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RESUMO 
 

 

 A progressão de melanomas é freqüentemente associada a alteração 

nas vias de sinalização dependente de FGF-2 e ao acúmulo de 

dissialogangliosídios. Gangliosídios estão envolvidos em vários processos 

biológicos, como moduladores das interações célula-matriz extracelular e 

proliferação celular. As funções precisas destas moléculas ao longo da 

progressão tumoral ainda não foram esclarecidas. Aqui, analisamos os 

efeitos de FGF-2 na proliferação celular e migração de uma linhagem celular 

derivada de melanócitos e como o dissialogangliosídio GD3 interfere nestas 

respostas e na indução de morte celular por diferentes agentes 

quimioterápicos utilizados no tratamento de melanomas. A linhagem de 

melanócitos murinos melan-a foi utilizada como modelo. Enquanto melan-a 

se mostrou responsiva aos fatores de crescimento FGF-1 e FGF-2, a 

proliferação de sua contraparte tumorigênica, representada pelas linhagens 

Tm1 e Tm5, mostrou-se independente destes fatores, indicando que na 

progressão tumoral, as vias dependentes destes fatores estão ativadas 

constitutivamente. A linhagem “normal” foi então utilizada em ensaios 

visando a super-expressão do gangliosídio GD3 , através da transfecção do 

gene da sialiltransferase ST8SiaI (GD3-sintase), que converte GM3 em GD3. O 

acúmulo dos dissialogangliosídios não interferiu com a proliferação celular 

ou com a resposta mitogênica a FGF-2. Contudo, células expressando GD3 

mostraram-se mais resistentes à deprivação de fatores de proliferação, 
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como o éster de forbol. Portanto, a expressão de GD3 mostrou-se associada 

à sobrevivência celular. GD3 também mostrou-se um modulador positivo da 

migração celular. Depleção metabólica de glicoesfingolipídios, usando o 

inibidor da glucosilceramida-sintase,  fenil-palmitoilamino-pirrolidino-propanol 

(PPPP), inibiu a resposta migratória induzida por FGF-2. Também avaliamos 

se GD3 poderia modular o processo de morte celular induzido por 

estaurosporina e por quimioterápicos. Células GD3
+ mostraram-se até 3,8 

vezes mais sensíveis à morte celular induzida por estaurosporina do que as 

células controle (p<0,001). Resultados semelhantes foram observados em 

relação à morte induzida por cisplatina. De outro lado, células GD3
+ 

mostraram-se mais resistentes à morte induzida por temozolamida. Por fim, 

a expressão de GD3 sensibilizou as células derivadas de melan-a ao 

processo de morte induzido por vimblastina (45,83±1,4%), quando 

comparadas ao seu controle (34,8 ± 1,4%). Depleção de glicoesfingolipídios 

com PPPP reverteu a sensibilidade a vimblatina, mas não à cisplatina, nem 

a resistência à temozolamida, sugerindo que GD3 per se e outros 

glicoesfingolipídios podem ser efetores do programa de morte celular 

desencadeado por vimblastina. Extensão destas observações a um modelo 

de melanoma humano mostrou que a depleção de glicoesfingolipídios pode 

levar à sensibilização à morte induzida por cisplatina. Estes dados sugerem 

que GD3 interfere com vias específicas de processos envolvidos na 

progressão tumoral. Ainda, estes efeitos podem ser dependentes das vias 

de transformação celular, que podem variar entre diferentes sistemas, e 

posterior seleção, como aqueles usados neste estudo.  
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SUMMARY 
 

 

Melanoma tumor progression is often associated with altered FGF-2 

signalling and accumulation of gangliosides. Gangliosides are involved in 

many biological processes as modulators of cell-matrix interactions and cell 

growth. The precise function of these molecules in tumor progression 

remains elusive. Here we have analyzed the effects of FGF-2 in cell growth 

and motility of a melanocyte-derived cell line overexpressing the tumor-

associated ganglioside GD3 and how this molecule could interfere with cell 

death induced by chemotherapeutic agents used in melanoma treatment. 

The murine melanocyte cell line, melan-a, was used as a model. While 

melan-a cells were responsive to both FGF-1 and FGF-2, their tumorigenic 

counterparts (Tm1 and Tm5) grew independently of exogenous growth 

factors. The “normal” cell line was then used for the expression of the GD3 

synthase gene, which converts GM3 into the tumor associated ganglioside 

GD3. Disialogangliosides did not interfere with cell growth and the mitogenic 

response to FGF. However, GD3-expressing melan-a cells were more 

resistant to deprivation of proliferating factors, such as phorbol esters. 

Therefore, expression of GD3 was associated with cell survival. GD3 also 

modulated melanocyte cell migration. Depletion of glycosphingolipids, using 

phenyl-palmitoylamino-pirrolidino-propanol (PPPP), inhibited the migratory 

response of transfected melan-a cells to FGF-2. We next examined whether 

GD3 could modulate drug-induced cell death. GD3
+ cells were 3.8-fold more 
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sensitive to staurosporine-induced cell death than control cells (p<0.001) and 

to cisplatin-induced cell death. On the other hand, GD3
+ cells were more 

resistant to temozolomide-induced cell death. Finally, GD3 sensitized melan-a 

derived cells to vinblastin-induced cell death (45.83±1.4%) when compared 

to its control (34.8 ± 1.4%). Depletion of glycosphingolipids with PPPP 

reverted the sensitivity to vinblastin, but not to cisplatin or the resistance to 

temozolomide, suggesting that GD3 per se and other glycosphingolipids may 

be effectors of the cell death program triggered by vinblastin. Extension of 

these observations to a human melanoma model showed that 

glycosphingolipid depletion may sensitize cells to cisplatin-induced cell death. 

These data suggest that GD3 interferes with specific pathways involved in 

tumor progression, as cell migration and chemosensitivity/chemoresistance 

to commonly used chemotherapeutic agents. Moreover, these effects may be 

dependent on the transformation pathways and further selection occurring 

along tumor progression. Controlling GD3 expression may be a useful strategy 

in the management of patients with advanced stage melanomas.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Histórico e incidência do melanoma cutâneo 

 

 Descrições de “tumores pretos com metástases” datam da época de 

Hipócrates (460 a.C.) Paleopatologistas encontraram metástases ósseas e 

massas melanóticas na pele de múmias do Peru datadas de mais de 2500 

anos atrás. Entretanto, somente em 1806 que René Laennec descreveu o 

termo melanoma, definindo a doença e nomeando-a. Em 1820, William 

Norris sugeriu que o melanoma poderia ser hereditário, após descrever uma 

família com várias pessoas com lesões melanóticas 1. 

 Melanomas são neoplasias malignas de melanócitos, células 

produtoras de pigmentos que se localizam principalmente na camada basal 

da epiderme da pele humana. Apesar de baixa, a incidência do melanoma 

cutâneo tem aumentado em mais de 15 vezes nos Estados Unidos nos 

últimos 40 anos. O aumento de sua incidência só perde para aquele 

observado em tumores pulmonares em mulheres, associado ao seu 

crescente hábito de fumar observado nos últimos 20 anos 2,3. Estima-se que 

4% dos casos incidentes de todos os tipos de câncer nos Estados Unidos 

em 2005 sejam melanomas. No Brasil, prevêem-se 2.755 casos novos em 

homens e 3.065 casos novos em mulheres, para 2005. As maiores taxas 

estimadas em homens e mulheres encontram-se no Sul do país, com 
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incidências mais altas em Santa Catarina 

(http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=335). Apesar de 

relativamente pouco freqüente, a letalidade da doença é elevada. A cada 

hora, um americano morre devido ao melanoma. A taxa de mortalidade do 

melanoma em indivíduos com mais de 65 anos, especialmente em homens, 

é a segunda maior entre os cânceres 1. 

 O melanoma cutâneo é um câncer de detecção simples, pelo fato da 

sua localização de fácil visualização. Quando o melanoma é detectado em 

estágios iniciais da sua progressão, ele apresenta um bom prognóstico. 

Contudo, uma vez que o melanoma progride, gerando metástases, ele se 

torna um tumor de difícil tratamento. A expectativa de sobrevida superior a 5 

anos em pacientes com metástases linfonodais varia de 13 a 69% dos 

casos, dependendo do número de linfonodos afetados. Se houver 

metástases para outros órgãos, a taxa de sobrevida superior a 5 anos é de 

apenas 6% dos pacientes, que apresentam uma sobrevida média de cerca 

de 7,5 meses 1. 

 A alta mortalidade de melanomas, quando diagnosticados 

tardiamente, e a noção de que existam lesões precursoras desta neoplasia 

têm estimulado a busca de marcadores de progressão destes tumores. 

Objetiva-se assim diagnosticar a lesão o mais precocemente possível, 

quando tratamentos cirúrgicos ainda podem ser curativos. Além disso, 

grande campo de pesquisa tem surgido em busca de abordagens 

terapêuticas efetivas contra melanomas em estádios mais avançados, 

quando seu comportamento biológico é mais agressivo e as lesões são mais 
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resistentes aos tratamentos convencionais. Assim, a elucidação dos 

mecanismos moleculares envolvidos na sua progressão se torna necessária 

para o desenvolvimento de novas terapias mais eficazes contra esse tipo de 

tumor. 

 

1.2. Etapas da progressão do melanoma 

 

 A progressão do melanoma pode ser dividida em algumas etapas, 

segundo modelo proposto por Clark e colaboradores, cuja utilização é 

amplamente aceita 4,5. A primeira etapa corresponde à geração de uma 

lesão hiperplásica, a lesão névica ou nevo maduro caracterizado pela 

proliferação aumentada de melanócitos. Esta lesão é comumente 

considerada um marcador de exposição a agentes com potencial 

carcinogênico, como por exemplo, luz ultravioleta. Alguns indivíduos 

apresentam lesões névicas com atipias arquiteturais importantes, sendo 

denominados de nevos displásicos. Há evidências do potencial de 

malignização destes nevos displásicos. O melanoma de crescimento radial 

(invasivo in situ) caracteriza-se por apresentar células neoplásicas com 

capacidade de proliferação limitada à epiderme; embora células tumorais 

possam ser encontradas na derme nestas lesões, mas não há evidência de 

que estas células proliferem ativamente neste compartimento. No melanoma 

de crescimento vertical, encontram-se melanócitos transformados na derme, 

com ativa capacidade de proliferação. Por fim, no melanoma metastático, as 

células neoplásicas apresentam a capacidade de invasão, proliferação e 
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sobrevivência em microambientes à distância do seu local de origem. Como 

em todos os modelos de progressão, melanócitos imaturos podem originar 

diretamente qualquer uma das formas tumorais propriamente ditas.  

Estima-se que cerca de 6% dos melanomas de crescimento radial 

progridam para melanomas metastáticos, enquanto que cerca de 20% dos 

nevos displásicos (nevos com atipias arquiteturais) originam melanomas de 

crescimento vertical. A existência de uma lesão pré-maligna que se converta 

(em cerca de 20% dos casos) em maligna tem justificado a busca de 

elementos fenotípicos com potencial valor preditivo para o fenômeno de 

progressão 6-9. 

 

1.3. Biologia molecular e celular do melanoma 

 

 Na pele, melanócitos e queratinócitos formam a unidade de 

pigmentação: cerca de 5 a 8 queratinócitos basais interagem com cada 

melanócito, também residente na camada basal da epiderme. Cada 

melanócito, através de expansões de seu citoplasma, pode interagir com até 

35 queratinócitos, das camadas basais e suprabasais. É através dessas 

expansões que os melanossomos, organela especializada que sintetiza o 

pigmento melanina, são transferidos dos melanócitos para os queratinócitos 

das camadas suprabasais, no processo de pigmentação da epiderme 10. 

 A progressão de melanócitos normais para melanócitos névicos pode 

ser iniciada pela perda de contato de melanócitos e queratinócitos. Na 

epiderme, queratinócitos e melanócitos formam junções aderentes 

 



 5 

(mediadas por E-caderina) e junções comunicantes (mediadas por conexina 

43). Estas moléculas parecem ter sua expressão diminuída em lesões 

névicas 10,11. A perda de interações mediadas por E-caderina está associada 

à translocação de β-catenina para o núcleo, com conseqüente transcrição de 

genes associados à duplicação celular. Freqüentemente, melanócitos não 

tumorais são encontrados na junção dermo-epidérmica, onde passam a 

interagir com fibroblastos estromais. 

 A lesão névica é caracterizada pela proliferação de melanócitos 

(inicialmente, uma hiperplasia). A progressão tumoral parece estar 

associada à manutenção das células névicas em estado proliferativo, ou, 

alternativamente, progressivamente mais resistentes à morte celular por 

desalojamento (anoikis) 12. Estes eventos podem ser observados quer na 

epiderme quanto na derme. Na derme, a interação entre células de 

melanoma e fibroblastos dérmicos parece estar associada não só à 

persistência da lesão, mas também a sua progressão para metástase. Estes 

eventos celulares estão associados à flutuação na expressão de um grande 

número de moléculas de adesão que foram inicialmente caracterizadas por 

métodos imuno-histoquímicos: E-caderina é substituída por N-caderina 11; 

acumulam-se glicoconjugados como MUC18 13, condroitim-sulfato 

proteoglicano 14 e dissialogangliosídios 12,15,16. Embora seja descrita a 

associação entre a expressão destas moléculas e o fenômeno de 

progressão tumoral em melanomas, a função precisa destes 

glicoconjugados na aquisição do fenótipo transformado ainda é 
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desconhecida. Neste trabalho nosso foco recairá sobre os 

dissialogangliosídios. 

 

1.4. Alterações moleculares do melanoma 

 

1.4.1. Vias de proliferação celular 

 

 Melanomas, como todos os cânceres, surgem devido ao acúmulo de 

mutações que levam ao descontrole de transcrição ou função dos produtos 

de genes críticos para a proliferação, diferenciação e morte celular. Células 

de cânceres proliferam de maneira descontrolada, além de perderem a 

dependência de estímulos externos para proliferarem 17. Moléculas que 

regulam a proliferação encontram-se alteradas, ora em níveis aumentados, 

ou constitutivamente ativadas, ora em níveis diminuídos, no caso de 

moléculas inibitórias do ciclo celular. Elementos que controlam a transição 

entre as fases G1 e S do ciclo celular estão freqüentemente desregulados 

em melanomas 18,19. Elementos-chave para o controle do ciclo celular de 

melanócitos são os produtos do gene CDKN2a. Este gene codifica duas 

proteínas distintas, ambas com funções no controle do ciclo celular. A 

primeira corresponde a p16, um inibidor de quinases dependentes de ciclina 

da transição entre G1 e S; a segunda é p19ARF, associada à via de p53, 

produto de um gene supressor de tumor que controla parada ao longo das 

fases do ciclo celular e o processo de morte celular.  
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 As ciclinas da transição da fase G1 e S são as ciclinas D (D1, D2, e 

D3) e E. Estas moléculas são subunidades regulatórias de quinases (cdk, 

cyclin dependent kinases) que controlam a função das proteínas da família 

Retinoblastoma (p.e.: Rb, p107 e p130). As ciclinas D e E controlam as 

atividades de cdk2, cdk4 e cdk6. A atividade de cdk4, por exemplo, é inibida 

por p16 20. Síndromes de predisposição genética ao melanoma têm nos 

ensinado a importância destas vias de controle do ciclo para o 

desenvolvimento da neoplasia. É freqüente a perda de expressão de p16 em 

melanomas. Com isto, libera-se uma alça inibitória de controle de cdk4, que 

ativo fosforilaria Rb, levando a sua inibição e conseqüente transição da fase 

G1 para S.  

 Esta transição entre fases do ciclo celular está também sob estrito 

controle de fatores externos, como uma série de fatores de crescimento, 

como o fator de crescimento epidermal (EGF) e membros da família dos 

fatores de crescimento de fibroblastos (FGF), onde destacamos FGF-1 

(também chamado de aFGF, ou acídico) e FGF-2 (bFGF, ou básico) 21. 

Estes fatores de crescimento apresentam características interessantes. A 

efetiva transdução de sinal depende da aproximação física de duas ou mais 

moléculas dos receptores dos fatores de crescimento, que são receptores 

com atividade de tirosino-quinases ativada na dependência da presença do 

fator de crescimento, em condições normais. A aproximação entre as 

unidades de receptores é seguida de transfosforilação, que desencadeia 

uma cascata de sinalização que inclui a ativação de pequenas GTPases da 

família de Ras, ativação de Raf e outras quinases que induzem a transcrição 
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de ciclinas da transição G1/S. Uma alteração freqüente em lesões 

melanocítica é a mutação em um dos membros da família Raf, b-Raf, que o 

mantém constitutivamente ativado 1,22. Assim, pode-se entender a autonomia 

de proliferação de melanomas, que em alguns casos independem da 

estimulação de fatores exógenos ou extracelulares para crescimento. 

A aproximação física dos receptores dos fatores de crescimento e a 

ativação de Ras ocorrem ao nível da membrana plasmática. Há evidências 

crescentes que os glicoconjugados e lipídios presentes na membrana 

plasmática podem interferir positiva ou negativamente nestes fenômenos. Os 

fatores de crescimento não atuam somente no controle da proliferação 

celular. FGFs estão associados à sobrevivência celular; EGF e FGFs podem 

atuar estimulando a migração celular, por ativação de integrinas, mediadores 

das interações entre células e matriz extracelular 23. 

 

1.4.2. Vias de morte celular 

 

O processo de morte celular é complexo, e inúmeros eventos e 

diversas moléculas encontram-se envolvidos. Quando a célula sofre um 

agravo que não pode ser reparado, ela ativa vias de sinalização que podem 

culminar com a morte. Quando esse evento é programado, ele pode ser 

então chamado de morte celular programada. Existem alguns tipos de morte 

desse tipo 24. A mais estudada é a apoptose, atualmente definida como 

morte celular dependente de ativação de caspases, cisteíno-proteases com 

especificidade para substratos contendo um resíduo de ácido aspártico. 
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Dentre as alterações morfológicas mais importantes estão: arredondamento 

da célula, com perda de adesão, condensação da cromatina e extrusão de 

água, alterações na membrana (blebs) e formação de corpos apoptóticos. É 

freqüente o envolvimento das mitocôndrias neste processo de morte celular 

25. Observa-se a alteração do potencial da membrana da mitocôndria, que 

leva à liberação de citocromo c, que junto com outras moléculas, ativam vias 

de morte. A fragmentação do DNA ocorre através da ação de enzimas como 

a CAD (caspase-activated Dnase, Dnase ativada por caspase) após a 

degradação de sua proteína inibitória, o ICAD, que é substrato de caspase-

3. Outros eventos podem ocorrer, dependendo do tipo celular. Um evento 

que tem sido útil para detecção do processo de apoptose é a perda de 

assimetria de lipídios da membrana, especificamente a exposição de 

fosfatidilserina no folheto externo da membrana plasmática. A exposição de 

fosfatidilserina pode ser determinada usando-se anexina V, uma molécula 

ligante de fosfatidilserina. Numa perspectiva biológica, a perda da simetria 

dos fosfolipídios da membrana é reconhecida como um sinal de opsonização 

e induz a fagocitose dos corpos apoptóticos (eat me signal). Este processo 

biológico evolui com uma resposta de supressão à resposta inflamatória, o 

que contribui para a remoção de células mortas dos tecidos sem que haja 

importantes alterações na arquitetura tecidual, fundamental para o processo 

de regeneração tecidual.  

