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“[Patient Trust]…And yet it is the law of all 

progress that it is made by passing through 

some stages of instability – and that it take a 

very long time. And so I think it is with you; 

your ideas mature gradually – let them grow, 

let them shape themselves, without undue 

haste. Don’t try to force them on as though 

you could be today what time (that is to say; 

grace and circumstances acting on your own 

good will) will make of you tomorrow.” 

Teilhard de Chardin 



RESUMO 

Jacomassi MD.  Envolvimento da ativação de PAFR frente à quimioterapia no 

fenômeno de repopulação de melanomas [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

Um dos desafios recorrentes na prática clínica da Oncologia é o processo de 

repopulação, no qual células tumorais resistentes à terapia são capazes de proliferar e 

reconstituir o tumor. No entanto, os mecanismos envolvidos neste fenômeno ainda 

foram pouco explorados, sendo necessário melhor compreendê-los para evitar a falha 

terapêutica. Melanomas são bons modelos para estudar repopulação devido às baixas 

taxas de sobrevida livre de progressão e às altas taxas de resistência às terapias 

associadas a este tipo de tumor sólido. Sabe-se que a exposição de células tumorais a 

condições estressoras do microambiente, como hipóxia e hipóxia/reoxigenação, bem 

como ao próprio tratamento antitumoral, são pressões seletivas frequentemente 

encontradas em tumores sólidos que favorecem a resistência às terapias e a repopulação 

tumoral. Estudos prévios indicam que a sinalização mediada pelo Fator de Ativação de 

Plaquetas (PAF), um lipídio bioativo relacionado à diversas funções fisiológicas, e de 

seu receptor, PAFR, está associada com a resistência de células de melanoma aos 

tratamentos citotóxicos e com crescimento tumoral. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo investigar o envolvimento da sinalização de PAFR frente às condições 

estressoras descritas acima no fenômeno de repopulação de melanomas. Os resultados 

de espectrometria de massa indicaram que hipóxia aumentou a geração de PAF nas 

linhagens de melanoma humano SKmel05 e A375, mas não na A375M, embora este 

aumento não tenha sido observado após a reoxigenação. Além disso, mostraram que 

SKmel37 exibiu os maiores níveis basais de PAF, aumentando substancialmente sua 

geração em diferentes tempos de exposição à hipóxia e hipóxia/reoxigenação. 

Investigamos também a geração de outros ligantes de PAFR, porém nenhum deles foi 

encontrado nas amostras. Os resultados de detecção de PAFR por Western Blot e/ou 

citometria de fluxo revelaram que os níveis proteicos não foram modulados por estas 

condições em nenhuma das linhagens e que, em termos basais, SKmel37 e SKmel05 

apresentaram os maiores níveis. Estas linhagens foram, portanto, submetidas a ensaios 

de proliferação, os quais evidenciaram que frente ao tratamento com o antagonista de 

PAFR, WEB2086, em condições de hipóxia e hipóxia/reoxigenação, apenas as células 

SKmel37 tiveram sua proliferação reduzida e morfologia associada à morte. Ensaios de 

incorporação de iodeto de propídio indicaram que o tratamento destas células expostas à 

hipóxia/reoxigenação com WEB2086 levou a acúmulo em SG2M, morte celular e 

sensibilização à cisplatina. Além disso, imunofluorescência de cortes congelados de 

tumores induzidos com SKmel37 revelou que houve acúmulo de PAFR em áreas 

hipóxicas e em seu entorno. Em relação ao modelo de exposição à tratamentos 

antitumorais, por sua vez, curvas de concentração e tempo com Vemurafenib mostraram 

que SKmel37 e A375 foram resistentes à droga, ao passo que SKmel05 e UACC62 

foram sensíveis. Além disso, WEB2086 potencializou o efeito de morte induzido por 

Vemurafenib nas linhagens sensíveis, mas não afetou as resistentes. Considerando os 

aspectos clínicos de resposta inicial com posterior desencadeamento de repopulação, 

seguimos com as linhagens sensíveis e verificamos por citometria que esta droga 



aumentou ROS em ambas as linhagens, mas só aumentou PAFR extracelular na 

SKmel05. O tratamento combinado potencializou a geração de ROS e levou a ativação 

de caspase3/7 apenas na SKmel05. Esta linhagem foi então submetida a ensaios 

clonogênicos cujos resultados mostraram que o tratamento com Vemurafenib reduziu o 

número de clones e que WEB2086 não potencializou este efeito.  Assim, o conjunto de 

resultados apresentados evidencia que a sinalização de PAFR participa dos desfechos de 

sobrevivência frente à hipóxia/reoxigenação e/ou tratamentos antitumorais, podendo, de 

alguma forma, contribuir com a repopulação de melanomas. 

Descritores: melanoma; fator de ativação de plaquetas; hipóxia; quimioterapia; 

resistência à medicamentos; recidiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Jacomassi MD. Involvement of PAFR activation during chemotherapy in the melanoma 

repopulation phenomenon [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

One of the recurrent challenges in the clinical practice of Oncology is the process of 

repopulation, in which therapy-resistant tumor cells can proliferate and reconstitute the 

tumor. However, the mechanisms involved in this phenomenon were still little explored. 

The understanding of these events is, therefore, needed to avoid therapeutic failure. 

Melanomas are good models for studying repopulation due to the low rates of 

progression-free survival and the high rates of resistance to therapies associated to this 

type of solid tumor. It is known that the exposure of tumor cells to microenvironmental 

stress conditions, such as hypoxia and hypoxia/reoxygenation, as well as the exposure 

to antitumor treatment itself, are selective pressures frequently found in solid tumors 

that favor therapy resistance and tumor repopulation. Previous studies have indicated 

that the signaling mediated by the Platelet Activation Factor (PAF), a bioactive lipid 

related to various physiological functions, and its receptor, PAFR, is associated with 

resistance of melanoma cells to cytotoxic treatments and with tumor growth. Therefore, 

the aim of this study was to investigate the involvement of PAFR signaling upon the 

adverse conditions described above in the phenomenon of melanoma repopulation. 

Mass spectrometry results indicated that hypoxia increased the generation of PAF in 

human melanoma cell lines SKmel05 and A375, but not in A375M, although this 

increase was not observed after reoxygenation. In addition, they showed that SKmel37 

exhibited the highest PAF basal levels, whose generation increased substantially after 

different times of hypoxia and hypoxia/reoxygenation exposure. We also investigated 

the generation of other PAFR ligands, but none were found in the samples. The results 

of PAFR detection by Western Blot and/or flow cytometry revealed that protein levels 

were not modulated by these conditions in any of the cell lines and that, at baseline, 

SKmel37 and SKmel05 showed the highest levels. These lines were therefore submitted 

to proliferation assays, which showed that the treatment with the PAFR antagonist, 

WEB2086, under conditions of hypoxia and hypoxia/reoxygenation, led to proliferation 

reduction and death-associated morphology in SKmel37 cells only. Propidium iodide 

incorporation studies indicated that the treatment of these cells exposed to 

hypoxia/reoxygenation with WEB2086 led to accumulation in SG2M, cell death and 

cisplatin sensitization. In addition, immunofluorescence of frozen sections of SKmel37-

induced tumors revealed that PAFR was found accumulated in hypoxic areas and its 

surroundings. Regarding the model of exposure to antitumor treatments, concentration 

and time curves with Vemurafenib showed that SKmel37 and A375 were resistant to the 

drug, whereas SKmel05 and UACC62 were sensitive. In addition, WEB2086 

potentiated the effect of Vemurafenib-induced death on sensitive cell lines but did not 

affect the resistant ones. Considering the clinical aspects of initial response with 

subsequent repopulation triggering, we continued using the sensitive cell lines and we 

verified by cytometry that this drug increased ROS in both cell lines but only increased 

extracellular PAFR in SKmel05. The combined treatment potentiated the generation of 

ROS and led to the activation of caspase3/7 in SKmel05 only. This cell line was then 



submitted to clonogenic assays whose results showed that treatment with Vemurafenib 

reduced the number of clones and that WEB2086 did not potentiate this effect. Thus, 

the set of results presented highlights that PAFR signaling participates in the survival 

outcomes upon hypoxia/reoxygenation and/or antitumor treatments, and may, in some 

way, contribute to the repopulation of melanomas. 

Descriptors: melanoma; platelet activating factor; hypoxia, chemotherapy; drug 

resistance; recurrence. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MELANOMA 

O melanoma é uma neoplasia melanocítica maligna de baixa incidência, porém de 

alta letalidade. Todas as neoplasias melanocíticas, tanto as benignas quanto as malignas, 

são originadas a partir dos melanócitos, os quais são células derivadas da crista neural 

que, ao longo do desenvolvimento, colonizam a pele, os olhos e as mucosas. Na pele, os 

melanócitos se encontram na camada basal da epiderme e, infrequentemente, 

proliferam; são responsáveis pela produção de melanina e pelo fornecimento deste 

pigmento para os queratinócitos vizinhos. Em resposta ao dano induzido pela radiação 

ultravioleta (UV), os queratinócitos liberam sinais para que os melanócitos proliferem e 

produzam melanina. Assim sendo, os melanócitos fazem parte do sistema de defesa 

contra o dano ao DNA induzido pela radiação UV (1). 

De fato, o principal agente etiológico ambiental responsável pelo 

desenvolvimento de melanomas é a radiação UV. Esta radiação eletromagnética 

abrange comprimentos de onda de 200nm a 400nm, os quais determinam a classificação 

da radiação UV em: UVA (320-400nm), UVB (280-320nm) e UVC (<200nm). A 

radiação UVC é retida pela camada de ozônio, entretanto, tanto a radiação UVA quanto 

a radiação UVB podem gerar danos ao DNA. Enquanto a radiação UVB age 

diretamente no DNA, através da formação de dímeros de ciclobutano pirimidina (CPD) 

e de fotoprodutos 6,4-pirimidina-pirimidona (6,4PPs), a radiação UVA, por sua vez, age 

indiretamente no DNA, pois leva a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) que 

então reagem com moléculas como proteínas, lipídios e, inclusive o DNA (2). Outra 

importante fonte de ROS é a própria produção de melanina (3). Portanto, apesar da 
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proteção desempenhada por esta macromolécula, a excessiva exposição à radiação UV 

pode impedir o papel citoprotetor deste pigmento. 

Além disso, outros fatores de risco estão associados com o desenvolvimento desta 

doença. São eles: pele, olhos e cabelos claros, história familiar de melanoma ou outro 

tipo de câncer de pele, presença de nevos congênitos ou displásicos e acometimento 

pela doença de Xeroderma Pigmentoso (4). 

A iniciação e progressão do melanoma podem ser representadas pela Figura 1, 

todavia, é importante ressaltar que o surgimento desta doença não necessariamente 

segue esta ordem e não depende da ocorrência de todas as etapas descritas. Não 

obstante, 50% dos melanomas seguem os estágios descritos abaixo (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação das etapas de iniciação e progressão de melanomas. Adaptado de 

Zaide, MR. et al. 2008 (5). 

 

Em resposta à radiação UV, uma subpopulação de melanócitos acometida pelo 

descontrole molecular e celular gerado por alterações genéticas envolvidas em reparo do 

material genético, apoptose, sobrevivência e proliferação celular, bem como por 

alterações epigenéticas que modulam estas vias, passa a proliferar de maneira 
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exacerbada, originando um nevo benigno. Este nevo, geralmente, senesce e não 

progride. No entanto, eventualmente, alguns melanócitos conseguem ultrapassar esta 

senescência e progridem para a fase de crescimento radial (RGP), cujo crescimento é 

confinado ao epitélio. Quando os melanócitos adquirem a capacidade de invadir a 

derme e proliferar, progridem para a fase de crescimento vertical (VGP), que pode 

evoluir para a fase metastática, na qual tecidos distantes da lesão primária são 

colonizados (5). 

Conforme citado anteriormente, os melanomas apresentam altas taxas de 

mortalidade. Isto se deve a alta capacidade metastática e a alta resistência às terapias 

que possuem. 

 

1.2 RESISTÊNCIA ÀS TERAPIAS – UM DESAFIO CLÍNICO ENCONTRADO 

NO TRATAMENTO DE MELANOMAS 

Melanomas apresentam altas chances de cura se diagnosticados precocemente 

(fase radial de crescimento), sendo a ressecção cirúrgica o tratamento convencional, 

neste caso. No entanto, os estadios mais avançados, geralmente associados com o 

diagnóstico tardio, requerem tratamentos mais agressivos e apresentam pior 

prognóstico. Nestas formas da doença, dependendo do grau, profundidade e espessura 

do tumor, pode-se indicar como tratamento a radioterapia, quimioterapia, a utilização de 

drogas alvo dirigidas e/ou imunoterapia. Todavia, inúmeros são os desafios encontrados 

no tratamento do melanoma, incluindo as baixas taxas de resposta (os pacientes 

apresentam, em média, 6 a 9 meses de sobrevida) e as toxicidades (6). Vale ressaltar 

que os altos custos associados à incorporação de novas drogas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) também fazem parte dos desafios do tratamento a âmbito nacional.  
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A Dacarbazina foi o primeiro fármaco para o tratamento de melanoma a ser 

aprovado pelo “Food and Drug Administration” (FDA) e possui maior eficácia em 

tumores metastáticos. Esta droga, bem como a análoga, Temozolomida, atuam como 

agentes alquilantes de DNA e, embora apresentem baixas taxas de resposta quando 

utilizadas como monoterapia (7) continuam sendo opções de quimioterapia paliativa 

para os pacientes do SUS. 

Além da monoterapia, existem regimes que combinam a dacarbazina com outras 

drogas alquilantes, como por exemplo, a cisplatina. Esta droga antitumoral se liga 

covalentemente ao DNA levando a formação de adutos que alteram a estrutura do 

material genético. Durante o ciclo celular, estes adutos podem ser reconhecidos e 

reparados, porém o processo de morte celular pode ser induzido caso não seja possível 

reparar estes danos (8). 

Considerando os altos custos associados ao tratamento de tumores, a vantagem da 

utilização de cisplatina se reflete a nível socioeconômico, já que possui baixo custo. No 

entanto, infelizmente, além dos diversos efeitos colaterais induzidos pela droga, como 

nefrotoxicidade e neurotoxicidade, as taxas de resposta ao tratamento são baixas. De 

fato, os tumores adquirem resistência ao tratamento com cisplatina através de diversos 

mecanismos (9,10), limitando e inviabilizando a utilização desta droga nas práticas 

clínicas. 

A descoberta da presença de mutações em BRAF na maioria dos pacientes com 

melanoma metastático possibilitou o desenvolvimento de drogas alvo-dirigidas, como o 

Vemurafenib (PLX4032), que revolucionou o tratamento de pacientes com este perfil. 

As mutações em BRAF conferem a ativação constitutiva da via MAPK contribuindo 

com o descontrole proliferativo, sendo a mutação V600E a mais frequente entre elas 

(11, 12). 
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Entretanto, apesar do sucesso inicialmente observado com o uso deste inibidor 

específico de BRAF, representado pelas significativas e abrangentes taxas de resposta, 

bem como pela baixa e bem tolerada toxicidade, infelizmente, os tumores adquirem 

resistência ao tratamento, resultando na progressão da doença em, aproximadamente, 

seis meses. Assim, invariavelmente, pacientes contendo a mutação apresentarão 

resistência intrínseca ou adquirida ao tratamento com Vemurafenib, culminando em 

progressão ou recidiva, conforme exemplificado na Figura 2 (13,14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 –Representação da repopulação tumoral frente ao tratamento com Vemurafenib 

Paciente com melanoma metastático antes do tratamento com Vemurafenib (A), após 15 

semanas de tratamento (B) e após 23 semanas de tratamento (C). Apesar da resposta inicial, o 

tratamento com Vemurafenib não impede a repopulação tumoral em longo prazo Adaptado de 

Wagle N, et al. 2011 (14). 

 

1.3 REPOPULAÇÃO TUMORAL 

A) CONCEITOS 

Devido aos diversos efeitos colaterais, geralmente, os tratamentos citotóxicos são 

administrados periodicamente e em múltiplas doses para garantir a recuperação de 
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tecidos normais durante a janela terapêutica. No entanto, células tumorais refratárias ao 

tratamento também são capazes de proliferar durante estes intervalos, limitando a 

eficácia terapêutica e podendo levar a repopulação tumoral (15). 

Clinicamente, este fenômeno de repopulação tumoral é conhecido como recidiva e 

pode ocorrer no mesmo local de origem do tumor primário (recidiva local), em regiões 

teciduais próximas podendo acometer os linfonodos (recidiva regional) ou em órgãos 

distantes do tumor original através da disseminação das células tumorais (recidiva 

metastática) (15). 

A repopulação tumoral local, portanto, é o processo em que células refratárias ao 

tratamento podem proliferar novamente e reconstituir o tumor. Este fenômeno foi 

primeiramente observado em pacientes tratados com radioterapia, sendo reproduzido 

em estudos utilizando modelos animais. Porém, pouco se sabe sobre este processo na 

vigência de quimioterapia (15), tornando-se necessários novos estudos que avaliem suas 

características essenciais, tais como, resistência/sobrevivência, proliferação e 

reconstituição tumoral. 

Durante a terapia citotóxica contra o câncer, grande parte das células da massa 

tumoral sofre apoptose e é eliminada por células do sistema imune (16). No entanto, 

nem todas as células tumorais sucumbem aos efeitos da injúria citotóxica. Estas células 

sobreviventes possuem ativados alguns mecanismos de sobrevivência que conferem, 

dentre outras características, resistência às terapias. 

