não priorizamos a interferência do exercício na formação do tumor. Esta fase 

do exercício na clínica, seria como se o paciente tivesse sido indicado a fazer exercícios 

logo após o diagnóstico do tumor.  

O grupo controle/sedentário também apresenta grande importância nas análises 

dos animais exercitados. É importante que o ambiente o qual o grupo controle está 

exposto seja o mesmo para o grupo exercitado. Neste trabalho, os animais sedentários e 

Tabela 6 - Distância percorrida (km/dia) de animais de laboratório (roedores) 

procedendo exercício voluntário em experimentos de tumorigênese. 

Animal Distância percorrida (km/dia) Referências 

Ratos 5-6 Afonso e Eikelboom (2003) 

Lêmingue 19 Kock e Rohn (1971) 

Hamster-sírio ou Golden 9 Richards (1966) 

Gerbil-da mongólia 8 Roper (1976) 

Camundongo 3-12 Lightfoot (2004) 

 



44 

 

exercitados ficaram alojados em gaiolas contendo o mesmo tamanho, com água e ração 

ad libitum, porém sem a roda de exercícios (para os sedentários). Kathleen e 

colaboradores (ASHCRAFT et al., 2016) já haviam abordado a importância da 

utilização de caixas iguais para os grupos não desenvolvam processos fisiológicos 

diferentes. 

6.2. Exercício e a inibição do tumor: 

Em uma análise sistemática sobre vários estudos com exercício e câncer, foi 

observado que o exercício esteve associado com a diminuição do crescimento do tumor 

em 64% dos casos, em 21% dos casos foi associado com nenhuma resposta e em 9% 

dos casos foi associado com aumento do tumor (ASHCRAFT et al., 2016). No caso de 

nenhuma resposta, demonstrado  nos experimentos de Jones e colaboradores (JONES et 

al., 2010; JONES et al., 2005), foram utilizados camundongos imunocomprometidos, 

não sendo observado nenhuma diferença estatisticamente significativa tanto no 

crescimento do tumor como na sobrevida dos animais, semelhante ao observados neste 

trabalho de doutorado. 

Nessa mesma análise sistemática, também foi verificado que dos animais 

respondedores, grande parte dos mecanismos envolvidos estavam relacionados com 

aumento do infiltrado celular, aumento do metabolismo tumoral, aumento da apoptose 

de células tumorais e re-modelamento vascular (ASHCRAFT et al., 2016).  

Com relação a resposta imune tumoral, o exercício parece ser importante em 

mobilizar células imunes citotóxicas para a circulação como consequência do 

movimento de shear stress (aumento da força de cisalhamento nos vasos) e sinalização 

adrenérgica (IDORN AND HOJMAN, 2016).  

Em outros trabalhos foi demonstrado a importância das células NK, e também 

dos linfócitos T, em mediar a resposta imune no tumor. Foi visto em animais com 

tumores de melanoma B16, que tanto as células NK como as células T CD3-postivas 

foram importantes na diminuição do tumor (PEDERSEN et al., 2016). No entanto, 

embora os animais utilizados aqui neste projeto de Doutorado apresentem resposta por 

células NK, no entanto talvez a ausência dos linfócitos T seja importante para a 

atenuação do tumor. 
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Em experimentos in vivo, foi visto que a chegada de células NKs e outras células 

inflamatórias no tumor pode ser mediada tanto pelo aumento da perfusão vascular como 

pelo aumento do fluxo sanguíneo, reflexo do aumento da temperatura corporal do 

animal (IDORN AND HOJMAN, 2016). Este fato ocorre pois a temperatura aumenta o 

calibre dos vasos que facilita o tráfico das células imunes para o tumor. 

Em um estudo com pacientes com câncer de mama, foi visto que as que 

apresentavam maior sobrevida foram capazes de mobilizar células NKs após um 

período de atividade física (EVANS et al., 2015).  

 Além das células NKs, alguns resultados tem demonstrado a importância da 

ativação de macrófagos no tumor, sendo induzido pelo exercício para polarização de 

macrófagos M1, promovendo uma resposta anti-tumoral (COLEGIO et al., 2014). 

Como visto por exemplo por dois pesquisadores independentes, na qual macrófagos 

expostos ao lactato dentro do microambiente tumoral podem seguir uma polarização M2 

(anti-inflamatória e pró-tumoral) por aumento de expressão dos seguintes marcadores 

canônicos, Arg1 e Mrc1. No entanto, quando ocorre a estabilização da oxigenação 

induzida pela  normalização vascular, deve também ocorrer a redução da exposição de 

macrófagos ao lactato, diminuindo a frequência da ativação de macrófagos M2, e 

aumentando a ativação de macrófagos M1 (anti-tumoral) (CARMONA-FONTAINE et 

al., 2017). 

Por outro lado, Kawanishi e colaboradores (2010) observaram que ratos 

saudáveis expostos ao exercício, possuiam expressão de mRNA no tecido adiposo que 

indicou uma mudança no fenótipo de macrófagos de um estado M1 pró-inflamatório 

para um estado M2 anti-inflamatório, como indicado pela diminuição da expressão de 

Tnfa e Adgre1 (comumente conhecido como F4/80), e aumento da expressão de Icam1, 

CD11c e CD163. 

Assim, têm sido observado resultados conflitantes sobre a polarização de 

macrófagos em resposta ao exercício, e os mecanismos existentes na ativação de 

macrófagos mediante o exercício físico, ainda precisam ser melhor estudados. Neste 

trabalho de Doutorado não conseguimos relacionar a polarização de macrófagos 

presente no tumor, utilizando os marcadores de Macrófagos M1, iNOS e IL-10, e 

utilizando os marcadores de Macrófagos M2, IL-12, Arg1 e Mrc1. 
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No trabalho de Line Pedersen e colaboradores (2016), o exercío voluntário 

promoveu 60% de redução no volume tumoral, mediado principalmente por células 

NKs. No entanto, embora o exercício em vários trabalhos tenha se mostrado eficiente, 

para erradicar o tumor parece ser necessário a combinação do exercício com fármacos, 

como por exemplo quimioterápicos, pois somente a normalização vascular não seria 

capaz de erradicar o tumor. 

Embora a “normalização vascular” seja um importante processo observado pelo 

grupo do pesquisador Jain Rakesh (RAKESH, 2005) para eficiência dos tratamentos 

anti-tumorias, mesmo com a “normalização vascular” pode haver crescimento do tumor, 

mediado inclusive pelo exercício. Isso porque com o exercício físico, ocorre aumento do 

fluxo sanguíneo, aumentando a estabilidade do aporte de oxigênio, diminuindo a 

hipóxia e aumentando o fornecimento de nutrientes, que pode aumentar o crescimento 

do tumor. Com isso, o fato de não ter a combinação com outras terapias também pode 

auxiliar o crescimento do tumor. Além disso, tanto o tempo como a dose/atividade de 

fármacos anti-angiogênicos e do exercício físico são importantes fatores para promover 

boa “normalização vascular” e boa combinação de terapias (RAKESH, 2005). 

Se correta, esta hipótese talvez possa permitir a interpretação de nossos 

resultados, pois caso neste trabalho tenha havido processo de “normalização vascular”, 

este foi responsável por aumentar o tumor. Sendo que os resultados são contraditórios, 

pois não houve nenhuma variação na hipóxia, necrose e houve diminuição do marcador 

CD31 quando comparado os animais exercitados com os animais sedentários. 

O fato de nosso experimento provavelmente não ter induzido a “normalização 

vascular” pode ter sido causado por dois principais motivos: i) baixo ímpeto nos 

exercícios pelos animais (baixa distância percorrida), já que análises no nosso grupo 

demonstraram que outras linhagens de camundongo alcançaram maiores distâncias 

percorridas; ii) ou pelo fato do grupo amostral de cada grupo não ter sido 

estatisticamente significativo. 

No trabalho de Oliver e colaboradores (2017), foi visto que até mesmo animais 

exercitados com tumores de mama expostos ao exercício apresentaram aumento do 

tumor em resposta ao exercício e na ausência de tratamento, e que este efeito foi 

principalmente mediado pela inibição da síntese de HIF-1-alfa.  
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6.3. Análise da expressão gênica pela plataforma fluidigm: 

Na análise da expressão gênica, foi identificado um painel de 8 genes 

diferencialmente expressos quando comparado grupo exercitado < 2 km e grupo 

sedentário. Sendo que dentre estes genes temos: 2 Epigenética (STK4 e LATS1), 2 

Fatores de transcrição (STAT3 e PTEN), 1 Apoptose (MCL1), 1 Reparo de DNA 

(PCNA), 1 Estrutura de Membrana (FLOT2) e 1 Modelagem Vascular ou angiogênese 

(ACTA2 ou alfa-SMA2). Com isso, seria interessante que fosse analisado a proteína 

ACTA2 por imunoistoquímica para confirmar estes resultados. Todavia, não foi 

possível realizar esse experimento. 

A análise que fizemos para vascularização foi a detecção da proteína CD31 por 

imunoistoquímica, no entanto somente este marcador não é suficiente, e a métodologia 

de quantificação que utilizamos aqui, analisando vasos por mm
2
 não é o suficiente, 

sendo necessário que fossem quantificados os tamanhos dos vasos e a quantidade de 

vasos funcionais por mm
2
 comparando os três grupos de animais.   

No artigo da Line Pedersen e colaboradores (2016), quando feita análise de 

microarranjo gênico de grupos exercitados em relação ao grupo sedentário, foi 

observado que 52% dos genes alterados estavam relacionados com função a imune e a 

inflamação, e somente 10% dos genes foram relacionados com angiogêne e modelagem 

vascular. Sendo que neste trabalho, utilizando a plataforma de Fluidigm, analisamos 

genes envolvidos com pluripotência, proliferação, resistência, metástase, angiogênese, 

metabolismo, morte celular, reparo celular e epigenética, e não com funções 

imunológica e inflamação, pois além dos animais utilizados serem imunodeprimidos, 

optamos por fazer análise imunológica por expressão gênica somente para averiguar a  

polarização de macrófagos murinos utilizando Real-Time PCR convencional. Com isso, 

seria interessante que outros modelos de animal imunocompetente submetido ao 

exercício voluntário fossem comparados com o nosso modelo, e também análise de 

outros genes ou proteínas envolvidas com resposta inflamatória/imunológica fossem 

averiguadas, seja por Real-Time PCR ou imunoistoquímica. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho, demonstram que os animais imunodeprimidos 

Balb/c NUDE que praticam o exercício voluntáro de corrida, em roda de exercício, o 

fizeram de modo heterogêneo, tendo sido necessário criar dois sub-grupos, um que 

percorreu < 4 km/dia e outro que percorreu 18-20 km/dia. Com isso, obtivemos para os 

nossos experimentos um número amostral pequeno. 

O grupo sedentário teve maior sobrevida livre de tumores ≥450 mm
3
 do que os 

grupos exercitados, e não houve diferença na detecção de regiões de hipóxia e necrose 

no tumor quando comparado os três grupos deste estudo. No entanto, houve maior 

quantidade de vasos por mm
2
 no grupo sedentário em relação aos grupos exercitados.  

Neste trabalho, não houve diferença na expressão gênica de marcadores de 

polarização de macrófagos entre os três grupos. Além disso, dentre os 7 genes 

diferencialmente expressos quando comparado o grupo sedentário com o grupo 

exercitado < 4 km para diferentes genes de tumorigênese, o gene com maior Fold 

Change foi o gene alfa actina de músculo liso (ACTA2). 
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Análise da sub-população de células de melanoma 

CD20-positivas e o comportamento destas células 

mediante tratamento com quimioterápicos, 

utilizando detecção por imagem radionuclídica 



51 

 

Resumo 
Mororó JS. Análise da sub-população de células de melanoma CD20-positivas e o 

comportamento destas células mediante tratamento com quimioterápicos, utilizando 

detecção por imagem radionuclídica.  

O melanoma maligno é considerado o câncer mais agressivo dentre os tumores de pele. 

O alto índice de recidiva presente neste tumor, tem sido relacionado a alguns processos 

celulares e moleculares do tumor, como por exemplo a atuação de células tronco 

tumorais, que seriam responsáveis pela repopulação do tumor. Estas células, assim 

como as células tronco normais seriam as responsáveis por controlar a proliferação e 

crescimento de tecidos, cancerígenos e normais, respectivamente. No caso do 

melanoma, tem sido sugerido nos últimos anos a detecção de prováveis células tronco 

cancerígenas, que possuem características fenotípicas de célula tronco e que são 

detectadas como sendo células CD20-positivas. Com isso, alguns estudos clínicos estão 

sendo conduzidos com anticorpos monoclonais anti-CD20, como por exemplo o 

rituximabe, para tratamento de pacientes com melanoma metastático. Sendo assim, este 

medicamento poderia ser uma provável ferramenta de terapia e até mesmo de 

diagnóstico, quando conjugado com radiofármacos, para os tumores de melanoma que 

apresentem células CD20-positivas. Este trabalho tem como objetivo detectar as células 

de melanoma CD20-positivas em condições normais ou sob estresse, para que assim, 

esta proteína possa ser utilizada como provável biomarcador de respota à terapia e alvo 

terapêutico de células tronco tumorais. Considerando a baixa frequência das células 

CD20-positivas foi utilizado um painel de seis linhagens celulares para aumentar as 

proporção de detecção, e foram procedidas análises in vivo e in silico. Foram procedidas 

as seguintes metodologias: citometria de fluxo, imunofluorescência, imunocitoquímica, 

imunohistoquímica, análise por imagem molecular, detecção da expressão do gene que 

codifica o CD20 (MS4A1) e análise in silico utilizando amostras de pacientes com 

melanoma dos bancos R2 database, GEO e cBIOPortal. Como resultados vimos que a 

porcentagem de células CD20-positivas em quatro linhagens celulares de melanoma 

alcançou no máximo 7% de células CD20-positivas, sem ou com agentes estressores no 

meio (meio levemente acídico ou meio com cisplatina). Além disso, na análise por 

imunofluorescencia e na imagem óptica in vivo as análises pareciam terem detectadas 

células CD20-positivas, com leve marcação de membrama. No entanto, por análises de 

imunohistoquímica, imunofluorescência e análise de expressão gênica por PCR 

quantitativo em tempo real não foram detectadas células CD20-positivas. Além disso, 

na análise da expressão gênica do MS4A1 (codifica a proteína CD20) a detecção da fase 

log somente ocorreu a partir do 30ª ciclo, tanto em células de melanoma como em tumor 

derivado de células de melanoma inoculado em camundongos imunodeprimidos, e a 

expressão foi muito baixa em relação a um controle positivo. Na análise in silico, a alta 

expressão de células CD20 em melanoma foi co-relacionado com genes envolvidos com 

regulação da resposta imune e inflamatória, sem co-relação com genes de pluripotência, 

e as análises das curvas de sobrevivência identificam que a elevada expressão de CD20 

em células é relacionado com melhor prognóstico, diferentemente de pluripotência. 