 Células tumorais, no entanto, são selecionadas pela capacidade 

progressiva de evasão à morte, ou evasão à apoptose. Como se pôde 

depreender do parágrafo anterior, o processo de morte celular é complexo e 
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regulado por diferentes vias de sinalização. O escape à morte é decorrente 

de alterações nos controles destas vias. Em melanomas, a sobrevivência 

celular depende freqüentemente da ativação de uma serina/treonina-

quinase, Akt (ou PKB). Akt é funcional quando ativada, por exemplo por 

PI3K (fosfoinositídeo-3 quinase). A função de PI3K por sua vez é controlada 

negativamente por PTEN, uma fosfatase. Assim, a atividade de PTEN 

desativa a via de PI3K e Akt, levando a célula à morte celular. A expressão 

de PTEN é perdida em alguns tumores humanos, inclusive em melanomas 

(30-50% dos casos) levando a ativação constitutiva de PI3K 26,27. 

 Um dos fenômenos que ocorrem quando a célula ativa vias de morte 

é a liberação de citocromo c, antes contido no espaço intermembranas da 

mitocôndria. Uma vez liberado, citocromo c se liga a Apaf-1, formando um 

complexo conhecido como o apoptossomo, que ativa caspase-9, 

desencadeando o processo de morte. Há relatos de que melanomas 

metastáticos perderiam a expressão de Apaf-1 28. A via de morte também 

pode ser ativada de modo independente da ativação de componentes 

presentes na mitocôndria (via intrínseca). A ativação de receptores, como 

por exemplo FAS (CD95), pelo seu ligante induz o processo de morte (via 

extrínseca). Em melanomas, e também em outros tumores como o 

carcinoma hepatocelular, a expressão de CD95 encontra-se reduzida 25. 

Uma vez ativados, os receptores enviam sinais intracelulares que ativam 

moléculas pró-apoptóticas, como a caspase-8. Inibidores da ativação dessa 

molécula, como FLIP (Fas-Ligand inhibiting protein), encontram-se em níveis 

aumentados em melanomas. 
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1.4.3. Mecanismos de resistência 

 

 Atualmente, os tratamentos convencionais quando o melanoma se 

encontra em estádios avançados são, além da remoção cirúrgica do tumor, o 

tratamento com diversas drogas, a quimioterapia. O índice de resposta dos 

pacientes a estes tratamentos é muito baixo, não ultrapassando a faixa dos 

30% a fração de pacientes com respostas objetivas. Melanomas figuram 

assim entre os cânceres humanos mais resistentes a diferentes tratamentos. 

Essa má resposta é devida em parte ao fato das células tumorais adquirirem 

resistência a diferentes indutores de morte celular. Os regimes 

quimioterápicos para o tratamento de melanoma incluem o uso de drogas 

como cisplatina, dacarbazina e temozolamida, e eventualmente alcalóides 

da vinca, como vimblastina. O mecanismo de ação destas drogas será 

discutido na seção 1.7 desta Introdução. Além disso, muitos desses 

tratamentos não são isentos de efeitos secundários, como o 

desenvolvimento de vitiligo 29. 

 Têm sido descritos diversos mecanismos de aquisição de resistência 

a quimioterapia no melanoma. Um deles é a capacidade das células de 

manter baixas concentrações intracelulares das drogas. A extrusão das 

drogas é mediada por membros da família da glicoproteína P (Pgp) e MDR 

(multidrug resistance). Melanomas acumulam altos níveis destas proteínas 

na sua membrana plasmática, que atuam como bombas reversas de drogas 

para o meio extracelular. 
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 Os glicoconjugados, entre eles os glicoesfingolipídios, também estão 

envolvidos na resistência adquirida dos tumores. Estudos têm mostrado que 

a superexpressão da enzima glucosilceramida-sintase, que atua sobre 

moléculas de ceramida, convertendo-a em glucosilceramida, contribui para a 

resistência de tumores a drogas 30. Evidências da literatura sugerem que a 

inibição da glucosilceramida-sintase diminui a expressão de Pgp, levando 

assim ao aumento da sensibilidade das células a drogas 30. Também se 

especula que esta ação deva-se ao controle dos níveis intracelulares de 

ceramida, uma molécula associada à indução da morte celular. De acordo 

com esta noção, linhagens de carcinoma epidermóide que são resistentes a 

algumas drogas como vimblastina acumulam glucosilceramida, sugerindo 

que a atividade da glucosilceramida-sintase esteja alta nestas células 31. Em 

melanomas, o acúmulo de glucosilceramida é acompanhado pela sua 

subseqüente modificação em glicoesfingolipídios mais complexos, com 

acúmulo de diversas formas de gangliosídios (vide seção 1.5.1). 

 Outros mecanismos de resistência a drogas que tumores 

freqüentemente apresentam é o escape das vias de indução a morte. Um 

dos principais genes envolvidos com a indução de vias de morte celular é o 

gene p53. Esse gene encontra-se mutado em cerca de 50% dos tumores 

humanos. Contudo, em melanomas, raramente p53 está mutado 32,33. Em 

trabalho relacionado ao modelo explorado nesta tese, mostramos que a 

progressão para melanomas de crescimento vertical é acompanhada por 

acúmulo de uma molécula chamada nucleofosmina 34,35 (em anexo C). Esta 

proteína, identificada em outros estudos de comparação sistemática entre 

 



 13

linhagens e espécimes tumorais 35 (em anexo C) é um potencial inibidor da 

função de p53. Assim, apesar de p53 não se encontrar freqüentemente 

mutado em melanomas, sua função não está necessariamente preservada 

nestes tumores. Ainda, outras moléculas envolvidas com o processo de 

morte encontram-se alteradas, como as anteriormente citadas. 

 

1.5. Gangliosídios 

 

Gangliosídios são glicoesfingolipídios contendo pelo menos um 

resíduo de ácido siálico. Glicoesfingolipídios são uma classe de lipídios que 

fazem parte da estrutura da membrana celular. São formados por uma 

molécula de ceramida, a qual é constituída por uma cauda de ácido graxo e 

uma molécula de esfingosina. A ceramida é sintetizada no retículo 

endoplasmático através da hidrólise de esfingomielina por esfingomielinases, 

ou através da síntese de novo pela ceramida sintase 36. A ceramida é então 

transportada para o complexo de Golgi, onde enzimas conhecidas como 

glicosiltransferases adicionam diferentes carboidratos a sua estrutura 37. 

Inicialmente, uma glucose ou uma galactose é adicionada, dando origem à 

glucosilceramida ou galactosilceramida. Estas reações se dão na face 

citossólica da membrana do complexo de Golgi. A biossíntese de 

gangliosídios se inicia a partir da formação da glucosilceramida, após ação 

da enzima glucosilceramida-sintase.  

A glucosilceramida é então transferida para a porção luminal do Golgi, 

onde é modificada pela adição de um resíduo de galactose dando origem à 
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lactosilceramida (Galβ1-4Glcβ1-Cer). A adição de um resíduo de ácido 

siálico à lactosilceramida dá origem ao gangliosídio mais simples de nossas 

células, o monossialogangliosídio GM3 (de acordo com a nomenclatura dada 

por Svennerholm 38). Esta adição é catalisada  pela ação da enzima GM3-

sintase, que faz parte de uma família de enzimas, conhecidas como 

sialiltransferases 39-41. A ação de outras sialiltransferases e outras 

glicosiltransferases torna os gangliosídios mais complexos. Estas enzimas 

foram clonadas nos últimos anos, mostrando-se bastante específicas. Assim, 

a enzima responsável pela conversão de GM3 em GD3, denominada GD3-

sintase, e renomeada para ST8SiaI 40, adiciona um resíduo de ácido siálico 

somente a GM3 fazendo uma ligação entre dois resíduos de ácido siálico 

(figura 1). Sua função parece estar relacionada à maturação de linfócitos e 

em tumores sua atividade se encontra bastante aumentada 42. 

Os gangliosídios são então caracterizados por apresentarem pelo 

menos um resíduo de ácido siálico em sua composição. Ácidos siálicos 

pertencem a uma família de açúcares (monossacarídios) aniônicos, 

derivados da condensação de ácido pirúvico (C1-C3) e N-acetil-manosamina 

(C4-C9). Estes açúcares são encontrados na posição terminal das cadeias 

de glicoproteínas e glicolipídios, sendo responsáveis em parte pelo caráter 

eletronegativo da superfície de células de mamíferos. Devido a sua posição 

terminal e a sua carga negativa, os oligossacarídeos sialilados se tornaram 

de grande importância no processo de reconhecimento célula-célula 43. 

Ácidos siálicos podem estar envolvidos na inibição de interações 

moleculares, por efeito eletrostático por exemplo, bloqueando adesão 
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celular; ou, ainda serem receptores específicos de lectinas animais 

(selectinas ou sialoadesinas) ou adesinas, mediando assim interações 

celulares 44. De fato, membros de uma família crescente de sialoadesinas 

(Siglecs, da qual fazem parte a glicoproteína associada à mielina, MAG) são 

ligantes específicos de gangliosídios 45. 

Glicoesfingolipídios foram classicamente descritos como moléculas 

receptoras envolvidas no reconhecimento de antígenos e toxinas de 

microorganismos. Outras funções para essa classe de moléculas têm sido 

bastante exploradas, como o seu envolvimento em processos de 

reconhecimento e de adesão célula à célula, além de moduladores de vias 

de sinalização 46. Entre as vias de sinalização, estão envolvidas as de 

muitos processos celulares como diferenciação 47-49, proliferação 50,51 e 

morte celular 36,52. Além disso, enzimas que participam da regulação da 

biossíntese de glicoesfingolipídios, como a glucosilceramida-sintase, 

encontram-se alteradas no processo de transformação celular 30. Estes 

estudos freqüentemente utilizam inibidores da enzima glucosilceramida-

sintase como ferramenta para avaliação da modulação por 

glicoesfingolipídios. Dentre eles, existem basicamente dois grupos de 

inibidores de glucosilceramida-sintase: (a) inibidores que levam a um 

aumento dos níveis intracelulares de ceramida; (b) inibidores que não estão 

associados a um aumento nos níveis intracelulares de ceramida. Entre os 

inibidores deste último grupo está o PPPP (dL-treo-fenil-2-

hexadecanoilamino-3-pirrolidino-1-propanol) 53. Ao grupo de inibidores que 

elevam o conteúdo de ceramida pertencem moléculas como o PDMP (d-
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treo-1-fenil-2-decanoilamino-3-morfolino-1-propanol) e o imino-açúcar n-butil-

deoxinojirimicina (NB-DNJ) 54. O PDMP apresenta dois estereisômeros, o 

levógero (l-PDMP) e o dextrógero (d-PDMP), só este último é ativo inibidor 

da glucosilceramida-sintase. NB-DNJ mostrou-se eficaz na inibição do 

crescimento de tumores cerebrais de camundongo 55,56. O efeito de 

inibidores de glucosilceramida-sintase é pleiotrópico, podendo em parte ser 

devido ao aumento de ceramida, que como foi mencionado acima, tem sido 

amplamente estudada como indutora de morte e moduladora da expressão 

de moléculas associadas à resistência a múltiplas drogas. Inibidores como 

PPPP são úteis para o estudo da função dos glicoesfingolipídios 

propriamente ditos, uma vez que não interfeririam com o acúmulo de 

ceramida intracelular. 

 Gangliosídios estão associados a diferentes funções. Como 

mencionado anteriormente, alguns gangliosídios têm sua expressão 

associada à progressão de tumores. Apesar de descritos há vários anos 

como moléculas associadas a tumor, ainda não se sabe ao certo se essas 

moléculas estão envolvidas positivamente com progressão tumoral ou se 

são conseqüência deste processo. Por exemplo, a inibição da expressão de 

GD3 diminui o crescimento de tumores experimentais. Entre os possíveis 

mecanismos para o fenômeno está a modulação da expressão do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF-A), e conseqüente inibição do 

processo de angiogênese 57. Ainda, uma conseqüência desta inibição é a 

modulação negativa do processo de migração celular, envolvida no processo 

de aparecimento de metástases 58. Outras funções também são atribuídas a 
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esses glicoesfingolipídios, como moduladores da morte celular 59-61 ou 

indutores da proliferação 62,63. 
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Figura 1. Biossíntese de gangliosídios. A glucosilceramida-sintase é uma enzima 
que adiciona um resíduo de glucose a ceramida, dando origem à glucosilceramida. 
Após adição de um resíduo de galactose a glucosilceramida-sintase, forma-se a 
lactosilceramida, base para a formação do gangliosídio menos complexo, o GM3. A 
partir desse gangliosídio, que se caracteriza pela presença de um resíduo de ácido 
siálico, originam-se os outros gangliosídios. 
 

1.5.1. Gangliosídios como marcadores tumorais 

 

Os gangliosídios estão geralmente localizados no folheto extracelular 

das membranas plasmáticas de células de vertebrados. São comumente 

encontrados na membrana de células do sistema nervoso, onde 

gangliosídios fazem parte de cerca de 5-10% dos lipídios totais da 

membrana. Contudo, também são encontrados em menor extensão em 

outros tipos celulares. 
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 Apesar de ser o GM3 (Siaα2-3Galβ1-4Glcβ1-Cer) o gangliosídio mais 

freqüentemente encontrado em diversos tumores, gangliosídios mais 

complexos como os dissialogangliosídios GD3 (Siaα2-8Siaα2-3Galβ1-

4Glcβ1-Cer) e GD2 (Siaα2-8Siaα2-3[GalNAcβ1-4]Galβ1-4Glcβ1-Cer), são 

considerados marcadores tumorais para vários tipos de neoplasias da crista 

neural, como por exemplo, melanomas. Estes marcadores tumorais são 

expressos de maneira alterada, ora apresentando maiores níveis ou 

sofrendo alterações de acetilação. Assim, estes dissialogangliosídios podem 

ser modificados apresentando substituições nos resíduos de ácido siálico, 

gerando por exemplo 9-O-acetil-GD3 ou de-N-acetil-GD3 64,65. 

 GD3 é considerado um marcador tumoral, apesar de ser encontrado 

em várias células normais, porém, em níveis mais baixos. Assim GD3 é 

encontrado na medula adrenal, nas ilhotas de Langerhans e também em 

melanócitos normais 12,15,16. Portanto, como em praticamente todos os 

exemplos de marcadores tumorais até agora definidos, os gangliosídios são 

marcadores associados a tumor, e não tumor-específicos. Apesar das 

modificações encontradas na expressão dos dissialogangliosídios serem 

mais freqüentemente detectadas em lesões metastáticas, quando 

comparadas aos tumores primários, seu papel ao longo da progressão 

tumoral ainda é desconhecido. Também não é conhecido se a expressão de 

dissialogangliosídios varia ao longo da progressão tumoral como 

conseqüência da interação do melanócito ou da célula de melanoma com 

células de diferentes microambientes, por exemplo, epiderme, derme e 

eventualmente no parênquima do órgão sede da metástase 39. 
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1.5.2. GD3 e o estudo da progressão do melanoma 

 

 Antes da clonagem da GD3-sintase, diferentes abordagens para se 

estabelecer o papel biológico de gangliosídios foram avaliadas. De maneira 

geral, estes experimentos foram feitos adicionando-se gangliosídios 

exógenos ao meio de cultura de diferentes tipos celulares. No entanto, 

gangliosídios são moléculas anfipáticas que em solução apresentam-se na 

forma de micelas ou vesículas que podem sofrer partição, incorporando-se 

às membranas celulares e então se redistribuindo na superfície celular. 

Ainda, gangliosídios exógenos podem agir como detergentes e quelantes. 

Assim questiona-se se a adição de gangliosídios exógenos às células em 

cultura reflita a função verdadeiramente biológica dos gangliosídios 

produzidos endogenamente 66-68. 

 De outro lado, estudos abordando a expressão de gangliosídios 

endógenos sugerem algumas funções biológicas relevantes. Estudos de 

distribuição de gangliosídios sintetizados endogenamente (como o GD3 e 

GD2, em linhagens de melanomas humanos) demonstraram que estes se 

localizam preferencialmente nas placas de adesão, microdomínios 

especializados da membrana plasmática 69,70. O papel de gangliosídios na 

estabilidade ou função de proteínas presentes na placa de adesão (por 

exemplo, integrinas) ainda não está completamente esclarecido. Dados de 

Hakomori e colaboradores sugerem que o monossialogangliosídio GM3 atue 

como modulador negativo da resposta migratória, através de sua interação 
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com CD9 71. Dados de nosso laboratório corroboram esta noção e sugerem 

que a expressão de GD3 e derivados em melanócitos estimulam diretamente 

a resposta haptotática de melanócitos murinos frente a laminina-1 (Duarte, 

Otake e Chammas, manuscrito em preparação). Em linhagens estabelecidas 

de neoplasias pulmonares do tipo pequenas células, a expressão de 

dissialogangliosídios como GD2 induziu simultaneamente aumento da 

capacidade invasiva das células em matrizes complexas, aumento de 

proliferação e inibição da apoptose das células GD2 positivas 63. 

 

1.5.3. Gangliosídios e o envolvimento com vias de proliferação  

 

 Alguns trabalhos sugerem que gangliosídios poderiam modular a 

resposta de alguns tipos celulares a fatores de crescimento como EGF e 

PDGF 72. Sugere-se que estes gangliosídios modulem a atividade quinase 

destes receptores de fatores de crescimento. O mecanismo deste fenômeno 

ainda não está esclarecido. Não se sabe ainda ao certo se este fenômeno 

depende de uma interação específica entre gangliosídios e receptores para 

fatores de crescimento ou se este é dependente das características físicas 

de membranas ricas em gangliosídios. 

 Estudos mais recentes sugerem que gangliosídios GM3 e GD3 

distribuem-se em microdomínios da membrana plasmática, co-localizando 

com quinases como c-Src, Rho A e Lyn 46,73,74, sugerindo um papel destes 

gangliosídios como moduladores de quinases que não só as associadas a 

receptores de fatores de crescimento. Estes estudos mostraram que os 
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gangliosídios co-particionam com estas quinases quando extratos celulares 

são feitos usando-se detergentes não iônicos. Apesar das evidências 

bioquímicas ainda não há evidência citoquímica de que isto de fato ocorra. 

Uma abordagem que tem se mostrado útil consiste na desestruturação 

destes microdomínios com compostos que têm afinidade por colesterol, 

como β-ciclodextrina, por exemplo 75. 

 Lloyd e colaboradores avaliaram o potencial tumorigênico de 

sublinhagens celulares deficientes em GD3, derivadas de uma linhagem 

celular rica em GD3. Nestes estudos, foi demonstrado que aquelas células 

são menos tumorigênicas que as células parentais 76. A relação entre a 

expressão de GD3 e atividade de quinases associadas à proliferação celular 

neste modelo não foi determinada. Ainda mais recentemente, Yu e 

colaboradores 77 modificaram geneticamente células de melanomas de 

hamster (que expressam tanto GD3 e 9-O-acetil-GD3), de maneira a diminuir a 

expressão dos dissialogangliosídios (abordagem anti-senso). Neste trabalho, 

mostrou-se que células dissialogangliosídios negativas proliferam menos 

que as células parentais. 