B) PRESSÕES SELETIVAS QUE FAVORECEM A RESISTÊNCIA ÀS 

TERAPIAS E O DESENCADEAMENTO DA REPOPULAÇÃO TUMORAL 

Tumores sólidos, como melanomas, são extremamente heterogêneos em sua 

composição, abrangendo desde células tumorais até células estromais, endoteliais e do 
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sistema imune. Além desta diversidade encontrada no microambiente tumoral, devido à 

instabilidade genética e epigenética, as próprias células tumorais também apresentam 

grande heterogeneidade entre si. Sendo assim, dentro de um tumor, existem diversas 

subpopulações de células tumorais. No entanto, as monoterapias tratam os tumores 

como doenças homogêneas, negligenciando as variações (celulares e moleculares) 

encontradas e a relação de comunidade que possuem. Assim, não é surpreendente 

esperar que tumores sejam resistentes às terapias. (17) 

Esta resistência se dá a nível intrínseco, como resultado da própria diversidade 

intratumoral, e adquirido, como resultado da exposição a diversas pressões seletivas, 

como por exemplo, hipóxia, privação de nutrientes (“starvation”) e tratamentos 

indutores de morte (como no caso do Vemurafenib), que acabam selecionando 

subpopulações celulares mais resistentes (14,18). 

De fato, devido à proliferação descontrolada das células tumorais, que pode 

superar o suprimento sanguíneo, e à distribuição desigual de oxigênio favorecido pela 

vascularização defeituosa, algumas áreas de tumores sólidos, inclusive melanoma, são 

expostas à hipóxia e “starvation” (18).  

Embora a hipóxia seja tóxica tanto para células normais quanto para células 

tumorais, de modo geral, as últimas são contempladas com vantagens adaptativas 

resultantes de alterações genéticas e epigenéticas que possibilitam sua sobrevivência 

mesmo nestes ambientes hostis. Diversas são as vias de sinalização ativadas em resposta 

a diminuição da pressão parcial de oxigênio, destacando-se dentre elas, as vias 

relacionadas à regulação da proliferação, angiogênese e morte celular (18).  

A ativação destas vias também contribui para a resistência adquirida às terapias 

atuais, especialmente aquelas que dependem da proliferação celular (como 

quimioterapia com drogas ciclo-ativas) e de oxigênio (como radioterapia) para atuar. 
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Além disso, a toxicidade e a penetração de drogas também são comprometidas em 

regiões hipóxicas, limitando ainda mais a efetividade terapêutica (19).  

Por exemplo, o desencadeamento de autofagia é um dos mecanismos que favorece 

a sobrevivência tumoral neste contexto e que também está relacionado à resistência às 

terapias citotóxicas utilizadas no tratamento de melanomas, como cisplatina e 

Vemurafenib (20 - 23). De fato, marcadores de autofagia estão co-localizados com áreas 

hipóxicas tumorais (24) e a indução deste processo em condições de privação de 

oxigênio possibilita a seleção de células resistentes a apoptose, contribuindo, assim, 

com a geração de tumores mais agressivos (25). 

Assim, hipóxia está frequentemente associada com mau prognóstico clínico (18), 

sendo importante, portanto, conhecer os elementos pertencentes a vias de resposta à 

hipóxia para desenvolver novas terapias alvo-dirigidas. 

No entanto, vale ressaltar que o tumor é um microambiente dinâmico em que 

processos de proliferação, migração e morte estão constantemente contribuindo para a 

redistribuição de células dentro da massa sólida, principalmente quando atrelados à 

intervenção terapêutica. Consequentemente, além da angiogênese, estes eventos 

também contribuem para a reoxigenação de células que estavam sob condições de 

hipóxia. Assim sendo, células que estavam sob hipóxia, as quais tendem a ser mais 

resistentes às terapias, podem sofrer reoxigenação, recuperar sua capacidade 

proliferativa e reconstituir o tumor, contribuindo dessa maneira para a falha terapêutica 

e repopulação tumoral (26).  
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C) MECANISMOS ASSOCIADOS À REPOPULAÇÃO TUMORAL 

Apesar de a repopulação tumoral ser um fenômeno frequente na clínica, os 

mecanismos moleculares envolvidos neste processo ainda não estão totalmente 

esclarecidos. 

O trabalho de Huang Q et. al (2011) propõe um mecanismo pelo qual a 

repopulação acontece. De acordo com os autores, (conforme já descrito pelos mesmos 

para o processo de cicatrização), após radioterapia ou quimioterapia com Vemurafenib, 

por exemplo, apoptose é deflagrada e as células apoptóticas liberam fatores 

proliferativos para as demais células em um mecanismo dependente da ativação de 

caspase 3, denominado de “Phoenix Rising” (27,28). 

Neste modelo, ao mesmo tempo em que caspase 3 executa a via de apoptose, leva 

a ativação de fosfolipase A2 (PLA2). Esta enzima por sua vez, hidrolisa fosfolipídios de 

membrana e libera ácido araquidônico (AA), que após ação da ciclooxigenase 2 

(COX2), gera prostaglandina E2 (PGE2). Este mediador age como fator de proliferação 

para as células tumorais sobreviventes que então repopulam o tumor. 

Em paralelo à geração de AA, a ativação de PLA2 também pode levar ao acúmulo 

do fator de ativação de plaquetas, PAF, cujo receptor é o PAFR (29). 

 

1.4 PAFR E SEUS LIGANTES 

O receptor do fator de ativação de plaquetas (PAFR) é um receptor acoplado à 

proteína G de sete domínios transmembranares. Dependendo de sua localização celular, 

pode estar acoplado à subunidade Gαq ou Gαi da proteína G e, consequentemente, sua 

ativação pode disparar diferentes vias de sinalização. O PAFR expresso na membrana 

plasmática encontra-se associado com a subunidade Gαq e sua ativação resulta na 
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ativação de MAP quinases, PKC e PLA2. Por sua vez, quando se encontra localizado no 

envelope nuclear, PAFR está acoplado à subunidade Gαi e sua ativação leva a ativação 

de NF-kB e MAPK, bem como a expressão gênica de iNOS e COX2 (30). Porém, 

independente de sua localização, a ativação de PAFR resulta no aumento dos níveis 

intracelulares de Ca2+, 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3), e também na diminuição dos 

níveis de monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) (31, 32). 

Este receptor é expresso em leucócitos, células endoteliais, fibroblastos, 

queratinócitos, plaquetas e, inclusive, células tumorais. Frente ao estímulo de ligantes 

de PAFR, estes tipos celulares apresentam diferentes respostas, que se encontram 

sumarizadas na Figura 3 (33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Tipos celulares que expressam PAFR e suas possíveis respostas frente ao 

estímulo de ligantes de PAFR. Adaptado de Bar-Eli et.al 2007 (33). 

 

PAF (1-O-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina) foi o primeiro ligante de PAFR 

a ser identificado (34). O PAF é um lipídio bioativo que está relacionado com diversas 

funções fisiológicas, como inflamação, apoptose, angiogênese e cicatrização (35). 

Assim como a maioria dos mediadores lipídicos, PAF não se encontra estocado 

nas células (exceto em plaquetas) e sua síntese depende de estímulos celulares, tais 
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como fatores de crescimento, irradiação UV e estresse oxidativo (inclusive o induzido 

por quimioterapia) (36). 

Basicamente, a ação da PLA2 sobre fosfolipídios de membrana gera AA 

(precursor de eicosanóides) e alquil 2-liso-glicerofosfocolinas (LysoPAF), o qual pode 

originar o PAF através da ação de lisofosfatidilcolina aciltransferase (LPCAT), como 

representa a Figura 4. A degradação de PAF, por sua vez, se dá, unicamente, através da 

atividade de PAF acetilhidrolase (PAF-AH), cuja expressão é detectável, normalmente, 

logo após a síntese do mediador lipídico, conferindo a PAF, uma meia vida curta (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Produção de PAF a partir da ação da enzima fosfolipase A2 sobre fosfolipídios 

da membrana celular. PLA2 remove um ácido graxo instaurado de um fosfolipídio de 

membrana, formando o precursor de PAF, denominado LysoPAF, e da enzima acetiltransferase, 

que adiciona uma molécula de acetyl-CoA ao precursor. Acessado em: 

https://www.caymanchem.com/app/template/Article.vm/article/2135. 

 

Além de PAF, PAFR reconhece análogos de PAF, denominados lipídios “PAF-

like”, gerados pela oxidação de fosfolipídios de membrana. A produção destes ligantes 

de PAFR não depende das enzimas anteriormente citadas e se dá pela ação de agentes 

oxidantes, como ROS, que reagem com ligações duplas insaturadas presentes nos 
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fosfolipídios. Assim sendo, a produção dos lipídios “PAF-like” ocorre de forma não 

controlada, gerando uma gama de ligantes de diferentes graus de afinidade por PAFR 

(38,39). 

Como comentado anteriormente, alguns tipos de tumores também expressam 

PAFR e a sua ativação tem sido relacionada com o crescimento tumoral. 

 

1.5 PAFR E CRESCIMENTO TUMORAL 

A) PAFR E IMUNOSUPRESSÃO 

Inúmeros trabalhos têm evidenciado a contribuição de PAFR para o 

estabelecimento de um microambiente imunossupressor que, por sua vez, favorece o 

crescimento tumoral. Um evento que participa do quadro de imunossupressão presente 

no microambiente tumoral é a polarização de macrófagos para um fenótipo supressor ou 

do tipo M2 (IL-10 “high”/ IL-12 “low”). Diversos estímulos podem induzir a 

polarização dos macrófagos para este fenótipo, dentre eles a fagocitose de células 

apoptóticas, (40), que são abundantes no microambiente tumoral, principalmente após 

tratamentos citotóxicos, como radioterapia e quimioterapia, mas também devido a 

condições de estresse como hipóxia, hipóxia/reoxigenação e “starvation”. Estudos 

recentes mostram que a fagocitose destas células apoptóticas depende do receptor 

“scavenger” CD36 e de PAFR (41), ambos presentes na membrana plasmática destas 

células fagocíticas. Além disso, estudos demonstram que a partir de uma dose 

subtumorigênica de células de melanoma, obtém-se crescimento tumoral apenas quando 

uma grande quantidade de células apoptóticas é concomitantemente injetada (42). No 

entanto, a utilização do antagonista de PAFR, WEB2170, reverte este efeito, 
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evidenciando o papel de PAFR na geração de um microambiente imunossupressor que 

favorece o crescimento tumoral. 

Os estudos de Fecchio et al. também evidenciam a participação de PAFR na 

modulação de macrófagos para um fenótipo regulador. Em experimentos in vivo, os 

macrófagos de camundongos acometidos com tumores ascíticos de Ehlrich perdiam 

características relacionadas à ativação, como capacidade de produzir peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e de espraiar sobre placas de cultivo. No entanto, o tratamento dos 

animais com antagonistas de PAFR reverteu este quadro supressor e reduziu o 

crescimento dos tumores (43,44). 

O fenótipo regulador de células dendríticas (DCs) também é característica do 

ambiente imunossupressor. A ativação de PAFR nestas células contribui para geração 

deste fenótipo através da manutenção de altos níveis de IL-10 e PGE2. Sendo assim, a 

utilização de antagonistas de PAFR em DCs, por sua vez, potencializa a apresentação de 

antígenos e aumenta a proliferação de linfócitos (45). 

Estes dados mostram que a ativação de PAFR em células do sistema imune 

participa do mecanismo de indução de imunossupressão observado em tumores e 

evidencia o importante papel deste receptor no estabelecimento desta doença. 

B) PAFR E RESPOSTA TUMORAL À QUIMIOTERAPIA 

Conforme já citado anteriormente, além de células do sistema imune, alguns tipos 

de tumores também expressam PAFR. 

Em melanoma, estudos demonstram a relação de PAF e quimioterapia, sugerindo 

que o aumento da regulação de fatores anti-apoptóticos, como Bcl-2 e Bcl-xL, induzido 

por PAF de maneira dependente de NF-kB, pode reduzir os efeitos citotóxicos 
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provocados pelos agentes quimioterápicos e assim, contribuir com a sobrevivência 

tumoral (46). 

Um trabalho realizado pelo nosso grupo (36) mostrou que o tratamento in vitro 

com cisplatina induziu um aumento na expressão de PAFR em células de melanoma 

humano (SKmel 37). Além disso, in vivo, o tratamento concomitante com cisplatina e 

antagonista de PAFR (WEB2086) resultou em uma maior redução do volume do tumor 

e regressão tumoral quando comparado aos tratamentos separados. Estes dados sugerem 

que a via de PAFR está envolvida em algum mecanismo de proteção ao dano celular 

gerado por cisplatina e que seu bloqueio favorece a morte induzida por este 

quimioterápico. 

Além disso, sabe-se que o tratamento de células tumorais com quimioterápicos 

induz a geração de ligantes de PAFR e que estes contribuem para o fenômeno de 

imunossupressão, favorecendo o crescimento tumoral. No mesmo trabalho, os autores 

demonstram que células tumorais que expressam PAFR geram duas vezes mais ligantes 

de PAFR do que células que não expressam. Estes resultados confirmam que, em 

decorrência ao tratamento, a ativação deste receptor leva a um mecanismo de 

retroalimentação positiva, o qual, possivelmente, garantiria a manutenção da 

imunossupressão e da resistência às terapias, facilitando, consequentemente, a 

sobrevivência, crescimento e repopulação tumoral (47). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Um dos desafios encontrados no tratamento do câncer é o processo de 

repopulação tumoral, no qual células resistentes à terapia são capazes de proliferar e 

reconstituir novamente o tumor. No entanto, apesar de ser recorrente na clínica, 

contribuindo para a falha terapêutica, os eventos celulares e moleculares envolvidos 

neste fenômeno ainda foram pouco explorados, sendo necessário melhor compreendê-

los para que, futuramente, se possa prevenir o processo e aperfeiçoar o tratamento. 

Melanomas são bons modelos para estudar repopulação devido às baixas taxas de 

sobrevida livre de progressão e às altas taxas de resistência às terapias associadas a este 

tipo de tumor sólido. Sabe-se que a exposição de células tumorais a condições 

estressoras do microambiente, como hipóxia e hipóxia/reoxigenação, bem como ao 

próprio tratamento antitumoral, são pressões seletivas frequentemente encontradas em 

tumores sólidos que favorecem a resistência às terapias e a repopulação tumoral. 

Estudos prévios indicam que a sinalização mediada pelo Fator de Ativação de Plaquetas 

(PAF), um lipídio bioativo relacionado a diversas funções fisiológicas, e de seu 

receptor, PAFR, está associada com a resistência de células de melanoma aos 

tratamentos citotóxicos e com crescimento tumoral. Portanto, é pertinente investigar o 

envolvimento da sinalização de PAFR frente a condições estressoras, como 

hipóxia/reoxigenação e/ou tratamentos citotóxicos, no fenômeno de repopulação de 

melanomas. A possível participação de PAFR neste processo poderia levar ao 

enquadramento deste receptor como novo alvo terapêutico, de modo a aumentar a 

eficácia dos tratamentos antitumorais convencionais. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do projeto é avaliar o envolvimento da ativação de PAFR nos 

desfechos de sobrevivência das células tumorais frente a condições estressoras que 

favorecem a repopulação tumoral. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Frente a condições estressoras como hipóxia, seguida ou não de reoxigenação, e/ou 

tratamentos indutores de morte celular, avaliar: 

- A modulação da via de PAFR, através da identificação do receptor por Western Blot 

ou citometria de fluxo e de seus ligantes por espectrometria de massa; 

- O envolvimento da via de PAFR na proliferação celular, através de contagem de 

células; 

- O envolvimento da via de PAFR na sobrevivência celular a partir de ensaios de morte 

e ciclo celular por citometria de fluxo e ensaios clonogênicos; 

- Os possíveis mecanismos de morte deflagrados e a participação de PAFR nestes 

processos, através de ensaios de geração de ROS e ativação de caspase-3/7 por 

citometria de fluxo. 

b) Verificar a distribuição de PAFR em cortes congelados de tumores através de 

imunofluorescência. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 LINHAGENS CELULARES 

As linhagens de melanoma humano SKmel 05, A375, A375M e UACC 62, bem 

como as células de carcinoma epitelial humano KBM e KBP foram cultivadas em 

“Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium” (DMEM) (Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). A linhagem SKmel 37, por sua vez, foi cultivada em “Minimum Essential 

Medium” (MEM) (Gibco, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Todas as linhagens de 

melanoma utilizadas possuem a mutação V600E em BRAF e são tumorigênicas. Para o 

cultivo celular, os meios foram suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB) e o 

pH foi mantido entre 7,2-7,4. As células foram mantidas em estufa a 37ºC e 5% CO2, 

livres da contaminação por micoplasma. 

4.2 ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HIPÓXIA 

Para estabelecer a condição de hipóxia, câmara de hipóxia (Billpus- rothenberg- 

Modular Incubator Chamber, Del Mar, Califórnia, EUA) ou fluxo de hipóxia (H35 

Hypoxystation, Don Whitley Scientific, UK) foram utilizados. Na câmara, um volume 

de 20 litros de gás foi injetado por minuto, sendo 19 litros de nitrogênio e 1 litro de 

CO2, até que o sensor de oxigênio (O2) indicasse porcentagem de O2 referente a 0,7-1%. 