Com isso, abordagem que utilizamos neste trabalho não se mostrou promissora o 

suficiente para detectarmos as células CD20-positivas ou correlaciná-la com 

pluripotência in vitro, in vivo e in silico, tanto pelo fato da baixa frequência destas 

células, assim como pelo fato do CD20 ser um marcador de linfócitos B.  

 Descritores: células CD20-positivas, células tronco tumorais, melanoma, resistência, 

rituximabe, teranóstico 

 

 

Descritores: CD20, células tronco canderígenas, melanoma, resistência, rituximabe, 

teranóstico 
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Summary 
Mororó JS. Analysis of the subpopulation of CD20-positive melanoma cells and the 

treatment with chemotherapeutic agents, using radionuclide imaging. 

Malignant melanoma is considered the most aggressive cancer among skin tumors. The 

high rate of relapse present in this tumor has been related to some cellular and 

molecular processes of the tumor, for example the activation of cancer stem cells, which 

would be responsible for the repopulation of the tumor. These cells as well as normal 

stem cells would be responsible for controlling the proliferation and growth of 

cancerous and normal tissues, respectively. In the case of melanoma, it has been 

suggested in recent years that CD20-positive melanoma cells have phenotypic 

characteristics, related to cancer stem cells. Regarding this, some clinical studies are 

being conducted with anti-CD20 monoclonal antibodies to treat patients with metastatic 

melanoma, such as rituximab. Thus, this drug could be a likely tool for therapy and 

even diagnostic, when conjugated with radiopharmaceuticals, for melanoma tumors 

presenting CD20-positive cells. This work aims to detect CD20-positive melanoma cells 

under normal or stress conditions, for this protein can be used as a probable biomarker 

to support the therapeutic of cancer stem cells. Considering the low frequency of CD20-

positive cells, a panel of six cell lines was used to detect these cells, and in vitro, in vivo 

and in silico analyzes were performed. The following methodologies were carried out: 

flow cytometry, immunofluorescence, immunocytochemistry, immunohistochemistry, 

molecular imaging, detection of CD20 (MS4A1) encoding gene expression and in silico 

analysis using samples from melanoma specimens from R2 database, GEO and 

cBIOPortal. In the results, It was found that the percentage of CD20-positive cells in 

four melanoma cell lines reached a maximum of 7% of CD20-positive cells, with or 

without stress agents in the medium (slightly acidic medium or cisplatin medium). 

Furthermore, in the analysis by immunofluorescence and in vivo optical imaging 

appeared to have detected CD20-positive cells with slight membrane labeling. However, 

CD20-positive cells were not detected by immunohistochemical, immunofluorescence 

and gene expression analysis by quantitative real-time PCR. In addition, in the analysis 

of the gene expression of MS4A1 (encoding the CD20 protein) the detection of the log 

phase only occurred from the 30th cycle, both in melanoma cells and in tumor derived 

from melanoma cells inoculated in immunodepressed mice, and the expression was very 

low relative to a positive control. In silico analysis, high expression of CD20 cells in 

melanoma was co-related to genes involved in regulation of immune and inflammatory 

response, unrelated to pluripotency genes, and survival curve analyzes identified that 

the high expression of CD20 in cells is related to a better prognosis, different from 

pluripotency. Regarding this, the approach that we used in this work was not promising 

enough to detect CD20-positive cells or to correlate it with pluripotency in vitro, in vivo 

and in silico, both because of the low frequency of these cells, as well as the fact that 

CD20 is a marker of B lymphocytes. 
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1.   INTRODUÇÃO 

1.1   Melanoma e tratamento: 

O câncer de pele é o tumor mais freqüente na população brasileira (NORA et al., 

2004), sendo o tipo mais agressivo o melanoma maligno, que apresenta elevados índices 

de metástases e recidivas nos pacientes após a terapia (BALCH et al., 2009). De acordo 

com o Instituto Nacional do Câncer (INCa), no ano de 2018, seriam detectados em 

torno de 6.300 novos casos de melanoma no Brasil (Site do INCa, 2018). 

Nos tumores de melanoma a cirurgia é utilizada como principal tratamento em 

diferentes estágios da doença, apresentando boa resposta nos tumores iniciais. No 

entanto, em tumores mais avançados, o alto índice de recorrência demonstra a 

necessidade das terapias adjuvantes (GOGAS et al., 2013). O melanoma metastático 

apresenta prognóstico ruim, no qual os pacientes apresentam sobrevida mediana de 6 

meses (GARBE et al., 2011) e um índice de sobrevida de 5 anos em apenas 15% dos 

casos (BALCH et al., 2009). 

Embora nos últimos anos grandes avanços foram obtidos principalmente com o 

desenvolvimento da imunoterapia para melanoma, utilizando os fármacos anti-PD-

1/PD-L1, geralmente ainda são utilizados medicamentos como citocinas (interferon) ou 

interleucina-2 em redes assistenciais com baixos recursos no mundo. Outros 

procedimentos utilizam a combinação destes quimioterápicos (interferon e interleucina-

2) associado com outros fármacos, por exemplo, com tamoxifeno. Todavia, o 

tamoxifeno promova aumento no índice de resposta dos pacientes, promove também 

elevada toxicidade e não aumenta a sobrevida dos pacientes quando comparado ao 

grupo que recebe tratamento com dacarbazina, quimioterápico padrão para melanoma 

(CHIARION et al., 2001).  

O derivado do agente alquilante dacarbazina, o medicamento temozolamida, 

apresenta efeitos similares no índice de resposta, na média de sobrevivência dos 

pacientes e também no elevado índice de resistência (NAZARIAN et al., 2010), tendo 

somente como vantagens a administração poder ser feita por via oral e ter passagem 

pela barreira hemato-encefálica (HUTCHINSON et al., 2003).  
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Os medicamentos alvo dirigidos também apresentam grande importância para 

terapia de melanoma, e estes podem ser utilizados sobre a forma de anticorpos íntegros, 

fragmentos, ou nanopartículas. Como exemplo, temos o vemurafenibe, o ipilimumabe, e 

os fármacos anti-PD-1/PD-L1 (GOGAS et al., 2013). O vemurafenibe é um inibidor 

enzimático anti-B-raf que recebeu aprovação para tratamento de primeira linha em 

pacientes com melanoma metastático. Em um estudo de fase 3, foi demonstrado que a 

monoterapia com vemurafenibe aumentou a sobrevida mediana de 9,6 para 13,2 meses 

dos pacientes tratados com dacarbazina (HAUSCHILD et al., 2012). No entanto, por 

mais que incialmente tenha-se uma boa resposta a estes medicamentos, no entanto a 

recidiva dos pacientes tratados com vemurafenibe acontece de 6-8 meses depois do 

início do tratamento  (MANZANO et al., 2016). 

1.2. Células Tronco Cancerígenas: 

 Os elevados índices de ineficiência das terapias em melanoma seja por causa da 

elevada toxicidade dos medicamentos nos pacientes, ou por causa dos altos índices de 

recidiva, como explicado anteriormente, é a causa ou consequência para que as células 

de melanoma escapem do processo de apoptose e assim promovam a repopulação do 

tumor (SOENGAS & LOWE, 2003; MANZANO et al., 2016). Foi visto que estas 

células resistentes, em muitos casos, apresentam um perfil fenotípico de célula tronco, 

sendo essas responsáveis pelo crescimento, manutenção e metástase do tumor 

(SABATINO et al., 2009). Essas células foram denominadas células tronco 

cancerígenas (CTCs) ou células iniciadoras de tumor, e sua presença tem sido 

demonstrada em diversos tipos de tumores, incluindo o melanoma (SELL & PIERCE, 

1994; LIU et al., 2006; SCHATTON et al., 2008). 

 A resistência das CTCs aos tratamentos tem sido associada com diversos fatores, 

dentre eles a elevada quantidade de proteínas de efluxo de droga, proteínas 

intracelulares responsáveis pela detoxificação de xenobióticos, superexpressão de 

proteínas anti-apoptóticas, elevada capacidade de reparo de danos no DNA e a baixa 

taxa proliferativa (geralmente se encontram em quiescência) no tumor (LA PORTA, 

2009). 

Outras características como a habilidade de formar esferas in vitro e a 

capacidadade de se proliferar, diferenciar, e induzir o tumor em animais 
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imunodeprimidos também são relacionados às características fenotípicas das CTCs 

(ROBERTS, 2008). No entanto, estas características podem ser alteradas de acordo com 

as características microambientais e experimentais, como, por exemplo, a hipóxia, 

tratamento com fármacos ou pH ácido, fenômenos esses extremamente comuns em 

tumores malignos (HSU et al., 2013; OLIVOTTO & DELLO, 2008). 

 Embora ainda não existam marcadores universais de CTCs, algumas poucas 

proteínas existentes nestas células têm sido utilizadas como marcadores fenotípicos do 

perfil tronco, como a proteína CD20 em melanoma (FANG et al., 2005), a proteína 

CD133 em glioma (UCHIDA et al., 2000) e as proteínas CD44 e CD24 para câncer de 

mama (BHAT-NAKSHATRI et al., 2010), dentre outros marcadores de membrana 

(SARVI et al., 2014).  

 Incialmente, a proteína CD20 obteve bastante destaque por ser detectado em 

melanomas quando em um estudo realizado por Bittner e colaboradores (2000) foi 

identificado o aumento de expressão de 22 genes em melanomas em relação a 7 

amostras controle, e dentre estes genes estava o MS4A1/CD20. 

 No entanto, somente a partir do estudo de Fang e colaboradores (FANG et al., 

2005) que foram identificadas prováveis CTCs CD20-positivas em uma pequena 

porcentagem de células de melanoma humano quando cultivadas em meio 

condicionado, e estes marcadores foram relacionados à células iniciadoras pelo fato 

destes clones terem características fenotípicas tronco, como capacidade de formar 

esferóides não aderentes, capacidade de auto-renovação e induzir formação de tumor em 

animais imunodeprimidos. Com isso, alguns estudos começaram a serem conduzidos 

utilizando como terapia adjuvante o anticorpo contra CD20 (Rituximabe) em pacientes 

com estadiamento IV e que apresentavam elevado risco de recorrência de melanoma 

(PINC et al., 2012). 

O anticorpo monoclonal anti-CD20 Rituximabe tem sido utilizado no tratamento 

de diversas doenças, dentre elas linfoma não-Hodgkin, leucemia linfoide crônica e 

artrite reumatóide, com isso este medicamento também poderia ser uma provável 

ferramenta de terapia e até mesmo de diagnóstico, quando conjugado com 

radioisótopos, para os tumores de melanoma que apresentem células CD20-positivas.   
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Em um estudo, realizado por Pinc e colaboradores (2012), utilizando rituximabe 

para tratar pacientes com recidiva ou com tumores metastáticos, foi visto que cinco dos 

nove pacientes não apresentaram recorrência da doença, e seis pacientes estavam vivos 

ao final do estudo. Tendo sido este um dos primeiros estudos realizados com pacientes 

em estadiamento avançado de melanoma, e sendo considerado motivador para serem 

feitos outros estudos clínicos envolvendo terapias adjuvantes anti-CD20 em melanoma 

(Site www.clinicaltrials.gov), provavelmente pelo fato dessa terapia alvo almejar as 

CTCs de melanoma.  

1.3      Métodos de detecção de melanoma por imagem: 

 Assim como para terapia, para diagnóstico, os métodos atuais não tem sido 

eficientes para detecção do melanoma maligno, principalmente para lesões nos estádios 

iniciais. Ainda a análise visual, seguida da análise histológica, tem sido utiliza para  

confirmação de tumor de melanoma. (GOLDSMITH, 2014).  

Nas duas últimas décadas o radiofármaco [
18

F]-FDG, , tem sido muito estudado 

na detecção de melanoma primário e de metástases em pacientes (BOURGEOIS et al., 

2013). Como analisado por Crippa e colaboradores (2000), em 38 pacientes com 

estadiamento III de melanoma foram identificados um total de 56 linfonodos 

comprometidos utilizando o [
18

F]-FDG, o que representa uma sensibilidade de 95% e 

84% de especificidade do [
18

F]-FDG neste estudo. Todavia, outros estudos este 

radiofármaco não tem demonstrado boa eficiência, principalmente nos estadiamentos 

iniciais do tumor (SINGH et al., 2008; WAGNER et al., 2005). Singh e colaboradores 

(2008) compararam o resultado fornecido pelo radiofármaco 
18

F-FDG com os 

resultados de biópsias de linfonodo sentinela e linfocintilografia. Foi visto neste estudo 

que o 
18

F-FDG apresentou baixa sensibilidade (14,3%) e baixo valor preditivo positivo 

(50%) em detectar metástases linfonodais sub-clínicas de pacientes em estádios I e II, 

quando comparado aos outros métodos de detecção. 