 O desenvolvimento de inibidores de glucosilceramida-sintase 

progressivamente mais específicos, como PPPP 53 vem permitindo a 

reavaliação do papel de glicoesfingolipídios. A depleção de 

glicoesfingolipídios de linhagens estabelecidas de fibroblastos tornou-os 

menos sensíveis à ação do fator de crescimento PDGF 78. Células de 

melanoma murino são potencialmente menos tumorigênicas e metastáticas 

quando depletadas de glicoesfingolipídios 79. Embora o mecanismo deste 
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fenômeno ainda não tenha sido avaliado, há evidência de que 

glicoesfingolipídios estão associados à proteção a morte celular induzida por 

quimioterápicos como vincristina, por exemplo 80. Um mecanismo alternativo 

residiria na influência que gangliosídios exerceriam sobre o microambiente 

tumoral, como vem sendo discutido mais recentemente 17,81. Há evidências 

de que gangliosídios podem influenciar o processo de angiogênese, 

favorecendo a sobrevivência e manutenção da massa de células tumorais 

82,83. Além disto, alguns gangliosídios são potencialmente 

imunossupressores, o que poderia atuar como elemento facilitador da 

manutenção da viabilidade da célula tumoral em seu microambiente apud 79. 

 

1.5.4. Outras funções de gangliosídios 
 

 Além de marcador tumoral, GD3 também é um marcador de atividade 

linfocitária. Por muito tempo assumiu-se que a expressão de GD3 estaria 

associada ao estado de proliferação celular de linfócitos ativados. Contudo, 

De Maria e colaboradores propuseram que a relação entre GD3 e ativação 

linfocitária não seja tão simples como se imaginava. Estes autores 

mostraram que a indução de morte celular (apoptose) induzida por Fas-Fas 

ligante é acompanhada da expressão aumentada da GD3-sintase e 

conseqüente acúmulo de GD3. O bloqueio da indução de GD3 sintase 

usando-se oligonucleotídios anti-senso é acompanhado de resistência a 

apoptose induzida pelo engajamento de Fas-Fas ligante. Esses resultados 

sugerem que GD3 seja um elemento downstream no processo de morte 
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celular induzida por Fas-Fas ligante 84. Além disso, células de carcinoma 

renal expressando outros gangliosídios, como GM1, GD1a e de GM2, induzem 

a morte de linfócitos T. quando cultivados no mesmo ambiente 85. Isso 

sugere algum papel de gangliosídios como possíveis moduladores da 

resposta imune. De fato, células tumorais liberam fatores para o meio 

extracelular, dentre eles, gangliosídios comumente expressos em tumores. 

GM3 e GD3 adicionados em culturas de monócitos inibem sua diferenciação 

em células dendríticas 48, o que poderia estar relacionado ao estado de 

imunossupressão observado em pacientes com tumores avançados. 

Contudo, não são somente células do sistema imune que seriam alvo da 

modulação da morte celular por gangliosídios. Diversos trabalhos têm 

mostrado a atividade de GD3 e seu papel na progressão do tumor. Pequenas 

células do pulmão que expressam o dissialogangliosídio GD2 apresentaram 

taxa de proliferação aumentada, além de capacidade de invasão maior. 

Quando foram tratadas com anticorpo monoclonal anti-GD2, tiveram 

supressão da proliferação e ativação de morte celular, sugerindo um papel 

importante na modulação da resposta proliferativa e/ou morte mediada por 

esse dissialogangliosídio 63. 

 A função pró-apoptótica de GD3 foi confirmada independentemente por 

diferentes grupos. O mecanismo pelo qual GD3 levaria as células à morte é 

bastante estudado. Muitos grupos especulam que GD3, de forma ainda não 

muito bem esclarecida, seria translocado para a mitocôndria e ativaria a 

morte celular mediada por liberação de citocromo c para o citoplasma 86. 

Estudos in vitro mostram que o dissialogangliosídio GD3 induz diretamente a 
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alteração de permeabilidade de mitocôndrias, associadas ao escape de 

citocromo c, que no citoplasma, induziria a ativação de caspase 87,88. Esta 

interação parece ser dependente de bcl-2 86. O ponto pendente quanto à 

relevância fisiológica desta interação recai sobre a distribuição topográfica 

de GD3, freqüentemente associada a membranas plasmáticas e lisossomos 

(quando do processo de sua degradação). É possível que gangliosídios 

derivados de GD3 (por exemplo, de-N-acetil-GD3, que parece ser 

preferencialmente intracelular 12) exerçam estas funções. García-Ruiz e col. 

(2000) 89 mostraram que lactosilceramida, um precursor dos gangliosídios, 

de distribuição sabidamente intracelular, exerceria o mesmo efeito que GD3 

89. 

 Além de induzir a morte em alguns tipos celulares, gangliosídios e 

outros glicoesfingolipídios podem também facilitar a morte induzida por 

diferentes tratamentos antitumorais. A presença de GD3 em linhagem de 

hepatoma humano sensibilizou esta a diferentes doses de radiação. Além 

disso, esse evento ativou moléculas anti-apoptóticas, como NFκB, e não 

induziu a ativação de proteínas de sobrevivência, como Akt 90. Nessa linha 

de sensibilização à morte induzida por quimioterápicos ou radiação 

ionizante, vários grupos têm pesquisado a ação de alguns quimioterápicos 

comumente usados no tratamento de melanomas e a possível modulação 

por glicoesfingolipídios. Drogas como fenretinida induz a morte de uma 

linhagem celular de neuroepitelioma contudo, a inibição de glucosilceramida-

sintase diminuiu a morte celular 91, sugerindo um possível envolvimento de 

alguns glicoesfingolipídios na resistência à morte celular. Nessa mesma 
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linha, a citotoxicidade induzida por vincristina aumenta quando células de 

leucemia são tratadas com inibidores dessa mesma enzima 80. É importante 

ressaltar que melanomas acumulam gangliosídios como GD3, o que sugere 

que estas células foram selecionadas pela capacidade de evasão à morte 

modulada pelo gangliosídio. Identificar as vias ou mecanismos de evasão 

poderia levar ao desenho de novas estratégias de quimiossensibilização. 

 Os mecanismos pelos quais gangliosídios poderiam estar interferindo 

com a resposta à morte pode variar. Como citado anteriormente, moléculas 

de sobrevivência, como Akt, podem modular ou não essa resposta 85. Isso 

parece variar de acordo com o tipo celular e o mecanismo de ação da droga 

utilizada. No momento, as informações da literatura não permitem predizer 

qual, ou quais vias de morte celular seriam potencialmente moduladas por 

glicoesfingolipídios e gangliosídios. Estudos de exploração deste fenômeno 

são necessários para se obter informações quanto às vias de potencial 

utilização para quimiossensibilização de tumores. 

 

1.7. Mecanismos de ação de drogas citotóxicas  

 

 Serão descritos abaixo os mecanismos de ação de algumas 

substâncias que serão usadas neste estudo e que são exemplos de drogas 

usadas na clínica para o tratamento do melanoma. Além destas drogas, 

usamos também estaurosporina (indolo[2,3-α]carbazole), um potente inibidor 

de PKC (proteína quinase C) e que atua como indutor não seletivo de morte 

celular por interferir na mobilização de estoques intracelulares de cálcio 92,93. 
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1.7.1. Cisplatina 

 

 Cisplatina (cis-diaminodicloroplatinum) é uma droga amplamente 

utilizada no tratamento de tumores descoberta por B. Rosenberg, na década 

de 60, que mostrou que a cisplatina inibia a proliferação de bactérias E. coli 

94. Não se sabe ao certo como cisplatina entra nas células, seja por difusão 

passiva ou mediada por algum facilitador. A baixa concentração de cloro 

intracelular facilita esse processo. Uma vez no espaço intracelular, os 

ligantes de cloro são trocados por moléculas de água 95, gerando formas 

altamente reativas: [Pt(NH3)2Cl(OH2)]+ e [Pt(NH3)2Cl(OH2)2]2+. Essas 

moléculas reagem com diversos alvos intracelulares, entre eles, o DNA, 

levando as células à morte 96. Cisplatina se liga preferencialmente no átomo 

N7 da guanina, especialmente em regiões com duas ou mais guaninas 

consecutivas. As ligações são principalmente intrafitas, ou seja, entre 

nucleotídios presentes na mesma fita do DNA (Fig. 2a). As reações ocorrem 

preferencialmente entre o dinucleotídios GG e AG, que são os principais 

alvos de citotoxicidade da cisplatina 97. 

 No passado se achava que a citotoxicidade da cisplatina era devida à 

inibição da síntese do DNA. Contudo, células com deficiência no sistema de 

reparo expostas a concentrações de cisplatina não foram induzidas à parada 

da síntese de DNA 98. As modificações por cisplatina na fita de DNA 

distorcem a estrutura da dupla fita, expondo a superfície da menor curvatura, 

onde se ligam diferentes classes de proteínas, como proteínas de reparo, 
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fatores de transcrição, proteínas do grupo de alta mobilidade (HMG) ou 

histonas H1 99. Além disso, como a cisplatina é uma droga não específica, 

que reage tanto com DNA mas também com proteínas, não se descarta a 

possibilidade da cisplatina ser um facilitador do processo de iniciação da 

apoptose 96. Proteínas HMG são uma família multifuncional de pequenas 

proteínas não histonas associadas à cromatina 100. Essas proteínas estão 

envolvidas na regulação gênica e manutenção da estrutura da cromatina. 

Proteínas da família HMG reconhecem algumas distorções no DNA e suas 

interações com o DNA distorcido regulam diretamente a transcrição ou 

facilitam a interação com outros fatores de transcrição 96. Por exemplo, o 

HMGB1 interage diretamente com p53 in vitro e aumenta a atividade de 

ligação ao DNA de p53. Linhagens de células tumorais que desenvolvem 

resistência cisplatina freqüentemente têm elevados níveis de HMGB1 99. 

Cisplatina induz apoptose em células expressando p53 normal ou não 

funcional 101. O principal mecanismo de reparo envolvido na resposta celular 

à cisplatina é o reparo por excisão de nucleotídeos (nucleotide excision 

repair, NER) 102, que envolve a participação de uma série de proteínas 

nucleares associadas ao quadro do Xeroderma pigmentosum (XPA a G). 

Indivíduos com variantes polimórficas destes genes têm risco elevado para o 

desenvolvimento de melanoma. Assim, parte da base da resistência à 

cisplatina pode ser uma disfunção do sistema de reparo que aumenta a 

susceptibilidade ao desenvolvimento da própria doença. 

 Um dos mecanismos de resistência à cisplatina pode ser sua 

inativação citosólica. Glutationa (GSH) e metalotioneína, que possuem 
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resíduos sulfidrila livres atuam dessa maneira. GSH se liga covalentemente 

à cisplatina em concentrações fisiológicas e pode inibir a conversão dos 

adutos de DNA. Conjugados de GSH com cisplatina são exportadas das 

células por uma bomba dependente de ATP. Metalotioneina é uma 

metaloproteína rica em cisteína de baixa massa molecular que reage 

diretamente com cisplatina 96.  

 

1.7.2. Temozolamida 

 

 Temozolamida (TMZ) é uma droga alquilante citostática pertencente a 

uma classe de pró-droga imidazotetrazina de segunda geração. TMZ 

decompõe-se espontaneamente, independente de ativação enzimática. Seu 

produto de hidrólise é o 5-(3-metiltriazeno-1-il)imidazole-4-carboxamide 

(MTIC) 94,103. MTIC metila o DNA em alvos nucleofílicos (Fig. 2b) como N7-G 

≥ N3-A > N1-A = N3-G = O6-G, de acordo com sua reatividade 103. Sua ação 

assim é equivalente à da dacarbazina (5-(3,3-dimethyl-1-triazeno) imidazole-

4-carboxamide = DTIC). Contudo, dacarbazina necessita ser ativada 

metabolicamente no fígado para formar a droga ativa MTIC 104.  

 A alquilação O6-G é revertida pela enzima O6-metilguanina-DNA 

metiltransferase (MGMT), uma enzima que é destruída após a catálise. 

Superexpressão da metiltransferase está associada à resistência à 

dacarbazina ou temozolamida 105. 
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1.7.3. Vimblastina 

 

 Vimblastina, assim como vincristina, são drogas naturais originadas 

de alcalóides da vinca, isoladas das folhas de Catharathus roseus. Suas 

folhas têm sido usadas devido as suas propriedades medicinais desde o 

século XVII. Somente no final da década de 50 descobriu-se sua atividade 

antimitótica e foi assim melhor aplicada para fins terapêuticos, 

especialmente em tratamento contra o câncer. Alcalóides da vinca têm sido 

usados na clínica há mais de 40 anos 106. 

  Proteínas dos microtúbulos são os principais alvos de alcalóides da 

vinca. Microtúbulos são polímeros de proteínas que formam um tubo 

filamentoso e longo; componentes essenciais do citoesqueleto de todas 

células eucarióticas são essenciais no desenvolvimento e manutenção da 

estrutura celular, no transporte de vesículas e na divisão celular. 

Microtúbulos são constituídos por heterodímeros de α- e β-tubulinas. Sua 

polimerização é um processo dinâmico. Por interagirem com as subunidades 

β de tubulina no pólo de extensão do microtúbulo (plus end), vimblastina 

interfere na dinâmica da formação dos fusos mitóticos das células (Fig. 2c), 

levando-as à morte. Em concentrações baixas, a vimblastina não 

despolimeriza microtúbulos, mas bloqueia a mitose e leva as células à 

morte. 
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Figura 2. Alvos das drogas citotóxicas. As drogas cisplatina, temozolamida (tmz) 
e vimblastina possuem mecanismos de ação distintos. (A) A cisplatina reage com 
suas moléculas de platina (Pt) em macromoléculas alvos como o DNA; (B) A tmz 
gera espécies reativas que alquilam ou o nucleotídeo adenina ou guanina; (C) A 
vimblastina se liga a subunidades β da tubulina impedindo a polimerização dos 
microtúbulos na sua extremidade plus end.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar o papel de dissialogangliosídios, com ênfase em GD3 e 

derivados, no controle de proliferação e morte celular induzida em 

melanócitos e em células de melanoma.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 1. Comparar as linhagens celulares melan-a, linhagem não 

tumorigênica, com as linhagens tumorigênicas  Tm1 e Tm5, derivadas da 

primeira, com o objetivo de avaliar as vias de proliferação e morte celular 

envolvidas na progressão tumoral deste modelo. 

2. Avaliar o impacto da expressão da GD3-sintase, a sialiltransferase 

ST8SiaI, em parâmetros da proliferação e morte celular da linhagem não 

tumorigênica melan-a. Para tanto, os transfectantes GD3
+ foram comparados 

com as células parentais e transfectante controle. 

3. Avaliar o efeito da expressão de ST8SiaI na resposta dos 

transfectantes a diferentes fatores de crescimento, associados à progressão 
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tumoral de melanomas, como EGF, FGF-1 e FGF-2, de maneira comparativa 

ao transfectante controle, células GD3
-. 

 4. Avaliar se a expressão dos dissialogangliosídios está associada 

positiva ou negativamente à resposta a indutores de apoptose como 

estaurosporina e os quimioterápicos cisplatina, temozolamida e vimblastina, 

usados no tratamento de melanomas. 

 5. Avaliar o impacto da inibição da glucosilceramida-sintase nos 

fenômenos associados à proliferação e morte celular. Para se evitar que 

parte dos resultados sejam devidos ao acúmulo de ceramida intracelular, 

optou-se por utilizar o inibidor PPPP. Estender a análise para linhagem de 

melanoma humano, não geneticamente modificada. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Linhagens celulares 

 
 A linhagem celular de melanócito murino, melan-a, foi cedida por S. 

Hearing, via Prof. Michael Rabinovich. Esta linhagem deriva de melanócitos 

de camundongo C57bl/6 107 e é mantida em meio RPMI 1640 (Sigma, St. 

Louis, MO) em pH 6,9 suplementado com 5% de SBF (Gibco BRL, 

Argentina) e 200nM de PMA (Sigma, St. Louis).  

 As linhagens tumorigênicas, Tm1 e Tm5 foram obtidas submetendo-

se as células melan-a a ciclos de crescimento em agarose sólida com 

impedimento de adesão celular. As células assim selecionadas foram 

clonadas, dando origem aos clones Tm1 e Tm5, que se mostraram 

tumorigênicos 108. A linhagem Tm1 é um clone tumorigênico amelanótico, e a 

Tm5, um clone melanótico, que são mantidas nas mesmas condições de sua 

célula parental, melan-a, inclusive na presença de PMA. 

 A LB373Mel é uma linhagem de melanoma humano que foi cultivada 

em meio IMDM (Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium) em ph7,4 

suplementado com 10% de SBF, 219µg/mL de L-glutamina, 10nM de 

hidrocortisona, 100µM de aminoácidos não essenciais, 5µg/mL de insulina e 

10µg/mL de transferrina. Opcionalmente, 100µg/mL de estreptomicina e 

100U/µL de penicilina. 
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 Todas as linhagens utilizadas foram mantidas a 37oC em estufa com 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

 

3.2. Transfecção de ST8SiaI 

 
 Melan-a, que não expressa GD3 endógeno, foi transfectada com o 

gene da enzima ST8SiaI. Esta enzima é uma sialiltransferase responsável 

pela conversão de GM3 em GD3. A melan-a também foi transfectada com o 

plasmídeo vazio (pcDNA3) para avaliação do controle. As transfecções 

foram realizadas usando LipofectAMINE, de acordo com as instruções do 

fabricante, e os transfectantes gerados foram selecionados com 1,6 mg/mL 

de G418 e mantidos com 800 µg/mL. A eficiência da transfecção (expressão 

do transgene) foi avaliada por citometria de fluxo usando-se anticorpos 

específicos. Os clones obtidos foram mantidos na ausência de pressão 

seletiva por até 4 semanas, mantendo-se o fenótipo, o que sugere a possível 

integração do transgene. Os clones Me-pcDNA3 (GM3
+GD3

-) e Me-ST8SiaI 

(GM3
+GD3

+) representam respectivamente células transfectadas com o 

plasmídeo vazio e o contendo o gene ST8SiaI. A partir do clone Me-ST8SiaI, 

por plaqueamento em baixa densidade, isolaram-se os clones Me-ST8D4 

(GM3
+GD3

+) e Me-ST8D16 (GM3
+GD3

+). Em outra transfecção independente 

foram gerados os clones PC.C1 e PC.C3 (GM3
+GD3

-), ST8.C11 e ST8.C17 

(GM3
+GD3

+). 
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3.2.1. Avaliação da expressão de ST8SiaI por citometria de fluxo 

 
 A expressão dos gangliosídios na superfície celular foi avaliada nos 

diferentes transfectantes por imunofluorescência (dados do nosso 

laboratório) ou por citometria de fluxo nos diferentes clones gerados. O 

anticorpo anti-GM3, GMR6 (Dr. Tadashi, The Tokyo Metropolitan Institute of 

Medical Science, Japão) foi usado a 0,125µg/mL; ou o sobrenadante com o 

anti-GM3, DH2, foi usado na proporção de 1:4. O anticorpo anti-9-O-acetil-

GD3, conhecido como Jones (Sigma), foi usado na proporção de 1:150. O 

hibridoma que secreta o anticorpo anti-GD3, R24 (American Tissue Culture 

Collection) foi cultivado em meio RPMI-1640 suplementado com 10% de 

SBF em condições de cultura. O anticorpo R24 foi usado a 0,125µg/mL. As 

células foram lavadas com 1% de BSA/PBS e incubadas por 1 hora com 

anticorpos monoclonais. Após a incubação, as células foram lavadas 3x com 

1% de BSA/PBS e incubadas por 1 hora com IgG anti-camundongo 

conjugado a FITC (Pharmingen, San Diego CA), na proporção de 1:150, no 

escuro. As células foram lavadas 3x com 1% de BSA/PBS. A expressão de 

GM3, GD3 e 9-O-acetil-GD3 na superfície celular foi avaliada em citômetro de 

fluxo (FACScalibur, Beckton Dickson) após aquisição de 10000 eventos. 