No fluxo, os níveis de gases foram mantidos e controlados automaticamente a partir de 

condições pré-estabelecidas, como 1% O2 e 5% CO2, e sua atmosfera foi mantida a 

37ºC com 60% de umidade. 
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4.3 IDENTIFICAÇÃO DE PAFR POR WESTERN BLOT 

a. Extração proteica  

As linhagens SKmel 05, A375 e A375M foram expostas ou não a 24 horas de 

hipóxia, ao passo que a linhagem SKmel 37 foi exposta a 48 horas de hipóxia. Ao final 

de cada respectivo período, foi realizada extração proteica total. Para isso, tampão de 

lise celular NP40 “Cell Lysis Buffer” (Invitrogen), contendo 2μg/mL aprotinina, 1mM 

PMSF foi adicionado e, no gelo, com auxílio de um “scrapper”, as células foram 

removidas da placa e lisadas. A solução ressuspendida no tampão foi incubada no gelo 

por 30 minutos. Após este período, foi centrifugada a 13000rpm por 15 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo, de modo a se obter o lisado proteico total, 

o qual foi armazenado a -20ºC . A dosagem de proteínas obtidas foi realizada de acordo 

com protocolo modificado do Método de Lowry, utilizando o kit Ensaio de Proteína 

BCA, da BioAgency®, conforme descreve o fabricante, sendo BSA o padrão proteico. 

A leitura das amostras foi realizada em leitor de microplacas (Bio-Rad®), utilizando-se 

filtro de 592nm.  

b. Eletroforese em gel de poliacrilamida e blotting  

Foram realizadas análises de proteínas separadas de acordo com sua massa 

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

em gel de poliacrilamida. O gel de corrida era constituído por 3.95mL H20, 2.5mL 

Lower Buffer (4x), 3.3mL 30% acrilamida/0.8% bisacrilamida, 200μL de Persulfato de 

Amônio 10% (APS), 3μL TEMED, e o gel de empilhamento por 3.6mL H20, 625μL 

Upper Buffer (4x), 665μL 30%acrilamida/0.8% bisacrilamida, 100μL APS 10%, 3μL 

TEMED. Em seguida, os extratos proteicos separados foram transferidos para 
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membrana PVDF (“Hydrophobic polyvinylidene difluoride, Amershan/GEHealthcare”) 

para realização do “blotting”, o qual foi realizado em tampão de transferência contendo 

25mM Tris-base, 192mM glicina, 20% MeOH, em água por 1 hora e 30 minutos a 100 

V, no gelo. A membrana teve seus sítios inespecíficos bloqueados com BSA 5% em 

TBS-Tween 0.1% e incubada com os anticorpos primários policlonais: rabbit-anti-

PAFR 1:3000 (Cayman) e mouse-anti-β-actina 1:4000 (Sigma), em TBS 1% BSA 0,1% 

Tween, sob agitação a 4ºC overnight. Em seguida, após três lavagens de 10 minutos 

cada com TBS-Tween 0.1%, foi incubada com os anticorpos secundários, anti-mouse e 

anti-rabbit conjugados à peroxidase (Sigma). Solução ECL foi adicionada e a revelação 

da membrana foi realizada utilizando-se o “ECL Western Blotting System” da GE. 

Como controle da reação, um padrão conhecido de peso molecular foi utilizado (Bio-

Rad, Kaleidoscope). 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DE PAFR POR CITOMETRIA DE FLUXO 

a) Frente à hipóxia e hipóxia/reoxigenação 

Células SKmel 37 foram plaqueadas (1x10
5
 células por poço em placas de 6 

poços) em meio contendo SFB e após adaptação de aproximadamente 24 horas, o meio 

foi retirado, as células foram lavadas 2x com PBS para remover qualquer resquício de 

SFB e meio fresco livre de SFB foi adicionado (2mL por poço). As células foram então 

expostas à hipóxia por 24 horas e reoxigenadas ou não por 3 horas. Ao final do período, 

o meio foi descartado, acutase foi adicionada por aproximadamente 30 minutos, as 

células foram neutralizadas com meio de cultura, contadas e foram separadas 2x10
5
 

células/eppendorf. Nos grupos em que as células seriam permeabilizadas, adicionou-se 

a solução permeabilizante citofix/citoperm BO (100µl/tubo) por 20min no gelo. Em 

seguida, os tubos foram lavados com solução de lavagem (PBS 2% SFB) e 
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centrifugados a 200g por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi então descartado e o 

anticorpo primário anti-PAFR (1:100, Cayman Chemical) foi incubado em solução 

permeabilizante por 20 minutos no gelo. Após este período, outra lavagem foi realizada 

e as células foram incubadas em solução permeabilizante com o anticorpo secundário 

anti-rabbit Alexa Fluor 488 feito em goat (Invitrogen- Life Technologies) por 20 

minutos no gelo, no escuro. Foram realizadas duas lavagens com solução de lavagem a 

200g por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e as células foram 

ressuspendidas em PBS. Como controle secundário, houve um grupo de células 

incubadas apenas com o anticorpo secundário. Neste controle também foi contemplada 

a autofluorescência das células como background. 

b) Frente ao tratamento com Vemurafenib (PLX4032) 

As linhagens SKmel 05 e UACC 62 foram plaqueadas (1x10
5
 células por poço em 

placas de 6 poços) em meio contendo SFB e tratadas com 10µM de PLX4032 por 48 

horas. Ao final do período, o meio foi descartado, adicionou-se PBS e, no gelo, com 

auxílio de “scraper”, as células foram removidas e posteriormente centrifugadas a 250g 

por 5 minutos a 4ºC. Após centrifugação, o pellet foi ressuspendido em solução de 

bloqueio (PBS 2% BSA) por 30 minutos no gelo. Em seguida, as células foram 

incubadas em solução de marcação (PBS 1% Soro Fetal de Cabra, 0,1% de azida 

sódica) contendo o anticorpo primário anti-PAFR (1:100, Cayman Chemical) no gelo. 

Após 30 minutos, as células foram lavadas e ressuspendidas em solução de marcação 

contendo o anticorpo secundário anti-rabbit Alexa Fluor 488 feito em goat (Invitrogen- 

Life Technologies) por 30 minutos no gelo. Como controle secundário, houve um grupo 

de células incubadas apenas com o anticorpo secundário. Neste controle também foi 

contemplada a autofluorescência das células como background.  
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DOS LIGANTES DE PAFR POR ESPECTROMETRIA 

DE MASSA 

Para extração lipídica, as células foram plaqueadas em placas de 10cm (5.10
5 

células/placa; atingindo entre 70% - 80% de confluência ao final do experimento), 4 

placas por condição (sendo 3 placas para extração de lipídios e 1 placa para contagem 

de células) e as células foram adaptadas por 24 horas. Em seguida, o sobrenadante foi 

removido, as células foram abundantemente lavadas com PBS e DMEM (para 

SKmel05, A375 e A375M) ou MEM (para SKmel37) apenas (sem SFB) foi adicionado. 

As células foram então expostas à hipóxia por 24h e reoxigenadas ou não por 3h. Além 

desse regime, as células SKmel37 também foram expostas à hipóxia por 48h e 

reoxigenadas ou não por 6h. 

a) Extração lipídica 

Quando o período estabelecido de exposição à hipóxia terminou, o número de 

células de cada condição experimental foi avaliado pela contagem do número de células 

presentes nas placas extras. As outras três placas foram utilizadas para extrações 

lipídicas, que foram realizadas no gelo. Para isso, o sobrenadante de cada placa foi 

retirado e mantido em um tubo falcon de 15mL (para posterior análise de espectrometria 

de massa do conteúdo extracelular). As células foram rapidamente lavadas com PBS 

gelado uma vez para remover qualquer excesso de meio e após o removê-lo, 500µL de 

MeOH 100% foi adicionado por placa por 5 minutos (as placas foram suavemente 

agitadas, assegurando que todas as células fossem cobertas pelo MeOH). Após este 

período, as células foram soltas com auxílio de “scrapper” no gelo e transferidas para 

um eppendorf. As amostras foram então centrifugadas a 15000 rpm, 4 ° C durante 30 

minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para outro eppendorf 
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(mantido no gelo) e os pellets foram descartados. Cada amostra foi normalizada pela 

adição de um volume de MeOH para assegurar que o volume final fosse equivalente ao 

número de células presentes (1 milhão de células em 500µL de metanol). Finalmente, 

pelo menos 500µL de extrato lipídico normalizado foram transferidos para um frasco de 

auto-amostragem de recuperação total Waters * com tampa PTFE pré-fenda. Os frascos 

foram congelados a -80°C até a análise por espectrometria de massa. Uma amostra de 

controle de qualidade (QC) foi feita para monitorar a reprodutibilidade analítica. Este 

controle contém uma mistura equimolar de todas as amostras em todos os grupos 

experimentais. Para tal, um volume igual de cada amostra (cerca de 10uL por amostra) 

foi adicionado a um novo frasco de recuperação total.  

b) Espectrometria de massa 

Plataforma: sistema de cromatografia C18 acoplado diretamente a Q-Exactive 

Orbitrap 

Método: Método de fase reversa modificado para análise de compostos lipofílicos. 

“Semi-targeted Full MS” - m / z 500-650, modo de íon positivo. 

Detalhes: As análises de metabólitos foram realizadas utilizando um sistema de 

cromatografia Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 acoplado diretamente a um 

espectrômetro de massa Q-Exactive HF Quadrupole-Orbitrap HF com uma fonte de 

ionização por electropulverização HESI II (Thermo Scientific, San Jose, CA). Uma 

injeção de loop parcial de 5μL foi usada para todas as análises e a separação 

cromatográfica foi realizada usando uma coluna de tamanho de partícula Waters 

Cortecs T3 2.1 × 100mm, 1.6μm. A taxa de fluxo de LC foi de 0,300mL/min. Os 

metabólitos foram separados com um gradiente linear de 5-99% de tampão B 

(acetonitrilo)/tampão A (água a 0,1% de FA) durante 36 minutos. A análise foi realizada 
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em modo iônico positivo usando uma faixa de varredura de 55-825 e resolução definida 

para 70.000. Os parâmetros da fonte do arquivo de ajuste foram definidos da seguinte 

maneira: fluxo de gás de bainha 50; Fluxo de gás auxiliar 13; Tensão de pulverização 

3,5; Temperatura capilar 300°C; Valor de RF da lente S 70; Temperatura do aquecedor 

de 125°C. O alvo do AGC foi definido para 3e6 e o valor do Max IT foi de 250ms. A 

temperatura da coluna foi mantida a 40°C durante todo o experimento. Os dados de 

varredura completa foram adquiridos em modo contínuo em toda a faixa de massa m /z 

500-650. 

Informações analíticas: 

PAF: C26H54NO7P 

[M+H]+ = 524.37106 

Tempo de Retenção (RT) para o padrão de PAF = 17.67-17.70 min 

Tempo de Retenção (RT) para PAF nas amostras = 17.92-17.99 min 

4.6 ENSAIOS DE PROLIFERAÇÃO CELULAR 

As linhagens SKmel 37 e SKmel 05 foram plaqueadas em placas de 24 poços 

(0,2.10
5
 células/poço) e 30 minutos antes da exposição à hipóxia, as células foram 

tratadas com WEB2086 50µM ou com seu veículo (DMSO 0,5%). Em seguida, as 

células foram expostas à hipóxia por 48 horas e reoxigenadas ou não por mais 24 horas. 

No final de cada tratamento, as células foram soltas e contadas através do Cellometer 

Auto T4 (Nexcelom Bioscience). 
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4.7 ENSAIOS DE CICLO E MORTE CELULAR 

a) Frente à hipóxia/reoxigenação 

No primeiro esquema de tratamento, células SKmel 37 foram plaqueadas (0,2x10
5
 

células por poço em placas de 24 poços), tratadas com cisplatina (10µM) e expostas a 

48 horas de hipóxia seguida por 6 horas de reoxigenação. No segundo esquema de 

tratamento, após plaqueamento, trinta minutos antes da exposição à hipóxia, as células 

foram tratadas com WEB2086 (50µM) e em seguida privadas de oxigênio por 48 horas. 

Durante a reoxigenação, as células foram tratadas ou não com cisplatina (10µM) por 24 

horas. 

b) Frente ao tratamento com Vemurafenib (PLX4032) 

As linhagens de melanoma humano SKmel 37, A375, UACC 62 e SKmel 05 

foram tratadas com diferentes concentrações de PLX4032 (1µM, 10µM e 25µM) por 48 

ou 72 horas. Tendo estabelecido as condições experimentais a serem utilizadas nos 

próximos experimentos, as mesmas linhagens foram tratadas concomitantemente com 

Vemurafenib (10µM) e com antagonista de PAFR, WEB2086 (50µM) por 48 horas. 

c) Incorporação de iodeto de propídio 

Após terem sido submetidas aos procedimentos descritos anteriormente, as 

células foram tripsinizadas, centrifugadas, fixadas em etanol 70% e mantidas a - 20ºC 

até o momento da análise por citometria de fluxo (Attune, Life Technologies). A 

avaliação de morte celular foi realizada através da marcação com iodeto de propídio 

(PI). O PI incorpora estequiometricamente ao DNA, permitindo uma quantificação 

relativa do conteúdo de DNA. Depois de fixadas com etanol 70%, as células foram 

lavadas com PBS e incubadas com solução de PI contendo 0.01% de Triton X-100, 
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200µg/mL de RNase A e 20µg/mL de iodeto de propídio por 30 minutos à temperatura 

ambiente e protegidas da luz. Após o período de incubação as células foram avaliadas 

no citômetro de fluxo e a porcentagem das células nas diferentes fases do ciclo celular e 

de células hipodiplóides foi quantificada e os dados foram expressos em gráficos de 

histogramas através do programa Attune® Cytometer Software | Life Technologies. 

Este protocolo foi adaptado do “Short Protocols in Molecular Biology, 3th edition, 

1995”. 

4.8 ENSAIOS CLONOGÊNICOS 

As células SKmel 05 foram tratadas exatamente como descrito anteriormente para 

ensaios de proliferação. Após o tratamento, as células foram colhidas, contadas e 

ressuspendidas em DMEM suplementado com 10% de SFB. Para cada condição 

estabelecida, 300 células/poço foram plaqueadas em placas de 6 poços, em triplicata, e 

mantidas entre 2 e 3 semanas. O meio foi trocado a cada 2-3 dias. Ao final do período, o 

meio foi removido e as colônias foram fixadas com solução de fixação (ácido acético/ 

metanol 1:7) durante 5 minutos em temperatura ambiente e depois coradas utilizando 

solução de cristal violeta a 0,5% durante 2 horas. A solução de cristal violeta foi 

removida, as placas foram abundantemente lavadas com água e deixadas a secar para 

que as colônias pudessem ser posteriormente contadas. 

4.9 AVALIAÇÃO DE ROS POR CITOMETRIA DE FLUXO 

As linhagens SKmel 05 e UACC 62 foram plaqueadas (1x10
5
 células por poço em 

placas de 6 poços) e tratadas com PLX4032 (10µM) e/ou com WEB2086 (50µM) por 

48 horas. Ao final deste período, as células foram tripsinizadas, contadas e 

ressuspendidas em DMEM sem SFB contendo 5μM CM-H2DCFDA (Life 
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Technologies®) por 30 minutos a 37°C em estufa de 5% CO2. Após incubação, células 

foram lavadas com PBS, meio de cultura suplementado com SFB foi adicionado e as 

células foram mantidas em estufa a 37°C, 5% CO2 por 30 minutos. A produção de ROS 

foi então avaliada com o citômetro de fluxo Attune® Cytometer (Life Technologies®). 

4.10 AVALIAÇÃO DA ATIVAÇÃO DE CASPASE-3/7 POR CITOMETRIA DE 

FLUXO 

As linhagens SKmel 05 e UACC 62 foram plaqueadas (0,2x10
5
 células por poço 

em placas de 24 poços) e tratadas exatamente como descritas para os ensaios de morte 

frente ao tratamento com Vemurafenib. Ao final do período, as células foram soltas, 

centrifugadas e ressuspendidas em “CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent” 

conforme prescreve o fabricante por 1 hora. Em seguida, a ativação de caspase-3/7 foi 

avaliada por citometria de fluxo Attune® Cytometer (Life Technologies®). 

4.11 ENSAIOS DE “FEEDER” COM CÉLULAS KBM E KBP 

Células SKmel 37 foram plaqueadas (1x10
5
 células por poço em placas de 6 

poços) em meio contendo SFB e após adaptação de aproximadamente 24 horas, o meio 

foi retirado, as células foram lavadas 2x com PBS para remover qualquer resquício de 

SFB e meio fresco livre de SFB foi adicionado (2mL por poço). As células foram 

expostas ou não à hipóxia por 24 horas e ao final deste período, células KBM GFP e/ou 

KBP mCherry, gentilmente cedidas pelo aluno de Pós-Doutorado Ildefonso Júnior, 

foram plaqueadas em duplicata (270 células por poço, 100μL/poço) em meio livre de 

SFB sob as células SKmel 37 (consideradas aqui como células “feeder”). As placas 

foram mantidas por aproximadamente 9 dias, com adição de meio novo, porém sem 

nunca retirar o meio condicionado ou repicar as células. Ao final, a porcentagem de 
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células mCherry positivas e GFP positivas foi avaliada por citometria de fluxo. O 

crescimento das células KBM e KBP também foi acompanhado através do microscópio 

EVOS. 