 Portanto, levando em consideração a dúvida da eficiência do 
18

F-FDG em 

detectar melanomas iniciais nos pacientes utilizando o PET/CT, tem sido estudado 

radiofármacos utilizando outros radionuclídeos emissores de pósitrons, como o 
89

Zr 

(ZHANG et al., 2011) e 
68

Ga (AL-NAHHAS et al., 2007) para também serem utilizados  

por PET/CT. O 
89

Zr apresenta várias vantagens para ser utilizado pela medicina nuclear 
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em relação ao 
18

F (VAN DE WATERING et al., 2014), principalmente para ser 

utilizado na radiomarcação de anticorpos, pelo fato do 
89

Zr apresentar elevada meia-

vida física (78,4 horas) semelhante à meia-vida biológica dos anticorpos (t½= 3 a 4 

dias). Além disso, o 
89

Zr, quando complexado ao quelantes deferroxamida (DFO), 

conjugado ao anticorpo,  apresenta alta estabilidade in vivo quando comparado a outros 

radionuclídeos (MEIJS et al., 1992). 

 Ao longo dos anos, os radiofármacos tem sido muito utilizados para o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e diagnósticas (TRAN et al., 2009; 

KLEYNHANS et al., 2018), sendo também utilizados para entender processos de 

tumorigênese in vitro e in vivo, principalmente em tumores com elevada resistência a 

quimioterápicos, como no caso do melanoma (BOURGEOIS et al., 2013). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DO LABORATÓRIO 

De acordo com resultados preliminares do laboratório, demonstrado pelas 

pesquisadoras Luciana Andrade e Camila Machado, três linhagens celulares de 

melanoma humano (SK-Mel-147, SK-Mel-29 e SK-Mel-37) apresentavam um amplo 

espectro de células CD20-positivas variando de 2-75%, por citômetria de fluxo. A 

linhagem SK-Mel-147 foi a linhagem que apresentou maior expresssão de todas as três 

linhagens estudadas (aproximadamente 70%) (Anexo A, Figura 1 e Tabela 1). Nestes 

experimentos, foi utilizado o rituximabe associado com o fluoróforo FITC, pelo método 

de marcação direta, para identificar as células CD20-positivas . 

Além disso, foi visto ter ocorrido alta captação do radiofármaco rituximabe-

Tc
99m

 nos implantes sub cutâneos de melanoma, de animais inoculados com a linhagem 

B16F10, que foi detectado pelo aparelho SPECT/CT (Anexo A, Figura 2). Sendo assim, 

estes resultados indicaram a provável presença da sub-população de células CD20-

positivas, tanto in vitro como in vivo, que foram investigadas aqui. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Levando em consideração a alta agressividade e resistência do melanoma, e a 

necessidade tanto de novas terapias como de metodologias de diagnóstico, é importante 

serem analisadas novas moléculas para serem utilizados no tratamento e diagnóstico de 

pacientes com melanoma avançado. 

Além disso, os processos envolvidos na tumorigênese deste tipo de câncer, que 

podem ser mediados por CTCs, também devem ser melhor investigados. 

 Dados da literatura apontam a provável existência de uma população de células 

tronco tumorais CD20-positiva em melanomas. Desenvolvimento de sondas 

diagnósticas baseadas em anticorpos terapêuticos como o rituximabe poderá ser útil 

como futura ferramenta teranóstica para melanomas. 
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3 OBJETIVO 

 

3.3 OBJETIVO GERAL: 

 Este trabalho teve como objetivo detectar a sub-população de células CD20-

positiva
 
em linhagens estabelecidas e tumores derivados de células de melanoma 

humano. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proceder a padronização da conjugação do anticorpo monoclonal anti-CD20 

rituximabe com os fluoróforos isotiocianato de fluoresceína isômero I (FITC), 

cianina 3 com ester NHS mono-reativo (Cy3) e cianina 7 com ester NHS (Cy7);  

 Estabelecer o melhor protocolo de preparo, aquisição e análise imunofenotípica 

por citometria de fluxo, para detectar células CD20-positivas em linhagens 

celulares de melanoma, em condições normais e de estresse;  

 Fazer análise de imagem molecular in vivo e ex vivo de células CD20-positivas 

por fluorescência utilizando o Sistema de Imagem In Vivo (IVIS), de tumores 

derivados da linhagem de melanoma SK-Mel-147, em camundongos 

imunodeprimidos; 

 Identificar as células CD20-positivas por imunofluorescência e 

imunocitoquímica em cortes congelados de tumor ou células, respectivamente, por 

marcação direta ou indireta; 

 Analisar as células CD20-positivas por marcação indireta pela 

imunohistoquímica, utilizando anti-CD20 policlonal, em tonsila humana e em 

tumores gerados pelas linhagens de melanoma; 
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 Detectar a expressão do gene MS4A1, gene que codifica a proteína CD20, em 

um painel de linhagens celulares e tumores de melanoma por real time PCR (RT-

PCR); 

 Proceder averiguação in silico de tumores de melanoma CD20-positivos, através 

das detecções: (i) correlação entre o gene MS4A1 e genes relacionados a 

pluripotência, ou ativação e regulação de linfócito B; e (ii) análise da expressão do 

gene MS4A1 relacionando com características clínicas de pacientes, utilizando 

bancos de amostras de pacientes com melanoma (R2 database, GEO e cBIOPortal). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Manutenção das linhagens celulares em cultura e aquisição de anticorpos 

anti-CD20: 

Neste trabalho foi utilizada um painel de seis linhagens celulares de melanoma 

humano, SK-Mel-37 (cultivo em MEM 10% SFB), SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-

05, CHL-1 e UACC-62 (todas cultivadas em meio DMEM 10% SFB); uma linhagem 

celular de linfoma humano não-Hodgkin, Toledo (RPMI 10% SFB), utilizada como 

controle positivo da poteína CD20; e uma linhagem celular de câncer de pulmão 

humano, H1299 (RPMI 10% SFB), utilizada como controle negativo da proteína CD20, 

nos experimentos in vitro. Todas as células foram mantidas de acordo com as 

recomendações do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ) ou com as 

padronizações prévias do laboratório. Como controle de qualidade da cultura celular, 

foram procedidos mensalmente testes para detecção de micoplasma por PCR 

quantitativo em tempo real, conforme estabelecido pelo laboratório. 

Foi procedido inativação do sistema complemento presente no soro fetal bovino 

(SFB) da cultura de células, a fim de evitar o efeito de citotoxicidade celular dependente 

de complemento, promovido pelo rituximabe. Para isto o SFB foi mantido à 56°C por 

30 minutos.  

Nas metodologias experimentais de citometria de fluxo, imunofluorescência, 

imunohistoquímica, imunocitoquímica, e detecção por imagem molecular foram 

utilizados três anticorpos anti-CD20: i) o rituximabe, ii) um anicorpo anti-CD20 de 

coelho policlonal e iii) um anticorpo anti-CD20 de camundongo monoclonal (clone 

2H7), ambos da empresa ThermoFisher. O anticorpo rituximabe foi cedido gentilmente 

pela Roche. 

4.2. Conjugação do rituximabe com FITC (RTX-FITC), Cy3 (RTX-Cy3) ou Cy7 

(RTX-Cy7): 

O anticorpo monoclonal quimérico rituximabe estava na concentração de 10 

mg/mL, e foi utilizado para ser conjugado com os fluoróforos: isotiocianato de 
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fluoresceína isômero I (FITC – Sigma; F7250); cCianina 3 com ester NHS mono-

reativo (Cy3 – GE Healthcare Life Sciences; PA13105) e cianina 7 com ester NHS 

(Cy7 – GE Healthcare Life Sciences, PA17004), sendo utilizado em experimentos in 

vitro ou in vivo. Além disso, também foi conjugado um anticorpo isotipo humano com 

estes fluoróforos (Human IgG Isotype Control, 12000C, ThermoFisher), para ser 

utilizado como controle isotípico nos experimentos. As conjugações foram procedidas 

de acordo com o datasheet da empresa fabricante, ou de acordo com referências da 

literatura.  

As etapas de conjugação com estes fluorófuros foram semelhantes, sendo feitas 

em três etapas principais: troca de tampão da solução original de IgG, marcação com o 

fluoróforo e separação do fluoróforo conjugado do fluoróforo livre, de acordo com o 

datasheet do fluoróforo. Nestas etapas, a fim de obter a melhor padronização, que seria 

o maior grau de marcação (relação molar Fluoróforo-IgG ao final da reação), foram 

feitas conjugações alterando as seguintes variáveis: tempo de marcação, os materiais de 

separação dos tampões, o tampão de marcação, as massas de anticorpo, a proporção 

molar de Fluoróforo-IgG no início da marcação, e a ausência ou presença de Cloreto de 

Amônia (NH4Cl), para encerrar a reação. A proporção molar de Fluoróforo-IgG difere 

do grau de marcação (relação molar Fluoróforo-IgG ao final da reação), já que o 

primeiro é a quantidade de Fluoróforo em relação a IgG utilizada para reagir no iníco da 

reação, sendo que o segundo é quanto de fato está associado e conjugou com o IgG, 

tudo sendo dado na proporção molar entre os dois (Fluoróforo:IgG). 

Ao final, foram utilizados os aparelhos Nanofotômetro P-CLASS P330 IMPLEN 

e o Lambda25 da Perkin Elmer, para medir a concentração e o grau de marcação do 

conjugado (Fluoróforo:IgG), utilizando os três fluoróforos.  

Com isso, ao final das padronizações, chegou-se aos seguintes métodos para 

conjugação do anticorpo rituximabe com fluoróforo, e que foram utilizados nos 

experimentos desta Tese: dois Métodos utilizando o fluoróforo FITC (Método I e 

Método II), um método utilizando o fluoróforo Cy3 (Método único), e um método 

utilizando o fluoróforo Cy7 (Método único), como explicado abaixo. 

No Método I do FITC, foi utilizado 5 mg de rituximabe diluído em 500 µL de 

excipiente do anticorpo, na qual foi eluido na Amicon para ser feito troca do tampão da 
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solução do rituximabe para PBS pH 7,4. Logo após, foi feito troca de tampão salina 

fosfato (PBS) para solução de bicarbonato pH 9,0, também utilizando Amicon. Em 

seguida, foi procedido marcação do rituximabe com FITC utilizando proporção molar 

de Fluoróforo para IgG de 1:20, por 1 hora à temperatura ambiente (TA) e protegido da 

luz. Finalmente foi feito filtração do anticorpo marcado em Amicon para separar o 

fluoróforo livre do fluoróforo marcado, utilizando PBS pH 7,4, até que o eluato 

estivesse limpo. 

No Método II do FITC também foi utilizado 5 mg de rituximabe diluído em 

500 µL de excipiente, na qual foi utilizado a Amicon para ser feito troca do tampão para 

PBS pH 7,4. Em seguida, foi feito a troca para o tampão de marcação Borato pH 8,5, e 

procedido a marcação com o FITC na proporção molar de Fluoróforo para IgG de 1:20 

durante o tempo de 1 hora à TA, em agitador orbital. Finalmente, foi procedida a 

separação do fluoróforo conjugado do fluoróforo livre utilizando a Amicon com PBS 

pH 7,4, até que o eluato estivesse limpo. 

Para o fluoróforo Cy3 foi utilizado um Método único nas marcações do 

anticorpo com fluoróforo para ser utilizado nos experimentos, e para isto foi procedida a 

padronização da marcação como descrito na metodologia do fabricante (GE), somente 

sendo feito uma alteração, a proporção molar inicial de Fluoróforo para IgG 

(Cy3:rituximabe) no início da reação deveria ser escolhida entre 15:1 ou 30:1.  

Com relação ao Cy7 não houve padronização de marcação (Método único), 

sendo seguido somente o datasheet do fabricante. Com isso foi utilizado: 5 mg de 

rituximabe diluído em 500 µL de excipiente, passado na Amicon para ser feito troca do 

tampão para bicarbonato pH 8,5. Em seguida, foi procedido a marcação do rituximabe 

com o Cy7 pelo tempo de 2 horas à TA, em agitador orbital. Finalmente, foi procedida a 

separação do fluoróforo conjugado do fluoróforo livre utilizando novamente a Amicon e 

PBS pH 7,4. 

4.3. Citometria de Fluxo:  

Com o objetivo de identificar e quantificar as células CD20-positivas
 
em um 

painel de linhagens celulares de melanoma (SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37 e 

UACC-62) foi feito citometria de fluxo (Attune NxT Flow Citometer - invitrogen). A 
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padronização desta metodologia foi feita em duas partes, (1) preparo das células para 

marcação e aquisição, e (2) estratégia de análise imunofenotípica das células CD20-

positivas.  

Preparo das Células para Aquisição: No protocolo de citometria a ser preparado, 

diferentes variáveis foram testadas para preparar as células para marcação e aquisição. 

Dentre elas foram testados números de células; diferentes concentrações de bloqueio 

(albumina bovina); tipos de marcação (direta ou indireta); tempos de incubação dos 

anticorpos e bloqueio; temperaturas de marcação; anticorpos anti-CD20 (I-rituximabe, 

II-anti-CD20 humano de camundongo clone 2H7 [ThermoScientific], III-anti-CD20 

humano de camundongo clone 2H7 conjugado com Alexa 647 [BioLegend]); 

fluoróforos (FITC 448, Alexa Fluor 633 ou Alexa Fluor 647) e presença ou não de 

fixador em diferentes concentrações (Parformaldeido, seguido por glicina) em diferentes 

tempos. 

Estratégia de análise imunofenotípica das células CD20-positivas:
 
Para melhor 

análise foram levados em consideração os aspectos morfométricos (FSC-A) e de 

granulosidade (SSC-A) de 10.000 eventos de células de melanoma, para que assim 

sejam detectados e analisados os eventos no comprimento de onda da excitação do 

fluoróforo (BL1-A X FSC-A ou BL3-A X FSC-A). 

Após a padronização da análise fenotípica utilizando a metodologia citometria 

de fluxo foram analisadas as células de melanoma em condições normais de cultivo e 

sobre condições de estresse para detectar a sub-população de células CD20-positivas. 