 

3.3. Cultura de células 

 
 Os repiques foram feitos sistematicamente quando as células 

atingiam a subconfluência (cerca de 90%) e então plaqueadas em densidade 
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inicial de 30% da confluência, a cada 3 dias. As células eram lavadas 3x 

com PBSA/EDTA e soltas das garrafas pelo método enzimático, com 0,2% 

de tripsina (Instituto Adolfo Lutz) a 25°C por 2 minutos, e então a ação 

proteolítica da tripsina era bloqueada pela adição de meio de cultura 

suplementado com 5% de SBF, v:v. O número de células foi estimado por 

contagem direta em hemocitômetro (câmara de Neubauer) avaliando-se a 

viabilidade celular pelo método de exclusão por azul Tripan. 

 Quando os repiques não eram necessários, o meio de cultura das 

células era trocado sistematicamente a cada 3 dias, devido à degradação 

que o PMA sofre em soluções aquosas. As células eram lavadas 3x com 

PBSA e então novo meio de cultura era adicionado. 

 Para serem congeladas, as células foram centrifugadas, ressupensas 

em solução de congelamento com SBF e 10% de DMSO (Sigma, St Louis, 

MO), e estocadas em ampolas de congelamento a –70°C e após um mês, 

em nitrogênio líquido por tempo indeterminado. 

 

3.4. Proliferação celular 

 
 As células foram mantidas em condições de cultura na presença ou 

ausência de PMA por 15 horas ou 3 dias, como indicado nos experimentos. 

O meio das células foi renovado, na presença ou ausência de fatores de 

crescimento. Foram utilizados 2,5 ou 5 ng/mL de EGF, 5 ng/mL de FGF-1 ou 

de FGF-2 por 24 horas. Após o tempo determinado, avaliou-se a proliferação 

celular por contagem direta em câmara de Neubauer, número de células 
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metabolicamente ativas usando-se MTT ou ainda a distribuição das células 

em diferentes fases do ciclo celular, usando-se iodeto de propídio. 

 

3.4.1. Ciclo Celular 

 
 De acordo com a quantidade de DNA celular, avaliamos a distribuição 

das células nas diferentes fases do ciclo celular. A primeira fase é conhecida 

como G1 (gap 1), em que a célula passa por modificações para se preparar 

para entrar na fase S, na qual o DNA é sintetizado. Na fase S ocorre 

gradativamente a cópia do material genético. A seguir, na fase G2 (gap 2), a 

célula se prepara para entrar na fase M (mitose). Nessa fase o DNA 

replicado é organizado para a divisão entre as células-filhas. Após a divisão 

completa das células, cada uma entra na fase G0, ou então células 

proliferativas entram em G1 para a preparação para uma próxima replicação. 

 A avaliação da distribuição das fases das células ao longo ciclo foi 

feita através da incorporação de iodeto de propídio (PI), um fluorocromo que 

se intercala estequiometricamente a cada 4 pares de bases do DNA. Foi 

utilizada uma solução contendo iodeto de propídio e RNAse, necessária para 

a degradação do RNA presente. 

 Foram plaqueadas 104 células em placas de 9,6cm2 (~103 

células/cm2). As células foram mantidas sob condições de cultura, e após o 

tratamento indicado, foram recolhidos o sobrenadante e as células aderidas, 

que foram soltas por ação proteolítica. Foram então suspensas em 1mL de 

etanol a 70% para permeabilização celular por pelo menos 2 horas ou por 

 



 38

até 20 dias a –20°C. As células foram lavadas 2x com PBS e ressuspensas 

em 200 µL de uma solução de iodeto de propídio, como segue: 200 µg/mL 

RNase A, 20 µg/mL de iodeto de propídio, 0,1% v:v de Triton X-100 (Sigma), 

em PBS 1x. Em seguida foram incubadas por 30 minutos, protegidas da luz, 

e a amostras foram adquiridas em citômetro de fluxo. Após a calibração, 

foram analisadas 10000 partículas por amostra, em fluxo de cerca de 300 

eventos/segundo. O conteúdo de DNA foi avaliado pela fluorescência 

vermelha, captada como fluorescência 2 (FL2), analisado em histograma 

representativo. 

 A análise de porcentagem de células nas diferentes fases do ciclo foi 

realizada utilizando-se o software Cell Quest ou ModFitLT v2.0 (PMac), e os 

dados foram analisados estatisticamente por ANOVA. 

 

3.4.2. MTT 

 
 MTT é um método de determinação in vitro do número de células 

metabolicamente ativas. É um ensaio quantitativo colorimétrico que mede a 

proliferação, a viabilidade e toxicidade celular. MTT é um sal de tetrazolium 

amarelo. Oxirredução de MTT leva à formação de cristais de formazan 

insolúveis em água e de coloração azul escura. Esta reação ocorre apenas 

em células viáveis, através da enzima mitocondrial succinato desidrogenase. 

Os cristais formados são solubilizados e a absorbância da solução é medida 

em espectrofotômetro, e a absorbância medida é convertida e 
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correlacionada diretamente com o número de células metabolicamente 

ativas. 

 Para os ensaios de proliferação, as células foram plaqueadas em 

densidades iniciais de 103 células em placas de 96 poços 

(3,1x103células/cm2) e mantidas em condições de cultura. 

 Após o tratamento indicado, foi adicionado ao meio de cultura 0,5 

mg/mL de MTT. As células foram incubadas em estufa de CO2, com 

atmosfera úmida e a 37°C por 4 horas, e após esse período foi adicionado 

tampão de solubilização e as placas foram incubadas por 15 horas em 

atmosfera umedecida a 37°C. Após esse período, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro a 595nm com filtro de referência em 655nm. Curvas de 

calibração com número conhecido de células foram feitas, permitindo assim 

a posterior conversão da absorbância da solução em número de células. 

 

3.5. Ensaios de morte celular 

 
 Foram semeadas 106 células em placas de 9,6cm2 (~105 células/cm2) 

em meio em condições de cultura e, após as células aderirem (cerca de 2 

horas), foram incubadas com diferentes tratamentos. 

 O sobrenadante foi separado e as células foram retiradas por digestão 

enzimática com tripsina a 0,2%.  
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3.5.1 Avaliação por JC1 

 
 O sobrenadante e as células aderidas foram ressuspensas em meio 

de cultura suplementado com 10% de SBF. Adicionou-se 200nM de JC1 e 

em seguida agitou-se intensamente por 20 segundos, e então as células 

foram lavadas 2x com PBS. Elas foram incubadas por 15 minutos em PBS e 

depois a morte celular foi avaliada no citômetro de fluxo. 

 A avaliação da morte celular foi feita através da incorporação de JC1, 

que é um fluorocromo catiônico que se difunde livremente para o interior da 

célula e se acumula dentro da mitocôndria, dependendo de seu potencial de 

membrana. Sua concentração no interior da mitocôndria está associada à 

formação de agregados de JC1. Enquanto monômero, JC1 emite 

fluorescência verde (525nm). Agregados de JC1 emitem fluorescência 

vermelha (590nm). Esta propriedade permite estimar a freqüência de células 

cujo potencial transmitocondrial (∆Ψm) foi dissipado 109-111. A despolarização 

da membrana da mitocôndria é um dos eventos iniciais da apoptose. A 

despolarização da mitocôndria é indicada pela diminuição da razão da 

intensidade da fluorescência vermelha/verde após a aquisição em citômetro 

de fluxo. Após a aquisição das amostras procedeu-se à análise usando 

softwares apropriados (Cell QuestTM, Becton&Dickinson; WinMDI 2.8, 

http://facs.scripps.edu/software.html). A análise foi feita em gráfico de 

dispersão dos pontos (dot plot), avaliando-se tamanho (FSC) vs. intensidade 

de fluorescência vermelha (FL2), ou intensidade de fluorescência verde 

(FL1) vs. intensidade de fluorescência vermelha (FL2), dependendo da 

incorporação de JC1 pelas células, de acordo com o experimento realizado. 
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Avaliaram-se as células que tinham diminuído FL2 e/ou FSC, já que a 

diminuição do volume celular é um evento que acompanha a morte celular. 

Os dados percentuais foram colocados em gráfico após serem normalizados 

com os respectivos controles. 

  

3.5.2. Avaliação por incorporação de iodeto de propídio 

 
 Após os tratamentos indicados, a morte celular foi avaliada através de 

incorporação de iodeto de propídio (PI) no DNA de acordo com o item 3.4.1, 

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

foram consideradas em morte celular, já que a fragmentação do DNA é um 

evento que acompanha o processo de morte celular. 

 

3.5.3. Avaliação por exclusão com azul Tripan 

 

 A morte celular também foi avaliada em alguns casos contando-se 

células em hemocitômetro, usando o método de exclusão por azul Tripan. 

Células viáveis não são permeáveis ao azul Tripan, excluindo-o. Células 

coradas em azul são inviáveis. 
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3.5.4.Ensaio de clonogenicidade 

 
 As células foram plaqueadas em condições de cultura em placas de 

60mm. Foram semeadas cerca de 600 células (21 células/cm2) e mantidas 

em condições de cultura na ausência de PMA por 14 dias. Após esse 

período, as placas foram lavadas 2x com PBS e as células foram fixadas 

com 3,7% de formaldeído por 15 minutos. As placas foram então lavadas 2x 

com PBS e coradas com 0,1% de violeta de cristal. O excesso de corante foi 

retirado por lavagem e o número de clones contados. 

 

3.5.5 Exposição de Fosfatidilserina (PS) na Superfície Celular 

 

 Em células normais viáveis, a fosfatidilserina está localizada na face 

citoplasmática da membrana celular. Entretanto, em células apoptóticas, a 

fosfatidilserina é translocada da face interna para a face externa da 

membrana plasmática, passando a ficar exposta na superfície celular. A 

anexina V é uma proteína de 35-36kDa ligante de fosfolipídios na presença 

de Ca+2, e que apresenta alta afinidade por fosfatidilserina. Assim, a 

marcação da superfície celular com anexina V funciona como um indicador 

de que as células encontram-se em apoptose.  

 Foram semeadas em placas de cultura de 6 poços, 3x105 células 

LB373Mel (~3x104 células/cm2), e mantidas sob condições de cultura 

durante 24 horas antes da realização dos experimentos. O meio de cultura 

foi então retirado, sendo as células lavadas com PBS e incubadas durante 
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24 horas com meio de cultura contendo ou não 25µM de cisplatina. Após o 

tempo de tratamento, as células foram coletadas por digestão enzimática 

junto com as células do sobrenadante. As células foram então lavadas 2 

vezes com PBS através de centrifugação a 250xg durante 5 minutos, 

ressuspendidas em 100µL de tampão de ligação (HEPES 10mM, NaCl 

140mM e CaCl2 2,2mM, pH 7.4) e incubadas com 5µL de anexina V 

conjugada com FITC (Molecular Probes) por 15 minutos no escuro em 

100µL de solução. Depois de decorrido o tempo de incubação da anexina V, 

as células foram marcadas com PI (4µg/mL, Sigma), para exclusão de 

células em processo de morte tardia ou oncose. As células foram 

submetidas à análise no citômetro de fluxo (FACScalibur, Beckton Dickson) 

e a porcentagem de células marcadas com anexina V e/ou PI foi 

determinada dentre um total de 10.000 eventos adquiridos para cada 

amostra. 

 

3.6. Tratamento com inibidores da glucosilceramida sintase 

 

3.6.1. PPPP 

 

 As células foram plaqueadas, e após a adesão foi adicionado ao meio 

de cultura 250nM de PPPP, e o controle foi mantido na presença de 0,1% de 

etanol. Após 3 dias, em subconfluência, as células foram retiradas por ação 
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enzimática e incubadas com anticorpos específicos, sendo avaliadas em 

citometria de fluxo, de acordo com o item 3.2.1. 

 

3.7. Migração celular 

 

 A migração das células em resposta à laminina foi quantificada em 

“Transwells” (Costar), que são insertos contendo membranas porosas de 

policarbonato que separam dois compartimentos. As membranas de 

policarbonato foram sensibilizadas com 10 µg/mL de laminina por 2 horas a 

37°C em meio de cultura sem SFB, e em seguida bloqueadas com uma 

solução de 1% de BSA em meio com SFB por 1 hora a temperatura 

ambiente. As células migraram por 2 horas a 37°C. Após esse período, as 

membranas foram fixadas em 3,7% de formaldeído em PBS. Em seguida, as 

membranas foram coradas com 1% de azul de toluidina em 1% de borax. As 

células que permaneceram na face superior da membrana foram retiradas 

mecanicamente. Os ensaios foram feitos em triplicatas e para a 

quantificação, 10 campos diferentes para cada replicata foram contados. A 

análise estatística utilizada foi ANOVA. 
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3.8. Ensaio de proteção a ribonuclease 

3.8.1. Extração de RNA 

 

As células foram cultivadas em garrafas de 75 cm2 até cerca de 80% 

de confluência, quando foram lavadas 2x com PBSA e incubadas com 1 mL 

de Trizol® (Life Technologies, USA). O material foi então transferido para um 

tubo de 1,6 mL e processadas como indicado abaixo ou opcionalmente 

estocado a –70°C. O homogeneizado foi incubado a temperatura ambiente 

por 5 minutos e em seguida foram adicionados 200 µL de clorofórmio para 

cada 1 mL de Trizol inicial. A mistura foi então homogenizada por inversão 

por 15 segundos e incubada a temperatura ambiente por 2,5 minutos. A 

mistura então foi centrifugada a 22000 g por 15 minutos, recolhendo-se o 

sobrenadante. Adicionou-se a este 500 µL de álcool isopropílico e incubou-

se por pelo menos 2 horas a –70°C. O pellet foi lavado com 1 mL de etanol a 

85% e a amostra foi agitada e centrifugada a 15000 g por 5 minutos. O pellet 

foi dissolvido em água tratada com DEPC (inibidor de RNAse), de acordo 

com o tamanho da amostra e armazenado a –70°C. 

 

3.8.2. Quantificação e integridade do RNA 

 
 A quantificação do RNA foi feita através da leitura por 

espectrofotômetro, a 260 nm, e a sua pureza foi estimada através da relação 

entre as leituras de 260 nm por 280 nm, devendo esta razão ser igual ou 
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superior a 1,7. A integridade do RNA total foi confirmada após a eletroforese 

em mini-gel analítico de agarose a 0,8% (Sigma), na qual as amostras 

apresentavam os RNAs ribossômicos 28S e 18S preservados. 

 

3.8.3. Metodologia de RPA 

 
 O ensaio de proteção a ribonuclease consiste em sintetizar RNAm 

antisenso marcado com UTP[α32P], usado como sondas para detecção de 

RNAm específico. Essa sonda é sintetizada em um sistema de transcrição in 

vitro utilizando como molde fragmentos das seqüências de RNAm de 

interesse, cada qual com tamanho distinto e clonados em um plasmídeo 

contendo o sítio de ligação da T7 RNA polimerase. Dessa forma, cada 

produto da transcrição terá um tamanho característico, diferente do outro. O 

conjunto de sondas é hibridizado ao RNA total da amostra de interesse, 

sendo esta reação seguida da ação de uma RNAse, que quebrará todos os 

RNAs de fita simples mantendo intactos aqueles que estiverem ligados às 

seqüências complementares. Esses RNAs restantes, protegidos da RNAse, 

são purificados e aplicados em gel desnaturante de poliacrilamida. Esse gel 

foi analisado por autorradiografia, mantendo-se o gel a –70°C, e o sinal 

gerado foi quantificado em um densitômetro e cada amostra foi comparada a 

uma banda de controle. As sondas utilizadas (Pharmigen, San Diego, CA)  

foram: RPA – mCyc-1 Multi-Probe Template Set – BD Pharmigen Techinal 

Data Sheet (número do catálogo: 556241) e RPA – mCyc-2 Multi-Probe 
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Template Set – BD Pharmigen Techinal Data Sheet (número do catálogo: 

45621P). 

 

3.8.4. Síntese das sondas 

 

 Para a síntese das sondas os seguintes reagentes foram adicionados, 

nesta ordem, em um tubo de 1,6 mL; 1 µL Rnasin (40 U/µL), 1 µL de uma 

mistura de nucleotídeos GACU (CTP, ATP, GTP - 2,5 mM e UTP – 61 µM), 2 

µL de DTT (Ditiotreitol 100 mM), 4µL de tampão de transcrição 5X, 1 µL da 

mistura de moldes de RNA de interesse, 10 µL de [α-32P]UTP, 1 µL RNA 

polimerase T7 (20 U/µL). Após suave agitação com auxílio de uma pipeta e 

uma rápida centrifugação, a mistura foi incubada a 37°C por 1 h. A reação foi 

finalizada com a adição de 2 µL de Dnase/Rnase-free (1 U/µL), quando 

então a mistura foi gentilmente homogenizada e incubada a 37°C por 30 

minutos. A esse tubo, foram adicionados em ordem: 26 µL de EDTA 20mM, 

25 µL de fenol saturado com Tris-HCl, 25 µL de clorofórmio:álcool isoamílico 

(50:1), 2 µL de RNAt de levedura (2 mg/mL), seguido de uma agitação 

vigorosa em um vortex e de uma centrifugação de 22.000xg por 5 minutos a 

temperatura ambiente. A fase aquosa da superfície foi transferida para um 

novo tubo de 1,6 mL ao qual adicionou-se 50 µL de clorofórmio:álcool 

isoamilico (50:1). Após homogenização em um vortex e centrifugação por 2 

minutos a temperatura ambiente, a fase aquosa foi transferida para um novo 

tubo de 1,6 mL ao qual adicionou-se 50 µL de acetato de amônio 4 M e 250 
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µL  de etanol absoluto gelado. A mistura foi homogeneizada por inversão e 

incubadas por 30 minutos a -70°C. Após isso, os tubos foram centrifugados 

por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante cuidadosamente retirados. Ao 

precipitado foram adicionados 100 µL de etanol a 90% gelado e o material, 

novamente cetrifugado por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante foi removido e 

o precipitado permaneceu a temperatura ambiente por 5 a 10 minutos para 

secagem. O precipitado foi ressuspendido em 50 µL de tampão de 

hibridização, rapidamente centrifugado e uma alíquota de 1 µL foi retirada, 

em duplicata, para quantificação da marcação em um contador de radiação 

beta (LS5000, Beckman). A amostra foi colocada em um tubo de cintilação 

contendo 5mL de aquasol (1 L de Triton X-100 da Merck; 0,6 g de POPOP 

da Sigma; 12 g de PPO da Sigma; 2 L de tolueno da Merck). As sondas 

poderiam ser mantidas a -20°C e serem usadas por duas hibridizações 

sucessivas. 