4.12 IMUNOFLUORESCÊNCIA DE TUMORES CONGELADOS 

Tumores congelados de células SKmel 37 e de células UACC 62 (com volume de 

até 1cm
3
), gentilmente cedidos pelo aluno de Doutorado Jânio Mororó, foram cortados 

em criostato e os cortes de 7μm foram dispostos em lâminas, as quais foram fixadas 

com acetona gelada por 10 minutos. Após três lavagens com PBS, os cortes foram 

bloqueados com PBS 2% BSA e Fc block (1:50) por 1 hora em temperatura ambiente. 

Os anticorpos primários anti-pimonidazol (1:50) e anti-PAFR (1:50) foram incubados 

em PBS 1% BSA “overnight” a 4°C. Após três lavagens com PBS 1% BSA os 

respectivos anticorpos secundários conjugados a Alexa 488 (para detecção de PAFR) 

(1:300) e a Alexa 633 (para detecção das áreas hipóxicas) (1:300), bem como Hoechst 

(1:1000 para detecção nuclear) em PBS 1% BSA foram incubados por 2 horas em 

temperatura ambiente. Outra série de lavagens foi realizada e lâminas foram montadas 

para visualização por microscopia confocal ou através do microscópio EVOS. 

4.13 AVALIAÇÃO DE EXPRESSÃO GÊNICA POR qPCR 

a) Extração de RNA 

As linhagens SKmel 37 e SKmel 05 foram tratadas exatamente como descrito 

anteriormente para ensaios de proliferação. Após o tratamento, o sobrenadante foi 

removido, as células foram rapidamente lavadas com PBS gelado e o reagente TRI foi 

adicionado. As células foram então soltas com auxílio de “scrapper” e transferidas para 

um tubo eppendorf. O volume apropriado de clorofórmio foi adicionado e incubado 
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durante 3 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 12000g por 15 minutos a 4ºC. A fase superior foi cuidadosamente 

transferida para um novo tubo e a quantidade apropriada de isopropanol foi adicionada e 

incubada à temperatura ambiente durante 10 minutos. Posteriormente as amostras foram 

centrifugadas a 12000g, 4ºC por 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. O “pellet” 

foi lavado em etanol 70% e centrifugado a 7500g, 4ºC por 5 minutos. O etanol foi 

descartado, o “pellet” seco durante 10 minutos à temperatura ambiente, ressuspendido 

na quantidade apropriada de água DEPC (Ambion) e as amostras foram aquecidas a 

55ºC durante 10 minutos. 

b) Síntese de cDNA 

Após a extração do RNA, quantificou-se a concentração de ácido nucléico 

utilizando o software nanodrop. A síntese de cDNA foi realizada numa quantidade de 

1000ng de RNA utilizando o kit de transcrição reversa de cDNA de alta capacidade 

(Applied Biosciences). O termociclador (GeneAmp, sistema de PCR 9700, Applied 

Biosystems) foi ajustado a 10 min a 25 ° C, seguido de 2 h a 37 ° C. 

c) Real-time qPCR 

“Primers” para qPCR foram diluídos em água DEPC em uma concentração final 

de 100μM. Diluições de trabalho apresentavam uma concentração de 10μM de “primer 

forward”  e “primer reverese”. O Sensimix SYBR Mastermix no-ROX (Bioline) foi 

usado de acordo com as instruções do fabricante, HRPT1 e HRPL11 foram utilizados 

como genes “housekeeping”. As informações referentes aos “primers” encontram-se na 

Tabela 1. A PCR foi realizada utilizando a máquina de PCR Real-Time 7900HT 

(Thermo Fisher) que foi ajustada no seguinte perfil para todas as reações: “hold phase” 
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a 95 ° C por 10 min, 45 ciclos (95 ° C por 15 segundos e 60 durante 1 min) e uma “melt 

phase”(de 95 a 60 durante 15 segundos). Os dados foram apresentados no anexo 4. A 

expressão relativa de cada gene foi normalizada pelo gene HRPL11, uma vez que exibiu 

a menor variação entre os tratamentos. 

   Tabela 1: Lista de “primers” utilizados

 

4.14 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPad Prism, versão 

4.0. Foram realizados testes de One-way ANOVA (a média dos grupos experimentais 

foi comparada através de análise de variância de um fator) com correção de Bonferroni. 

Os níveis de significância adotados foram de 5%. 
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5. RESULTADOS 

5.1.1 Avaliação da modulação da via de PAFR frente à hipóxia e/ou 

hipóxia/reoxigenação 

a) Linhagens de melanoma humano expressam PAFR, cujos níveis proteicos basais 

são maiores nas linhagens SKmel 37 e SKmel 05. 

Primeiramente, avaliamos os níveis proteicos de PAFR nas linhagens de 

melanoma humano SKmel 37, Skmel 05, A375M e A375 por Western Blot (Figura 5). 

Os resultados revelaram que todas as linhagens expressam o receptor e que, em termos 

de níveis basais, SKmel 37 e SKmel 05 exibem os maiores níveis. 

 

Figura 5 - Níveis proteicos de PAFR em linhagens de melanoma humano. As células foram 

cultivadas e suas proteínas foram extraídas e quantificadas para avaliar PAFR por Western Blot. 

Células RAJI foram utilizadas como controle positivo da expressão de PAFR. Todas as 

linhagens expressam o receptor. Experimento representativo de três experimentos 

independentes. 
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b) Hipóxia aumenta os níveis intracelulares de PAF nas linhagens SKmel 37, 

SKmel 05 e A375 e hipóxia/reoxigenação também aumenta este fosfolipídio nas 

células SKmel 37. 

Em seguida, avaliamos a geração de PAF intracelular por células de melanoma 

expostas à hipóxia e hipóxia/reoxigenação. Vale ressaltar que todos os experimentos de 

identificação de PAF foram realizados sem adição de soro, pois o mesmo exibe altas 

quantidades de PAF (Figura 6), que poderiam gerar viés nos resultados. Desta forma, 

garantimos que a fonte exclusiva deste fosfolipídio fosse sua produção por células de 

melanoma. 

 

 

Figura 6: Identificação de PAF no SFB por LC-MS. O soro exibe altas quantias de PAF. 

Setas indicam picos correspondentes ao PAF (m/z = 524,372) no cromatograma (painel 

superior) e no gráfico da espectrometria de massa (painel inferior). O tempo de retenção (RT) 

observado para PAF nas amostras foi de, aproximadamente, 17.91-17.99 minutos e a área do 

pico correspondente ao ligante no SFB foi de 8718360959. 
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Assim, as linhagens de melanoma humano SKmel 37, SKmel 05, A375M e A375 

foram expostas a 24 horas de hipóxia, seguidas ou não por 3 horas de reoxigenação, e 

seus lipídios foram extraídos para posterior análises de espectrometria de massa, as 

quais estão aqui representadas pela área do pico correspondente ao PAF (Figura 7a – 

7e), conforme descrito na seção 4.5. Este período de reoxigenação foi escolhido baseado 

em informações da literatura que relatam que PAF exibe uma vida útil de curta duração 

devido à ação de PAF acetil-hidrolases que degradam este lipídio (30). 

Como se pode observar, hipóxia aumentou os níveis intracelulares de PAF nas 

linhagens A375, Skmel 05 e SKmel 37, mas não pôde modular a geração de PAF na 

linhagem A375M. Dentre as linhagens celulares cuja geração de PAF aumentou em 

resposta à hipóxia, a linhagem celular que apresentou a maior produção foi a SKmel 37. 

Esta linhagem também exibiu os maiores níveis basais deste fosfolipídio, seguida pela 

SKmel 05, as quais foram as linhagens que também exibiram os maiores níveis 

proteicos basais do receptor PAFR. Os níveis basais de PAF da linhagem A375M (uma 

variante metastática da linhagem A375) foram maiores do que os observados na 

linhagem parental. 

Além disso, em comparação com condições de normóxia, houve um aumento na 

geração de PAF induzida por hipóxia/reoxigenação nas células SKmel 37. No entanto, 

os níveis de PAF nesta condição foram menores do que os obtidos após exposição à 

hipóxia apenas. Nas demais linhagens celulares, diferenças nos níveis de PAF após 

hipóxia/reoxigenação não foram detectadas. 
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Figura 7 a) Identificação de PAF em linhagens de melanoma humano expostas à hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação por espectrometria de massa. As linhagens Skmel 37 (b), Skmel 05 

(c), A375 (d) e A375M (e) foram expostas a 24 horas de hipóxia seguidas ou não por 3 horas de 

reoxigenação. A linhagem Skmel 37 (f) também foi exposta a 48 horas de hipóxia seguidas ou 

não por 6 horas de reoxigenação.  Ao final dos respectivos períodos, seus lipídios foram 

extraídos para posterior identificação por espectrometria de massa. A porcentagem de oxigênio 

foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia e se manteve em 21% durante o 

período de reoxigenação. Os níveis intracelulares de PAF são indicados pelas áreas dos picos 

dos respectivos gráficos de espectrometria de massa. Os dados são apresentados como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes em triplicata e os resultados estatisticamente 

significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 
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A linhagem SKmel 37 também foi exposta a 48 horas de hipóxia, seguidas ou não 

por 6 horas de reoxigenação (Figura 7f). Da mesma forma que o regime anterior (Figura 

7b), tanto células expostas à hipóxia quanto à hipóxia/reoxigenação exibiram maiores 

níveis de PAF do que células mantidas em normóxia. Porém os níveis de PAF após o 

período de reoxigenação foram menores do que os obtidos imediatamente após hipóxia. 

Em relação ao regime anterior, células expostas a 48 horas de hipóxia apresentaram 

níveis menores deste lipídio. Por sua vez, não houve diferenças entre ambos os regimes 

de reoxigenação. 

Além de PAF, PAFR pode ser ativado por outros ligantes, cujos nomes, fórmulas 

e pesos moleculares encontram-se resumidos na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Ligantes de PAFR investigados nos extratos lipídicos de células de melanoma por 

espectrometria de massa. 

Ligante Fórmula Molecular 
Peso Molecular 

(g/mol) 

Acyl PAF C26H52NO8P 537.675 

Azelaoyl PAF C33H66NO9P 651.863 

Butanoyl PAF C28H58NO7P 551.746 

C18-PAF-acether C28H58NO7P 551.746 

ONPAF C33H66NO8P 635.852 

OVPAF C29H58NO8P 579.746 

PAcPC C26H52NO8P 537.675 

Paz-PC C33H64NO10P 665.846 

PHPC C40H82NO7P 720.070 

PONPC C33H64NO9P 649.847 

POVPC C29H56NO9P 593.739 

PBPC C28H58NO8P 567.735 
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Assim sendo, avaliamos se estes ligantes estariam presentes nos extratos lipídicos 

de células de melanoma mantidas em normóxia ou expostas à hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação. No entanto, nenhum dos ligantes de PAFR descritos acima foi 

encontrado nas amostras.  

c) Os níveis proteicos totais de PAFR não são modulados por hipóxia em nenhuma 

das linhagens de melanoma humano testadas. 

Considerando que a ativação de vias também pode ser modulada pela expressão 

de receptores e que, frente à hipóxia, as linhagens SKmel 05 e A375 não tiveram 

aumento tão significativo nos níveis de PAF quanto a linhagem SKmel 37, avaliamos se 

esta condição experimental modularia os níveis proteicos de PAFR nas células SKmel 

05 e A375. O mesmo foi realizado com a linhagem A375M, a qual não teve a geração 

de PAF aumentada por hipóxia. 

Para isso, as células foram expostas a 24 horas de hipóxia e suas proteínas foram 

extraídas para posterior identificação do receptor por Western Blot (Figura 8)., 

conforme descrito na seção 4.3. No entanto, como se pode observar, os níveis de PAFR 

não foram modulados por hipóxia em nenhuma das linhagens.  

 

Figura 8: Avaliação dos níveis proteicos de PAFR por Western Blot em linhagens de 

melanoma humano expostas a 24 horas de hipóxia. As linhagens de melanoma humano 
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Skmel 05, A375M e A375 foram expostas à hipóxia e ao final do período suas proteínas foram 

extraídas para posterior identificação de PAFR por Western Blot. A porcentagem de oxigênio 

foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia (24 horas). Experimento 

representativo de dois experimentos independentes.  

 

Além disso, avaliamos os níveis proteicos de PAFR na linhagem SKmel 37 após 

48 horas de exposição à hipóxia, mas também nenhuma alteração foi observada (Figura 

9). 

 

Figura 9: Avaliação dos níveis proteicos de PAFR por Western Blot em células Skmel 37 

após 48 horas de exposição à hipóxia. Células Skmel 37 foram expostas à hipóxia e suas 

proteínas foram extraídas para posterior identificação de PAFR.  As células RAJI foram 

utilizadas como controle positivo. Duas bandas de alturas e intensidades diferentes podem ser 

visualizadas, sendo a banda da forma não glicosilada de PAFR (com peso molecular de 

aproximadamente 39 kDa), a de maior intensidade. A banda de maior peso molecular, 48 kDa, 

corresponde a forma glicosilada do receptor. A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% 

durante o tempo de exposição à hipóxia (48 horas). Experimento representativo de dois 

experimentos independentes.  
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d) Os níveis proteicos de PAFR intracelular e extracelular das células SKmel 37, 

na ausência de SFB, não são modulados por hipóxia, tampouco por 

hipóxia/reoxigenação. 

Como comentado anteriormente, os experimentos de identificação de PAF foram 

realizados na ausência de SFB. Considerando os resultados de Western Blot 

apresentados que mostraram não haver modulação dos níveis de PAFR por hipóxia em 

nenhuma linhagem de melanoma, decidimos avaliar se nas mesmas condições utilizadas 

para extração lipídica haveria alguma alteração nos níveis de PAFR da linhagem SKmel 

37 e se. a reoxigenação seria capaz de modular estes níveis. 

Além disso, investigamos tanto os níveis de PAFR intracelular, quanto os níveis 

de PAFR extracelular, para verificar possíveis diferenças na localização deste receptor 

frente à hipóxia ou hipóxia/reoxigenação (Figura 10). Para tal, conforme descrito na 

seção 4.4, na ausência de SFB, células SKmel 37 foram expostas a 24 horas de hipóxia 

seguidas ou não por 3 horas de reoxigenação e ao final de cada período, foram soltas 

para identificação de PAFR por citometria de fluxo. 

 

Figura 10: Avaliação de PAFR extracelular e intracelular em células Skmel 37 expostas à 

hipóxia e hipóxia/reoxigenação, na ausência de SFB, por citometria de fluxo. Células Skmel 

37, suplementadas apenas com meio de cultura (livre de SFB), foram expostas à hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação e ao final do período, avaliou-se a presença de PAFR através de 

citometria de fluxo.  A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de 



64 
 

exposição à hipóxia (24 horas) e se manteve em 21% durante o período de reoxigenação (3 

horas). Experimento representativo de dois experimentos independentes em duplicata.  

 

Os resultados de citometria de fluxo para identificação de PAFR evidenciaram 

que nenhuma das condições experimentais modulou a expressão do receptor, tanto a 

nível intracelular quanto a nível extracelular. No entanto, revelaram que a localização 

de PAFR nas células SKmel 37 é mais abundante no conteúdo intracelular do que na 

membrana plasmática. 

 

5.1.2 Investigação da participação da via de PAFR na proliferação e sobrevivência 

celular frente à hipóxia e/ou hipóxia/reoxigenação 

a) Hipóxia e hipóxia/reoxigenação reduzem a proliferação de células SKmel 37 e o 

bloqueio do PAFR com WEB2086 potencializa esse efeito. Entretanto, estas 

condições experimentais não alteram a proliferação de células SKmel 05. 

Posteriormente, considerando os níveis basais de PAF e seu receptor, analisamos 

o papel do PAFR na proliferação das linhagens de melanoma SKmel 37 e Skmel 05 

expostas à hipóxia e hipóxia/reoxigenação. Para isso, na presença do antagonista do 

PAFR, WEB2086 50µM, as células foram expostas à hipóxia por 48 horas, seguidas ou 

não por 24 horas de reoxigenação e a proliferação celular foi avaliada pela contagem de 

células através do Cellometer Auto T4 conforme descrito na seção 4.6 (Figura 11). 
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Figura 11: Efeito do bloqueio de PAFR na proliferação de células SKmel 37 (a, b) e Skmel 

05 (c, d) expostas à hipóxia (a, c) e hipóxia/reoxigenação (b, d).  Na presença do antagonista 

de PAFR, WEB2086 (50µM), as linhagens Skmel 37 e Skmel 05 foram expostas à hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação. Ao final dos respectivos períodos, as células foram soltas e contadas. A 

porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia (48 horas) 

e se manteve em 21% durante o período de reoxigenação (24 horas). Experimento 

representativo de três experimentos independentes em triplicata. Os dados são apresentados 

como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados 

com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Observamos que tanto a hipóxia quanto a hipóxia/reoxigenação reduziram a 

proliferação celular da linhagem Skmel 37 e esse efeito foi ainda maior quando as 

células foram tratadas concomitantemente com o WEB2086 (Figura 11a e 11b). 

Entretanto, diferentemente do que observamos com a SKmel 37, nenhuma condição 

experimental foi capaz de modular a proliferação de SKmel 05 (Figura 11c e 11d). 

Além disso, células Skmel 37 expostas à hipóxia/reoxigenação e tratadas com 
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WEB2086 apresentaram características morfológicas associadas à morte celular (Anexo 

1), ao passo que células Skmel 05 não apresentaram alterações em sua morfologia. 