 Exposição das células de melanoma à condições de estresse (meio com 

quimioterápico ou meio acídico): 

Meio com quimioterápico (cisplatina): Antes de serem procedidas a detecção 

de células CD20-positivas, foi feito análise da melhor concentração e tempo a ser 

utilizado no experimento com a cisplatina, detectando a porcentagem de morte celular 

após tratamento com diferentes concentrações de cisplatina. Foi utilizado o reagente 

iodeto de propídeo (PI), que se intercala nas bases de ácido nucleico.  
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Inicialmente foi plaqueada a linhagem SK-Mel-147, e 24 horas depois foi 

incubado CDDP nas concentrações de 10, 25 e 50 µM por 24 horas. No momento da 

análise, em torno de 1 X 10
6
 células da linhagem SK-Mel-147 foram resuspendidas em 

1 mL de etanol (EtOH) 70% por 2 horas a -20ºC e foi feita a lavagem com PBS. A 

seguir, foi ressuspendido o pellet de células em solução de PI e analisado o percentual 

de células com DNA fragmentado (população sub-G1), como indicativo de morte 

celular. Sendo assim após ser decidido a melhor concentração para o experimento, foi 

procedida a análise das células CD20-positivas. 

Para o experimento com cisplatina, a linhagem celular SK-Mel-147 foi semeada 

em 2 placas de 100/20 mm (Greiner Bio-One), na densidade de 2x10
6
 células/placa, e 

mantida em atmosfera úmida a 37C, contendo 5% de CO2. Após 24 horas, uma placa 

foi incubada com cisplatina (CDDP) na concentração molar de 10 µM, e somente foi 

trocado o meio na placa controle. Após 72 horas de tratamento, foi retirado o meio com 

CDDP da placa e permitida as células crescerem por mais 48 horas a fim de que 

aumentasse a população de céulas tratadas com CDDP. Na placa controle a cada dois 

dias foi feito diluição das células e mantidas sobre sub-confluência. Ao final desse 

período, foram analisadas as células CD20-positivas
 
por citometria.  

Meio levemente acídico: As linhagens celulares SK-Mel-147 e SK-Mel-37 

foram semeadas em 3 placas e 3 garrafas de cultura (Greiner Bio-One) respectivamente, 

na qual cada garrafa/placa representa uma condição (três condições no total).  Após 48 

horas, tivemos as seguintes condições: I) foi trocado 50% do meio de cultivo destes 

recipientes por 50% de meio em condições normais de cultivo, sem alteração no pH; II) 

na segunda condição foi trocado 50% do meio anterior por 50% de meio acídico (pH 

6,7), que foi preparado com 25 mM do agente 2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid 

[MES]); III) e na terceira condição não houve troca de meio (situação controle), e o pH 

final das 3 placas ou 3 garrafas de todas as condições foram mensurados. O agente MES 

é utilizado como agente tamponante para pH ácido. Finalmente, após 6 horas de cultivo, 

a análise das células CD20-positivas
 

destas três condições foram procedidas por 

citometria de fluxo.  
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4.4. Padronização e análise das células CD20-positivas
 
em amostras de tumor (in 

vivo): 

 No experimento in vivo foram utilizados camundongos (Mus musculus) machos 

e fêmeas das linhagens NOD/SCID ou Balb/c NUDE, com idades entre 6 e 8 semanas. 

Foram inoculadas em torno de 5 x 10
5
-1 x 10

6
 células da linhagens celulares SK-Mel-

147, CHL-1 ou UACC-62 por via sub cutânea na região abdominal, utilizando como 

veículo 100 µL de meio. Após isto, a identificação da formação inicial do tumor foi 

feito através da detecção de uma massa tumoral palpável não mensurável. Ao final dos 

experimentos, os animais foram anestesiados e eutanasiados em câmara com CO2 e os 

tumores removidos cirurgicamente e armazenados da seguinte forma: no -80°C, para 

detecção de células CD20-positivas por imunofluorescência; ou mantidos por 24 horas 

no Tampão Formol, seguido por Etanol 70%, e enviados para o serviço de Patologia 

para serem emblocados em parafina, para metodologia de imunofluorescência. Estes 

animais, Specific Free Patogen foram provenientes do Centro de Bioterismo da 

FMUSP, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

FMUSP/USP (Anexo B). 

PARA ANÁLISE DOS TUMORES FORAM PROCEDIDOS AS 

SEGUINTES METODOLOGIAS: 

4.4.1. Imagem óptica in vivo (IVIS): 

Após o crecimento do tumor nos camundongos, foi procedida injeção de 100 µL 

de anticorpo rituximabe conjugado com Cy7 (RTX-Cy7), por via caudal.  Foram feitas 

imagens por epi-fluorescência no aparelho Xenogen IVIS (Spectrum In Vivo imaging 

System), pelo período de 2, 4, 6, 24 e 96 horas in vivo, e de 96 horas ex-vivo, após a 

inoculação do RTX-Cy7. Foi utilizado um animal sem tumor e sem injeção do RTX-

Cy7, como controle do experimento. O software utilizado para processar as imagens foi 

o Software Living Image 4.2 (Spectral unmixing – método automático). 

4.4.2. Imunofluorescência: 

Esta metodologia também foi utilizada para identificar as células CD20-positivas
 

em tecidos, utilizando tanto marcação pelo método direto (anticorpo conjugado) ou 
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indireto. Foram utilizados os tumores dos animais acima mencionados, e como controle 

positivo, amostras de linfonodo humano do Biobanco USP localizado no CTO-ICESP. 

Para isto, foram procedidos cortes histológicos utilizando o Criostato Hyrax C25. Na 

qual, para os tumores e para os linfonodos foram feitos cortes que variavam de 3-10 µm 

à -20 ºC, dependendo do ensaio de imunofluorescência, e aderidos em lâminas do tipo 

StarFrost (KNITTEL Glasser). 

Além da padronização dos cortes e aderência dos tumores nas lâminas, também 

foi padronizado e analisado as melhores condições para a marcação dos cortes com 

anticorpos anti-CD20, sendo variado: tampões de lavagem (PBS e TBS), tempos de 

incubação no fixador (acetona), bloqueio com diferentes concentrações de albumina, 

concentração de bloqueador do receptor Fc, concentrações de anticorpo anti-CD20 

(rituximabe e anticorpo monoclonal ou policlonal da ThermoFisher), metodologias de 

marcação (direto ou indireto) e diluições do Hoechst. As lâminas foram analisadas no 

microscópio Confocal LSM 510 Meta, utilizando o programa Zeiss LSM Image 

Browser Version 4,2,0,121, ou no microscópio de fluorescência Nikon Eclipse E600, 

com o programa ACT-1. 

4.4.3. Imunocitoquímica de células em condição de hipóxia:  

A linhagens celulares SK-Mel-05, UACC-62 e CHL-1 foram semeadas em 2 

placas de 24 poços (Greiner Bio-One), contendo em torno de 5 x 10
4
 células por poço. 

Após a adesão das células, um placa foi mantida em condição de hipóxia (1% de 

oxigênio) e a outra placa foi mantida em cultura em condições de normóxia. Após isto, 

as células foram tripsinizadas, foi feito bloqueio com BSA 5% por 1 hora e foi 

procedido incubação com anticorpo primário (anti-CD20 policlonal de coelho, da 

empresa Thermo Scientific) na diluição 1:100 à 4ºC overnight, seguido por lavagens 

com TBS/BSA 1%, incubação com anticorpo secundário (anti-coelho conjugado com 

Alexa 488) na diluição 1:500 por 1 hora e 30 minutos, e finalmente montagem e análise 

das células CD20-positivas, no microscópio de fluorescência Nikon Eclipse E600, com 

o programa ACT-1.  
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4.4.4. Imunoistoquímica:  

 Nas análises de imunoistoquímica foram utilizadas marcações indiretas, 

contendo o anticorpo monoclonal rituximabe anti-CD20 ou o anticorpo anti-CD20 

policlonal de coelho, da empresa Thermo Scientific, citado anteriormente. Em seguida, 

utilizando um anticorpo anti-humano ou anti-coelho conjugado com peroxidase (HRP) 

foram feitas as incubações do anticorpo secundário. A padronização da marcação anti-

CD20 foi feita com amostras de baço de camundongos BALB/c ou com amostras de 

tonsila humana, doada pelo Hospital das Clínicas da FM-USP. Para a etapa de 

padronização da solução de bloqueio da técnica, foi utilizado tecido de músculo liso de 

camundongo C57BL/6.  

As etapas de emblocamento do tumor em parafina, cortes em lâminas silanizadas 

e coloração dos tecidos com Hematoxilina & Eosina foram procedidas pelo setor de 

Patologia do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do ICESP (CTO-

ICESP). As etapas de desparafinização dos cortes, hidratação, recuperação antigênica, 

bloqueio, incubação com anticorpos, revelação, contra-coloração, desidratação e 

montagem das lâminas foram procedidas em nosso laboratório, pelo aluno de 

doutorado. As lâminas foram analisadas em microscópio Nikon Eclipse E600. 

Para a padronização da imunoistoquímica foram alteradas as seguintes variáveis: 

diferentes tipos de bloqueio, tipo de anticorpo primário (coelho anti-CD20 ou 

rituximabe), tempos e concentrações do anticorpo primário, e o tipo de anticorpo 

secundário (anti-coelho e anti-humano).  

4.4.5. Real Time PCR: 

Extração de RNA, Produção de cDNA e PCR quantitativa: Após ser retirado o 

tumor dos animais, estes foram submetidos a dissociação mecânica utilizando um 

homogeneizador (Brinkmann Polytron PT), para em seguida ser procedida a análise da 

expressão gênica. A extração de RNA total das linhagens celulares e dos tumores 

gerados em camundongos imunodeprimidos foi feita com Trizol Reagent (Ambion – 

Life Technologies), segundo o protocolo do fabricante. Em seguida, a partir do RNA 

obtido, foi feita a reação de síntese de cDNA utilizando o kit High Capacity RNA-to-

cDNA (Thermo Fisher Scientific), e para análise de expressão gênica em tempo real foi 
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utilizada a metodologia do SYBR® Green (Invitrogen – Life Technologies). 

Finalmente, os parâmetros de ciclagem termal foram feitos de acordo com o aparelho 

Step One Plus Real Time PCR System (Applied Biosystem). As análises de expressão 

gênica foram feitss para o gene MS4A1 humano (CD20) e para o gene GAPDH 

(controle endógeno), cujas sequências dos pares de primers estão descritas abaixo 

(Tabela 7). 

 

 

 

 

4.5. Análise in silico: 

Para análise in silico de tumores de melanoma CD20-positivos, foi procedida em 

primeiro lugar a averiguação do índice de mutação e amplificação do gene MS4A1 

amostras de melanoma, utilizando cBIOPortal, para posteriormente serem feitas a 

relação da expressão do gene MS4A1 de pacientes com imunidade ou pluripotência, 

prevendo a origem das células CD20-positivas a partir de linfócitos B ou de prováveis 

CTCs. Com isso, as análises foram feitas como descrito abaixo:  

I) Análise de sobrevida e co-relação com expressão gênica: Foram utilizadas 

amostras de pacientes do dataset do GEO (Gene Expression Ominibus), na qual as 

informações foram coletadas através do R2 database (Genomics Analysis and 

Visualization Platform - http://r2.amc.nl). Em seguida, foi utilizado a plataforma R2 

para analisar a co-relação entre prognóstico e expressão gênica. O método Scan da 

plataforma R2 foi utilizado para selecionar o melhor cut-off da análise de sobrevida, por 

Kaplan Meier. Finalmente, para ser procedida análise de clusterization de tumores com 

alta e baixa expressão de MS4A1 em tumores, foi utilizado o método de Distância 

Euclidiana (MeV software v.4.9.0). 

 II) Análise dos DEGs relacionados com o gene MS4A1: Foi procedida análise 

dos Genes Diferencialmente Expressos (DEGs) utilizando para isto o teste de Análises 

de Significância dos Microarrays (SAM) e teste-t com ou sem correção com Bonferroni. 

Tabela 7 - Sequências dos pares de primers do gene da proteína CD20 (MS4A1) e do 

controle endógeno GAPDH utilizados nos experimentos de Real Time PCR. 

Primer Sequência Forward Sequência Reverse 

MS4A1 5´-GAATGGGCTCTTCCACATTGCC-3´ 5´-TCTCCGTTGCTGCCAGGAGT-3´ 

GAPDH 5’-TGCACCACCACCTGCTTAGC-3’ 5’-GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3’ 
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Posteriormente, foi averiguado se os DEGs estavam relacionados com resposta 

imunológica, inflamatória ou pluripotência. 

 III) Analise da correlação entre o gene MS4A1 e genes relacionados com 

resposta imunológica, inflamatória ou pluripotência: Para analisar a co-expressão do 

gene MS4A1 e genes relacionados com linfócito B (BCR e CD19) ou pluripotência 

(CD271 [gene NGFR], CD133 [gene PROM1], gene WNT1, gene NOTCH1, Hedgehog 

(gene SHH), OCT4 (gene POU5F1), gene ALDH1A1, gene NANOG, gene CD34, gene 

ABCB1, gene ABCB5 e o gene ABCG2) utilizamos o mesmo dataset do GEO e 

procedemos análise de Correlação de Pearson.  

 IV) Análise da co-expressão de genes relacionado ao MS4A1: Para identificar 

os genes mais importantes co-expressos com o gene MS4A1, utilizamos o  cBIOPortal, 

em associação com o TCGA Skin Cutaneous Melanoma dataset (SKCM). Em seguida, 

analisamos as funções biológicas procedendo a ontologia dos genes usando o 

WebGestalt 2017. O valor do cut-off utilizado foi de 0,8 utilizando a Corelação de 

Pearson para a lista final dos genes. 

4.6. Amostras de Pacientes: 

Foram utilizadas amostras de linfonodo de pacientes armazenadas no Biobanco 

para auxiliar na padronização das técnicas de imunofluorescência. Para isso os pacientes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e responderam ao 

Questionário Epidemiológico do Biobanco. As amostras foram  congeladas em 

N2 líquido, e depois armazenadas no -80°C.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Conjugação do rituximabe com FITC, Cy3 e Cy7:  

A fim de obter a melhor conjugação dos fluoróforos com anticorpo, 

configurando maior relação molar ou grau de marcação Fluoróforo:IgG ao final do 

processo, foram feitos sucessivos testes e padronizações das variáveis de conjugação. 