 

3.8.5. Preparação do RNA e hibridização 

 

 Para os ensaios de hibridização, foram usados 10 µg do RNA total de 

cada uma das amostras de interesse que foram aliquotadas cada qual em 

um tubo de 1,6 mL. Foi utilizado também um tubo contendo RNAt de 

levedura como controle negativo da reação. Como controle positivo do 

ensaio, utilizou-se um volume de 2 µg de RNA controle (Pharmigen, San 

Diego, CA). As amostras de RNA foram precipitadas, secas e 
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ressuspendidas, com auxílio de um vortex, em 8 µL do tampão de 

hibridização. As sondas foram diluídas para concentração apropriada, 

conforme as indicações do fabricante, cerca de 2x105 cpm/µL. A cada 

amostra de RNA foram adicionados 2 µL da sonda diluída e suavemente 

homogeneizados com pipeta. Para evitar evaporação, foram adicionados 50 

µL de óleo mineral em cada tubo. Os tubos contendo as amostras foram 

transferidos para um banho-seco pré-aquecido a 90°C que foi submetido a 

uma redução lenta da temperatura até 56°C por 12-16 h. 

3.8.6. Tratamentos com RNAse 

 

 Antes de proceder com o tratamento com RNAse, as amostras foram 

submetidas a uma redução gradativa da temperatura até 37°C por cerca de 

15 minutos. Após esse período, foi adicionado, sob o óleo mineral, 100 µL 

de uma solução de RNAse (2,5 mL de tampão de RNAse e 6 µL de Rnase A 

+ T1 (A: 80 ng/µL; T1: 250 U/µL volume para 20 amostras) e os tubos foram 

submetidos a uma centrifugação 22.000xg por 10 segundos e incubados por 

45 minutos a 30°C.  

 À parte, em um tubo de 1,6 mL, foram adicionados 18 µL de uma 

solução fresca de proteinase K (390 µL de tampão de proteinase K, 30 µL de 

proteinase K 10 mg/mL, 30 µL de RNAt de levedura, para 20 amostras). 

Com um pipetador, a fase inferior da reação de RNAse foi transferida para o 

tubo a solução de  proteinase K, homogenizada em vortex e centrifugada. A 

reação ocorreu a 37°C por 15 minutos. A esse tubo, foi adicionado 65 µL de 
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fenol saturado em Tris e 65 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (50:1) e, 

após homogenização vigorosa, foi submetido a centrifugação por 5 minutos 

à temperatura ambiente. A fase aquosa foi cuidadosamente transferida para 

um novo tubo ao qual foram adicionados 120 µL de acetato de amônio 4 M e 

650 µL de etanol absoluto gelado. Após homogenazação por inversão, o 

material foi incubado por 30 minutos a -70°C e centrifugado por 15 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi removido e o precipitado lavado com 100 µL de 

etanol a 90% gelado. Depois de uma nova centrifugação de 5 minutos a 4°C, 

o sobrenadante foi desprezado e o precipitado seco à temperatura ambiente. 

Antes de aplicar as amostras no gel, o material foi ressuspendido em 5 µL 

de tampão de amostra 1X , agitado com auxílio de um vortex e mantido por 3 

minutos a 90°C sendo posteriormente mantido em gelo até a aplicação. 

 

3.8.7. Resolução em gel das sondas protegidas 

 

 A eletroforese foi realizada em gel de poliacrilamida de 

aproximadamente 40 cm de altura e 0,4 mm de espessura. As placas de 

vidro utilizadas como molde foram devidamente limpas e siliconizadas antes 

da montagem do aparato para polimerização do gel. Para este ensaio, 

utilizou-se um gel de acrilamida com concentração final de 5%, e para tal 

foram necessários os seguintes reagentes: 74,5 mL de solução de 

acrilamida (19:1 acrilamida/bis): 8,85 mL de acrilamida 40%,  9,31 mL de 

bisacrilamida 2%, 7,45 mL de TBE 10X, 35,82 g de uréia, dH2O q.s.p. 
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74,5mL, 450 µL de persulfato de amônio 10%, 60 µL de TEMED. A solução 

foi imediatamente aplicada dentro do molde e todas as bolhas de ar foram 

removidas e, ao término da aplicação, um pente de 0,5 mm de espessura foi 

colocado para formação dos poços de aplicação. Após a polimerização 

(cerca de 1 hora) foi realizada uma pré-corrida em tampão TBE 0,5X em 

força constante de 40 watts por pelo menos 45 minutos. Após esse período, 

as amostras foram aplicadas sendo que em uma das canaletas, foi aplicada 

a sonda diluída em solução de hibridização para uma concentração de 1000-

2000 cpm que serve como marcador de tamanhos. As amostras migraram 

no gel até que o corante azul de bromofenol alcance 30cm, em força 

constante de 50 watts. Então, o aparato do gel foi desmontado, a placa 

menor removida e um papel filtro 3M foi colocado sobre o gel. Para secagem 

do gel, a montagem foi envolta em filme de plástico e transferida para o 

secador de gel onde permaneceu por 1 h a uma temperatura de 80°C. 

Posteriormente, um filme de Raio X, Kodak X-AR, foi exposto a esse gel em 

uma cassete com tela intensificante e mantido a -70°C por um período a ser 

determinado. A identificação das bandas correspondentes aos RNAs 

protegidos foi possível através da plotagem das distâncias entre elas em 

papel gráfico semi-log que fornecem uma curva padrão de distância de 

migração versus log do comprimento de nucleotídeo, conforme as instruções 

dos fabricantes. É importante observar que os comprimentos das sondas 

foram maiores do que o dos fragmentos protegidos devido à presença de 

sequências flanqueadoras nas sondas derivadas dos plasmídeos, que não 

hibridizam com o RNAm alvo. Utilizamos essa curva para estabelecer a 
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identidade das bandas protegidas da RNAses. As bandas impressionadas 

no autoradiograma foram quantificadas em um densitômetro 

IMAGEMASTER Pharmacia e expressas segundo o conteúdo de GAPDH 

presente na mesma amostra. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Avaliação da proliferação de linhagens não-

tumorigênica, melan-a, e tumorigênica, Tm1 

 

4.1.1 Resposta mitogênica a fatores de crescimento 

 

 Dados preliminares do nosso laboratório mostravam que a 

proliferação da linhagem de melanócitos murinos melan-a era dependente 

do éster de forbol, PMA. Esta dependência parecia ser parcialmente 

revertida quando fatores de crescimento eram adicionados à cultura. Células 

melan-a e Tm1 foram mantidas na ausência de PMA e cultivadas na 

presença de concentrações conhecidas de fatores de crescimento como 

EGF, FGF-1 e FGF-2 por um período de 16 horas, quando então foi 

realizado um ensaio de viabilidade celular, pelo método MTT (Fig. 3a), ou 

então se determinou a distribuição das células ao longo das diferentes fases 

do ciclo celular (Fig. 3b). O resultado mostra um aumento no número de 

células metabolicamente ativas quando a linhagem melan-a foi incubada 

com fator de crescimento de fibroblasto básico (FGF-2), mas não quando foi 

incubada com fator de crescimento epidermal (EGF), como mostrado na 

figura 3a. A linhagem tumorigênica Tm1 também foi tratada com esses 
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fatores de crescimento, mas não se mostrou responsiva a nenhum deles. 

Por outro lado, o número de células metabolicamente ativas nessa linhagem 

tumorigênica é maior do que na linhagem melan-a (Fig. 3a), sugerindo que a 

proliferação de células Tm1 é independente da adição exógena destes 

fatores de crescimento. A resposta mitogênica das células frente a FGF-1 foi 

verificada através da incorporação de iodeto de propídio. A linhagem melan-

a teve um estímulo proliferativo quando foi incubada com FGF-1, como 

observado pelo aumento nas fases S/G2/M do ciclo celular (Fig. 3b). A 

proliferação de Tm1 é independente da adição deste fator de crescimento, 

semelhante ao observado para FGF-2. De fato, como mostrado na Fig. 3b, a 

fração de células Tm1 nas fases S/G2/M em condições de deprivação de 

PMA é significativamente maior do que a fração de células melan-a em fase 

proliferativa nas mesmas condições. Esse resultado sugere que no processo 

de progressão, os mecanismos de controle da transição entre G1 e S foram 

atenuados na linhagem tumorigênica. Resultados semelhantes foram 

observados em relação à proliferação de Tm5, outra linhagem tumorigênica 

derivada de melan-a (dados não mostrados). 
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Figura 3. melan-a é responsiva a FGF-2 e FGF-1, mas não a EGF, enquanto a 
proliferação de Tm1, contraparte tumorigênica de melan-a, independe da 
adição destes fatores. As células melan-a e Tm1 foram mantidas sob condições 
de cultura na ausência de PMA, e depois incubadas com diferentes fatores de 
crescimento. (A) A viabilidade celular foi avaliada pelo método de MTT, realizado 
em triplicata, como descrito em material e métodos. (B) A fração proliferativa foi 
analisada após incorporação com iodeto de propídio. Cada barra representa 
média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata. (*p<0,01). 
 

4.1.2. Avaliação da expressão de ciclinas 

 
 A transição entre as diversas fases do ciclo celular depende da 

expressão de ciclinas. O nível de expressão de ciclinas foi avaliado de 

maneira comparativa nas linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 em condições 

estimuladas e não estimuladas pela adição exógena de fatores de 

crescimento. Avaliamos assim se a expressão de diferentes ciclinas está 

relacionada com o aumento da fração de células nas fases proliferativas 

dessas células. A expressão das ciclinas A2, B1, C, D1, D2, D3, A1, B2, E, F, 

G1, G2, I e H, foi avaliada através da expressão do RNA mensageiro (RNAm) 

dessas moléculas, em ensaio de proteção de Rnase, como descrito em 

material e métodos. 

 



 56

 A figura 4 mostra um exemplo de resultado típico deste ensaio, a 

intensidade das bandas correspondentes aos RNAs mensageiros dessas 

diferentes ciclinas; controle de carga de RNAm é feito analisando-se os 

níveis das mensagens de dois genes de expressão constitutiva, L32 e 

GAPDH. Apesar de ser responsiva a FGF-1 e FGF-2, a linhagem melan-a 

não apresentou modulação da expressão dessas ciclinas quando foi 

estimulada por estes fatores de crescimento exógenos. Contudo, pudemos 

observar que a intensidade das bandas correspondentes às ciclinas D1, D2 e 

D3 é maior em Tm1 do que em sua linhagem parental, melan-a. Esse 

aumento foi confirmado após comparação com as bandas controle 

(GAPDH), que foram usadas para normalizar a intensidade de cada amostra 

(inserto, Fig. 4). Essa diferença ocorreu independentemente das células 

terem sido previamente tratadas ou não com fatores de crescimento. O nível 

dos RNAs mensageiros de ciclinas do tipo D está aumentada, tanto na 

ausência quanto na presença de fatores de crescimento, o que sugere que 

Tm1 e Tm5 estão em constante proliferação mediada por ciclinas D. 

Resultados semelhantes foram também observados quando a abundância 

dos transcritos das linhagens melan-a, Tm1 e Tm5 foi avaliada por SAGE 

(serial analysis of gene expression), como discutido no manuscrito do anexo 

C 35. Na tabela 1, estão representados os dados da abundância relativa às 

tags referentes às ciclinas D1, D2 e D3, comparando os níveis de Tm1 e 

melan-a. Ainda, a análise dos transcritos mais abundantes sugere que vias 

dependentes de FGF estão constitutivamente ativas em Tm1 e Tm5, mas 

não em melan-a. Em conjunto, estes dados sugerem que, no modelo que 
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estudamos, a progressão para tumorigênese está associada à ativação 

constitutiva das vias de sinalização dependentes de FGF. Estes resultados 

nos permitiram definir um alvo específico para o estudo dos possíveis papéis 

de glicoesfingolipídios na progressão de melanomas. 
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Figura 4. Células tumorigênicas têm maior nível de expressão de ciclinas do 
tipo D do que células melan-a. As células foram mantidas por 16 horas na 
ausência de PMA e depois tratadas por 24 horas com 5ng/mL de FGF-1 ou FGF-2. 
O RNA total foi extraído e foi realizado RPA conforme descrito em material e 
métodos. O inserto mostra a normalização das amostras melan-a, Tm1 e Tm5 com 
a expressão do controle interno GAPDH. 
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TAG 
Unigene 

GENE Freqüência 
melan-a 

Freqüência 
Tm1 

Aumento 
relativo 

Diferença 

GTCCAGGAAA 
Mm.273049 

Ciclina D1 17,44 37 2,12 19,56 

GAAAGAAAGG 
Mm.333406 

Ciclina D2 1,09 5 4,59 3,91 

CTGCCTTAAT 
Mm.246520 

Ciclina D3 37,06 82 2,21 44,94 

 

Tabela 1. Aumento da expressão de ciclinas avaliado ple técnica de SAGE na 
linhagem tumorigênica Tm1. As células foram submetidas a ensaio de SAGE 
(Souza et al., Proteomics, in press 35 e em anexo C). O número de vezes que cada 
etiqueta (tag) está presente nas bibliotecas geradas foram corrigidas para um 
universo de 200000 etiquetas por biblioteca. A freqüência anotada é então 
proporcional à abundância de cada etiqueta nas células estudadas. Acúmulo de 
ciclinas D foi também observado na biblioteca de etiquetas de células Tm5.  
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4.2. Avaliação de dissialogangliosídios na proliferação 

celular de melanócitos murinos 

 
 Mostramos anteriormente que células transformadas têm alto índice 

proliferativo independentemente de estímulos externos. Como 

dissialogangliosídios são marcadores moleculares associados à progressão 

de melanomas humanos e sua função ainda não está bem esclarecida, 

avaliamos o possível papel modulador de GD3 na resposta proliferativa, 

induzida ou não por fatores de crescimento em células melan-a 

transfectadas com o gene ST8SiaI, ou uma construção controle. 

4.2.1 Expressão de gangliosídios em linhagem celular de 

melanócito murino 

 O gene de ST8SiaI, que codifica a glicosiltransferase responsável 

pela conversão do monossialogangliosídio GM3 no dissialogangliosídio GD3, 

foi transfectado em melan-a, a qual expressa GM3, mas não GD3. A figura 5 

mostra histogramas com a expressão de gangliosídios na superfície das 

células transfectadas. Os histogramas da esquerda mostram a expressão de 

GM3, onde podemos ver uma diminuição na expressão desse gangliosídio 

nos transfectantes de ST8SiaI. A segunda coluna de histogramas mostra a 

expressão de GD3, presente apenas nos transfectantes de ST8SiaI, os quais 

expressam quantidades diferentes de GD3 na sua superfície celular. As 

colunas da direita mostram a expressão de 9-O-acetil-GD3, que é um 

derivado de GD3 gerado a partir da acetilação dessa molécula. Assim, só as 
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células que expressam GD3 podem convertê-lo em 9-O-acetil-GD3. 

Curiosamente, as células GM3
+GD3

+ na cultura tendem a expressar 

principalmente 9-O-acetil-GD3, o que sugere que o sistema enzimático 

responsável pela biossíntese de 9-O-acetil-GD3 ou seja induzido pela 

expressão de ST8SiaI ou já esteja presente nas células melan-a. Outra 

transfecção foi realizada gerando diferentes clones que foram selecionados 

de acordo com a expressão de GD3 em sua superfície celular. A figura I do 

anexo A mostra a expressão de GM3 e GD3 nas células controle e nos clones 

mais comumente utilizados em nossos ensaios. PC.C1 e PC.C3 somente 

expressa GM3 (verde) enquanto que não há expressão de GD3 (rosa), 

mostrado na primeira fileira dessa figura. A fileira abaixo mostra que os 

clones ST8.C11 e ST8.C17 têm expressão de GD3 em sua supefície celular. 

Alguns ensaios foram realizados com outros clones de GD3-sintase, e a 

figura II do anexo A mostra a expressão de GD3 e de 9-O-acetil-GD3 nesses 

clones utilizados eventualmente. 
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Figura 5. Composição de gangliosídios nos diferentes transfectantes. As 
células foram incubadas com anticorpos específicos e os gangliosídios da 
superfície celular foram analisados por citometria de fluxo. A coluna da esquerda 
mostra a expressão de GM3 em todas as células; a central mostra a expressão de 
GD3; e a da direita mostra a expressão de 9-O-acetil-GD3. Me-pcDNA3: célula 
transfectada com o plasmídeo vazio; Me-ST8SiaI: célula transfectada com o gene 
da enzima ST8SiaI; Me-ST8D4 e Me-ST8D16: clones de Me-ST8SiaI. 
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4.2.2. Proliferação das células transfectadas 

 

 As células transfectadas foram colocadas em placas de 35mm na 

densidade inicial de 3x104 células (~3x103/cm2), em triplicata, e mantidas 

sob condição de cultura por até 4 dias. O número de células a cada dia foi 

determinado por contagem direta ou por medida estimativa usando-se o 

ensaio de MTT. Os tempos de duplicação de todos os clones gerados a 

partir de melan-a mostraram-se dentro do intervalo de 18 a 19 horas, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre eles. Assim, a 

expressão do dissialogangliosídio não conferiu uma vantagem proliferativa 

por si só (dados não mostrados). 

 

4.2.3. Proliferação celular é dependente de PMA 

 
 Melan-a e os transfectantes gerados foram mantidos nas mesmas 

condições de cultura, inclusive na presença de PMA. Células de melanomas 

crescem independentes da presença de fatores como o PMA, como 

mostrado na figura 3. Para avaliar se a presença de GD3 conferiu alguma 

vantagem de crescimento independente de PMA, avaliamos a viabilidade 

celular por exclusão de azul Tripan. As células foram cultivadas em 

condições de cultura, na presença ou ausência de PMA por 3 dias. 

Verificamos que, assim como a célula parental, o crescimento celular dos 

transfectantes também é dependente de PMA. A figura 6a mostra que as 

células GD3
+ não apresentaram vantagem proliferativa quando deprivadas de 
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PMA, pois ambas células, cultivadas na ausência de PMA, têm diminuído o 

número de células viáveis. Contudo, parte da população era viável, então 

avaliamos se as células estavam em processo de morte ou se pararam em 

alguma fase do ciclo celular. Para isso, foi feito um ensaio para determinar 

se a distribuição das células ao longo das diferentes fases do ciclo celular, 

através do método de incorporação de iodeto de propídio (Fig. 6b). O gráfico 

mostra que as células cultivadas na ausência de PMA têm uma diminuição 

acentuada nas fases S/G2/M, que correspondem às fases proliferativas do 

ciclo celular. Na ausência de PMA, a porcentagem de células nessas fases 

diminui de 52,6% para 10,8% nas células transfectadas controle, e de 51,8% 

para 10,9% nas células GD3
+. A figura também mostra que há um aumento 

no número de células hipodiplóides (H0), o que indica células em processo 

de morte.  
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Figura 6. A proliferação de células derivadas de melan-a é dependente de 
forbol-miristato-acetato (PMA). As células transfectadas foram cultivadas sob 
condição de cultura, na presença ou na ausência de PMA por 3 dias. (A) A 
viabilidade celular foi determinada por exclusão de azul de Tripan de ensaio 
realizado em triplicata. (B) Histograma representativo das células Me.ST8D16 
cultivadas na presença (PMA +) ou ausência (PMA -) do éster de forbol. Ensaio de 
incorporação de iodeto de propídio, os histogramas indicam a distribuição das 
células em cada fase do ciclo. 
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 Avaliamos então a quantidade de células hipodiplóides após 3 a 5 

dias na ausência de PMA. Como observado anteriormente, as células param 

em fases G0/G1 do ciclo. Além disso, após 5 dias de tratamento, células GD3
- 

entram em processo de morte, enquanto que células GD3
+ permanecem 

paradas nas fases do ciclo (Fig. 7). Contudo, a manutenção dessas células 

por períodos mais prolongados na ausência de PMA também leva as células 

GD3
+ à morte (dados não mostrados). 