Ao comparar as Figuras 11a e 11b, podemos observar que, no tratamento com 

WEB2086, o número de células obtidas após hipóxia/reoxigenação foi muito 

semelhante ao número de células obtidas após hipóxia. O número de células expostas à 

hipóxia/reoxigenação que não foram tratadas com WEB2086, por sua vez, foi superior 

ao número de células expostas à hipóxia. Assim, este resultado, bem como as alterações 

morfológicas observadas, sugere que sob hipóxia/reoxigenação, WEB2086 leva a um 

acúmulo de células em fase específica do ciclo celular e/ou induz morte celular. 

De modo a tentar identificar possíveis diferenças entre as linhagens que 

auxiliassem na interpretação dos resultados obtidos de proliferação celular frente à 

hipóxia e hipóxia/reoxigenação, avaliamos também a expressão gênica de enzimas 

relacionadas à síntese de PAF e à degradação de PAF/”PAF-like”, na presença ou 

ausência do antagonista WEB2086  conforme descrito na seção 4.13 (Anexo 2). 

b) Em condições de hipóxia/reoxigenação, o bloqueio da via de PAFR induz morte 

celular e leva a acúmulo das células Skmel 37 em SG2M.  

Em seguida, avaliamos o papel da ativação do PAFR na resposta de sobrevivência 

das células Skmel 37 expostas à hipóxia/reoxigenação. Para isso, as células foram 

tratadas da mesma forma que os experimentos de proliferação descritos anteriormente e 

ao final do período de reoxigenação, morte e ciclo celular foram avaliados por 

incorporação de iodeto de propídio através de citometria de fluxo (Figura 12) conforme 

descrito nas seções 4.7 (a) e 4.7 (c). 
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Figura 12: Efeito do bloqueio de PAFR na morte (a) e ciclo (b) de células SKmel 37 

expostas à hipóxia/reoxigenação - (pO2 = 1%). Na presença do antagonista de PAFR, 

WEB2086 (50µM), as células Skmel 37 foram expostas à hipóxia/reoxigenação e ao final do 

período, as células foram marcadas com iodeto de propídio para posterior análise de citometria 

de fluxo. A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à 

hipóxia (48 horas) e se manteve em 21% durante o período de reoxigenação (24 horas). 

Experimento representativo de quatro experimentos independentes em triplicata. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram 

representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

O bloqueio da via de PAFR com o antagonista WEB2086 aumentou 

significantemente a porcentagem de células hipodiplóides no contexto de 

hipóxia/reoxigenação. Em relação ao ciclo celular, foi observado que nesta condição 

experimental, o tratamento com WEB2086 levou a acúmulo celular em SG2M. O 

bloqueio da via de PAFR, entretanto, não alteram estes parâmetros em normóxia. Estes 

resultados, portanto, confirmam as hipóteses levantadas a partir dos experimentos de 

proliferação celular. 

No entanto, vale ressaltar que nos experimentos em que a porcentagem de 

oxigênio obtida no estabelecimento das condições de hipóxia foi maior que 1%, estes 

resultados não foram observados (Figura 13). Nestas situações, o tratamento com 

WEB2086 não levou a acúmulo celular em SG2M e não induziu morte celular. 
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Figura 13: Efeito do bloqueio de PAFR na morte (a) e ciclo (b) de células SKmel 37 

expostas à hipóxia/reoxigenação – (pO 2> 1%). Na presença do antagonista de PAFR, 

WEB2086 (50µM), as células Skmel 37 foram expostas à hipóxia/reoxigenação e ao final do 

período, as células foram marcadas com iodeto de propídio para posterior análise de citometria 

de fluxo. A porcentagem de oxigênio foi maior que 1% durante o tempo de exposição à hipóxia 

(48 horas) e se manteve em 21% durante o período de reoxigenação (24 horas). Experimento 

representativo de dois experimentos independentes em triplicata. Os dados são apresentados 

como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados 

com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

c) Apesar de hipóxia e hipóxia/reoxigenação reduzirem o número de clones 

formados por células Skmel 05, o bloqueio de PAFR não tem impacto sobre a 

capacidade clonogênica destas células. 

Como comentado anteriormente, diferentemente do que observamos com as 

células Skmel 37, o tratamento com WEB2086 não teve impacto na proliferação de 

células Skmel 05 em nenhuma condição experimental e, tampouco, levou a alterações 

morfológicas associadas à morte celular. Assim, decidimos investigar se o bloqueio de 

PAFR teria melhores efeitos na sobrevivência a longo prazo desta linhagem. Para isso, 

as células foram tratadas como descrito para os experimentos de proliferação e em 

seguida, de acordo com a seção 4.8, ensaios clonogênicos foram realizados (Figura 14). 
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Figura 14: Efeito do bloqueio de PAFR na capacidade clonogênica de células Skmel 05 

expostas à hipóxia (a) e hipóxia/reoxigenação (b). Células Skmel 05 foram expostas à hipóxia 

e hipóxia/reoxigenação e tratadas ou não com o antagonista WEB2086 (50µM). Ao final dos 

respectivos períodos de tratamento as células foram soltas e plaqueadas para realização de 

ensaios clonogênicos. A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de 

exposição à hipóxia (48 horas) e se manteve em 21% durante o período de reoxigenação (24 

horas).  Experimento representativo de três experimentos independentes em triplicata. Os dados 

são apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram 

representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Os resultados mostraram que a exposição à hipóxia reduziu significantemente o 

número de células Skmel 05 que são capazes de formar colônias. Por sua vez, células 

que foram reoxigenadas após hipóxia, embora tenham formado menos colônias do que 

as células mantidas em normóxia apresentaram maior capacidade clonogênica do que 

células expostas apenas à hipóxia. No entanto, o bloqueio de PAFR com WEB2086 não 

modulou a capacidade clonogênica em nenhuma das condições experimentais. 
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5.1.3 Avaliação do envolvimento da via de PAFR na sensibilização à cisplatina em 

condições de hipóxia/reoxigenação 

a) Células Skmel 37 expostas à hipóxia/reoxigenação são mais resistentes à morte 

celular induzida por cisplatina. 

De acordo com a literatura, devido à redução da taxa de proliferação, células 

expostas à hipóxia são mais resistentes à cisplatina do que células em normóxia, e a 

reoxigenação destas células pode favorecer a repopulação tumoral (26).  

Sabendo que a proliferação da linhagem Skmel 37 foi afetada em regimes de 

hipóxia e hipóxia/reoxigenação, investigamos a sensibilidade à cisplatina destas células. 

Para isso, células SKmel 37 foram expostas à hipóxia por 48 horas, tratadas ou não com 

cisplatina (10µM) e reoxigenadas por 6 horas. Ao final deste período, morte e ciclo 

celular foram avaliados por incorporação de iodeto de propídio através de citometria de 

fluxo (Figura 15), como descrito na seção 4.7 (c).  

 

Figura 15: Avaliação de morte e ciclo celular frente ao tratamento com cisplatina em 

condições de hipóxia/reoxigenação por citometria de fluxo. Células Skmel 37 foram tratadas 

com cisplatina (10µM), expostas à hipóxia por 48 horas e reoxigenadas por 6 horas. Ao final do 

período, foram soltas para posterior ensaio de morte e ciclo celular por citometria de fluxo. A 

porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia e se 

manteve em 21% durante o período de reoxigenação. Experimento representativo de três 



71 
 

experimentos independentes em triplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio 

padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001). 

 

Os resultados revelaram que as células expostas à hipóxia/reoxigenação 

apresentaram menores taxas de morte celular induzida por cisplatina do que células 

mantidas em normóxia. Em relação ao ciclo celular, hipóxia/reoxigenação levou a 

acúmulo celular em G0G1, ao passo que o tratamento com cisplatina, em ambas as 

condições experimentais, levou a acúmulo celular em SG2M, não havendo diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos.  Em geral, os resultados demonstraram 

que células em condições de hipóxia/reoxigenação apresentam maior resistência à morte 

celular induzida por cisplatina e que este fenômeno não esteja apenas vinculado a 

alterações no ciclo celular desencadeadas pela droga. Em conjunto com os resultados de 

identificação de PAF por espectrometria de massa, estes dados nos encorajaram a 

avaliar o possível envolvimento da ativação de PAFR neste processo de resistência à 

cisplatina. 

b) Em condições de hipóxia/reoxigenação, o bloqueio de PAFR sensibiliza as 

células Skmel 37 à morte celular induzida por cisplatina. 

Em seguida, avaliamos se o bloqueio de PAFR poderia sensibilizar as células à 

cisplatina no contexto de hipóxia/reoxigenação. Para isso, as células foram tratadas ou 

não com o antagonista de PAFR, WEB2086 (50µM) trinta minutos antes da exposição à 

hipóxia por 48 horas. Durante a reoxigenação, as células foram tratadas ou não com 

cisplatina (10 µM) por 24 horas de modo a mimetizar o que acontece no microambiente 

tumoral em que a reperfusão de áreas hipóxicas favorece o “delivery” de drogas. Ao 
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final do período, morte celular foi avaliada por incorporação de iodeto de propídio 

através de citometria de fluxo (Figura 16) como descrito nas seções 4.7 (a) e 4.7 (c). 

 

 

Figura 16: Efeito do bloqueio de PAFR na sobrevivência celular frente à 

hipóxia/reoxigenação e/ou cisplatina - (pO2 = 1%). Na presença do antagonista de PAFR, 

WEB2086 (50µM), as células Skmel 37 foram expostas a 48 horas de hipóxia. Em seguida 

foram reoxigenadas e tratadas com cisplatina por 24 horas. Ao final do período, as células foram 

marcadas com iodeto de propídio para posterior análise de citometria de fluxo. A porcentagem 

de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia e se manteve em 21% 

durante o período de reoxigenação. Experimento representativo de quatro experimentos 

independentes em triplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e 

resultados estatisticamente significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001). 

 

Apesar do tratamento com cisplatina não induzir morte celular em nenhuma das 

condições experimentais, a associação deste quimioterápico com WEB2086 em 

hipóxia/reoxigenação foi aditivo, levando a um aumento ainda maior no 

desencadeamento de morte celular do que aquele observado com apenas o bloqueio de 

PAFR. No entanto, estes resultados não ocorreram quando os níveis de oxigênio não 

foram mantidos em 1% (Figura 17). 
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Figura 17: Efeito do bloqueio de PAFR na sobrevivência celular frente à 

hipóxia/reoxigenação e/ou cisplatina – (pO 2> 1%). Na presença do antagonista de PAFR, 

WEB2086 (50µM), as células Skmel 37 foram expostas a 48 horas de hipóxia. Em seguida 

foram reoxigenadas e tratadas com cisplatina por 24 horas. Ao final do período, as células foram 

marcadas com iodeto de propídio para posterior análise de citometria de fluxo. A porcentagem 

de oxigênio foi mantida em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia e se manteve em 21% 

durante o período de reoxigenação. Experimento representativo de três experimentos 

independentes em triplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e 

resultados estatisticamente significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001). 

 

Como se pode observar, nesta situação, em nenhuma das condições 

experimentais, WEB2086 foi capaz de sensibilizar as células à morte celular. 

Entretanto, este resultado também reforçou os dados de resistência à cisplatina em 

condições de hipóxia/reoxigenação, já que esta droga só induziu morte celular na 

condição de normóxia. 
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5.1.4 Verificação da distribuição de PAFR em cortes congelados de tumores 

a) PAFR é encontrado acumulado em áreas hipóxicas de tumores Skmel 37 e em 

seus arredores. 

Considerando o conjunto de resultados apresentado acima, que mostra que a via 

de PAFR nas células Skmel 37 é modulada em condições de hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação, estando relacionada com a sobrevivência celular frente a estes 

agravos e com a sensibilização à morte celular induzida por cisplatina nestas condições 

experimentais, fomos motivados a avaliar a distribuição do PAFR ao longo dos tumores 

de células SKmel 37, de modo a verificar a possível relação entre este receptor e áreas 

tumorais hipóxicas (Figura 18). 

 

Figura 18 – Imunofluorescência de cortes de tumores Skmel 37 congelados para avaliação 

da distribuição de PAFR ao longo do tecido. Cortes tumorais foram marcados com anti-

pimonidazol (“PIMO” – em vermelho) e anti-PAFR (“PAFR – em verde). Núcelos foram 

detectados com Hoescht (em azul). “A” indica o corte tumoral e “a” indica o zoom de uma área 

fortemente marcada, a qual é exibida em maior aumento no painel da direita. Cada 

imunofluorescência e a combinação de todas as marcações (“MERGE”) são exibidas no painel 

esquerdo. Setas mostram alguns pontos de colocalização entre áreas hipóxicas e PAFR. Imagens 

representativas de microscopia confocal de tumores de animais portadores de melanoma. 
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Os resultados de imunofluorescência realizados de acordo com a seção 4.12 

mostraram que houve um acúmulo de PAFR em áreas tumorais hipóxicas e em seu 

entorno. O mesmo resultado foi observado em um tumor de células UACC 62 (Anexo 

3).  

A partir deste conjunto de resultados, com a pretensão de investigar a influência 

da via de PAFR na repopulação tumoral, conforme descrito na seção 4.11, foi 

estabelecido um modelo in vitro de repopulação (Ensaios de “Feeder”) contemplando a 

heterogeneidade tumoral quanto à expressão de PAFR (Anexo 4). 

 

5.2.1 Investigação do envolvimento da via de PAFR na resposta de sobrevivência 

frente ao Vemurafenib 

a) As linhagens SKmel 37 e A375 são mais resistentes à morte celular induzida por 

Vemurafenib do que as linhagens SKmel 05 e UACC 62. 

Como comentado anteriormente, o próprio tratamento com Vemurafenib é uma 

forma de pressão seletiva que favorece a resistência tumoral a esta terapia e o 

desencadeamento da repopulação de melanomas. Assim, contemplando os objetivos do 

projeto, o tratamento com Vemurafenib foi utilizado como o outro modelo experimental 

para avaliar o possível papel de PAFR na modulação de resposta de sobrevivência 

decorrente a este tratamento. 

Vemurafenib ou PLX4032 possui atividade nos tumores BRAF mutados, 

abrangendo as isoformas V600E, V600K e V600D. Portanto, para nossos experimentos, 

escolhemos linhagens de melanoma humano V600E mutadas (SKmel 37, SKmel 05, 

UACC 62 e A375). 
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Primeiramente, avaliamos a sensibilidade destas linhagens frente ao tratamento 

com Vemurafenib. Para tanto, curvas de concentração (1µM, 10 µM e 25 µM) e de 

tempo (48h e 72h) foram realizadas conforme descrito na seção 4.7 (b) e (c). Após os 

tratamentos, morte celular foi avaliada por citometria de fluxo (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Efeito do tratamento com Vemurafenib (PLX4032) na morte celular de 

linhagens de melanoma humano a partir de curvas de concentração com tempo fixo de 48 

horas. As linhagens de melanoma humano SKmel 37, SKmel 05, A375 e UACC 62 foram 

tratadas com diferentes concentrações de PLX4032 (1µM, 10µM e 50µM). Ao final do período 

de 48 horas, as células foram coletadas para posterior análise de incorporação de iodeto de 

propídio por citomteria de fluxo. Na legenda das imagens, PLX4032 foi abreviado para PLX e 

as concentrações utilizadas estão indicadas ao longo da abscissa. Único experimento, em 

triplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente 

significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Como se pode observar na Figura 15, nos ensaios de 48 horas, o tratamento com 

Vemurafenib nas linhagens SKmel 37 e A375 só aumentou a porcentagem de células 
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hipodiplóides na maior concentração de droga utilizada (25µM), sendo esta 

porcentagem relativamente baixa, principalmente quando comparada com a das outras 

linhagens. Por sua vez, nas linhagens SKmel 05 e UACC 62, o processo de morte 

celular já foi deflagrado com a concentração de 10µM.  

Após 72 horas de tratamento (Figura 20), as células SKmel 37 também só tiveram 

morte celular induzida quando tratadas com a maior concentração da droga (25µM). 

Nas células A375 o processo de morte também foi deflagrado, porém ainda assim, a 

porcentagem de células hipodiplóides foi muito baixa. Como se pode observar, na maior 

concentração de Vemurafenib, esta porcentagem foi de apenas 5%, enquanto nas demais 

linhagens, este valor ultrapassou os 25%. Como no experimento de 48 horas, as 

linhagens SKmel 05 e UACC 62 tiveram maior acometimento da viabilidade celular, 

apresentando maiores taxas de morte e sendo, portanto, mais sensíveis ao tratamento do 

que as demais linhagens. Aliás, podemos considerar as células SKmel 05 como as mais 

sensíveis, já que com a concentração mais baixa da droga (1µM), a porcentagem de 

células hipodiplóides chegou a, aproximadamente, 30%. 
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Figura 20 – Efeito do tratamento com Vemurafenib (PLX4032) na morte celular de 

linhagens de melanoma humano a partir de curvas de concentração com tempo fixo de 72 

horas. As linhagens de melanoma humano SKmel 37, SKmel 05, A375 e UACC 62 foram 

tratadas com diferentes concentrações de PLX4032 (1µM, 10µM e 50µM). Ao final do período 

de 72 horas, as células foram coletadas para posterior análise de incorporação de iodeto de 

propídio por citomteria de fluxo. Único experimento, em triplicata. Os dados são apresentados 

como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados 

com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Com estes ensaios, podemos perceber que duas linhagens foram mais resistentes 

ao Vemurafenib do que as outras. As linhagens SKmel 37 e A375 foram consideradas 

como resistentes, enquanto as linhagens UACC 62 e SKmel 05, como sensíveis. Para os 

demais experimentos, seguimos com a concentração de 10µM de PLX4032 no tempo de 

48 horas, uma vez que esta condição já revelou diferentes perfis de resistência 

intrínseca/sensibilidade entre as linhagens. 

b) O tratamento com Vemurafenib induz acúmulo celular em G0G1 em todas as 

linhagens de melanoma, exceto UACC 62. 