Com isso, ao final das padronizações, chegou-se a dois métodos eficientes em relação 

ao FITC (Método I e Método II), um método para o Cy3 (Método único), e um método 

para o Cy7 (Método único), para serem utilizados para detecção de células CD20-

positivas.  

O Método I do FITC apresentou grau de marcação de 3,4 (Moléculas de FITC : 

Moléculas de IgG). O Método II do FITC apresentou grau de marcação de 3,38:1 

(Moléculas de FITC : Moléculas de IgG). 

Nas duas tentativas feitas com metodologias diferentes para o fluoróforo Cy3, 

quando utilizado a proporção molar inicial de 15:1 de Fluoróforo:IgG obtivemos grau 

de marcação de 3,45:1; e quando utilizado a proporção molar de 30:1 de Fluoróforo:IgG 

obteve-se grau de marcação de 3,86:1. Então como os rendimentos foram similares 

utilizamos para o Cy3 um Método único que gerava grau de marcação de fluoróforo 

para IgG de 15:1 na conjugação do RTX-Cy3. 

Com relação ao Cy7 foi obtido o grau de marcação de aproximadamente 3:1 

(Cy7:IgG) no Método único que seguia o datasheet. 

5.2. Padronização e detecção de células CD20-positivas por Citometria de Fluxo: 

5.2.1. Padronização da técnica de marcação de células CD20-positivas: 

Foram padronizados dois procedimentos para marcação de células CD20-

positivas com anticorpo anti-CD20, por citometria de fluxo. No PROCEDIMENTO I, 

foram estabelecidas as seguintes condições: 1X10
6
 células por condição, bloqueio com 

3% de BSA em PBS pH 7,4 por 60 minutos à TA e incubação com 2µg de RTX-FITC 
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overnight à 4°C. No PROCEDIMENTO II, foi utilizado um outro anticorpo primário, 

anti-CD20 humano de camundongo clone 2H7 (ThermoScientific), e foram utilizadas as 

seguintes condições: 1X10
6
 células, fixação com 0,4% de Paraformaldeído (PFA) por 8 

minutos, seguido por solução de Glicina 300 mM em PBS por 15 minutos, bloqueio 

com 3 % de BSA em PBS pH 7,4 por 2 horas à TA, 0,5 µg de anticorpo primário anti-

CD20 por 1 hora à TA e 0,05 µg de anticorpo secundário anti-mouse com Alexa 633 

(Invirogen) por 1 hora à TA. 

No PROCEDIMENTO I, foi utilizado 2 µg de RTX-FITC de anticorpo primário, 

porque foi visto que não havia diferença entre duas concentrações de anticorpo 

conjugado (2 µg e 4 µg), tanto no controle positivo (Toledo) como no controle negativo 

(H1299) (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Padronização da massa de RTX-FITC utilizado overnight na marcação de 

células CD20-positivas por citometria de fluxo, tanto na linhagem celular Toledo 

(controle positivo) como na linhagem celular H1299 (controle negativo), utilizando 3% 

de bloqueio com BSA. Neste experimento foram utilizados 2 µg e 4 µg de RTX-FITC 

ou Isotipo-FITC. Porcentagem das células CD20-positivas com desvio Padrão dos 

experimentos. 
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0,82% ± 0,14 

3,36% ± 0,38 6,95% ± 2,18 

83,01% ± 0,56 83,41% ± 0,97 1,02% ± 0,12 

0,91% ± 0,10 0,77% ± 0,06 

0,47% ± 0,05 

1,15% ± 0,01 
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No entanto, na análise de células CD20-positivas pelo PROCEDIMENTO I 

percebeu-se que a morfologia e a granulosidade das células de melanoma (SK-Mel-147 

ou SK-Mel-29) e do controle positivo (Toledo) não estavam homogêneas, apresentando 

distribuição anormal ao longo do eixo do tamanho (FSC-A) e do eixo da granulosidade 

celular (SSC-A) (Gráfico 4A e 4B), que provavelmente poderia alterar as análises. Além 

disso, as células também apresentavam dupla população (Gráfico 4C). Por isso, tanto 

pela distribuição anormal como para averiguar se a frequência baixa de células CD20-

positivas estavam certas (utilizando RTX-FITC), foi estabelecido um novo 

procedimento de marcação de células por citometria de fluxo (PROCEDIMENTO II), 

como já detalhado anteriormente, utilizando um anticorpo anti-CD20 da empresa 

ThermoFisher. Com isso, as células passaram a ter maior homogeneidade porque estas 

foram fixadas com 0,4% de PFA (Gráfico 4D). 

  

  

FSC-A 

SSC-A 

A B 

C D 

Gráfico 4 - Eventos das linhagens celulares SK-Mel-29 (A), SK-Mel-147 (B) e Toledo 

(C e D) posicionados de acordo com o Tamanho (FSC-A) e a Granulosidade (SSC-A) 

por citometria de fluxo. A e B – Apresentando tamanho e granulosidade dispersa 

(PROCEDIMENTO I); C – apresentando dupla população (PROCEDIMENTO I); e D 

– apresentando população com maior homogeneidade (PROCEDIMENTO II). 

 



74 

 

5.2.2. Padronização da análise de células CD20-positivas em citômetro Attune 

NxT Flow Citometer: 

 Como estratégia de análise foram selecionados as populações celulares com base 

em aspectos morfométricos, em gráfico de distribuição pontual de tamanho (FSC-A) 

por granulosidade (SSC-A), e depois foram analisadas nestas células as caraterísticas 

imunofenotípicas, células CD20-positivas, em gráfico de distribuição pontual de 

marcador fenotípico (BL1-A) por tamanho (FSC-A). Além disso, também foram 

analisadas a contagem de eventos por BL1-A, utilizando um gráfico univariado do tipo 

histograma, a qual representa a detecção de eventos do fluoróforo FITC (Anexo C, Parte 

1). 

 No gráfico SSC-A por FSC-A foram excluídos as partículas menores, que 

provavelmente seriam debris celulares e células mortas, sendo feito o gate em forma de 

polígono a partir da escala 1 de ambos os lados (Anexo C, Parte 1). Além disso, para 

cada imunofenotipagem, foram coletadas informações relativas aos aspectos 

morfométricos e imunofenotípicos de 10.000 eventos. A mesma padronização utilizada 

para a condição contendo RTX-FITC, também foi utilizada para as condições de 

controle da técnica (Autofluorescência,  Anticorpo Secundário e Isotipo) (Anexo C, 

Parte 2).  

 Além disso, em todas as análises procedidas neste trabalho com as linhagens de 

melanoma também foram analisadas as linhagens Toledo e H1299 simultaneamente, 

com seus respectivos controles (Anexo C, Parte 2). 

O número e a porcentagem de células CD20-positivas foram somente 

consideradas a partir das células detectadas pelo controle Isotípico, indiretamente 

descontando também a Autofluorescência e o Anticorpo secundário. 

5.2.3. Resultado da análise de células CD20-positivas: 

 PROCEDIMENTO I de marcação de células: 

 Incialmente, utilizando o PROCEDIMENTO I, com anticorpo anti-CD20  

RTX-FITC para marcação de células CD20-positivas, seguindo por análise de 

citometria de fluxo, foi visto que as linhagens celulares SK-Mel-147 e SK-Mel-29 em 
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condições de meio sugeridas pelo ATCC (condições normais), apresentaram em torno 

de 2,11% e 2,32% de células CD20-positivas
 
em comparação ao isotipo (Gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Células em presença do agente estressor cisplatina: 

 Em seguida, para análise da linhagem celular de melanoma SK-Mel-147 em 

meio contendo agentes extressores (quimioterápico cisplatina), foi primeiro identificado 

a porcentagem de células em sub-G1 utilizando diferentes concentrações de CDDP, com 

o objetivo de alcançar a concentração inibitória de 10% (IC10). 

Nas concentrações de 10, 25 e 50 µM de CDDP a porcentagem de células 

contendo DNA fragmentado foi 8%, 37% e 56%, respectivamente, após tratamento por 

24 horas (Gráfico 6). Com isso foi escolhida a concentração de 10 µM para serem 

conduzidos os experimentos de análise de células CD20-positivas, em meio com 

condição de estresse. 

 

 

Gráfico 5 - Análise da porcentagem de células CD20-positivas nas linhagens celulares 

SK-Mel-147 e SK-Mel-29 por citometria de fluxo, utilizando 2µg de RTX-FITC, e os 

experimentos sendo feitos com células mantidas em condições de cultivo celular 

recomendada pelo ATCC.  

2,32% ± 
0,36 

2,11% ± 0,52 

FSC-A 

BL1-A 

SK-Mel-147 SK-Mel-29 
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O resultado da porcentagem de células CD20-positivas
 
na linhagem SK-Mel-147 

quando tratada com CDDP foi de 0,43%, sendo que na placa Controle (sem nenhum 

tratamento) a porcentagem de células CD20-positivas foi 1,05% (Gráfico 7), ou seja, 

não houve aumento das células CD20-positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Determinação do percentual  de células com DNA fragmentado (população 

sub-G1), como indicativo de morte celular, utilizando Iodeto de Propídeo. Tratamentos 

da linhagem SK-Mel-147 nas concentrações de 10, 25 e 50 µM de CDDP por 24 horas 

e procedida a análise em citômetro de fluxo. Os eventos são demonstrados por (A) 

gráfico do tipo histograma, contendo o parâmetro de Contagem linear por Contagem 

exponencial em BL3-A (fluoróforo), e por (B) gráfico de barras, contendo no eixo 

vertical DNA Fragmentado e no eixo horizontal concentração de CDDP. 

Gráfico 7 - Análise da porcentagem de células CD20-positivas na linhagem celular SK-

Mel-147 em condições de estresse de cultivo celular com CDDP (10 µM) por citometria 

de fluxo, comparado com condições de cultivo celular recomendado pelo ATCC 

(Controle), utilizando 2 µg de RTX-FITC por condição.  
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 PROCEDIMENTO II de marcação de células: 

Células em meio com diferentes condições: 

Finalmente, utilizando o PROCEDIMENTO II, variando condições como 

confluência, passagem ou sub-cultivo e pH do meio em quatro diferentes linhagens 

celulares (SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37 e UACC-62) detectamos no máximo 

6,93% de células CD20-positivas (Tabela 8). Sendo que aparentemente estas condições 

não alteraram a porcentagem de células CD20-positivas. A linhagem celular utilizada 

como controle positivo (Toledo), apresentou porcentagem de células CD20-positivas 

que variaram à frequência de 53-86% dependendo do experimento (Tabela 8). Com 

isso, utilizando como anticorpo primário tanto o rituximabe como o anticorpo da 

Thermo, não houve alteração na porcentagem de células CD20-positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Análise da porcentagem de células CD20-positivas em linhagens celulares de 

melanoma (SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37 e UACC-62) utilizando o 

PROCEDIMENTO II (em azul), relacionando com a passagem ou sub-cultivo da célula, a 

confluência e o pH do meio de cultivo. Estas células estavam sobre condições normais de 

cultivo. CT positivo – porcentagem de células CD20-positivas na linhagem celular Toledo.  

Linhagem Confluência Passagem pH do meio % de céls CD20 positivas CT positivo 

      SK-Mel-147 100% 27 7,02 0% 53% 

 
100% 30 7,14 0,17% 86% 

 
55% 32 7,36 1,2% 64% 

 
50% 27 7,38 1,29% 53% 

SK-Mel-29 100% 48 6,79 0% 64% 

 
100% 28 6,80 3,20% 64% 

 
90% 47 6,81 6,93% 86% 

 
90% 44 6,85 0% 53% 

 
50% 30 6,98 1,09% 78% 

 
50% 51 6,87 2,58% 78% 

 
40% 45 7,11 0% 53% 

SK-Mel-37 100% 85 7,05 1,24% 78% 
 100% 89 7,38 1,63% 61% 

 50% 89 7,43 0% 61% 
UACC-62 100% 59 7,09 0% 61% 

 95% 77 7,20 0% 61% 

 55% 77 7,43 2,03% 61% 
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5.3. Imagem óptica in vivo (IVIS): 

Na imagem óptica foram feitas análises de 2 (Figura 10A), 4 (Figura 10B), 6 

(Figura 10C), 24 (Figura 10D) e 96 horas (Figura 11A) após a injeção via caudal do 

RTX-Cy7. Foi visto que a partir de 2 horas já havia uptake no tumor, como pode ser 

visto na detecção da Região de Interesse (ROI), que aumentou ao longo do tempo em 

relação ao camundongo controle (sem tumor e sem RTX-Cy7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, no tempo de 96 horas o uptake do RTX-Cy7 foi menor do que o 

tempo de 24 horas, demonstrando como esperado a depuração do anticorpo conjugado. 

Figura 10 - Imagem óptica in vivo de camundongos NOD/SCID com tumores de células 

de melanoma SK-Mel-147, com a Região de Interesse (ROI) demarcando a área de uptake 

do tumor, tendo o conjugado RTX-Cy7 sido injetado nos tempos de 2 (A), 4 (B), 6 (C) e 

24 (D) horas antes da aquisição da imagem. Foi utilizado como camundongo controle, um 

animal sem tumor e sem conjugado RTX-Cy7, que foi posicionado ao lado de cada 

animal com tumor e que recebeu o conjugado. 

A 

D C 

B 
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Após o tempo de 96 horas, a análise ex vivo demonstrou elevado uptake em relação a 

um tumor de um animal que não recebeu o anticorpo conjugado (Figura 11B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Análise de células CD20-positivas por imunofluorescência: 

Imunofluorescência com RTX-FITC: Embora conseguimos proceder a marcação da 

membrana celular de tecido de linfonodo humano (controle positivo) utilizando RTX-

FITC, no entanto, a marcação do RTX-FITC se manteve difusa e inespecífica no tecido 

tumoral (Anexo D).  