 Este efeito aparente de proteção à morte ou sobrevivência pode ser 

melhor avaliado usando-se ensaios de longa duração, como o ensaio de 

clonogenicidade, que avalia o potencial de sobrevivência e proliferação das 

células, após certo tratamento. A figura 8 mostra que células que possuem 

GD3 são mais eficazes em formar clones na ausência de PMA (50±19,8), do 

que os transfectantes controle (14,2±5,4, p<0,05). Assim, apesar de não 

conferir uma vantagem proliferativa direta, a expressão de GD3 parece estar 

associado à sobrevivência celular. 
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Figura 7. Deprivação de forbol-miristato-acetato (PMA) após 5 dias sensibiliza 
células sem GD3 à morte. Células foram cultivadas sob condição de cultura, na 
presença ou ausência de PMA por 3 a 5 dias. A quantidade de células hipodiplóides 
foi determinada por incorporação de iodeto de propídio. 
 

 

 

Figura 8. Células GD3+ são mais sensíveis do que células GD3
+. Células foram 

plaqueadas em baixa densidade e cultivadas sob condição de cultura, na ausência 
de PMA por 14 dias. Os clones foram fixados e corados com cristal violeta. (A) 
Células PC.C1; (B) células ST8.C17, ensaio realizado em quaduplicata. 
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4.2.4. Proliferação estimulada por fatores de crescimento 

 
 Avaliamos se as células paradas em fases G0/G1 do ciclo celular 

retornavam a proliferação após estímulos com fatores de crescimento 

exógenos. As células foram mantidas sob condições de cultura e depois 

foram lavadas com PBS e mantidas por 3 dias na ausência de PMA. As 

células foram incubadas com 2,5 ng/mL e 5 ng/mL de fator de crescimento 

epidermal (EGF), e a distribuição nas fases do ciclo foi avaliada através do 

método de incorporação de iodeto de propídio e analisada por citometria de 

fluxo. Não foi observado aumento nas fases proliferativas dessas células 

quando incubadas com EGF (dados não mostrados). Incubamos essas 

células com 5ng/mL FGF-2 ou FGF-1 e mostramos que há um aumento na 

porcentagem das células em fase proliferativa (Fig. 9a) quando estimuladas 

por FGF-2. Outra metodologia utilizada, o MTT, também mostrou um 

aumento no número de células quando incubadas com FGF-2 e também 

com FGF-1 (Fig. 9b).  
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Figura 9. Resposta mitogênica dos transfectantes sob ação do FGF-2. As 
células foram cultivadas na ausência de PMA por 3 dias, e então incubadas com 
FGF-2 ou FGF-1 por 24h. (A) A análise do ciclo celular foi feita pela incorporação 
de iodeto de propídio. (B) Avaliou-se o número de células metabolicamente ativas 
por MTT. Cada barra representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em 
triplicata; ensaio representativo de 3 ensaios independentes. 
 

4.2.5. Inibição da expressão de gangliosídios 

 

 A biossíntese de gangliosídios é um processo complexo. A 

glucosilceramida-sintase é uma das primeiras enzimas a atuar nessa longa 

cadeia de biossíntese. Essa enzima é inibida por agentes como o D-treo-1-

fenil-2-palmitoilamino-3-pirrolidino-1-propanol (PPPP) ou D-treo-1-fenil-2-

decanoilamino-3-morfolino-1-propanol (d-PDMP). Células tratadas com 

esses inibidores originam células LacCer-GM3
-GD3

-, as quais não possuem 

nenhum gangliosídio, e nem moléculas de lactosilceramida e 

glucosilceramida 53,78. Avaliamos o papel dos glicoesfingolipídios no nosso 

modelo experimental, na proliferação celular e migração dependente de 

fatores de crescimento. 
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4.2.5.1. Tratamento com PPPP 

 As células foram mantidas sob condições de cultura com diferentes 

concentrações de PPPP e a composição de gangliosídios na superfície 

celular foi analisada por citometria de fluxo após diferentes dias de 

tratamento. Após 3 dias, o tratamento com concentrações de 250nM de 

PPPP foi eficiente quanto à inibição da expressão de gangliosídios (GM3 e/ou 

9-O-acetil-GD3). A figura 10 ilustra a eficiência de tratamento nos 

transfectantes usados neste trabalho. Os histogramas ilustram a expressão 

de GM3 e a ausência de 9-O-acetil-GD3 na célula Me-pcDNA3 e a eficiente 

depleção do monossialogangliosídio após o tratamento com PPPP. Ainda 

estão ilustrados os histogramas que mostram o perfil de expressão de GM3 e 

presença de 9-O-acetil-GD3 em clone derivado de Me-ST8SiaI, e a depleção 

de ambos os gangliosídios após o tratamento com PPPP. A última coluna de 

histogramas mostra que o nível de integrina β1 na superfície celular não se 

altera, mesmo após o tratamento com PPPP. O nível de integrina β1 foi 

verificado já que essas células foram submetidas a ensaios de migração, 

como descrito adiante. A figura III do anexo A mostra a depleção de GM3 

(verde) nas células PC.C1 e PC.C3 (primeira e segunda fileira, 

respectivamente) e a depleção de de GD3 (rosa) nas células ST8.C11 e 

ST8.C17 (terceira e quarta fileira, respectivamente). 
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Figura 10. Depleção de gangliosídios na superfície das células após 
tratamento com PPPP. As células foram cultivadas na presença de 250nM de 
PPPP por 3 dias. Depois, foram incubadas com anticorpos específicos contra 
gangliosídios ou β1-integrina, e revelados com anticorpos secundários conjugados 
com FITC, e sua fluorescência foi avaliada por citometria de fluxo. A primeira coluna 
mostra a expressão de GM3 nas células; a central mostra a expressão de 9-O-acetil-
GD3; e a da esquerda mostra a expressão de β1 integrina na superfície celular nas 
diferentes situações. A primeira e terceira linhas mostram as células em condições 
controle, enquanto que a segunda e quarta linhas mostram as células tratadas com 
PPPP.  
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4.2.6. Proliferação de células depletadas de glicoesfingolipídios 

4.2.6.1. Proliferação e resposta a fatores de crescimento 

 

As células foram tratadas ou não com PPPP por 3 dias na ausência 

de éster de forbol, e depois foram incubadas por 24 horas com FGF-2, na 

presença do inibidor. A depleção de glicosfingolipídios foi sistematicamente 

confirmada como indicado acima. Após o tratamento com FGF-2, a 

distribuição das células ao longo das diferentes fases do ciclo celular foi 

avaliada por citometria de fluxo. A figura 11 mostra que o tratamento com 

FGF-2 induziu aumento da fração de células nas fases proliferativas e que 

esse estímulo não é dependente da composição de glicoesfingolipídios das 

células, uma vez que a resposta de células GM3
-GD3

-, GM3
+GD3

- ou GM3
+GD3

+, 

foi semelhante. Em outro conjunto de ensaios, outros transfectantes foram 

avaliados, contudo cultivados na ausência de PMA por menos tempo. Isso 

levou a uma discreta parada no ciclo celular, o que mesmo assim pôde ser 

revertida após adição de FGF-2, independente da composição de 

gangliosídios das células (dados não mostrados).  
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Figura 11. Efeito de FGF-2 em células depletadas de glicoesfingolipídios. As 
células foram tratadas por 3 dias na presença de PPPP e na ausência de PMA e 
depois então incubadas com 5 ng/mL de FGF-2 por 24 horas. A distribuição nas 
fases do ciclo foi analisada pela incorporação de iodeto de propídio. Barras 
representam média e desvio padrão de ensaio representativo de 3 ensaios 
independentes. 
 

4.2.7. Avaliação dos níveis de ciclinas 

 

 Para avaliar o nível de ciclinas das células estimuladas por FGF-1 ou 

FGF-2, a análise da expressão do RNA mensageiro de diferentes ciclinas foi 

feito pela metodologia do RPA. Foram realizados 3 ensaios independentes, 

após estímulo das células com FGF-2 com ou sem pré-tratamento com 

PPPP. Os diferentes ensaios foram quantificados e a análise estatística foi 

realizada. Não houve diferença na expressão das ciclinas analisadas (dados 

não mostrados). 
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4.2.8 Migração celular 

 A ação de fatores de crescimento não se restringe apenas à 

proliferação celular. Dentre suas ações, está também a indução da resposta 

migratória 58. Para avaliar essa possível modulação, as células transfectadas 

foram cultivadas na presença de FGF-2 e foram submetidas a ensaio de 

migração frente à laminina. Como anteriormente observado em nosso 

laboratório, as células GM3
+GD3

+ são mais migratórias do que as células 

GM3
+GD3

-. Assim, o GD3 é uma molécula moduladora da capacidade 

migratória dessas células. FGF-2 estimulou a resposta migratória de ambas 

as células. (Fig. 12). A atividade motogênica de FGF-2 foi então avaliada em 

células depletadas de glicoesfingolipídios pelo tratamento prévio com PPPP 

(Fig. 13). O efeito motogênico de FGF-2 não foi observado quando as 

células foram depletadas de glicoesfingolipídios. 
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Figura 12. Efeito do FGF-2 na migração dos transfectantes frente à laminina. 
As células foram submetidas a haptotaxia em laminina por 2 horas na presença ou 
ausência de 5 ng/mL de FGF-2, em ensaios de migração usando-se câmaras 
modificadas de Boyden. Cada barra representa média±desvio-padrão de ensaio 
realizado em triplicata, de ensaio representativo de pelo menos 3 ensaios 
independentes. 
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Figura 13. A adição de FGF-2 exógeno não aumenta a capacidade migratória 
de células depletadas de glicoesfingolipídios frente à laminina. Células 
previamente tratadas com PPPP foram submetidas a ensaio de haptotaxia em 
câmaras de Boyden modificadas (agente haptotático utilizado, laminina-1) por 2 
horas, na presença ou ausência de 5 ng/mL de FGF-2. Barras representam média e 
desvio padrão de ensaio representativo de dois ensaios independentes. 
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4.3. Morte celular 

 

4.3.1. Sensibilidade à morte induzida por cisplatina em linhagens 

não-tumorigênicas e tumorigênicas 

 

 Células melan-a e linhagens tumorigênicas, Tm1 e Tm5, foram 

incubadas com concentrações crescentes de cisplatina (5, 25 e 50µM) por 

24 horas. A morte celular foi então avaliada pela população hipodiplóide, 

medida após incorporação de iodeto de propídio por citometria. Como 

mostrado na Fig. 14A, as células não tumorigênicas foram mais sensíveis à 

cisplatina do que as linhagens tumorigênicas Tm1 e Tm5.  
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Figura 14A. Células melan-a são mais sensíveis à morte induzida por 
cisplatina do que linhagens tumorigênicas Tm1 e Tm5. As células foram 
incubadas por 24 horas na presença de 5, 25 e 50µM de cisplatina. A avaliação da 
morte celular foi feita após incubação das células com iodeto de propídio. Cada 
ponto representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata. 
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4.3.2. GD3 modula morte celular induzida por diferentes 

quimioterápicos 

 

4.3.2.1. Sensibilidade a estaurosporina 

 

 Os transfectantes derivados de melan-a, expressando ou não 

dissialogangliosídios foram avaliados quanto à sensibilidade frente a 

diversos indutores de morte celular. Estaurosporina foi utilizada como indutor 

de morte não relacionada a agravo genotóxico direto. Em ensaios iniciais, o 

processo de morte foi avaliado pela dissipação do potencial 

transmitocondrial, usando-se o fluorocromo JC-1. Nestes ensaios foi 

observado que células GD3
+ eram mais sensíveis à morte induzida por 

estaurosporina (dados não mostrados). Na Fig. 14B, está representado 

ensaio onde se avaliou a população de células hipodiplóides após o 

tratamento de transfectantes derivados de melan-a com estaurosporina. As 

células foram tratadas por 3 horas, já que esse tempo foi suficiente para que 

se observassem alterações microscópicas associadas à morte celular. 

Células GD3
+ foram mais sensíveis à morte celular induzida por 

estaurosporina no intervalo citado acima que as células GD3
-. 
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Figura 14B. Células GD3
+ são mais sensíveis à morte induzida por 

estaurosporina. As células foram incubadas por 3 horas na presença de 200nM de 
estaurosporina. A avaliação da morte foi feita por iodeto de propídio, e as células 
hipodiplóides foram quantificadas. Cada barra representa média±desvio-padrão de 
ensaio realizado em triplicata e analisado estatisticamente por ANOVA com pós-
teste de Bonferroni. Ensaio representativo de 3 ensaios independentes. 
 

 

4.3.2.2. Sensibilidade à cisplatina 

 Utilizamos diferentes concentrações de cisplatina (25, 50 e 100µM) 

por 24 e 48 horas. Analisamos a razão do número de células tratadas sobre 

o controle e vimos que após 48 horas de tratamento quase não há células 

sem GD3 viáveis (dados não mostrados), sugerindo que é um tempo longo 

de tratamento, em que possíveis diferenças na sensibilidade entre as células 

poderiam não ser percebidas. Após 24 horas de tratamento, mostramos que 

há diferença quanto à sensibilidade das células à maior concentração 

(100µM) de cisplatina, indicando que células GD3
+ são mais sensíveis à 

morte induzida por cisplatina (Fig.15). Nestas condições, o efeito citotóxico 

de cisplatina foi determinado avaliando-se a fração de células hipodiplóides 
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presentes na população dos transfectantes de melan-a. Como mostrado na 

Fig. 16, o tratamento por 24 horas com cisplatina foi eficiente na indução de 

morte celular de 10-30% nos diferentes clones; células GD3
+ foram mais 

sensíveis à morte induzida por cisplatina. Esta noção foi confirmada 

avaliando-se a perda de integridade da membrana plasmática, como 

mostrado na Fig. 18.  

 A depleção de glicoesfingolipídios usando PPPP não apresentou 

efeito significativo quanto à sensibilidade das células à cisplatina, avaliando-

se o processo de morte celular quer pela fração de células hipodiplóides 

(Fig. 17) , quer pela perda de integridade da membrana plasmática (Fig. 18).  
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Figura 15. Células GD3
+ são mais sensíveis à morte induzida por cisplatina do 

que células GD3
-. As células foram incubadas por 24 horas na presença de 100µM 

de cisplatina, após o término do ensaio o número de células viáveis (Nf) foi 
determinado. A razão entre o número de células viáveis ao final do ensaio e o 
número de células inicialmente plaqueado (Nf/Ni) é uma medida da fração de 
células resistentes ao tratamento. A avaliação da morte celular foi feita com MTT e 
foi feita a conversão da absorbância em número de células.  
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Figura 16. Células GD3
+ são mais sensíveis à morte induzida por cisplatina do 

que células GD3
-. As células foram incubadas por 24 horas na presença de 100µM 

de cisplatina. A avaliação da morte celular foi feita determinando-se a fração de 
células hipodiplóides por citometria de fluxo, usando-se iodeto de propídio como 
fluoróforo. Cada barra representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em 
triplicata, e os dados foram analisados estatisticamente por ANOVA com pós-teste 
de Bonferroni. Ensaio representativo de 7 ensaios independentes. 
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Figura 17. Depleção de glicoesfingolipídios com PPPP não sensibiliza as 
células ao tratamento com cisplatina. As células foram incubadas por 24 horas 
na presença de 100µM de cisplatina. A avaliação da morte celular foi feita com 
iodeto de propídio e a quantidade de células hipodiplóides foi colocada no gráfico. 
Cada barra representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata e os 
dados foram analisados estatisticamente por ANOVA seguido de pós-teste de 
Bonferroni. Ensaio representativo de 4 ensaios independentes. 
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Figura 18. Células GM3
-GD3

- são mais resistentes à morte induzida por 
cisplatina. As células foram incubadas por 24 horas na presença de 100µM de 
cisplatina. A avaliação da morte celular foi feita determinando-se a integridade da 
membrana plasmática, por exclusão de iodeto de propídio. Cada barra representa 
média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata e os dados foram analisados 
estatisticamente por ANOVA seguido de pós-teste de Bonferroni. Ensaio 
representativo de 2 ensaios independentes. 
 

4.3.2.3. Sensibilidade a temozolamida 

 

 Avaliou-se a sensibilidade dos diferentes clones frente a diferentes 

concentrações de temozolamida [0; 60µg/mL], ao longo do tempo [3-5 dias]. 

A avaliação de quimiosensibilidade foi feita usando-se o ensaio MTT. Os 

valores obtidos foram convertidos em número de células depois de realizada 

curva de calibração com números conhecidos de células. 

 A avaliação das curvas de crescimento das diferentes células mostrou 

que o número de células viáveis ao final de cinco dias é semelhante nos 

grupos de transfectantes (Fig. 19), contudo as células GD3
+ permanecem 

viáveis, acumulando-se nas fases S/G2/M (dado não mostrado). 
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 Utilizamos então a concentração intermediária de temozolamida 

(30 µg/mL) para avaliar os parâmetros de progressão das células ao longo do 

ciclo celular. Estes ensaios foram feitos pelo intervalo de 3-5 dias, tendo sido 

avaliado o conteúdo de DNA, usando-se iodeto de propídio como fluoróforo. 

Enquanto que nas células que não expressam GD3
 houve um acúmulo 

progressivo de células hipodiplóides, as células GD3
+ não apresentaram 

variação significativa na fração de células hipodiplóides (Fig. 20a). Assim, o 

efeito citotóxico de temozolamida é mais pronunciado em células GD3
- do 

que em células GD3
+. 

 Avaliamos a sensibilidade à morte induzida por temozolamida após 

depleção de glicoesfingolipídios, tratando as células com inibidores da 

glucosilcreramida sintase. A figura 20b confirma resultados anteriormente 

encontrados em que células GD3
- são mais sensíveis à morte induzida por 

temozolamida. Além disso, aqui mostramos que não há efeito de PPPP na 

sensibilidade das células à morte celular induzida por temozolamida. Ensaio 

semelhante também foi realizado por MTT, o que também não mostrou 

diferença após tratamento com PPPP. Esse resultado foi confirmado em 

ensaios independentes realizados por mais duas vezes, com a PC.C3 e 

outros dois clones transfectados, ST8.C11 e ST8.C17. 
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Figura 19. O efeito citostático de temozolamida independe do perfil de 
gangliosídios dos transfectantes de melan-a. As células foram tratadas com 
30µg/mL de temozolamida por 3, 4 e 5 dias. Avaliou-se o número de células 
metabolicamente ativas através do método de MTT. A densidade óptica obtida foi 
convertida em número de células. Cada ponto representa média±desvio-padrão de 
ensaio realizado em quaduplicata. *p<0,05 para análise estatística por ANOVA com 
pós-teste de Bonferroni. EtOH: 0,1% de etanol; ctl: controle; tmz: temozolamida.  
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Figura 20. Células GD3
+ são mais resistentes à morte induzida por 

temozolamida. As células foram tratadas com 30µg/mL de temozolamida por 3, 4 e 
5 dias e a morte celular foi avaliada por PI. Cada ponto representa média±desvio-
padrão de ensaio realizado em triplicata. *p<0,05 para análise estatística por 
ANOVA com pós-teste de Bonferroni. EtOH: 0,1% de etanol; ctl: controle; tmz: 
temozolamida. 
 