A partir desta condição, avaliamos em seguida as possíveis alterações no ciclo 

celular desencadeadas pela adição de Vemurafenib. Como se pode observar na Figura 

21, houve acúmulo celular em G0G1 decorrente ao tratamento em todas as linhagens de 

melanoma, exceto na UACC 62. 
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Figura 21 – Efeito do tratamento com Vemurafenib (PLX4032) no ciclo celular de 

linhagens de melanoma humano. As linhagens SKmel 37, A375, SKmel 05 e UACC 62 foram 

tratadas com 10µM de PLX4032, que foi abreviado nas legendas para PLX, por 48 horas e ao 

final do período foram coletadas para posterior análises de incorporação de iodeto de propídio 

por citometria de fluxo. Experimento representativo de três experimentos independentes, em 

triplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente 

significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Além disso, não conseguimos identificar um padrão compartilhado de alterações 

no ciclo celular que diferenciasse células resistentes de células sensíveis ao 

Vemurafenib. Isto é, não podemos atribuir os desfechos de sobrevivência celular 

apenas, ou majoritariamente, às alterações do ciclo celular decorrentes do tratamento, 

afinal tanto as linhagens resistentes, quanto a linhagem mais sensível (SKmel 05) 

tiveram acúmulo em G0G1, ao passo que a outra linhagem sensível não apresentou 

nenhuma modificação em seu ciclo celular.  
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c) O bloqueio da via de PAFR com WEB2086 potencializa o efeito de morte 

induzido por Vemurafenib nas linhagens SKmel 05 e UACC 62, mas não afeta as 

linhagens mais resistentes. 

Considerando os resultados anteriores, averiguamos se a ativação de PAFR estaria 

de alguma forma envolvida na resposta de sobrevivência frente ao tratamento com 

Vemurafenib. Para isso, as linhagens foram tratadas concomitantemente com o inibidor 

de BRAF (10µM) e com o antagonista de PAFR, WEB2086 (50µM) por 48 horas e ao 

final do período morte celular foi avaliada por citometria de fluxo (Figura 22) conforme 

descrito na seção 4.7 (b) e (c). 

 

 

Figura 22 – Efeito do bloqueio de PAFR na morte celular frente ao tratamento com 

Vemurafenib (PLX4032). As linhagens SKmel 37, A375, SKmel 05 e UACC 62 foram 

tratadas concomitantemente com 10µM de PLX4032 (abreviado nas legendas para PLX) e com 

50µM de WEB2086 (abreviado para WEB) por 48 horas. Ao final do período as células foram 

coletadas para posterior análises de incorporação de iodeto de propídio por citometria de fluxo. 

Experimento representativo de três experimentos independentes em triplicata. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram 

representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 
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A figura 22 reforça que, de fato, as linhagens SKmel 37 e A375 não sucumbiram 

à morte celular frente ao tratamento com PLX4032, ao passo que a taxa de morte celular 

das linhagens SKmel 05 e UACC 62 aumentou significantemente após tratamento com 

a droga. A adição do antagonista de PAFR, por sua vez, sensibilizou ainda mais as 

linhagens SKmel 05 e UACC 62, potencializando o efeito de morte celular obtido a 

partir do tratamento com PLX4032. Entretanto, o tratamento combinado não foi capaz 

de alterar a morte celular das linhagens SKmel 37 e A375. 

Considerando que na prática clínica, a princípio, os pacientes apresentam boa 

resposta ao Vemurafenib, desenvolvendo, posteriormente, resistência à droga alvo 

dirigida que culmina na recidiva tumoral (14), escolhemos as linhagens SKmel 05 e 

UACC 62 para melhor avaliá-las quanto a modulação de PAFR frente ao tratamento 

com PLX4032, os possíveis mecanismos de morte deflagrados por esta droga, os 

desfechos de sobrevivência a longo prazo e a influência de PAFR nestes processos. 

 

5.2.2 Avaliação da modulação dos níveis proteicos de PAFR frente ao 

tratamento com Vemurafenib 

a) O tratamento com Vemurafenib aumenta os níveis proteicos de PAFR 

extracelular nas células SKmel 05, mas não nas células UACC 62.  

Após tratamento das células com PLX4032 (10µM) por 48 horas, avaliamos por 

citometria de fluxo a porcentagem de células positivas para PAFR extracelular 

conforme descrito na seção 4.4b. Como se pode verificar na Figura 23, apesar das 

baixas porcentagens encontradas, houve um aumento decorrente ao uso de Vemurafenib 
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no número de células SKmel 05 que expressam PAFR na superfície extracelular. A 

linhagem UACC 62, entretanto, não teve os níveis de PAFR modulados pela droga. 

 

 

Figura 23 – Avaliação por citometria de fluxo de PAFR extracelular nas linhagens SKmel 

05 e UACC 62 após tratamento com com Vemurafenib (PLX4032). As linhagens SKmel 05 

e UACC 62 foram tratadas com 10µM de PLX4032, que foi abreviado nas legendas para PLX, 

por 48 horas e ao final do período foram coletadas para posterior análises de identificação de 

PAFR por citometria de fluxo. Experimento representativo de três experimentos independentes, 

em duplicata. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e resultados 

estatisticamente significativos foram representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, 

***P<0.001). 

 

5.2.3 Avaliação do envolvimento de PAFR nos possíveis mecanismos de morte e na 

sobrevivência a longo prazo frente ao tratamento com Vemurafenib 

a) O tratamento com Vemurafenib aumenta a geração de ROS em ambas as linhagens e 

sua combinação com WEB2086 potencializa este efeito apenas nas células SKmel 05. 

Como comentado anteriormente, sabe-se que o tratamento com Vemurafenib pode 

levar a um aumento dos níveis celulares de ROS e que este desbalanço pode 

desencadear morte celular (48). Portanto, conforme descrito na seção 4.9, avaliamos a 
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geração de ROS em nossas condições experimentais através de citometria de fluxo 

utilizando o indicador de estresse oxidativo geral CM-H2DCFDA (Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Efeito do bloqueio de PAFR na geração de ROS frente ao tratamento com 

Vemurafenib (PLX4032). As linhagens SKmel 05 e UACC 62 foram tratadas 

concomitantemente com 10µM de PLX4032 (abreviado nas legendas para PLX) e com 50µM 

de WEB2086 (abreviado para WEB) por 48 horas. Ao final do período as células foram 

coletadas para posterior análises de geração de ROS por citometria de fluxo. Experimento 

representativo de três experimentos independentes, em duplicata. Os dados são apresentados 

como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados 

com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Apesar dos baixos níveis de ROS encontrados em todas as condições 

experimentais, ao comparar ambas as linhagens, notamos que os níveis basais de ROS 

foram maiores nas células SKmel 05. O tratamento com PLX4032 aumentou a geração 

de ROS tanto na linhagem SKmel 05 quanto na UACC 62. No entanto, apesar de 

WEB2086, por si só, não alterar os níveis de ROS em nenhuma das linhagens, o 

tratamento combinado levou a um aumento destas moléculas nas células SKmel 05. Nas 

células UACC62, por sua vez, apesar de os níveis de ROS obtidos com o tratamento 

combinado serem maiores do que os da condição controle, em comparação com a 

monoterapia utilizando Vemurafenib, nenhuma diferença pôde ser observada. 
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b) O tratamento combinado com Vemurafenib e WEB2086 leva, ainda que baixa, a 

ativação de caspase-3/7 apenas nas células SKmel05. 

Outro mecanismo de morte celular deflagrado perante o tratamento com 

Vemurafenib é apoptose (28), a qual pode ser inferida pela ativação de caspase-3/7. De 

modo a investigar se este mecanismo de morte era induzido por nossas condições 

experimentais, conforme descrito na seção 4.10, avaliamos a porcentagem de células 

com caspase-3/7 ativadas através de citometria de fluxo (Figura 25). 

 

 

Figura 25 – Efeito do bloqueio de PAFR na ativação de caspase-3/7 frente ao tratamento 

com Vemurafenib (PLX4032). As linhagens SKmel 05 e UACC 62 foram tratadas 

concomitantemente com 10µM de PLX4032 (abreviado nas legendas para PLX) e com 50µM 

de WEB2086 (abreviado para WEB) por 48 horas. Ao final do período as células foram 

coletadas para posterior análises de ativação de caspase-3/7 por citometria de fluxo. 

Experimento representativo de três experimentos independentes, em duplicata. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram 

representados com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Conforme podemos observar nos gráficos, a porcentagem de células que 

apresentaram atividade de caspase-3/7 foi muito baixa em ambas as linhagens, 

independentemente da condição experimental utilizada. O tratamento com Vemurafenib 

ou WEB2086 não alterou a ativação destas proteínas em nenhuma das linhagens, porém 
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o tratamento combinado aumentou a porcentagem de células SKmel 05 com caspase 3/7 

ativadas. 

c) O bloqueio de PAFR não potencializa a redução da capacidade clonogênica 

induzida pelo tratamento com Vemurafenib. 

Em seguida, considerando a importância da capacidade em sobreviver a longo 

prazo e reconstituir o tumor a partir de poucas células no fenômeno da repopulação, 

escolhemos a linhagem SKmel 05, por ser a linhagem mais sensível frente aos 

tratamentos, para avaliar estas características através de ensaios clonogênicos (Figura 

26), conforme descrito na seção 4.8. 

 

Figura 26 – Efeito do bloqueio de PAFR na capacidade clonogênica de células SKmel 05 

frente ao tratamento com Vemurafenib (PLX4032). Células SKmel 05 foram tratadas 

concomitantemente com 10µM de PLX4032 (abreviado nas legendas para PLX) e com 50µM 

de WEB2086 (abreviado para WEB) por 48 horas. Ao final do período as células foram soltas e 

plaqueadas em baixa densidade para realização de ensaios clonogênicos. Experimento 

representativo de três experimentos independentes, em duplicata. Os dados são apresentados 

como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados 

com asterisco (*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

 

Os resultados apresentados na Figura 26 revelaram que, em comparação à 

situação controle, tanto o tratamento com Vemurafenib quanto o tratamento combinado 
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resultaram em um menor número de clones, ao passo que o tratamento com WEB2086 

não levou a alterações neste valor.  Além disso, diferenças entre o grupo tratado com 

Vemurafenib e o grupo que recebeu a combinação de ambos os tratamentos não foram 

observadas. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste estudo mostramos por espectrometria de massa que, em comparação com as 

condições normóxicas, todas as linhagens celulares, excluindo A375M, acumulam mais 

PAF no compartimento intracelular quando expostas a 24 horas de hipóxia. Até onde 

sabemos, este é o primeiro trabalho que avalia a geração de PAF por linhagens de 

melanoma submetidas à privação de oxigênio, revelando que nossos resultados são 

condizentes com estudos realizados em outros tipos celulares, como por exemplo, 

células endoteliais e células de carcinoma colorretal. (49,50).  

Algumas evidências apresentadas pela literatura podem explicar nossos achados. 

Sabe-se que hipóxia induz o remodelamento de membrana, o que favorece a liberação 

de fosfolipídios, principalmente fosfatidilcolina (PC) (51) e que esta enzima pode 

originar PAF a partir da ação da enzima fosfolipase A2 (PLA2) (37). Além disso, o 

estudo de Harris et al.  mostra que os níveis proteicos de fosfolipase D, enzima que 

transforma o precursor de PAF, LysoPAF, em colina e ácido fosfatídico, são reduzidos 

em hipóxia, contribuindo assim para o acúmulo deste precursor, que por sua vez, pode 

ser transformado em PAF pela ação das LPCATs. Além disso, em hipóxia, pode-se 

observar a redução da atividade da enzima monooxigenase (MO), que oxida o motivo 

O-alquil de LysoPAF na presença de condições normais de pressão parcial de oxigênio. 

Assim, a redução da atividade de MO também poderia contribuir para o acúmulo do 

precursor de PAF (50). 

Também avaliamos a geração de PAF na condição de 24 horas de hipóxia seguida 

por 3 horas de reoxigenação. Este regime, por sua vez, apenas aumenta os níveis 

intracelulares de PAF nas células SKmel 37. No entanto, como os níveis desse 

fosfolipídio são mais altos em condições hipóxicas, é provável que a degradação de 
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PAF esteja ocorrendo durante o período de reoxigenação. Portanto, estendendo a 

hipótese de que o PAF é degradado sob reoxigenação para as outras linhagens celulares 

e considerando que os níveis de PAF na hipóxia não são tão altos quanto aqueles 

observados nas células SKmel 37, isso nos dá uma possível explicação para o fato de 

não haver diferença entre os níveis de PAF observados em condições de  normóxia e 

hipóxia/reoxigenação nas células SKmel 05 e A375. 

Ao investigarmos a geração de PAF após 48 horas de hipóxia seguida ou não de 6 

horas de reoxigenação em células SKmel 37 observamos que as células expostas à estas 

condições experimentais apresentaram níveis mais elevados deste lipídio do que as 

células mantidas em normóxia. No entanto, comparando este regime com o 

anteriormente descrito (24 horas de hipóxia), pudemos observar que a quantidade de 

PAF após 48 horas de hipóxia foi reduzida, indicando que o PAF provavelmente foi 

degradado nas 24 horas adicionais de hipóxia. Além disso, como ocorreu ao longo do 

período de 3 horas de reoxigenação descrito acima, as células que foram reoxigenadas 

durante 6 horas exibiram quantidades menores de PAF do que as células expostas 

apenas a 48 horas de hipóxia. Ao comparar os dois regimes de hipóxia/reoxigenação, 

percebemos que os níveis de PAF resultantes foram muito semelhantes entre si, 

sugerindo que, possivelmente, sua degradação seja maior nas primeiras 3 horas de 

reoxigenação, mantendo-se estável no tempo restante, ou que períodos mais longos de 

hipóxia estejam associados, de alguma forma, a taxas mais lentas de degradação do PAF 

durante a reoxigenação. 

Interessantemente, as mesmas linhagens celulares que exibiram os níveis 

proteicos basais mais elevados de PAFR (SKmel 37 e SKmel 05), também apresentam 

os níveis basais de PAF mais elevados. Sabe-se que a ativação de PAFR pode levar a 

síntese de PAF através da ativação de PLA2, a qual age nos fosfolipídios de membrana 
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e, consequentemente, gera PAF (30). Estes resultados também nos levam a pensar que a 

ativação do PAFR leva a sua autorregulação por um mecanismo de “feedback” positivo, 

no qual altos níveis de PAF mantêm alta expressão de PAFR. Além disso, comparando 

a linhagem A375M com a parental A375, observamos que os níveis basais de PAF são 

maiores nas células A375M, que possui mais propriedades invasivas e metastáticas que 

as células A375. A literatura traz que PAF desempenha importante papel na indução de 

metástase em melanoma (33). Portanto, é razoável pensar que o potencial metastático de 

A375M possa ser parcialmente atribuído ao PAF. Além disso, as linhagens SKmel 37 e 

Skmel 05 também são derivadas de foco metastático, reforçando a possibilidade de PAF 

exercer função no potencial metastático destas células. 

Os estudos de Colin Goding et al. mostram que a privação de nutrientes é um 

potente impulsionador da disseminação metastática do melanoma, sendo considerado 

um sinal de “get out of here” (52). Sabemos também que, frequentemente, a privação de 

nutrientes (“starvation”) é acompanhada por áreas hipóxicas no microambiente do 

tumor, o qual é abundantemente inflamado (53). Nossos resultados mostram que 

hipóxia aumenta o lipídio pró-inflamatório, PAF. Assim, considerando o potencial 

metastático das linhagens de melanoma humano testadas, bem como os resultados 

descritos anteriormente e os apresentados pela literatura, somos encorajados a pensar 

que a hipóxia também pode ser um sinal do tipo “get out of here” que favorece a 

indução de metástase e que PAF pode estar envolvido de alguma forma neste processo. 

Em relação aos níveis proteicos de PAFR, nenhuma das linhagens celulares 

testadas apresentou alterações decorrentes da exposição à hipóxia ou 

hipóxia/reoxigenação. Na linhagem SKmel 37, observamos por citometria de fluxo que 

ambas as condições experimentais, na ausência de SFB, também não alteraram a 

localização do receptor. Seria interessante confirmar este dado através de 
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imunofluorescência e avaliar este aspecto nas demais linhagens frente às outras 

condições experimentais, afinal, como comentado na introdução, dependendo da 

localização celular, PAFR pode estar acoplado a diferentes subunidades da proteína G, 

refletindo, consequentemente, no disparo de diferentes vias de sinalização, que por sua 

vez, poderiam explicar, parcialmente, as diferenças encontradas a nível de proliferação 

entre as linhagens SKmel 05 e SKmel 37 (30).  

De fato, nossos resultados de proliferação mostraram que tanto hipóxia quanto 

hipóxia/reoxigenação impactaram negativamente a proliferação de células SKmel 37, 

mas não alteraram a proliferação das células SKmel 05, indicando que SKmel 37 é mais 

suscetível a uma possível injúria imediata desencadeada por hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação do que a linhagem SKmel 05. O bloqueio de PAFR em ambos os 

regimes potencializou a diminuição da proliferação de células Skmel 37, mas não afetou 

o crescimento de SKmel 05, tampouco sua capacidade clonogênica, o que sugere que a 

concentração de PAF, que é maior em SKmel 37 nestes cenários, desempenha papel 

importante no desencadeamento da proliferação celular após a ativação do receptor.   