Imunofluorescência com RTX-Cy3: No caso do RTX-Cy3, não conseguimos proceder 

a marcação tanto no controle positivo (baço de camundongo C57/Bl 6) como no tecido 

tumoral de melanoma humano gerado pela linhagem SK-Mel-147 (resultado não 

demonstrado). 

Imunofluorescência com anti-CD20 policlonal de coelho (empresa ThermoFisher): 

Levando em consideração que a detecção de células CD20-psotivas utilizando o 

rituximabe não foi promissor, testamos um anticorpo monoclonal anti-CD20 humano de 

camundongo (clone 2H7) e um anticorpo policlonal de coelho específico para a 

realização desta técnica, ambos da empresa ThermoScientific. Esta análise foi procedida 

em tecido de melanoma, utilizando como controle positivo linfonodo humano.  

 A padronização deste metodologia foi: 10 minutos de fixação em Acetona, 

seguido por 60 minutos de bloqueio com TBS/BSA 3,0% à TA, seguido por incubação 

Figura 11 - Imagem óptica in vivo do camundongo NOD/SCID com tumor de célula de 

melanoma SK-Mel-147, com a Região de Interesse (ROI) demarcando a área de uptake 

do tumor, no tempo de 96 horas (A). Neste mesmo tempo foi feito análise ex vivo deste 

tumor, com ROI demarcado em comparação a um tumor de um animal que não recebeu 

o conjugado RTX-Cy7 (B). 

 

 

A 

B 
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com anticorpo primário na diluição de 1:100 overnight a 4ºC, e finalmente incubação 

com anticorpo secundário (anti-rabbit conjugado com Alexa 633, fabricante Invitrogen) 

na concentração de 5 µg/ml juntamente com Hoechst (diluição 1:1000) por 2 horas à 

TA. 

 Abaixo está sendo demonstrado o resultado da técnica procedida com anticorpo 

policlonal de coelho na diluição 1:100 (Figura 12A), que foi a melhor padronização em 

tecido de linfonodo.  

 Em seguida, utilizando as mesmas condições foi procedida a marcação de 

células CD20-positivas no tecido de melanoma. Embora o tecido sugere marcação de 

membrana em algumas células de regiões do tumor (Figura 12B, seta amarela), no 

entanto as marcações demonstram-se difusas em comparação ao controle positivo 

(Figura 12A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Padronização da metodologia de imunofluorescência por marcação indireta 

em linfonodo humano, utilizando anticorpo policlonal anti-CD20 feito em rabbit 

(ThermoScientific) na diluição de 1:100 seguido por anticorpo secundário anti-rabbit 

conjugado com Alexa 633 (Figura 9A).  Em seguida foi procedida marcação em tumor 

gerado de células de melanoma humano SK-Mel-147, demonstrado padrão de marcação 

de membrana pelas setas amarelas (Figura 9B). Ambos analisados pelo microscópio 

Confocal LSM 510 Meta Zeiss. 

  A) B) 
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5.5. Imunocitoquímica de células de melanoma em condição de hipóxia:  

Seguindo o protocolo descrito na Metodologia deste capítulo, foi procedido a 

marcação da  linhagem Toledo (controle positivo), seguido pela marcação das linhagens 

de melanoma. Embora foi detectado marcação de membrana no controle positivo 

quando utilizado o anticorpo anti-CD20 (Figura 13), no entanto não houve marcação 

nas linhagens de melanoma averiguadas (SK-Mel-05, UACC-62 e CHL-1), sendo 

somente demonstrado aqui a linhagem UACC-62. Tanto em condição de normóxia 

como em condição de hipóxia por 24 horas, como demonstrado no comprimento do 

fluoróforo Alexa 488 (Figura 14). 
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Figura 13 – Análise de Imunocitoquímica de células CD20-positivas, utilizando a linhagem Toledo (controle positivo). Na figura 

também são demonstrados os controles de marcação da técnica: controle Isotípico (imunoglobulina de coelho) e controle Secundário 

(somente o anticorpo secundário). Detecções utilizando o filtro de luz do DAPI e FITC, e a junção das duas imagens (Merge), com 

detalhamento da marcação de membrana (seta branca).  

 Anti-CD20 Controle Isotípico 

Hoechst 
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5.6. Análise de Histologia e Imunoistoquímica do tumor 

5.6.1. Análise Histológica 

Os tumores gerados por três linhagens celulares de melanoma humano (SK-MEL-

147, CHL-1 e UACC-62) foram corados com coloração de HE (Figura 15A), apresentando 

as seguintes carcterísticas histológicas resumidas abaixo:  

O tumor gerado pela linhagem SK-MEL-147 foi o que apresentou morfologia mais 

agressiva, dentre os três, e os tumores gerados pelas linhagens CHL-1 e a UACC-62 

apresentaram rico suprimento sanguíneo. Os três tumores sólidos foram limitados por uma 

cápsula fibrosa fina. O tumor SK-MEL-147 apresentou variação na arquitetura e área de 

necrose representada pela presença de núcleos picnóticos e células germinais necróticas 

(células fantasmas), além de o tumor apresentar células fusiformes. Os tumores CHL-1 e 

UACC-62 não apresentaram variação na arquitetura, entretanto, uma área hemorrágica foi 

detectada na UACC-62. Células epitelióides predominaram nos dois tumores. Os tumores 

CHL-1 e UACC-62 apresentaram núcleos claros e regulares com nucléolos proeminentes, 

contendo um ou dois nucléolos em CHL-1 e mais de dois nucléolos na UACC-62. A SK-

Figura 14 - Análise por Imunocitoquímica de células CD20-positivas em linhagem de 

melanoma humano UACC-62, em condição de hipóxia e normóxia por 24 horas. Foi 

diminuída à exposição em relação ao controle Isotípico. Linhagem celular de melanoma 

UACC-62 com marcação por Hoechst (Filtro DAPI) e Alexa 488 (Filtro FITC).  

Hoechst 

(Filtro DAPI) 

 

Anti-CD20 
UACC-62 

 NORMÓXIA HIPÓXIA – 24 h 
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MEL-147 apresentou núcleos escuros e regulares com nucléolos imperceptível ou pouco 

notáveis. O citoplasma foi caracteristicamente rosa e claro na CHL-1 e UACC-62, 

enquanto rosa e escuro na SK-MEL-147. Finalmente, células individuais foram alongadas 

e condensadas com diminuição da relação nuclear/citoplasma em todos os tumores. 

5.6.2. Padronização e Análise Imunoistoquímica de células CD20-positivas: 

As marcações com anticorpo anti-CD20 somente foram procedidas em tecidos 

tumorais com as linhagens SK-Mel-147 e UACC-62. Tendo sido utilizado como controle 

positivo tonsila humana por causa da grande quantidade de células CD20-positivas  nos 

centros germinativos (CG) (Figura 15B).  

A marcação de células CD20-positivas utilizando o rituximabe não se demonstrou 

eficiente no controle positivo, mesmo sendo utilizado diferentes tipos de recuperação 

antigênica (como micro-ondas e panela de pressão) e bloqueios (como IgG de cabra e soro 

de cabra). Por isso, foi utilizado o mesmo anticorpo utilizado nas técnicas de 

imunocitoquímica e imunofluorescência, o anticorpo anti-CD20 policlonal de coelho, que 

também é específico para imunistoquímica. 

Com isso, para a imunohistoquímica do anticorpo policlonal anti-CD20, as 

melhores condições foram: recuperação antigênica em micro-ondas por 20 minutos, 

bloqueio com soro de cabra por 30 minutos, anticorpo primário de coelho anti-CD20 por 1 

hora à TA (diluição 1:100) e anticorpo secundário anti-coelho 1:400 por 1 hora à 37ºC.  

Na detecção de células CD20-positivas no tumor, não foram detectadas marcações 

positivas nos tumores gerados pelas linhagens SK-Mel-147 e UACC-62 (Figura 15B). 
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A) B) 

Linfonodo 

SK-MEL-147 

UACC-62 

CHL-1 

UACC-62  

SK-MEL-147 

CG 

CG 

CG 

CG 

Figura 15 - Histologia procedida com marcação por HE em cortes de tumores gerados pelas linhagens celulares de melanoma humano CHL-

1, SK-Mel-147 e UACC-62 (A), e Imunoistoquímica  procedida com anticorpo de coelho anti-CD20 da empresa ThermoScientific em tumores 

gerados pelas linhagens SK-Mel-147 e UACC-62 (B). Foi utilizado como controle positivo de marcação anti-CD20 o tecido de tonsila 

humana, tendo sido detectadas maiores marcações membranares anti-CD20 nos centros germinativos (CG). Nas figuras estão sendo 

demonstrados cortes no aumento de 40X e 400X. 

Histologia Imunoistoquímica 
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5.7. Análise da expressão gênica de CD20 em células e tumores de melanoma: 

A análise da expressão do gene MS4A1, responsável pela proteína CD20, foi feita 

em células de melanoma e tumores, sendo utilizado como controle para padronização da 

curva de eficiência do primer MS4A1, o cDNA da linhagem celular Toledo. No qual foi 

procedido uma diluição seriada com cDNA desta linhagem (50; 25; 12,5; 6,35 ng), que 

demonstrou um bom coeficiente de rendimento para a curva de eficiência deste primer 

(Gráfico 8A).  

 Em seguida foi procedido análise do cDNA das linhagens celulares de melanoma 

(SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37, SK-Mel-05, UACC-62 e CHL-1) e dos tumores de 

melanoma (gerado pelas linhagens SK-Mel-147 e UACC-62), e foi visto que somente 

houve amplificação a partir do 30º ciclo para estas amostras (Gráfico 8B).  

 A maior expressão relativa do gene MS4A1 foi detectada na linhagem Toledo 

(controle positivo), apresentando 5X10
6
 vezes maior expressão do que o controle negativo 

(linhagem H1299). Com relação as amostras de células e tumores, foi visto que o tumor 

derivado da  linhagem celular UACC-62 apresentou maior expressão relativa do gene 

MS4A1, em torno de 500 vezes maior expressão do que o controle negativo. Todas as 

outras expressões da análise foram próximas ou igual ao controle negativo (Gráfico 9). 
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Gráfico 8 - Gráficos da Amplificação da expressão gênica do CD20/MS4A1 e GAPDH 

(controle endógeno), contendo diluição seriada do cDNA (50; 25; 12,5; 6,35 ng) da 

linhagem Toledo para análise da Curva de Eficiência do primer CD20/MS4A1 (A); e 

com análise das amostras das linhagens celulares (SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37, 

SK-Mel-05, UACC-62 e CHL-1) e de tumores (formados pelas linhagens SK-Mel-147 e 

UACC-62) (B). Controle positivo (Toledo) e controle negativo (H1299). A primeira 

chave demonstra o gene GAPDH, e a segunda chave demonstra o gene CD20/MS4A1, 

contendo amostras das linhagens celulares, tumores e controle negativo, com 

amplificação tardia. 
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5.8. Análise in silico: 

Na análise in silico, em primeiro lugar para detecção da frequência de mutação do 

gene MS4A1, detectamos 3% e 2,2% de mutações somáticas presente no total de amostras 

de melanoma dos pacientes analisados (287 pacientes) (Figura 16A), utilizando o TCGA 

SKCM (3%) e o COSMIC portal (2,2%), respectivamente. A maior parte foi mutação 

missense com significância desconhecida. Também foi visto baixo índice de amplificação 

nestas amostras. Com isso, vemos que o gene MS4A1 é um gene conservado. 

Em seguida, analisando a co-expressão de genes relacionado ao MS4A1 em 

melanomas, identificamos 153 genes utilizando a correlação de Pearson até 0,8. Logo após 

para analisar os processos biológicos destes genes, avaliamos se estavam envolvidos com  

resposta imunológica ou pluripotência. Foi identificado, que o gene MS4A1 estava 

associado com genes ligados a ativação de leucócitos, ativação de linfócitos, diferenciação 

Gráfico 9 - Análise da expressão relativa do gene MS4A1 das amostras de linhagens 

celulares (SK-Mel-147, SK-Mel-29, SK-Mel-37, SK-Mel-05, UACC-62 e CHL-1) e de 

tumores (formados pelas linhagens SK-Mel-147 e UACC-62). Desvio padrão de três 

experimentos.  

Linhagens Celulares 

Tumores 
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de linfócitos, regulação do sistema imune e genes de células B, e não foram relacionados a 

pluripotência, como demonstrado pelo Diagrama de Venn (Figura 16B).  

As análises de sobrevida pelas curvas de Kaplan Mayer demonstraram que uma 

elevada expressão de MS4A1 foi correlacionada com melhor prognóstico, tanto por 

sobrevida livre de doença como sobrevida completa (Figura 16C). Para isto procedemos 

análise no microarray data set do GSE65904 do GEO database, e foram analisados 214 

pacientes com melanoma metastático, nos estágios III e IV. 

Para identificar os DEGs relacionados com o gene MS4A1, somente fizemos 

análise utilizando o Test-t sem a correção com o Bonferroni, e foi visto que 6 DEGs 

apresentaram expressão diminuída relacionado com alta expressão de MS4A1 em grupo de 

melanoma: RAB12, EGR3, FcGBP, ZNF346, ZNF236 and MAML3 (p<0.0001). As 

funções destes genes estão sendo demonstradas na Tabela 9. 

Finalmente, analisando a correlação entre expressão de MS4A1 em melanoma e 

genes marcadores celulares relacionados a pluripotência células tronco de melanoma ou 

ativação/regulação de linfócito B, detectamos que os genes correlacionados com expressão 

MS4A1 positiva foram apenas dois com expressão gênica de baixo à moderado: FCGBP 

(que foi um dos seis DEGs; r=0.48, p=0.0005) e SOX2 (gene de pluripotência; r=0.45, 

p=0.001). 
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Figura 16 - Análise in silico dos clinical database demonstrando: porcentagem de mutação somática do gene MS4A1 (A); processos 

biológicos associados com proteína CD20 apresentado pelo Diagrama de Venn (B); e Curva de sobrevida por Kaplan Mayer, analisando 

sobrevida livre de doença e índice de sobrevida global) (C). 