 

 



 83

4.3.2.4. Sensibilidade a vimblastina 

 

 Outros estudos utilizando PPPP também têm demonstrado aumento 

da sensibilidade do tumor a outras drogas, como vincristina 59. Vincristina e 

vimblastina são drogas que inibem a polimerização do citoesqueleto de 

tubulina, o que leva as células à morte. Estudamos o possível efeito 

modulador que gangliosídios teriam na morte induzida por vimblastina. Para 

isso, primeiramente incubamos as células com diferentes concentrações de 

vimblastina por 24 horas e a morte celular foi avaliada por iodeto de propídio. 

Como mostrado na Fig. 21a, a presença de GD3 sensibilizou as células frente 

a essa droga desde a menor concentração utilizada, de 10nM. Como a 

hipótese é avaliar a sensibilização das células frente a essa droga, doses 

menores foram testadas a fim de observarmos possíveis diferenças, e 

observamos que a concentração de 5nM já induzia morte celular, sendo que 

células ST8.C17 (12,1±0,9%) continuaram sendo mais sensíveis que células 

PC.C1 (8,1±0,3%), como mostrado na Fig. 21b. 

 Ensaios realizados com células previamente tratadas com PPPP 

mostraram que a depleção de glicoesfingolipídios não é um fator 

quimiossensibilizante frente a vimblastina. Ensaios têm mostrado que as 

células GD3
+, que são mais sensíveis a morte do que células GD3

-, após 

tratamento com PPPP perdem essa sensibilidade antes verificada (Fig. 22). 
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Figura 21. Células GD3
+ são mais sensíveis à morte induzida por vimblastina. 

Células foram incubadas com 20, 50 e 100nM  (A) ou 2,5; 5 ou 10nM de vimblastina 
(B) por 24 horas e a morte celular foi avaliada por PI. Células GD3

-: PC.C1 e PC.C3 
(linhas em azul); células GD3

+: ST8.C11 e ST8.C17 (linhas em verde). Cada ponto 
representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata. *p<0,05 para 
análise estatística por ANOVA com pós-teste de Bonferroni. 
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Figura 22. Células ST8.C17 tratadas com PPPP são mais resistentes à morte 
induzida por vimblastina. As células foram tratadas com 10nM de vimblastina 
após inibição da expressão de GD3 com PPPP ou 5nM de vimblastina após 
tratamento com d-PDMP. A morte celular foi avaliada por PI e a porcentagem de 
células hipodiplóides foi avaliada. Cada barra representa média±desvio-padrão de 
ensaio realizado em triplicata. *p significativo para análise estatística por ANOVA 
com pós-teste de Bonferroni. EtOH: 0,1% de etanol. 
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4.3.3. Avaliação da morte induzida por cisplatina em linhagem de 

melanoma humano 

 Observamos que LB373Mel, uma linhagem de melanoma humano, 

expressa níveis de GD3 e 9-O-acetil-GD3 (Fig. 23) e então estudamos essa 

linhagem para avaliar o papel de gangliosídios na resposta destas células à 

ação da cisplatina. 

 

LB373 

 

 

 

 

Figura 23. Composição de gangliosídios em células LB373Mel na superfície 
celular. A presença dos gangliosídios GM3 e 9-O-acetil-GD3 na membrana de 
células LB373Mel foi analisada por citometria de fluxo com anticorpos específicos. 
Roxo: controle; verde: GD3 e rosa: 9-O-acetil-GD3. 
 

 Primeiramente, estabelecemos melhor dose de cisplatina e avaliamos 

o processo de morte celular. A dose de 25µM foi estabelecida, e em seguida 

um estudo de cinética de tratamento, avaliado pelo aparecimento de 

fragmentação do DNA (fração de células hipodiplóides), permitiu definir a 

janela de tratamento (Fig. 24a). Em 24 horas de tratamento, observamos um 

aumento na fragmentação do DNA, mostrado com o alargamento da base 

correspondente à população G0/G1 (vermelho) em comparação ao controle 

(azul) na figura 24b, mas não houve uma população distinta em processo de 

morte. A figura 25 mostra a quantificação da população hipodiplóide e que 
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somente após 40 horas de tratamento houve diferença significativa no 

aumento da população H0. Contudo, após 24 horas de tratamento com 

cisplatina, houve alterações associadas a eventos ocorridos na apoptose, 

como despolarização da membrana da mitocôndria e exposição de 

fosfatidilserina. Avaliamos a despolarização da membrana da mitocôndria 

usando o fluorocromo JC1; a dissipação do potencial transmitocondrial que 

caracteriza o processo de morte celular é evidenciado pela diminuição da 

fluorescência vermelha do composto (leitura em FL2). A porcentagem de 

células no quadrante inferior esquerdo foi determinada. Com o tratamento, 

as células em processo de morte celular chegaram a 30,2% da população 

(Fig. 26) 
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Figura 24. Cisplatina induz aumento de células hipodiplóides após 40 horas 
de tratamento. As células LB373Mel foram incubadas por 16, 24, 40 e 48 horas na 
presença de 25µM de cisplatina. (A) A avaliação da morte celular foi feita com 
iodeto de propídio e a porcentagem de células hipodiplóides (M2) foi analisada. (B) 
Após 24 horas vemos alargamento da base do histograma de dispersão do 
conteúdo de DNA das células tratadas (vermelho) em comparação com o controle 
(azul). 
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 A exposição de fosfatidilserina é um dos eventos precoces do 

processo de apoptose, observado em diferentes células. Células tratadas 

por 24 horas com cisplatina, foram incubadas com anexina V conjugada a 

FITC, e avaliadas quanto à intensidade de fluorescência em citometria de 

fluxo. A fluorescência FL1 mostra o aumento de células positivas para 

anexina V. O iodeto de propídio entra em células com alteração da 

permeabilidade da membrana plasmática, o que foi quantificado pela 

fluorescência FL3. Quando as células foram incubadas com cisplatina, 

houve aumento de células positivas para anexina V, além de haver aumento 

da população com iodeto de propídio positivas (Fig. 27a). As diferentes 

populações de células foram quantificadas (Fig. 27b). A exposição de PS é 

um dos eventos iniciais da apoptose, enquanto que a alteração da 

permeabilidade da membrana plasmática ocorre em processos tardios. A 

observação de que ambos eventos ocorreram em uma maior população 

indica que apesar de haver uma pequena proporção de células hipodiplóides 

após 24 horas, uma significativa fração das células está comprometida com 

o processo de morte celular. 
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Figura 25. Cisplatina induz aumento de células hipodiplóides após 40 horas 
de tratamento. As células LB373Mel foram incubadas por 24, 40 e 48 horas na 
presença de 25µM de cisplatina. A avaliação da morte celular foi feita com iodeto 
de propídio e a porcentagem de células hipodiplóides foi analisada. Cada ponto 
representa média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata. 
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Figura 26. O tratamento de LB373Mel com cisplatina induz a dissipação do 
potencial transmitocondrial após 24 h de tratamento. As células LB373Mel 
foram incubadas por 24 horas com 25µM de cisplatina e a morte celular foi avaliada 
por JC1. (A) A população de células no quadrante inferior direito corresponde às 
células em que houve dissipação do potencial transmitocondrial. (B) Avaliação da 
freqüência de perda do potencial transmitocondrial. Cada barra corresponde à 
média±desvio-padrão de ensaio realizado em triplicata. 
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Figura 27. Cisplatina induz apoptose em células LB373Mel medida pela 
exposição de fosfatidilserina e alteração da permeabilidade da membrana 
celular. Células LB373Mel foram incubadas com 25µM de cisplatina por 24 horas e 
avaliadas com anexinaV e iodeto de propídio. (A) O quadrante inferior direito 
mostra células anexina V positivas (apoptose), enquanto que o quadrante superior 
esquerdo mostra células positivas tanto para anexina V quanto para iodeto de 
propídio (fases tardias de apoptose ou oncose). (B) À direita vemos os valores 
quantificados em todas situações. Cada barra representa média±desvio-padrão da 
porcentagem de células positivas para anexinaV e/ou iodeto de propídio. 
 

 Para verificar se a composição de glicoesfingolipídios alteraria a 

sensibilidade à morte, tratamos as células LB373Mel com PPPP. Em 

seguida, avaliamos a morte celular por incorporação de iodeto de propídio 

após tratamento das células por 40 horas com cisplatina. A figura 28 mostra 

que quando as células são tratadas com PPPP, há um aumento na morte 

induzida por cisplatina. 
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Figura 28. Células LB373Mel depletadas de glicoesfingolipídios são mais 
sensíveis à morte celular mediada por cisplatina. Células LB373Mel foram 
incubadas com 25µM de cisplatina por 40 horas e avaliadas com iodeto de propídio 
após tratamento com PPPP. Cada barra representa média±desvio-padrão da 
porcentagem de células hipodiplóides de ensaio realizado em triplicata e foi 
analisado estatisticamente por teste t de Student. 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

 Ao longo da progressão do melanoma, diferentes mecanismos 

moleculares ocorrem em um processo de múltiplas etapas, culminando no 

processo de transformação celular, gerando a célula cancerosa. Essa célula 

passa a ser independente de estímulos de proliferação, não responde a 

fatores inibitórios de proliferação, duplicando assim de maneira 

descontrolada. Além disso, mecanismos que levam a célula à morte se 

encontram desregulados na célula tumoral, favorecendo então o processo 

de sobrevivência celular em diferentes microambientes 17. Dentre as 

diferentes moléculas que participam do controle desses processos, 

glicoconjugados tem mostrado um papel importante na regulação desses 

mecanismos, podendo modular respostas de proliferação ou de morte 

celular 52,112. 

 Temos explorado um sistema de progressão do melanoma murino, 

constituído de uma linhagem de melanócitos não-tumorigênica (melan-a) e 

duas linhagens tumorigênicas derivadas desta primeira (Tm1 e Tm5) 108. 

Este sistema tem sido útil para caracterização de genes, produtos gênicos e 

estudos das características da interação da célula tumoral com elementos do 

microambiente tumoral associados à progressão do melanoma murino 35,108 

(e em Anexo C). Por não ser tumorigênica quando injetada no tecido 

subcutâneo de animais singenéicos, melan-a poderia representar a etapa de 

lesões névicas ou melanoma em fase de crescimento radial, pelo fato de não 
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proliferar fora do extrato epidérmico. Tm1 e Tm5 representariam um modelo 

de melanoma em fase de crescimento vertical. Uma característica 

importante de células melan-a é sua dependência de fatores como o éster 

de forbol para sua proliferação. Ésteres de fórbol são estimuladores da 

atividade de PKC, por se assemelharem estruturalmente ao diacilglicerol 93. 

A exposição continuada das células a estes ésteres, porém, leva a uma 

regulação negativa da transcrição das várias isoformas de PKC. Nestas 

condições, as células proliferam em cultura. Esta abordagem experimental 

interfere com vias de sinalização de receptores de fatores de crescimento, 

mantendo as células em estado proliferativo. 

Com o objetivo de avaliar o perfil de resposta das células a diferentes 

fatores de crescimento exógenos, mantivemos as células deprivadas de 

ésteres de forbol, e avaliamos qual ou quais fatores de crescimento 

poderiam induzir a proliferação de melan-a e seus derivados tumorigênicos. 

Mostramos que células melan-a são estimuladas por fatores de crescimento 

exógenos, como FGF-1 e FGF-2, mas não por EGF ou ainda IL-6 (dado não 

mostrado). Estes dados estão de acordo com a noção estabelecida na 

literatura de que a proliferação e sobrevivência de células de origem 

melanocítica são dependentes de fatores como FGF 19 (em Anexo B). Sabe-

se que melanócitos humanos não expressam receptores para EGF, embora 

a expressão deste receptor possa existir em células de melanoma 113. No 

caso do modelo que estudamos, EGF não interferiu na proliferação de 

melan-a e de suas contrapartes tumorigênicas. Por outro lado, mostramos 

que linhagens tumorigênicas, como a Tm1, não são dependentes de PMA 
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para sua proliferação, e crescem independentemente da adição exógena de 

fatores de crescimento. Ao longo da progressão do melanoma, as células 

perdem a dependência de estímulos mitogênicos 113,114. Além disso, essas 

células mantêm os níveis de proliferação maior do que as células não 

transformadas, inclusive na ausência de estímulos mitogênicos, já que 

células tumorigênicas perdem o controle da proliferação celular 17. 

Mecanismos moleculares associados a esta independência de fatores 

extracelulares para proliferação incluem ativação constitutiva de BRAF, 

perda de expressão ou mutações na fosfatase PTEN ou amplificação gênica 

e ativação de AKT 1. A avaliação do proteoma das linhagens tumorigênicas 

mostrou um acúmulo de proteínas ativadoras das vias a jusante da ativação 

de receptores de fatores de crescimento, como galectina-1, por exemplo; e 

diminuição da proteína ligante de fosfoetanolamina, um controlador negativo 

da proliferação celular 35 (em Anexo C).  

 A regulação do ciclo celular é feita por diferentes moléculas ao longo 

das transições entre as fases do ciclo. Verificamos que as linhagens 

tumorigênicas têm maior expressão de ciclinas do tipo D (D1, D2 e D3) 

quando comparadas com as células melan-a. Essas ciclinas são estimuladas 

em resposta a presença de fatores de crescimento e estimulam a transição 

das fases G1 e S do ciclo celular. Esse dado mostra que células Tm1 estão 

em constante processo de proliferação induzidos por ciclinas D. Essas 

ciclinas não foram moduladas transcricionalmente quando houve o estímulo 

de proliferação das células melan-a por FGF-1 e FGF-2. É possível que o 

controle de proliferação se dê não pela síntese de novo de ciclinas D, como 
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avaliado nos ensaios de proteção de Rnase, mas sim pelo aumento da 

estabilidade das mensagens destas ciclinas. Estes dados serviram em parte 

para a validação dos achados da análise SAGE destas mesmas células 35 

(em Anexo C). Em conjunto estes dados mostram que a progressão de 

melan-a para Tm1, que modela a conversão de uma lesão melanocítica não 

tumorigênica ou um melanoma em fase de crescimento radial para um 

melanoma em fase de crescimento vertical é caracterizada por uma ativação 

ou autonomia de crescimento associada às vias de sinalização dependentes 

de FGF. 

 Recentemente, vários trabalhos têm mostrado que a atividade 

mitogênica de diferentes fatores de crescimento dependem da composição 

de glicoesfingolipídios presentes na membrana plasmática 78. O grupo de Li 

et al 78 mostrou que a adição de GD3 exógeno a fibroblastos estimula a 

proliferação induzida por EGF, FGF e PDGF. Outros dissalogangliosídios 

também parecem modular essa via, como mostrado usando-se GD1a 78,115 . A 

função destes fatores de crescimento depende da necessária aproximação 

física de duas moléculas do receptor cognato no plano da membrana 

plasmática 116. A composição de glicoesfingolipídios de uma célula poderia 

interferir na eficiência deste processo de aproximação, ou ainda 

recrutamento de diferentes moléculas envolvidas com sinalização celular 

para microdomínios específicos da membrana plasmática. A existência 

destes microdomínios especializados da membrana plasmática tem sido 

amplamente discutida na literatura. Atualmente há evidências bastante 

consistentes de que glicoesfingolipídios são necessários para a estruturação 
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de balsas lipídicas onde receptores e moléculas sinalizadoras coexistem. 

Alterações na composição dos gangliosídios podem assim alterar a dinâmica 

de formação destas estruturas, interferindo com o processo de sinalização 

celular 117,118. 

 Sabemos que na progressão do melanoma existe o acúmulo de 

dissialogangliosídios como GD3 e seus derivados. Neste trabalho, 

exploramos se esse acúmulo está de alguma forma envolvida com alguma 

vantagem proliferativa que as células tumorais passam a adquirir. Para isso, 

transfectamos o gene da enzima GD3-sintase, que converte GM3 em GD3 em 

linhagem de melanócito. Após estímulos mitogênicos com FGF-1 e FGF-2, 

mostramos que as células transfectadas são estimuladas a proliferação, 

assim como sua célula parental. Esse estímulo foi verificado em células que 

expressam ou não GD3, o que indica que esses gangliosídios não modulam a 

resposta proliferativa nesse modelo, sugerindo que não há vantagem de 

proliferação nas células que expressam GD3. Nesse trabalho também 

verificamos que o estímulo por FGF-2 não induziu a expressão de ciclinas. 

 Estendemos a análise então a uma abordagem complementar, isto é, 

a inibição da biossíntese de glicoesfingolipídios, usando o inibidor de uma 

enzima chave para sua formação, a glucosilceramida-sintase. O inibidor 

utilizado foi PPPP, que se caracteriza por inibir a atividade enzimática, sem 

no entanto alterar com o padrão de expressão de ceramida intracelular 53. 

Esta característica deste inibidor é importante pelo potencial sinalizador de 

ceramida intracelular, associada, por exemplo, ao processo de morte celular. 

Mostramos que os diversos transfectantes de melan-a mantinham seu 
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padrão de resposta proliferativa a FGF-1 e FGF-2, mesmo quando seus 

glicoesfingolipídios eram depletados. Estes resultados contrastam com o que 

foi encontrado no tratamento de células como fibroblastos, usando uma 

abordagem semelhante à nossa 78. Como se trata de um efeito modulatório 

que glicoesfingolipídios exercem sobre a sinalização de fatores de 

crescimento, uma possibilidade é que a cinética de ativação tenha sido 

alterada, sem no entanto alterar o resultado final, isto é a ativação da 

transição G1/S. Abordagens experimentais para avaliar esta possibilidade 

incluiriam estudos da cinética da autofosforilação do receptor de FGF em 

células modificadas como aquelas que geramos genética ou 

metabolicamente. A implicação final, porém, é que neste modelo, a 

interferência de gangliosídios e outros glicoesfingolipídios não é significativa 

a ponto de gerar-se um alvo para controle da proliferação celular 

propriamente dita. De fato, mostramos também que a presença de GD3 não 

foi suficiente para conferir uma vantagem proliferativa em termos de tempo 

de duplicação. 

Contudo, a taxa de duplicação ou resposta proliferativa a fatores de 

crescimento não são as únicas vantagens associadas ao aumento do 

número de células em uma população de células tumorais. GD3 parece 

favorecer sobrevida de linhagem de queratinócito que expressam 

gangliosídios, pois foram mais resistentes à deprivação de soro, sugerindo 

que os gangliosídios podem estar atuando na sobrevivência celular 119. A 

linhagem melan-a requer fatores externos, como o PMA, para crescerem. 

Após a transfecção e  expressão de GD3 e seus derivados, elas continuaram 
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dependendo de PMA para proliferação. Após 3 dias mantidas na ausência 

de PMA, as células param em fases G0/G1 do ciclo celular. Essa parada é 

revertida após estímulos como fatores de crescimento, FGF-1 e FGF-2. 

Contudo, experimentos em que deixamos as células por tempos mais longos 

na ausência de PMA (por exemplo, 5 dias) mostraram que células GD3
-, 

assim como a célula parental, morrem, enquanto que células que passaram 

a expressar GD3 se mantém paradas nas fases G0/G1 do ciclo celular. 