Na tentativa de elucidar possíveis diferenças entre as linhagens, avaliamos a 

expressão gênica de enzimas relacionadas à síntese de PAF e à degradação de PAF/ 

“PAF-like” nas mesmas condições experimentais, mas não encontramos diferenças 

entre os grupos controle e tratado das respectivas linhagens. A nível basal, observou-se 

uma tendência das células SKmel 05 a terem maior expressão gênica de LPCAT 1 e 2 

do que as células SKmel 37, que por sua vez, apresentaram tendência a terem maior 

expressão gênica de LPCAT 3 e 4, e PAF-AHII. No entanto, tratam-se apenas de 

tendências e não podemos associar estes resultados à produção de PAF por não termos 

medido a atividade destas enzimas. 
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Além disso, percebemos que apenas as células que tiveram sua proliferação 

afetada por hipóxia e hipóxia/reoxigenação, apresentaram aspectos morfológicos 

associados à morte celular quando tratadas com WEB2086. No contexto de 

hipóxia/reoxigenação, confirmamos que o bloqueio de PAFR na linhagem SKmel 37 de 

fato induz morte celular. Consequentemente, esse conjunto de resultados indicam que a 

ativação do PAFR é importante frente a condições microambientais estressoras sendo 

recrutada como parte de uma resposta imediata de sobrevivência. Assim como foi feito 

para a linhagem SKmel 05 através de ensaios clonogênicos, seria interessante avaliar o 

envolvimento da via de PAFR na sobrevivência a longo prazo de células SKmel 37 de 

modo a distinguir se esta via é recrutada tanto imediatamente após injúria quanto em 

respostas de sobrevivência mais prolongadas. 

De fato, a literatura vem revelando que no âmbito tumoral, a ativação de PAFR 

tem influência sobre a sobrevivência celular, podendo levar ao desencadeamento de 

respostas opostas. Ora, a ativação desta via contribui para a indução de morte celular, 

ora favorece a proteção contra este processo. 

Travers et. al, ao avaliar o envolvimento desta via na indução de morte celular 

desencadeada por quimioterapia (mais especificamente, mitomicina C e etoposídeo) em 

células de carcinoma humano, demonstrou que a presença do receptor PAFR foi 

suficiente para aumentar a apoptose. No mesmo estudo, relacionou este efeito com o 

estresse oxidativo e com a via de NF-kB, a qual é sabidamente relacionada com o 

aumento da expressão de p53 e Bax (54). 

No entanto, vale ressaltar que, em diversos tipos celulares, a via de NF-kB pode 

tanto promover como proteger contra a apoptose e os mecanismos que direcionam os 

possíveis desfechos ainda não foram esclarecidos. Os mesmos autores, por exemplo, 

mostraram em outro estudo que a ativação de NF-kB desencadeada pela ativação de 
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PAFR protegeu as células epiteliais da apoptose induzida por TRAIL e TNF-alfa (55). 

A adição de PAF na linhagem de melanoma murino B16F10, por sua vez, aumentou de 

maneira dependente de NF-kB, a expressão gênica e os níveis de proteína dos fatores 

anti-apoptóticos Bcl-2 e Bcl-xL (46). 

Assim, em relação à sobrevivência celular, pode-se observar diferentes desfechos 

resultantes da translocação de NF-kB mediada pela ativação de PAFR, os quais parecem 

ser dependentes da natureza do estímulo pró-apoptótico. De fato, este fator de 

transcrição é muito importante na resposta celular frente ao estresse e também é ativado 

por hipóxia e hipóxia/reoxigenação através de mecanismos ainda não completamente 

elucidados (56,57). O envolvimento de PAFR na ativação de NF-kB nestas condições 

microambientais ainda não foram estudadas, mas à luz dos nossos resultados e dos 

apresentados na literatura acima, seria interessante avaliar se NF-kB estaria envolvido 

nos desfechos de sobrevivência observados em nosso trabalho.  

No entanto, vale ressaltar que estes resultados de sensibilização à morte no 

contexto de hipóxia/reoxigenação só foram observados quando alterações no ciclo 

celular decorrentes do tratamento com WEB2086 também foram, paralelamente, 

desencadeadas, levando a acúmulo celular em SG2M e ocorrendo somente em 

condições de 1% de oxigênio e não em pressões parciais maiores. Além disso, 

observamos que quando hipóxia/reoxigenação, por si só, foi capaz de alterar o perfil do 

ciclo em comparação à normóxia (levando a acúmulo em SG2M), maiores taxas de 

morte celular associadas ao uso de WEB2086 foram observadas. Estes dados indicam 

que os níveis de oxigênio tenham influência direta no ciclo celular e nos desfechos de 

sobrevivência regulados durante este processo, sendo cruciais na modulação de vias 

envolvidas, inclusive na via de PAFR. 
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De fato, geralmente, frente a estímulos estressores que podem levar a apoptose 

das células tumorais, alterações no ciclo celular também são observadas. Afinal, é 

durante o ciclo celular, através dos checkpoints, que muitas das decisões relacionadas à 

sobrevivência são tomadas (58). Além dos danos genotóxicos causados pelos 

tratamentos antitumorais, fatores microambientais como disponibilidade de oxigênio e 

nutrientes também modulam o ciclo celular, pois este processo possui uma alta demanda 

energética e seu controle deve monitorar condições externas que influenciam a 

proliferação. Assim, em condições hipóxicas, células tumorais podem ter sua 

proliferação afetada, resultando, majoritariamente, na diminuição da porcentagem de 

células na fase S e no aumento da porcentagem de células em G1 (59).  Ao passo que a 

reoxigenação de áreas hipóxicas, por sua vez, leva a um acúmulo celular em G2 (60). 

Nossos resultados foram, portanto, congruentes com a literatura neste sentido. 

Além disso, apesar de não termos investigado dano ao DNA, a literatura evidencia 

que mesmo na ausência de dano mensurável ao material genético, hipóxia pode levar a 

estresse replicativo, bem como ativação de proteínas envolvidas em vias de reparo, 

enquanto que hipóxia/reoxigenação, de fato, induz dano ao DNA (através da ação de 

ROS) e leva a fosforilação de p53 e H2AX (de modo dependente de ATM),  para assim 

evitar que as células proliferem antes do dano ser reparado (61).  

Apesar de não termos avaliado a relação entre a via de PAFR e as vias envolvidas 

no reparo ao dano e controle do ciclo celular, estudos prévios evidenciam o papel de 

PAF nestes processos. Os dados mostram que em mastócitos, o fosfolipídio em questão 

desempenha papel importante na indução da imunossupressão desencadeada pela luz 

ultravioleta e afeta o reparo ao dano ao DNA. Os estudos subsequentes indicam que, 

através da diminuição da expressão de ciclina B1 e aumento da expressão de p21, PAF 

leva a parada do ciclo celular em G2M. No entanto, ao mesmo tempo em que exerce 
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esta atividade de supressor tumoral, PAF também atua como promotor tumoral ao 

diminuir e alterar a localização de elementos de resposta ao dano ao DNA. (62). Além 

disso, outras pesquisas recentes evidenciaram que lipídios modulados durante o ciclo 

celular têm controle sobre este processo, tanto em organismos metazoários quanto em 

eucarióticos (63,64). 

Ao contrário, nossos resultados de proliferação, ciclo e morte, mostraram que o 

bloqueio da via (e não sua ativação) em hipóxia/reoxigenação induziu redução da 

proliferação, acúmulo em G2M e morte celular. No entanto, sabendo que a atividade e 

estabilização de p21 variam de modo dependente da extensão da lesão genotóxica, 

podendo culminar em desfechos pró ou anti-apoptóticos e, considerando que 

hipóxia/reoxigenação não possui o mesmo grau de genotoxicidade que radioterapia, 

seria interessante avaliar nos próximos estudos a fosforilação de H2AX e a participação 

de p21 em nosso modelo. (65). 

Portanto, através da literatura apresentada anteriormente, é plausível pensar que 

PAF possa regular tanto a progressão do ciclo celular nestas condições experimentais 

quanto os desfechos de sobrevivência frente a estes agravos. Na verdade, podemos 

sugerir que PAF, de alguma maneira, interfira na transição de G1 para S, refletindo no 

acúmulo de células em G0G1 em condições de hipóxia. Durante o período de 

reoxigenação que, pela literatura, é acompanhado por aumento da injúria celular, a 

degradação de PAF levaria a retomada do ciclo. A ativação do receptor neste contexto, 

por sua vez, poderia ser importante na resposta de sobrevivência frente a esta injúria, 

sendo decisiva, portanto, na transição de G2 para M. Ao bloquearmos a via de PAFR, 

teríamos concomitantemente, morte celular e acúmulo em G2M, assim como 

demonstram nossos resultados. Caso a hipótese acima vier a ser testada, podemos 
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avaliar a participação de algumas das vias citadas anteriormente, como por exemplo, 

NF-kB, p53, p21 e ATM em nossos modelos.  

Além disso, sabendo que células acumuladas na fase G2M possuem maior 

conteúdo mitocondrial e maiores níveis de estresse oxidativo do que células em G1 ou 

S, é razoável imaginar que haja maior oxidação de proteínas e lipídios nas células 

acumuladas em G2M (66). Nossos resultados indicam, entretanto, que além de PAF, 

outros fosfolipídios oxidados com atividade “PAF-like” não estão presentes no 

compartimento intracelular de nenhuma das linhagens celulares expostas à hipóxia ou 

hipóxia/reoxigenação. Uma das possíveis razões para tal é a indução de respostas 

antioxidantes que as células possuem, como por exemplo a indução de autofagia. Este 

processo catabólico é responsável pela remoção de organelas e moléculas alteradas, 

inclusive lipídios, e é sabidamente deflagrado em condições de privação de oxigênio, 

sendo importante na resposta de sobrevivência e no desencadeamento de 

quimiorresistência nesta condição experimental. O estudo de Gruber etal., aliás, 

mostrou que autofagia é induzida por lipídios oxidados provenientes de células tratadas 

com radicação UVA, sendo responsável pela regulação dos níveis destes lipídios em 

queratinócitos (67, 68). Assim, é pertinente pensar que a sinalização de PAFR e 

autofagia estejam de alguma forma relacionados, participando da resposta de 

sobrevivência frente à hipóxia e hipóxia/reoxigenação. 

Alguns dados da literatura reforçam esta hipótese. Por exemplo, sabe-se que a 

ativação de PAFR regula negativamente cAMP (69). Como altos níveis de cAMP 

inibem autofagia, a regulação negativa desta molécula favorece a indução deste 

processo catabólico (70). Logo, a ativação de PAFR poderia regular indiretamente a 

autofagia. Sabe-se também que CD36 está envolvido na indução de autofagia em 

macrófagos e que a fagocitose de células apoptóticas por estas células depende tanto 
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deste receptor “scavenger” quanto de PAFR, os quais se associam em experimentos de 

imunoprecipitação, sugerindo que haja comunicação direta entre estas proteínas e não a 

nível “downstream” das respectivas vias de sinalização. Como CD36 possui uma cauda 

intracitoplasmática curta, dificultando sua sinalização intracelular, provavelmente CD36 

dependa de PAFR para otimizar a transdução de sinais ou até mesmo para estabilizar a 

interação com ligantes (71,41). Assim, é razoável pensar que PAFR também esteja 

envolvido na indução de autofagia.  

Vale ressaltar que as vias descritas acima (autofagia, reparo de DNA, controle do 

ciclo celular, morte celular e estresse oxidativo), as quais estão fortemente relacionadas 

entre si, têm sido associadas também com a resistência às terapias antitumorais (72,73) 

e a literatura vem elucidando que a associação de antagonistas de PAFR com 

quimioterapia ou radioterapia melhora a eficácia destes tratamentos convencionais. Os 

estudos de Travers et al. revelam que o estresse oxidativo gerado por quimioterapia 

local (com etoposídeo, melfalano, cisplatina e dacarbazina) e sistêmica (com 

etoposídeo), bem como radioterapia, geram ligantes de PAFR através de reações não 

controladas de oxidação de glicerofosfocolinas e que estes agonistas de PAFR, por sua 

vez, influenciam o crescimento de melanomas através do desencadeamento de 

imunossupressão (74-76). 

Nossos resultados indicaram que o tratamento de células SKmel 37 com 

WEB2086 no contexto de hipóxia/reoxigenação sensibiliza as células à morte induzida 

por cisplatina (apenas quando pO2 = 1%). Este dado nos permite sugerir que a morte 

celular pode resultar do acúmulo de injúria frente ao tratamento combinado e/ou da 

sensibilização de células resistentes à cisplatina através do bloqueio da via de PAFR. 

Afinal, também mostramos que frente a 48 horas de hipóxia seguida de 6 horas de 

reoxigenação, células SKmel 37 são mais resistentes à morte celular induzida por 
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cisplatina e que este efeito esteja vinculado a outros mecanismos que não somente 

alterações no ciclo celular resultantes do uso desta droga. Além disso, considerando que 

o tempo de duplicação destas células é muito superior ao tempo de reoxigenação 

utilizado, podemos inferir que grande parte das células não ciclou neste período e que os 

resultados observados de morte sejam, majoritariamente, reflexos de algum mecanismo 

de resistência à cisplatina já desencadeado durante a hipóxia. Aliás, os resultados de 

ciclo celular nestas condições experimentais (48 horas de hipóxia seguidas por 6 horas 

de reoxigenação) exibem um perfil (acúmulo em G0G1) mais comumente encontrado 

em células expostas à hipóxia do que à hipóxia/reoxigenação.  

Sabe-se, por exemplo, que células tumorais podem se tornar resistentes às terapias 

através da superexpressão de transportadores ABC induzida por HIF1α em ambientes 

com pressão parcial de oxigênio reduzida e/ou ricos em ROS. De modo particular, 

HIF1α aumenta a expressão da glicoproteína MDR1, que é um tipo de transportador 

ABC que bombeia drogas lipofílicas para fora das células e também pode transportar 

análogos de lipídios de membrana com cadeias “acyl” curtas, como PAF (77,78). Além 

disso, alterações na composição e nas propriedades da membrana plasmática, como 

viscosidade e fluidez, também podem induzir resistência às terapias, inclusive à 

cisplatina (79). A scramblase PLSCR1, que é uma proteína responsável pela 

translocação de fosfolipídios entre as monocamadas da membrana plasmática, tem sido 

associada com crescimento tumoral e com a translocação de PAF. Sua expressão e 

atividade, inclusive, se mostraram aumentadas em hipóxia e hipóxia/reoxigenação (80 -

82). Assim sendo, considerando nossos dados, seria interessante investigar o 

envolvimento de PAFR na seleção de células mais resistentes à cisplatina no contexto 

de hipóxia e hipóxia/reoxigenação, avaliando também sua possível relação com MDR1 

e/ou scramblase. 
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Além disso, vale ressaltar que, em congruência com a literatura, cisplatina levou a 

acúmulo celular em G2M mesmo nas células expostas à hipóxia/reoxigenação. 

Considerando os dados levantados anteriormente sobre a participação de PAFR em vias 

desencadeadas durante este “checkpoint”, podemos sugerir que a associação de 

cisplatina com WEB2086 in vitro potencialize a morte por interferir no ciclo celular. 

Como previamente comentado, nosso grupo mostrou através de experimentos in 

vivo que o tratamento combinado entre cisplatina e WEB2086 também potencializa a 

redução do crescimento de tumores Skmel 37. Contudo, como o bloqueio de PAFR, por 

si só, também afetou o crescimento dos tumores (36), decidimos investigar se, in vivo, 

existiria alguma relação entre PAFR e hipóxia e/ou hipóxia/reoxigenação, assim como 

os resultados dos experimentos in vitro evidenciaram.  

Através das imunofluorescências de tumores congelados, mostramos que em 

tumores de células SKmel 37, houve acúmulo de PAFR em áreas hipóxicas e em seu 

entorno. No entanto, a origem celular do PAFR, que pode ser expresso por diversos 

tipos celulares, ainda não foi elucidada. Sabe-se que hipóxia pode modular o perfil 

fenotípico de macrófagos no sentido imunossupressor, que favorece o desenvolvimento 

tumoral (83). Além disso, vários estudos têm evidenciado a contribuição do PAFR na 

polarização de macrófagos em direção a este fenótipo (41,43). Logo, seria interessante 

investigar se assim como acontece com as células SKmel 37 sob hipóxia e 

hipóxia/reoxigenação, a sobrevivência dos macrófagos (e talvez seus fenótipos) também 

poderia ser modulada pela ativação do PAFR. 

Sabendo que este fosfolipídio exerce tanto efeitos parácrinos quanto autócrinos, 

podendo modular respostas nos diversos tipos celulares presentes no microambiente 

(33), realizamos os ensaios de “feeder” com células KBM e KBP como modelo in vitro 

para avaliação da repopulação, contemplando a heterogeneidade tumoral quanto à 
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expressão de PAFR. Percebemos já de início que a fluorescência das células GFP 

positivas não estava forte o suficiente para identificar estas células no microscópio, mas 

mesmo assim, prosseguimos com os experimentos para posterior avaliação da 

intensidade de fluorescência verde e vermelha por citometria de fluxo. No entanto, 

muito provavelmente devido a falta de SFB no meio, o crescimento das células KBM e 

KBP foi comprometido e, infelizmente, nossos resultados foram inconclusivos, já que 

não conseguimos intensidade de fluorescência suficiente que distinguisse estas células 

transduzidas da autofluorescência das células SKmel 37. 