 

A) 

B) C) 

Mutação Missense Mutação Truncada Amplificação Alterações Genéticas: 
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Sigla do GENE Nomenclatura Função 

 

RAB12 

 

Proteína relacionada ao 

RAS 

Metabolismo de 

proteínas 

 

EGR3 

 

Fator de resposta de 

crescimento inicial 3 

Regulação 

transcricional de genes 

 

FcGBP 

 

Proteína ligada ao 

Fragmento Fc de IgG 
Resposta imune 

 

ZNF346 

 

Proteína Zinc Finger 346 
Crescimento celular e 

sobrevivência 

 

ZNF236 

 

Proteína Zinc Finger 236 
Regulação 

transcricional de genes 

 

MAML3 

 

Co-ativador transcricional 

similar à proteína 

mastermind 

Regulação 

transcricional de genes 

Tabela 9 - Sigla, Nomeclatura e Função dos 6 DEGs relacionados com o gene MS4A1, 

avaliados pela Plataforma Gene Expression Ominibus (GEO). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A identificação de células tronco de melanoma CD20-positivas, ou de marcadores 

outros específico de melanoma levaria a provável utilização de um tratamento alvo para 

este tumor, ou até mesmo para ser feito um diagnóstico ou teranóstico acurado, quando 

marcado com radionuclídeo. Assim como é feito para outros tipos de tumores, como  o 

HER2 utilizado na detecção do câncer de mama (MITRI et al., 2012) ou BCR-ABL para a 

detecção de Leucemia Mielóide Crônica (WYLIE et al., 2017).  

Os melanomas são formados por sub-populações heterogêneas, no qual tem se 

tentado identificar nos últimos anos importantes marcadores de célula que possam predizer 

resistência ou resposta ao tratamento (SOMASUNDARAM et al., 2012), por exemplo 

identificando as CTCs de melanoma (KUMAR et al., 2017). No entanto, várias linhas de 

pesquisa tem sido contraditórios com relação a teoria das CTCs, e não tem sido bem-

sucedidas em identificar estas sub-populações e conseguir detectar os reais marcadores 

destas células (BRINCKERHOFF et al., 2017). Principalmente pelo fato destas células 

terem uma baixa frequência e poderem ser dinâmicas, ou seja, aumentar ou diminuir a 

frequência conforme as alterações no microambiente (BAO et al., 2013). Podendo chegar 

em alguns trabalhos a alcançar frequência somente de 0,0001% (QUINTANA et al., 2008) 

ou 40% com perfil fenotípico tronco (HOEK & GODING, 2010). 

 A instabilidade genômica na qual as células cancerígenas podem alterar seus 

fenótipos ou marcadores celulares em resposta ao microambiente tem sido descrito 

detalhadamente para os melanomas por Hoek e Goding em 2010 (HOEK & GODING, 

2010). 

Tanto in vitro como in vivo tem vários fatores no ambiente ou microambiente que 

podem regular esta frequência das CTCs. Na parte in vitro existem os parâmetros de 

cultura, como concentração de oxigênio (CSETE, 2005), material da cultura celular 

(LUTOLF & HUBBELL, 2005), meio de cultura (soro ou fatores de crescimento) (RAO & 

ZANDSTRA, 2005), dentre outros, e na parte in vivo tem-se as células estromais 
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associadas com fibroblastos, adipócitos, células perivasculares, macrófagos associados a 

tumores e células imunes (LI & XIE, 2005; PATTABIRAMAN & WEINBERG, 2014).  

Este trabalho teve como proposta a utilização do anticorpo monoclonal anti-CD20 

rituximabe para ser utilizado na análise da dinâmica populacional de CTCs de melanoma, 

almejando as células CD20-positivas, e posteriormente utilizando este anticorpo como 

ferramenta de teranóstico para este tipo de tumor. No entanto por diferentes metodologias 

foi incerto ou não foi confirmado a presença destas células.  

Mediante o uso do marcador CD20, nos perguntamos no final do projeto se talvez 

foi o melhor marcador a ser utilizado para CTCs de melanoma, já que outros marcadores 

como CD133, ABCB5 ou ALDH são muito utilizados. No entanto, o principal foco deste 

projeto foi aproveitar a possibilidade de ser utilizado uma imunoterapia já disponível e 

aprovada na clínica (rituximabe) para tratar e diagnosticar estes pacientes. 

6.1. Detecção de CTCs - limitações técnicas e controles de qualidade 

experimentais: 

O fato dos marcadores celulares de CTCs poderem ser alterados através de 

circustâncias experimentais (laboratório), traz muitas limitações na detecção destas células. 

Por exemplo, o processo de dissociação enzimática ou mecânica de células ou do tumor 

pode alterar os marcadores de superfície (TSUJI et al., 2017). Stecca e colaboradores 

(2013) demonstraram a relação de enzimas utilizadas no cultivo celular, que podem alterar 

a presença e frequência destes marcadores, levando em consideração a concentração e o 

tempo de uso.  

A tripsina foi um bom método enzimático utilizado no trabalho de Quintana e 

colaboradores, tendo sido utilizado colagenase para identificar CTCs (QUINTANA et al., 

2008). No entanto, dependendo de experimento para experimento é importante analisar o 

dissociador enzimático, para evitar artefatos. Neste trabalho utilizamos tripsina para 

separar as células in vitro, e um homogeneizador mecânico Polytron para dissociar o tumor 

e proceder análise da expressão gênica, porém dificilmente estas metodologias devem ter 

alterados nossos resultados. 
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Além disso, tem se visto que alguns dos desafios relatados na literatura para 

detectar marcadores celulares está relacionado com protocolos ineficientes, utilizando 

concentrações e tipos de fluoróforos, densidades celulares, tempo de incubação ou 

diferentes estratégias de gate metodológicas ineficientes (GREVE et al., 2012). Portanto, 

sempre o ideal é proceder diferentes análises metodológicas, padronizando os protocolos 

da melhor maneira possível. 

Por isso, aqui neste trabalho foram utilizadas diferentes metodologias para detectar 

as prováveis CTCs CD20-positivas. Dentre elas imunoensaios, como citometria de fluxo, 

imunofluorescência, imunohistoquímica, imunocitoquímica; técnica de biologia molecular, 

como o PCR em tempo real; técnica de imagem molecular, como a imagem óptica in vivo 

por fluorescência; e até mesmo análises in silico.  

Este trabalho teve como proposta utilizar o anticorpo monoclonal terapêutico anti-

CD20 rituximabe para detectar células CD20-positivas de melanoma, principalmente para 

analisar a especificidade deste anticorpo em detectar o CD20 na membrana de células de 

melanoma. No entanto, outras opções de anticorpos anti-CD20 tiveram que ser utilizados, 

dentre eles anticorpos experimentais (monoclonal e policlonal) da empresa ThermoFisher, 

que eram específicos para determinadas técnicas laboratoriais. 

A porcentagem de células CD20-positivas
 
no painel de linhagens celulares (SK-

Mel-147, SK-Mel-37, SK-Mel-29 e UACC-62) analisadas aqui foram baixas, alcançando 

no máximo 7% de células CD20-positivas, em condições de cultivo sugerida no ATCC ou 

em presença de agentes extressores, resultado que corrobora com a baixa frequência de 

células CD20-positivas, de acordo com a literatura. Estes resultados foram semelhantes 

tanto para o rituximabe como para um anticorpo monoclonal da ThermoFisher, inclusive 

variando os métodos de aquisição e processamento das linhagens celulares por citometria 

(PROCEDIMENTO I e PROCEDIMENTO II). 

Levando em consideração a baixa frequência de células CD20-positivas, sempre 

utilizamos como controles da metodologia da técnica de citometria de fluxo, o controle de 

autofluorescência, controle isotípico, controle negativo e o controle positivo da técnica 

(linhagem celular Toledo), para diminuir os falso-positivos. Além disso, embora houve 

variação na porcentagem de células CD20-positivas na linhagem celular Toledo, variando 
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de experimento para experimento, mas isso não alterou a porcentagem de células CD20-

positivas nas linhagens celulares de melanoma, sempre se mantendo até no máximo 6,9%. 

Alguns pesquisadores tem relatado a importância de ser procedida análise de cell sorting 

ou a separação utilizando beads magnétios para serem feitas análises de pluripotência 

somente com células com marcadores de células tronco, no entanto não foi feito aqui. 

A utilização de diversos fluoróforos (FITC, Cy3 e Alexa), utilizado aqui, foi para 

tentar diminuir o efeito do background que poderia haver nas análises, principalmente 

quando são utilizados fluoróforos que emitem luz no comprimento de onda da auto-

fluorescência de tecidos animais ou células (como FITC). 

Com relação aos resultados anteriores do grupo (Anexo A), os motivos pelas quais 

houve diferença entre a porcentagem de células CD20-positivas neste projeto em 

comparação aos resultados preliminares provavelmente foram: pela ausência do controle 

isotípico dos experimentos prévios; o lote de RTX-FITC utilizado para marcação das 

células foi um lote diferente deste trabalho de doutorado; e principalmente, porque o 

bloqueio com BSA (3% de BSA em TBS) utilizado neste trabalho foi maior do que o 

bloqueio utilizado nas análises dos resultados preliminares do laboratório (0,1% de BSA 

em TBS). Portanto, os resultados preliminares da porcentagem de células CD20-positivas 

pode ter sido super-estimado por ligações inespecíficas do anticorpo anti-CD20 rituximabe 

com epítopos na membrana das células das linhagens de melanoma. 

No caso da imunofluorescência em tecido, a utilização do RTX-FITC demonstrou a 

detecção de células CD20-positivas em linfonodo, no entanto não obtivemos marcação 

específica no tumor (marcação difusa). Além disso, o método do RTX-Cy3 não apresentou 

marcação no controle positivo e não demonstrou especificidade. 

Na imunofluorescência procedida em microscópio confocal obtivemos melhores 

resultados do que o microcópio de fluorescência comum. Além disso, foram utilizados dois 

anticorpos experimentais da ThermoFisher, e não o rituximabe, como utilizado nos 

experimentos anteriores, sendo que o melhor anticorpo utilizado foi um anticorpo anti-

CD20 policlonal, em associação com um anticorpo secundário, contendo o fluoróforo 

Alexa 633. Este anticorpo primário policlonal acabou sendo o melhor padronizado e 

utilizado para as técnicas de imunocitoquímica e imunohistoquímica. Estes resultados da 
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imunofluorescência com microscopia confocal parecem ter demonstrado a marcação de 

membrana para o tecido de tumor da linhagem SK-Mel-147, no entanto pela ausência do 

controle isotípico da técnica não pudemos afirmar a especificidade da marcação. 

As análises de imagem óptica in vivo utilizando o RTX-Cy7 demonstraram o 

uptake do conjugado a partir de 2 horas, se mantendo até 96 horas após a injeção do 

conjugado, em relação ao controle. No entanto, estes resultados também não tiveram o 

controle isotípico (Isotipo-Cy7) assim como as análises de imunofluorescência acima, para 

identificar se a marcação no tumor foi específica ou inespecífica (se ligando pelo domínio 

Fc dos anticorpos em receptores Fc das células tumorais). Com isso, uma estratégia ideal 

para sobrepor a marcação inespecífica seria a utilização do “Pretargeted imaging 

techniche”, técnica esta que diminui as ligações inespecíficas promovidas pelo receptor de 

Fc. Este é um procedimento in vivo, que funciona através de dois passos principais, na 

primeira etapa é injetado o anticorpo acoplado a uma molécula  trans-cicloocteno, e 

posteriormente é injetado um radionuclídeo conjugado a uma molécula tetrazina, havendo 

interação de um pelo outro in vivo, finalizando com a aquisição das imagens moleculares. 

Com isso, as captações geradas pelas ligações inespecíficas do anticorpo com o receptor de 

Fc da célula tumoral são atenuadas, aguardando-se o clearance destas substãncias que estão 

ligadas inespecificamente.  

Esta técnica foi demonstrada e utilizada no artigo de colaboração feito com o Grupo 

de Radiomarcação da Universidade de Montevidéo, aperfeiçoada e preparada nos nossos 

laboratórios do CTO-ICESP para conduzir os experimentos que foram demonstrados no 

artigo do Apêndice desta tese. 

Com isso os resultados até aqui demonstraram uma provável identificação de 

células CD20-positivas, in vitro e in vivo, que precisavam serem confirmadas. Por isso 

foram procedidas análises por imuncitoquímica, análise por imunohistoquímica, análise da 

expressão gênica por PCR em tempo real e análise in silico . 

Na análise por imunocitoquímica, utilizando três linhagens de melanoma em 

condições de hipóxia, foi visto que não houve detecção de células CD20-positivas quando 

comparado ao controle isotípico da metodologia. Análise e resultado que se repetiu na 

técnica de imunoistoquímica.  
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A análise da expressão gênica do CD20/MS4A1 em células e tumores de melanoma 

foi visto que a amplificação do gene foi somente a partir do 30º-34º ciclo, chegando 

algumas amostras à amplificarem no 38º ciclo, sendo uma expressão muito baixa ou 

inexistente, semelhante a linhagem H1299, utilizada como controle negativo. Esta técnica 

foi importante pois é altamente sensível, e mais uma vez sugere a não identificação de 

células CTCs CD20-positivas nas nossas amostras. 

Na análise in silico foi identificado que apenas 2% das mutações estavam presentes 

no gene MS4A1 de amostras de melanoma metastático, sendo esta uma proteína 

conservada identificada como contendo 73% de homologia em sequências de aminoácido. 

Além disso, o site Uniprot somente apresenta referência de duas prováveis isoformas para 

esta proteína (Site do Banco de Dados Uniprot). Sendo este marcador detectado com maior 

facilidade em linfonodos e órgãos do baço. Portanto, o CD20 seria considerado um bom 

marcador celular para detectar e marcar células CD20-positivas, como no melanoma, por 

não possuir muitas mutações. No entanto, um dos problemas para isto é que o tumor de 

melanoma é considerado um tumor com alta quantidade de linfócitos B infiltrantes. 