Embora, cultivo por tempos ainda mais prolongados levem ambos os 

transfectantes à morte, a clonogenicidade de células que expressam GD3 é 

significativamente maior do que a de células que não o expressa. Dados 

iniciais mostram que a depleção de glicoesfingolipídios não interfere com a 

capacidade de sobrevivência (dados não mostrados). Este aparente 

paradoxo sugere que a expressão do dissialogangliosídio seria um marcador 

de um estado de sobrevivência. Estes dados são compatíveis com a noção 

de que há um progressivo acúmulo de GD3 ao longo da progressão tumoral, 

que culmina no aparecimento de células capazes de sobreviverem em 

tecidos muito diferentes dos seus tecidos de origem. 

 FGF não apresenta porém somente capacidade mitogênica. A 

interação de FGF e seus receptores também induzem um comportamento 

migratório em muitas células. Os transfectantes utilizados neste estudo 

foram avaliados quanto a sua atividade migratória na presença de FGF-2. 

Observamos que FGF-2 tem atividade motogênica em células GM3
+GD3

- e em 

células GM3
+GD3

+. O estímulo motogênico de FGF-2, porém, depende dos 

glicoesfingolipídios presentes na célula, uma vez que quando depletadas 
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com PPPP, as células não mais respondem a FGF-2. Em conjunto, os dados 

de proliferação e migração celular sugerem que a formação de complexos 

como dímeros do receptor de FGF ocorrem de maneira independente dos 

glicoesfingolipídios, mas que o recrutamento de elementos a jusante desta 

via relacionados com a resposta migratória, mas não a resposta proliferativa, 

depende da presença destas moléculas na membrana plasmática de 

transfectantes de melan-a. 

Uma linha de resultados bastante intrigante têm aparecido na 

literatura nos últimos oito anos. Diversas evidências experimentais têm 

mostrado o envolvimento de GD3 no processo de morte celular associado à 

ativação de caspases (apoptose) 52,84,110,120. O fato de que células tumorais 

acumulam um gangliosídio apoptogênico sugere que estas células tenham 

desenvolvido mecanismos de resistência a ação indutora de morte do 

gangliosídio; por exemplo, convertendo-o em um gangliosídio desprovido 

desta ação 110,121; ou ainda, compartimentalizando a molécula de maneira 

que não haja a interação produtiva dos sinais de morte celular 39.  

O desenvolvimento de mecanismos de resistência a apoptose por si 

só é um achado freqüente em diferentes tumores, e tem implicações práticas 

quanto ao desenvolvimento de quimiorresistência. Exemplos bem estudados 

dos mecanismos associados à quimiorresistência em tumores incluem 

mutações em P53 e acúmulo de proteínas da família de MDR, que atuam na 

extrusão de xenobióticos. Apesar de GD3 ser apoptogênico, seu derivado 9-

O-acetil-GD3 não o é 110. O processo de O-acetilação é muito freqüente em 

células em cultura transfectadas com o gene ST8SiaI 122-124. Este fenômeno 
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foi observado nos transfectantes gerados neste trabalho. GM3 , molécula 

precursora de GD3, pode também dar origem a GM2, através da ação da 

GM2/GD2-sintase. Dados de nosso laboratório têm mostrado que GM2 confere 

relativa resistência à morte induzida por estaurosporina no mesmo modelo 

que avaliamos aqui (L. N. S Andrade, A. H. Otake e R. Chammas, dados não 

publicados). Ainda, como a ação de GD3 parece estar relacionada à liberação 

de citocromo c da mitocôndria, mecanismos de resistência associados ao 

silenciamento ou perda de expressão de genes a jusante desta via de 

indução de morte (por exemplo, perda da expressão de APAF-1) poderiam 

justificar a resistência à morte celular mesmo na presença do gangliosídio 

apoptogênico.  

Um fato que é relativamente pouco lembrado, talvez pela sua 

dificuldade de abordagem experimental, é a distribuição topográfica de GD3. 

Logo após sua síntese, o gangliosídio é segregado na membrana 

plasmática. Os dados referentes a seu efeito pró-apoptogênico estão 

associados ao seu transporte para mitocôndria 36,86,125. Como o gangliosídio 

seria transportado da membrana para a mitocôndria? Não há ainda uma 

clara via intracelular que demonstre a possibilidade de trânsito entre estes 

compartimentos. Assim, é possível que o gangliosídio seja endereçado para 

mitocôndria a partir de sua síntese no complexo de Golgi. Assim, sob 

determinado estímulo, o gangliosídio sintetizado de novo seria transportado 

para mitocôndria. Os eventos moleculares para este transporte precisam ser 

esclarecidos. Dados iniciais, porém tem relacionado à resposta de estresse 
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do retículo, com acúmulo de calnexina, uma chaperona residente no retículo 

endoplasmático, com este processo 125.  

Para avaliarmos então o envolvimento de GD3 com o processo de 

morte celular, usamos a mesma estratégia utilizada no estudo da resposta 

proliferativa. Inicialmente comparamos o perfil de resposta biológica de 

melan-a, comparando-a com a resposta das linhagens tumorigênicas e 

depois avaliamos os transfectantes derivados de melan-a, utilizando drogas 

utilizadas como opção terapêutica no tratamento de melanomas. 

Mostramos que células melan-a são mais sensíveis a morte induzida 

por cisplatina do que linhagens Tm1 ou Tm5. A morte induzida por cisplatina 

pode ser mediada por p53. Sequenciamento do gene P53, em melan-a e 

seus transfectantes, mostrou-nos que há uma mutação neste gene nesta 

linhagem (dados não mostrados); assim, os mecanismos de morte avaliados 

nas linhagens de camundongo são pelo menos em parte independentes de 

P53. No caso de cisplatina, por exemplo, ativação da quinase c-Abl, que 

fosforila p73, outro gene supressor de tumor, induz apoptose 126.  

 Um trabalho mostrou que a adição de GD3 em células endoteliais 

aumenta a sensibilidade à morte das mesmas, sugerindo uma interação do 

dissialogangliosídio com a mitocôndria, ativando vias de sinalização de 

morte 127. Nossos ensaios mostraram que as células que sintetizam GD3 são 

mais sensíveis à morte celular induzida por estaurosporina, associada à 

mobilização de estoques de Ca2+ do retículo endoplasmático. Ainda, nossos 

dados mostraram que células de melanócitos que passam a expressar GD3 

são mais sensíveis à morte induzida por cisplatina e vimblastina. Assim, a 
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expressão per se de GD3 não induz morte celular em melan-a, mas em 

condições onde vias de ativação de morte celular são evocadas, como nos 

tratamentos com estaurosporina, cisplatina e vimblastina, a expressão 

constitutiva do gene da sialiltransferase sensibiliza as células à morte 

celular. 

Com o objetivo de avaliar se a presença do dissialogangliosídio é 

necessária para a ativação das vias de morte celular, células foram tratadas 

com o inibidor da glucosilceramida-sintase, para depleção dos 

glicoesfingolipídios. A inibição da glucosilceramida-sintase, seja com o uso 

de inibidores, como o PPPP, ou por inibição gênica, retarda a formação de 

melanomas, sem no entanto alterar a taxa de proliferação dessas células 

50,79. Se a taxa de proliferação parece permanecer a mesma nas células em 

que a formação do tumor está retardada, talvez a taxa de morte dessas 

esteja aumentada. Especula-se que, com o a inibição da glucosilceramida-

sintase, haja acúmulo do precursor dos glicoesfingolipídios, a ceramida. Esta 

é conhecida como indutora de processos de morte. A atividade da 

glucosilceraminda-sintase encontra-se freqüentemente aumentada em 

tumores quimiorresistentes. Este é um mecanismo eficiente para 

manutenção de baixos níveis intracelulares de ceramida 30,128. O tratamento 

de células com inibidores de glucosilceramida-sintase, como o PDMP e 

imino-açúcares, leva a quimiossensibilzação frente a algumas drogas, 

associada ao aumento de ceramida 30,129. PPPP foi escolhido por não alterar 

os níveis intracelulares de ceramida 53, para que assim pudéssemos avaliar 
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o papel dos glicoesfingolipídios no processo de morte, e não o de seu 

precursor. 

Cisplatina leva as células à parada de ciclo e conseqüente morte 

celular. Contudo, as células do melanoma adquirem resistência ao 

tratamento (95,130 e anexo D). Nós mostramos que células GD3
+ apresentaram 

maior sensibilidade à cisplatina. Como células transfectadas foram 

selecionadas após constante pressão seletiva com o antibiótico G418, isso 

poderia estar acionando outros mecanismos de resistência, independente do 

conteúdo de glicoesfingolipídios. As células foram selecionadas com altas 

doses de geneticina (1,6mg/mL) e mantidas com 0,8mg/mL. Esse antibiótico 

que leva as células a apoptose por processos ainda não muito bem 

esclarecidos 131. Dessa forma as células vão sendo progressivamente 

selecionadas, e outros mecanismos de resistência podem estar sendo 

ativados. Assim, a quimiorresistência dessas células pela modulação de 

gangliosídios pode estar sendo influenciada por essa resistência adquirida 

ao longo do processo de seleção clonal, que envolve eventos epigenéticos 

como proposto por Rubin 132. 

Nós mostramos que a morte celular induzida por cisplatina independe 

da presença dos glicoesfingolipídios, uma vez que não houve alteração no 

padrão da resposta de sensibilidade a cisplatina das células GD3
+. 

Resultados semelhantes foram observados quando tratamos as células com 

estaurosporina (dados não mostrados). Uma possível explicação para a 

manutenção do estado de sensibilização dos transfectantes recai sobre o 

controle de expressão gênica que ceramidas poderiam exercer. Não 
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avaliamos aqui o nível de ceramida endógena. Com a expressão de enzimas 

que modificam glicoesfingolipídios, é possível que a ceramida disponível 

para sinalização de transcrição ou modulação funcional de Pgp ou MDR 30 

esteja em níveis mais baixos, quando comparamos com os transfectantes 

controle. Assim, a capacidade de extrusão das drogas em células que 

expressam GD3 poderia ser diferente daquela dos transfectantes controle, o 

que poderia explicar a sensibilidade aumentada frente às drogas. Em 

relação aos ensaios de depleção de glicoesfingolipídios, estes ensaios 

usualmente eram realizados ao longo de 4 dias (três nos quais as células 

eram depletadas, seguida de tratamento por até um dia com os 

quimioterápicos na presença de PPPP). Embora este período seja 

usualmente suficiente para reversão de efeitos transcricionais e que 

dependam da presença dos gangliosídios propriamente ditos, efeitos mais 

complexos, como efeitos epigenéticos não são necessariamente revertidos 

em períodos de poucos dias. Isto poderia explicar a não-reversão da 

sensibilidade aumentada das células positivas para GD3 em relação à morte 

induzida por cisplatina e estaurosporina. 

Os efeitos observados em relação à cisplatina, porém não foram 

estendidos para a linhagem humana, LB373-Mel, que expressa 

dissialogangliosídios endógenos e não foi submetida a pressões de seleção 

com antibióticos como geneticina, por exemplo. Esta linhagem se mostrou 

sensível à cisplatina e foi possível torná-la ainda mais sensível à droga após 

a depleção dos glicoesfingolipídios. Este achado reforça a necessidade de 
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se avaliar os possíveis mecanismos de indução de morte e 

quimiorresistência.  

A sensibilidade das células a vimblastina depende da presença dos 

glicoesfingolipídios, uma vez que ela foi revertida em células tratadas com 

PPPP. Assim, a expressão de GD3 não é somente um marcador da 

sensibilidade das células melan-a à morte induzida por vimblastina, mas 

poderia ser de fato um modulador da sinalização deste processo.  

A associação entre a ausência de glicoesfingolipídios e a resistência à 

morte induzida por vimblastina nestas células se correlaciona com achados 

recentes que mostram que a redistribuição de microdomínios enriquecidos 

em colesterol e glicoesfingolipídios, como por exemplo as caveolas, depende 

de microtúbulos 133,134. É possível que a compartimentalização de 

gangliosídios como GD3 para a membrana plasmática dependa também da 

integridade do sistema de microtúbulos. Com o tratamento com vimblastina, 

alterações neste citoesqueleto poderiam levar vesículas de gangliosídios 

para organelas residentes no centro de organização dos microtúbulos, como 

as mitocôndrias.  

 Outro agente alquilante usado no nosso trabalho foi a temozolamida. 

Trabalhos relatam que células tratadas com temozolamida acumulam nas 

fases S, G2 e M do ciclo celular 135. Isso também ocorreu nos nossos 

experimentos. Mais do que isso, células que expressam GD3 tendem a 

acumular mais nessas fases. Além disso, mostramos que essas células são 

mais resistentes a morte induzida por temozolamida. Isso corrobora dados 

de que células de melanoma que expressam GD3 e derivados são mais 
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resistentes a tratamentos com essa droga. No entanto, quando tratamos as 

células com inibidores da glucosilceramida-sintase (GCS), vimos que as 

células não apresentaram respostas diferentes após a indução da morte com 

temozolamida. Isso reforça ainda mais a idéia de que as células 

transfectadas foram sendo selecionadas ao longo de sua manutenção em 

cultura. Além disso, isso sugere que glicoesfingolipídios, como GD3 podem 

interferir diferencialmente no processo de morte celular, dependendo dos 

mecanismos indutores deste processo. A ausência de sensibilização por 

inibição metabólica ou genética da glucosilceramida-sintase foi relatada em 

relação a outras drogas, como adriamicina, por exemplo 136. Pode ser ainda 

que no nosso modelo não exista uma atividade de outros glicoesfingolipídios 

na sensibilidade a morte induzida por temozolamida ou por vimblastina. 

Outros inibidores da glucosilceramida-sintase também têm sido alvo de 

pesquisa in vivo, como N-butildeoxinojirimicina (NB-DNJ), que tem mostrado 

reduzir a atividade da glucosilceramida em 70%, além de reduzir a 

tumorigênese in vivo 56. Estudos preliminares de nosso grupo têm mostrado 

que esse inibidor não modula a indução a morte por esses quimioterápicos. 

 O que nos parece claro é que a expressão de GD3 em melanócitos 

modula diferencialmente a resposta a quimioterápicos. Células que passam 

a expressar GD3 são mais sensíveis a morte induzida por estaurosporina, 

vimblastina e cisplatina. Estas drogas têm mecanismos de ação diferentes, 

porém, GD3 parece alterar essas respostas. Por outro lado, células que 

passam a expressar GD3 passam a ser mais resistentes ao tratamento com 

drogas como temozolamida, cujos mecanismos de indução de morte são 
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semelhantes ao de cisplatina. Dessa forma, nessa abordagem, esse 

dissialogangliosídio parece modular mecanismos de sobrevivência celular 

específicos. É importante mencionar que as células tratadas com diferentes 

quimioterápicos vão sendo aos poucos selecionadas (Figura 29). Células 

mais resistentes aos tratamentos convencionais vão sendo geradas e assim 

dificultando o tratamento dos tumores. Entender como as vias de seleção 

funcionam e, fundamentalmente, o desenho de potenciais drogas 

quimiossensibilizantes é de grande importância para instituírem-se terapias 

mais efetivas, que nos permitam no futuro controlar o crescimento e a 

expansão do tumor. 

 

 

 

 

 

 



 107

Indução de dormência

Droga 1

Droga 1 + Droga 2

Repopulação do tumor
com células resistentes 

à droga 1meses

muitos meses

 

Indução de dormência
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Figura 29. Processo de seleção das células tumorigênicas resistentes a 
tratamentos convencionais. A massa tumoral é tratada com a droga hipotética 1. 
Após alguns meses, células resistentes a essa droga repopulam e formam uma 
nova massa tumoral. A compreensão dos mecanismos de resistência nos leva a 
tratamentos combinados, atingindo células resistentes a diferentes tratamentos. 
Alvos como a glucosilceramida-sintase são potenciais alvos de interesse para 
manipulação farmacológica. Como mostramos neste trabalho, sua eficiência 
dependerá dos mecanismos de ação dos quimioterápicos utilizados e das vias de 
transformação celular ativadas em um dado tumor. 
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6. CONCLUSÕES 
 

1. A comparação sistemática entre a linhagem não tumorigênica melan-

a e as linhagens tumorigênicas Tm1 e Tm5, derivadas da primeira, 

indicam que a progressão deste modelo se caracterizou pelo ganho 

de autonomia de proliferação celular. Enquanto a linhagem normal é 

dependente de FGF-1 e FGF-2, a proliferação das linhagens tumorais 

é independente destes fatores.  

2. O remodelamento de gangliosídios na linhagem melan-a, com 

superexpressão do dissialogangliosídio associado a tumor GD3, não 

levou a vantagem proliferativa ou facilitação da resposta mitogênica 

de FGF-2, contudo GD3 mostrou-se relacionado à sobrevivência das 

células transfectadas. O remodelamento de glicoesfingolipídios levou 

à perda da resposta migratória dependente de FGF-2. Assim, a 

interferência de gangliosídios se dá na transdução dos sinais 

deflagrados pela interação fator de crescimento e seu receptor, 

interferindo diferencialmente nas respostas celulares ao fator de 

crescimento exógeno. 

3. A expressão do dissialogangliosídio GD3 conferiu sensibilidade à 

morte celular induzida por estaurosporina, e pelos quimioterápicos 

cisplatina e vimblastina; e, resistência a temozolomida. Inibição da 

biossíntese de glicoesfingolipídios reverteu somente o padrão de 

morte induzida por vimblastina, sugerindo que GD3 seja um dos 

efetores do mecanismo de morte induzido por esta droga. 
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4. O remodelamento dos glicoesfingolipídios da linhagem de melanoma 

humano LB373Mel sensibilizou as células à morte induzida por 

cisplatina. Diferenças no comportamento de diferentes linhagens 

como as utilizadas neste trabalho podem ser atribuídas a diferentes 

vias de transformação e seleção sofrida pelas células tumorais ao 

longo da progressão tumoral.  
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8.1. Figuras extras 
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Figura I. Composição de gangliosídios em novos transfectantes. As células 
foram incubadas com anticorpos específicos e os gangliosídios da superfície celular 
foram analisados por citometria de fluxo. PC.C1 e PC.C3: células transfectadas com 
o plasmídeo vazio; ST8.C11 e ST8.C17: células transfectadas com o gene da 
enzima ST8SiaI. Roxo: controle; verde: GM3 ; rosa: GD3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II. Composição de GD3 e 9-O-acetil-GD3 em células GD3

+. As células foram 
incubadas com anticorpos específicos e os gangliosídios da superfície celular foram 
analisados por citometria de fluxo. A coluna da esquerda mostra a expressão de GD3 
nas células ST8.C3, ST8.C11 e ST8.C14 e a da direita mostra a expressão de seu 
derivado 9-O-acetil-GD3. 
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Figura III. Depleção de gangliosídios na superfície das células após 
tratamento com PPPP. As células foram cultivadas na presença de 250nM de 
PPPP por 3 dias. Depois, foram incubadas com anticorpos específicos, conjugados 
com FITC, e sua fluorescência foi avaliada em citometria de fluxo. A primeira coluna 
mostra a expressão de GM3 nas células controle (PC.C1 e PC.C3) e de GD3 nas 
células ST8.C11 e ST8.C17; a da esquerda mostra respectivamente a expressão 
dos gangliosídios após o tratamento das células com PPPP.  
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