De qualquer maneira, o trabalho de Ildefonso et. al, que investigou o papel de 

PAFR frente à radioterapia na repopulação de carcinomas, demonstrou que moléculas 

“PAF-like” são geradas e a ativação de PAFR contribui para este fenômeno protegendo 

as células tumorais da morte celular induzida pela terapia e favorecendo o perfil 

imunossupressor de macrófagos (84). Da mesma forma, podemos pensar que a 

sinalização de PAFR frente à hipóxia/reoxigenação também possa contribuir para a 

repopulação de melanomas modulando as respostas de sobrevivência, a sensibilização à 

cisplatina e, possivelmente, modulando o perfil de macrófagos.  

Nós também avaliamos o envolvimento de PAFR frente à terapia antitumoral. 

Considerando a necessidade de âmbito translacional em se compreender padrões de 

sensibilidade e resistência ao Vemurafenib para evitar a repopulação de melanomas o 

próprio tratamento com esta droga foi um dos modelos utilizados neste trabalho para 

avaliar o envolvimento de PAFR no desfecho de sobrevivência frente a este agravo. 

A partir de curvas de concentração e tempo, observamos que duas linhagens 

(SKmel 05 e UACC 62) eram mais sensíveis à morte celular induzida pela droga, 

enquanto as duas outras (SKmel 37 e A375) apresentavam maior resistência intrínseca. 

Ao combinar este tratamento com WEB2086, verificamos que o efeito de morte celular 
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observado nas linhagens SKmel 05 e UACC 62 foi potencializado, ao passo que as 

linhagens SKmel 37 e A375 não foram sensibilizadas ao PLX4032. Estes resultados, em 

congruência com os resultados de hipóxia/reoxigenação, reforçam o possível papel da 

ativação de PAFR na resposta de sobrevivência frente a condições adversas. Nas 

condições experimentais utilizadas neste trabalho, as linhagens SKmel 37 e A375 não 

sucumbiram aos efeitos citotóxicos do Vemurafenib e tampouco foram afetadas com o 

bloqueio da via de PAFR, porém, caso concentrações ou tempos maiores de exposição 

ao PLX4032 fossem utilizados, a sinalização de PAFR poderia, possivelmente, compor 

a resposta de sobrevivência celular e, consequentemente, seu bloqueio impactaria o 

desfecho do tratamento. 

Nossos resultados de ciclo celular, em congruência com os da literatura, 

indicaram que o tratamento com Vemurafenib leva ao acúmulo celular em G0G1 em 

todas as linhagens, exceto na UACC 62. Além disso, outro estudo revela que frente à 

utilização desta droga, uma assinatura gênica relacionada ao ciclo celular está associada 

com piores taxas de sobrevida livre de progressão e propõe que o aumento da expressão 

de genes que regulam os “checkpoints” subsequentes possa contribuir para a 

sobrevivência e contínua proliferação de células que escapam do acúmulo inicial em 

G0G1 induzido por PLX4032 (85,86). 

Ainda não foi possível avaliar a geração de ligantes de PAF pelas linhagens de 

melanoma tratadas com Vemurafenib, tampouco o escape do acúmulo em G0G1 a 

longo prazo das linhagens resistentes, porém com base na literatura sobre ciclo celular 

apresentada acima, assim como propusemos anteriormente ao discutir os resultados 

obtidos no modelo de hipóxia/reoxigenação, sugerimos que avaliar a participação da via 

de PARF na progressão do ciclo celular frente ao PLX4032 seja importante. 
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As análises de citometria de fluxo para identificação de PAFR extracelular nas 

linhagens SKmel 05 e UACC 62 tratadas com PLX4032 revelam que apesar de a 

porcentagem de células PAFR positivas ser baixa em ambas as linhagens, Vemurafenib 

induziu um aumento na porcentagem de células Skmel 05 que expressavam PAFR 

extracelular, mas não teve efeito sobre as células UACC 62. Vale ressaltar que dentre as 

quatro linhagens de melanoma humano testadas, Skmel 05 foi a linhagem que 

apresentou maiores taxas de morte celular induzida pelo tratamento combinado com o 

antagonista de PAFR. O bloqueio de PAFR na linhagem UACC 62 também sensibilizou 

as células ao Vemurafenib, porém em menores proporções. Este resultado pode estar 

possivelmente, relacionado com a modulação da expressão do receptor na superfície 

extracelular das células Skmel 05 desencadeada por PLX4032. 

Considerando os resultados obtidos quanto à geração de ROS, podemos sugerir 

que este aumento da expressão de PAFR extracelular na linhagem Skmel 05 se deva, em 

partes, ao aumento de ROS induzido pelo tratamento com Vemurafenib, uma vez que a 

oxidação dos fosfolipídios de membrana pode levar a geração de ligante de PAFR, cuja 

ativação poderia regular seus próprios níveis proteicos (69).  

Como se pode observar, em decorrência ao tratamento com PLX4032, a geração 

de ROS é aumentada em ambas as linhagens, sendo este aumento mais proeminente na 

linhagem Skmel 05. Nossos resultados, portanto, nesse aspecto, são congruentes com os 

achados apresentados na literatura (48). O bloqueio da via de PAFR, por sua vez, 

quando utilizado como monoterapia, não leva a alterações nos níveis de ROS em 

nenhuma das linhagens, entretanto, quando combinado com Vemurafenib, potencializa 

a geração destas moléculas na linhagem Skmel 05. Estes dados sugerem que a via de 

PAFR esteja, de alguma maneira, envolvida no balanço celular de ROS frente a 
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condições de estresse nesta linhagem, afinal o bloqueio da via leva a um aumento dos 

níveis destas moléculas apenas quando PLX4032 é utilizado concomitantemente.  

A influência de PAFR sobre os níveis de ROS induzido por drogas é evidenciado 

no trabalho de Sahu et al., em que células de melanoma murino, B16F10, que 

expressam PAFR, apresentam maiores níveis de ROS quando tratadas com BTIC do 

que células B16F10 negativas para este receptor, reforçando, portanto, a possível 

participaçao de PAFR em processos relacionados a regulação dos níveis de ROS frente 

a condições adversas. (87). 

Sabe-se que em condições homeostáticas, em paralelo à geração de ROS, as 

células mantêm mecanismos antioxidantes ativos que garantem o equilíbrio. De fato, a 

manutenção de baixos níveis de ROS é essencial para a regulação de diversos processos 

fisiológicos e o aumento excessivo destas moléculas (conhecido como estresse 

oxidativo) implica no extenso dano aos componentes celulares, que pode resultar na 

ativação de processos de morte, inclusive apoptose mediada pela mitocôndria, por 

receptores de morte e por estresse de retículo (88). Assim é plausível pensar que, apesar 

dos níveis de ROS induzidos por PLX4032 terem sido muito baixos em nossos 

experimentos, estresse oxidativo pode ter sido gerado levando ao desencadeamento de 

morte celuar observada nas linhagens e que, frente ao tratamento combinado, a 

linhagem Skmel 05 apresente porcentagens maiores de hipodiploidia devido a um maior 

desbalanço dos níveis celulares de ROS. Para testar o envolvimento do estresse 

oxidativo na indução de morte nestas condições experimentais, seria importante realizar 

os mesmos experimentos na presença de antioxidantes, como por exemplo, vitamina C. 

Além disso, alguns estudos mostram que um dos processos de morte celular 

deflagrado pelo tratamento com Vemurafenib é a apoptose (28,89). Assim, avaliamos a 

ativação de caspase 3/7 em nossas condições experimentais e observamos que apenas o 
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tratamento combinado na linhagem SKmel 05 foi capaz de aumentar a porcentagem de 

células com caspase 3/7 ativadas e ainda assim, este valor foi muito baixo. Na linhagem 

UACC 62, por sua vez, nenhuma condição experimental alterou a ativação destas 

proteínas efetoras. Assim, outros ensaios são necessários para concluir se, de fato, 

apoptose é desencadeada ou se outros mecanismos de morte são majoritariamente 

ativados. 

Considerando o cenário clínico em que, a princípio, o tratamento com 

Vemurafenib induz regressão tumoral, atingindo boas respostas, mas que, 

posteriormente, se observa recidiva, à luz do conjunto de resultados apresentados e 

discutidos acima, fomos motivados a avaliar a sobrevivência a longo prazo da linhagem 

mais sensível aos tratamentos e a influência do bloqueio de PAFR neste processo.  O 

tratamento com Vemurafenib, por si só, foi capaz de alterar a capacidade clonogênica 

das células, porém ao contrário dos resultados obtidos nos ensaios de morte a curto 

prazo, o tratamento combinado não foi capaz de potencializar o efeito do inibidor de 

BRAF. Ou seja, o bloqueio inicial de PAFR não consegue impedir a formação de clones 

pelas células que resistem ao tratamento combinado.  

Nestas células, conforme já evidenciado, o tratamento combinado induz leve 

aumento da geração de ROS e de ativação de caspase 3/7. Ambos os efeitos podem 

favorecer a geração de ligantes de PAFR. Assim, apesar de não termos avaliado se 

Vemurafenib e/ou o tratamento combinado poderiam modular os níveis destes ligantes, 

seria interessante averiguar se a utilização contínua do antagonista WEB2086 seria 

capaz de reduzir a capacidade clonogênica das células inicialmente tratadas com 

PLX4032. 

De modo geral, tanto frente à hipóxia/reoxigenação quanto ao tratamento com 

Vemurafenib, nossos resultados revelaram que a via de PAFR é modulada e está 
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envolvida na resposta de sobrevivência a estes agravos. Estes modelos compartilham 

alguns mecanismos que podem estar associados a estes resultados. 

Por exemplo, no contexto da sinalização de BRAF-MEK-ERK, quando há 

mutação em BRAF, a atividade glicolítica das células é estimulada, ao passo que a 

fosforilação oxidativa é inibida. Em pressões parciais de oxigênio baixas, como no caso 

de hipóxia, as mesmas alterações metabólicas acontecem. Nestas situações, menores 

níveis de ROS são gerados. No entanto, a reoxigenação ou o bloqueio da via de BRAF 

com Vemurafenib poderiam retomar a fosforilação oxidativa aumentando os níveis de 

ROS. Estas moléculas, por sua vez têm sido implicadas na ativação de diversas vias de 

sinalização e fatores de transcrição relacionados à sobrevivência celular, sendo alguns 

deles também regulados pela ativação de PAFR, como por exemplo a via de PI3K, de 

MAPK e o fator NF-kB (90,91).  

Além disso, a via de sinalização de BRAF mutado também está relacionada com o 

aumento da expressão de HIF-1α, que é um dos maiores reguladores de transcrição 

gênica em hipóxia, compondo a resposta de sobrevivência nesta condição 

microambiental. Apesar da relação entre este fator de transcrição e PAFR não ter sido 

explorada em tumores, sabe-se que células do intestino submetidas à hipóxia têm a 

expressão de PAFR regulada de modo dependente de HIF-1α (93). Assim, tanto o 

tratamento com Vemurafenib quanto a reoxigenação de áreas em hipóxia, ao degradar 

HIF-1α, poderiam ter efeito nas vias de sobrevivência disparadas por este fator e caso 

PAFR seja uma delas, seu bloqueio teria impacto neste desfecho. 

Por fim, a literatura traz que os níveis de caspase-3 são aumentados durante a 

reoxigenação de células que estavam em hipóxia e que o tratamento com Vemurafenib 

também promove este aumento. Sabe-se que a ativação desta proteína, inicialmente 

caracterizada como estritamente pró-apoptótica, também pode favorecer desfechos de 
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sobrevivência ao promover a produção de PGE2 a partir de PLA2 e COX-2. A 

sinalização de PAFR, por sua vez, poderia ter influência sobre este resultado, pois PAF, 

que também é subproduto de PLA2, ao ativar seu receptor pode atuar sobre o fator de 

transcrição NF-kB, modulando indiretamente a regulação de COX-2,  induzir a ativação 

de PLA2 e até mesmo a ativação de caspase-3. Logo o bloqueio da via de PAFR 

também poderia modificar o desfecho de sobrevivência ao interferir neste eixo de 

sinalização descrito acima. (46, 93, 94). 
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7. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados de espectrometria de massa, Western Blot e citometria de 

fluxo, pudemos concluir que, frente à hipóxia e hipóxia/reoxigenação, a geração de PAF 

é modulada, enquanto que o seu receptor, PAFR, não é alterado por nenhuma condição 

experimental. Os ensaios de proliferação e sobrevivência nos permitiram concluir que 

células sensíveis à injúria por hipóxia e/ou hipóxia/reoxigenação tem sua proliferação 

ainda mais reduzida e apresentam morfologia associada à morte com o bloqueio da via 

de PAFR nestas condições. Frente à hipóxia/reoxigenação, o tratamento com WEB2086 

induz morte celular e sensibiliza estas células à cisplatina, quando alterações no ciclo 

(mais precisamente acúmulo em G2M) também são observadas, ocorrendo apenas em 

pO2 = 1%. A partir dos dados de imunofluorescência que mostram acúmulo de PAFR 

em regiões hipóxicas e em seus arredores, podemos concluir que esta via também é 

importante no contexto in vivo.  

Da mesma forma, os ensaios de sobrevivência frente ao tratamento com 

Vemurafenib mostram que em células sensíveis à droga, o bloqueio da via de PAFR 

potencializa o efeito de morte celular induzida por PLX4032, estando possivelmente 

relacionado com modulação da expressão de PAFR extracelular, dos níveis de ROS e de 

caspase-3/7 ativadas. 

Assim, o conjunto de resultados apresentados evidencia que a sinalização de 

PAFR é importante frente a um contexto de injúria e participa dos desfechos de 

sobrevivência frente à hipóxia/reoxigenação e/ou tratamentos antitumorais, podendo, de 

alguma forma, contribuir com a repopulação de melanomas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Morfologia das células SKmel 37 frente ao tratamento com WEB2086 

em condições de hipóxia e hipóxia/reoxigenação  

 

 

Na presença do antagonista de PAFR, WEB2086 (50µM), as células Skmel 37 foram expostas à 

hipóxia e hipóxia/reoxigenação. Ao final dos respectivos períodos, a morfologia das células foi 

observada ao microscópio e fotografias foram tiradas. A porcentagem de oxigênio foi mantida 

em 1% durante o tempo de exposição à hipóxia (48 horas) e se manteve em 21% durante o 

período de reoxigenação (24 horas). 
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Anexo 2 – Expressão gênica de enzimas relacionadas à síntese de PAF e à degradação 

de PAF/ “PAF-like” 

 

 

Expressão gênica das enzimas LPCAT 1, LPCAT 2, LPCAT 3, LPCAT 4 e PAF-AH II em 

células SKmel 05 tratadas com WEB2086 (50µM) em condições de hipóxia (1%, 48 horas) 

através de qPCR.. Análises foram feitas a partir da expressão relativa ao endógeno HRPL11. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em 

triplicata  

 



117 
 

 

Expressão gênica das enzimas LPCAT 1, LPCAT 2, LPCAT 3, LPCAT 4 e PAF-AH II em 

células SKmel 37 tratadas com WEB2086 (50µM) em condições de hipóxia (1%, 48 horas) 

através de qPCR.. Análises foram feitas a partir da expressão relativa ao endógeno HRPL11. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em 

triplicata  
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Expressão gênica das enzimas LPCAT 1, LPCAT 2, LPCAT 3, LPCAT 4 e PAF-AH II em 

células SKmel 05 tratadas com WEB2086 (50µM) em condições de hipóxia/reoxigenação. 

através de qPCR.. A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante a hipóxia (48 horas) e 

em 21% durante a reoxigenação (21%). Análises foram feitas a partir da expressão relativa ao 

endógeno HRPL11. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão de dois 

experimentos independentes em triplicata  
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Expressão gênica das enzimas LPCAT 1, LPCAT 2, LPCAT 3, LPCAT 4 e PAF-AH II em 

células SKmel 37 tratadas com WEB2086 (50µM) em condições de hipóxia/reoxigenação. 

através de qPCR.. A porcentagem de oxigênio foi mantida em 1% durante a hipóxia (48 horas) e 

em 21% durante a reoxigenação (21%). Análises foram feitas a partir da expressão relativa ao 

endógeno HRPL11. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão de dois 

experimentos independentes em triplicata  
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Anexo 3 – Imunofluorescência de cortes congelados de tumor UACC 62 

 

Imunofluorescência de cortes congelados de um tumor de células UACC 62 foi realizada para 

verificar áreas hipóxicas (em vermelho – Alexa 633) e PAFR (em verde – Alexa 488). Assim 

como descrito para tumores de células SKmel 37, PAFR encontrou-se acumulado em áreas 

hipóxicas e em seus arredores. O último conjunto de imagens refere-se ao controle secundário, 

confirmando a especificidade e efetividade da marcação. 
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Anexo 4 – Ensaios de “feeder” como modelo in vitro de repopulação  
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Ensaios de feeder com células KBM e KBP. Histogramas referentes à fluorescência verde 

(KBM) detectada pelo canal BL1 (“gate” verde - KBM) e fluorescência vermelha (KBP) 

detectada pelo canal BL3 (“gate” vermelho – KBP), revelam que não foi possível identificar as 

células KBM, nem as células KBP, em nenhuma das condições experimentais.Experimento 

representativo de dois experimentos independentes em duplicata. 

 

 