Considerando este problema, neste trabalho tentamos identificar in silico as células 

CD20-positivas no tumor e co-relacionar com as características de pluripotência (de 

CTCs), excluindo céulas CD20-positiva que fossem associados com resposta imunológica 

(de linfócitos B). 

Como visto pela análise por Kaplan Mayer foi detectado que a alta expressão 

gênica de MS4A1 foi relacionada com aumento de sobrevida livre de metástase e aumento 

do índice de sobrevida completa, ou seja provavelmente a expressão do gene MS4A1 deva-

se correlacionar com linfócitos B e não com pluripotência, como visto na literatura 

(FORTES et al., 2015).  

Além disso, as células CD20-positivas detectados em amostras de pacientes 

demonstram a detecção de 6 DEGs, demonstradaos acima, no qual EGR3 é relacionado ao 

desenvolvimento de linfócitos (SINGH et al., 2017). Na análise de co-expressão pelo 

TCGA SKCM sugere que a expressão de MS4A1 é fundamentalmente derivada do 

desenvolvimento de linfócitos B. Com isso, os dados in silico produzidos aqui sugerem 

que a detecção de células CD20-positivas no tumor seja de linfócitos B e não de células 
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pluripotentes, sugerindo conforme alguns autores a presença de Órgãos Linfóides 

Terciários. 

6.2. Linfócitos B e Órgaos linfoides terciários: 

Os resultados preliminares com imagem molecular demonstrando o aumento da 

captação em tumores de animais gerados pela linhagem B16F10, assim como as detecções 

nos animais NOD/SCID gerados pela linhagem SK-Mel-147, sugere a detecção de células 

CD20-positivas. 

No entanto, considerando que o melanoma assim como tumor de cólon são tumores 

que possuem alta quantidade de linfócitos infiltrantes no tumor, como comentado 

anteriormente, estas detecções por imagem molecular podem estar demonstrando regiões 

de Órgãos Linfóides Terciários. Esta sugestão parece ter maior representatividade quando 

visto os resultados das análise in silico, onde o aumento de expressão de células CD20-

positivas está co-expressa com genes relacionados a inflamação e resposta imunológica, 

oferecendo aos pacientes aumento de sobrevida global e sobrevida livre de metástase em 

relação a pacientes com baixo número de células CD20-positivas. 

As regiões denominadas de Órgãos Linfóides Terciários (OLTs) são regiões que 

apresentam uma morfologia similar aos Órgãos Linfóides Secundários (OLSs), no entanto 

diferentemente os OLTs são formados em regiões de tecidos não-linfóides, muito próximas 

ou nas próprias regiões associada com inflamação, incluindo regiões de transplante e 

tumores (GEURTSVANKESSEL et al., 2009; WILEY et al., 2009). Além disso, os OLTs 

são órgãos linfóides pós natal, diferentemente dos Orgãos Linfóides Primários e 

Secundários que são formados na embriogênese ou no início da vida do bebê.  

Foi visto que um tipo de OLT, tecido linfóide associado ao brônquio, poderia 

independentemente iniciar a resposta local de célula B e T (MOYRON-QUIROZ et al., 

2004), e também poderia atuar como um reservatório de memória contendo estas células B 

e T (MOYRON-QUIROZ et al., 2006). Camundongos com estes OLTs são mais 

resistentes a infecção pulmonar à uma variedade de agentes infecciosos do que 

camundongos sem estas estruturas (GEURTSVANKESSEL et al., 2009; WILEY et al., 

2009). Resultados de Dieu-Nosjean e colaboradores (DIEU-NOSJEAN et al., 2016; DIEU-
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NOSJEAN et al., 2014) demonstram que os OLTs associados ao brônquio apresentam 

ativa resposta imune celular e humoral contra câncer de pulmão.  

Além disso, tem sido visto que a presença (ou maior densidade) de OLTs deve estar 

relacionado não apenas como um marcador de prognóstico mas também como um 

biomarcador utilizado para seleção de pacientes tratados com imunoterapia e ou para 

monitorar pacientes durante intervenção terapêutica (HIRAOKA et al., 2016). Na qual a 

imunoterapia é uma importante ferramenta utilizada atualmente para melanoma, utilizando 

por exemplo inibidores anti-PD1 e  anti-PD-L1 (TSAI et al., 2014). 

Rodriguez e colaboradores foram capazes de identificar e caracterizar OLTs em 

melanoma murino gerado por linhagens B16-F1 em camundongos C57BL/6, tendo sido 

esta caracterização feita por microscopia de fluorescência e citometria de fluxo 

(RODRIGUEZ et al., 2018). 

6.3. Tumorigênese do melanoma dependente ou não de CTCs: 

Os resultados mais recentes na literatura demonstram uma interessante proposta, 

todos publicados na revista Cell Stem Cell. Moon e colaboradores (2017) demonstraram 

que o melanoma se origina de células tronco de melanócitos competentes (não quiescentes) 

que são ativadas por radiação ultravioleta (UVB), por um processo induzido via 

inflamação. Por outro lado, Kohler e colaboradores (2017) demonstraram que a origem dos 

melanomas se deu através de melanócitos diferenciados, que se expandem clonalmente 

dentro da epiderme antes de perderem suas características diferenciadas, relacionado com 

mudanças regionais no tumor causadas por interação com microambiente ou alterações 

intrínsecas na célula, através de reprogramação transcricional. Em seguida, as 

pesquisadoras Soengas e Patton (2017) citaram estes dois artigos, relatando que a formação 

do melanoma pode ocorrer das duas formas para originar o tumor de melanoma, no entanto 

sendo dependente do momento da ativação da célula (proliferativa ou não) e do local, que 

devem promover alterações genéticas e epigenéticas, dando origem ao processo de 

tumorigênese. 
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Com isso, estes estudos demonstram que o processo de tumorigênese de melanoma 

pode ocorrer por processo dependente/independente relacionado à CTCs, e o 

microambiente tem uma importante função na carcinogênese. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, não fomos capazes de demonstrar a presença ou ausência completa 

de células de melanoma CD20-positivas. Embora, como visto aqui, existam fortes indícios 

da inexistência destas células em várias linhagens celulares e tumores de melanoma, com 

as condições utilizadas.  

Além disso, é um desafio a detecção de células de melanoma CD20-positivas, tanto 

devido à baixa expressão de CTCs, caso sejam, como também pelo fato dos linfócitos B 

presentes no tumor também serem células CD20-positivas, levando à detecção errônea.  

Com isso, nossos resultados demonstram duas hipóteses: (i) a confirmação da 

hipótese nula das células CD20-positivas, ou (ii) a presença de erros técnicos na 

experimentação, já que diversas condições podem alterar a dinâmica e a frequência de 

CTCs. 
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DISCUSSÃO DA TESE 

   

  Nestes dois projetos desenvolvidos ao longo deste Doutorado, foram analisados 

importantes estruturas presentes ou capazes de interferir no microambiente do tumor, 

sendo um grande desafio, pela presença de diferentes células e moléculas que interferem na 

biologia tumoral. 

  No primeiro projeto, tentamos identificar o efeito do exercício físico no 

crescimento do tumor, atuando através da modulação do microambiente. Sendo que como 

foi demonstrado, o exercício voluntário em roda de exercício parece promover o aumento 

do tumor, e não ao contrário, como era pensado, em células de melanoma derivadas de 

BRAF mutado, em camundongos imunodeficientes. Sendo que esta resposta pode ser 

provavelmente modulada por alguns processos fisiológicos, incluindo pela resposta 

imunológica, já que o camundongo Balb/c Nude é atímico. 

  Em seguida, no segundo projeto, tentamos identificar CTCs presentes em células e 

em tumores gerados de células de melanoma, sendo que não fomos capazes de detectar 

estas células, mesmo sendo analisado algumas variáveis presentes no microambiente 

tumoral, que poderiam interferir nos resultados, além disso utilizamos várias metodologias, 

como por exemplo análise por imagem molecular para aumentar a especificidade e 

sensibilidade do projeto, no entanto, sem sucesso.     

  Este projeto foi conduzido a fim de identificarmos prováveis marcadores de CTCs, 

como no caso, células CD20-positivas, que seria extremamente importante para os 

pacientes com tumor de melanoma, principalmente pelo fato de já termos na clínica um 

anticorpo monoclonal anti-CD20 (rituximabe) que poderia ser re-direcionado para uso em 

pacientes com melanoma. No entanto, parece que outras estruturas, como os Órgõas 

Linfóides Terciários deveriam ser investigadas. 
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CONCLUSÃO DA TESE 

 

  Este trabalho buscou  por diferentes abordagens influenciar (pelo exercício físico) 

ou entender (através da detecção de células tronco cancerígenas) os mecanimos presentes 

no microambiente tumoral, para que possa ser obtido sugestões de boas estratégicas 

terapêuticas ou diagnóstico. No entanto, pudemos observar que se faz necessário a 

utilização de mais de um marcador de CTCs associado com ensaios fenotípicos, e também 

que o exercício físico pode ser uma terapia intervencional interessante para os pacientes 

com melanoma, mas que necessitam melhores estudos sobre o papel da resposta 

imunológica e da vascularização no tumor em resposta ao exercício. 

  Em adição, a importância do estudo do microambiente tumoral é extremamente 

desafiador, já que a relação entre os componentes presentes neste nicho, dentre eles 

interação do sistema imunológico, células do vaso, células normais, células tumorais, 

células tronco (normal e tumoral) demonstra a participação e regulação de um pelo outro, 

para entendimento e intervenção do tumor. Com isso, é importante que seja compreendido 

bem cada componente e as células atuantes em cada sub-tipo tumoral, para alcançar melhor 

os objetivos pretendidos. 
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Anexo A - Genes analisados e desenho dos primers para plataforma Fluidigm – Parte 1 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A - Genes analisados e desenho dos primers para plataforma Fluidigm – Parte 2 
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Anexo A - Genes analisados e desenho dos primers para plataforma Fluidigm– Parte 3 
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Anexo B - Desenho da placa utilizada na plataforma Fluidigm 
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Linhagem 

Celular
Tipo Histológico Células CD20+ em cultura de monocamada

UACC62 Melanoma humano; não epitelial 15 - 30% 

SKMel37 Melanoma humano 10 - 25% 

SKMel147 Melanoma humano 25 – 75%

SKMel29 Melanoma humano 2 -30%

B16F10 Melanoma murino (Mus musculus) 20 – 45%

Tm1E Melanoma explantado de Mus musculus 20%

Tm1DE Melanoma explantado de Mus musculus 18%

Tm1EE Melanoma explantado de Mus musculus 15%

 

Tabela 1 - Porcentagem de células CD20-positivas em cultura de monocamada contendo 

linhagens celulares de diferentes tipos histológicos de melanomas murino e humanos. Detecção 

realizada por citometria de fluxo, utilizando como anticorpo primário o rituximabe. 

        

A) B) 

Figura 1 - Análise das células CD20-positivas marcadas com anticorpo primário quimérico 

anti-CD20 (rituximabe) e anticorpo secundário anti-mouse FITC. Detecção na linhagem de 

melanoma murino B16F10 utilizando o citômetro Attune (Life Technologies) (A), e linhagem 

de explante de melanoma de camundongo, Tm1EE, utilizando o FACSCalibur (BD) (B). No 

eixo X, tamanho relativo das células; no eixo y, quantidade de fluorescência. As células com 

expressão elevada de CD20 apresentam-se destacadas pelo círculo em vermelho.  

Anexo C - Resultados preliminares do laboratório de 

Oncologia Experimental (CTO/ICESP) 

 Análise por citometria de fluxo 
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Figura 2 - Imagens da captação do radiofármaco Rituximabe-Tc
99m

 nos implantes sub 

cutâneos de melanoma (linhagem B16F10), sendo feitas por aquisições pelo CT, 

SPECT/CT e o SPECT. 

Anexo C - Resultados preliminares do laboratório de 

Oncologia Experimental (CTO/ICESP)  

 Análise de detecção de radiofármaco in vivo 
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Anexo D – Padronização das análises imunofenotípicas de 

células CD20-positivas por citometria de fluxo – Parte 1 

 

 

Figura 1 – Padronização da análise imunofenotípica de células CD20-positivas utilizando 

a linhagem celular Toledo (Linfoma Não Hodgkin). Demonstração dos gráficos: SSC-A 

por FSC-A, do histograma BL1-A e do gráfico do tipo dot plot BL1-A por FSC-A, com a 

amostra de Autofluorescência da célula.  
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Figura 2 – Resultado da análise imunofenotípica de células CD20-positivas utilizando as 

linhagens celulares: Toledo (controle positivo) (I), H1299 (controle negativo) (II), e SK-

MEL-147 (linhagem de melanoma humano) (III). Demonstração dos gráficos: SSC-A por 

FSC-A e do tipo dot plot BL1-A por FSC-A, para os controles de Autofluorescência, 

Anticorpo Secundário e Isotipo, e para a marcação com anticorpo anti-CD20. 

Anexo D – Padronização das análises imunofenotípicas de 

células CD20-positivas por citometria de fluxo – Parte 2 

 

I) 

II) 

III) 
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Anexo E – Padronização da detecção de células CD20-positivas por imunofluorescência 

 

Figura 1 - Padronização e identificação de células CD20-postivas
 
pela técnica de imunofluorescência, utilizando 3% e 5% de bloqueio com 

albumina sérica (BSA), massa de 2,8 µg de RTX-FITC e marcação de DNA por Hoechst (1:500). Imagens de tecidos de linfonodo humano 

(controle positivo) e tecido tumoral de camundongo inoculado com células SK-Mel-147, em aumento de 200X. Na ultima linha a demonstração 

do Merge com as duas fluorescências. 

Hoechst 

(Filtro DAPI) 

RTX-FITC 

(Filtro FITC) 

 

Linfonodo Humano Tumor (SK-Mel-147) 
RTX-FITC                          

3% BSA 

 

RTX-FITC                         

5% BSA 

 

Autofluorescência            

3% BSA 

RTX-FITC          

3% BSA 
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