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RESUMO 

 
Lozano LF. Obtenção de marcadores moleculares para prognóstico e diagnóstico de 
melanoma cutâneo maligno. 2008 [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 

A incidência de melanoma cutâneo maligno (MM) está aumentando em torno de 2,5 a 

4% por ano no mundo. Os principais fatores de risco são história familiar de MM, 

múltiplos nevos benignos ou atípicos, e fatores adicionais como a imunossupressão, 

sensibilidade solar e exposição à radiação ultravioleta (UV). A instabilidade genômica é 

responsável pelo acúmulo de mutações que freqüentemente estão envolvidas na 

transformação maligna. Podemos estudar a instabilidade genômica através de duas 

formas: microssatélites e RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Na instabilidade 

genética o DNA repetitivo sofre alterações. Através da Instabilidade de microssatélites 

(MSI) e da perda da heterozigosidade (LOH) podemos diferenciar tecidos normais de 

tumorais. A técnica de RAPD (baseada na PCR) produz fingerprints utilizados para 

detectar instabilidade genômica, polimorfismos, mutações e translocações quando 

comparados à fingerprints de amostras normais. No estudo de nove microssatélites 

encontramos um aumento de MSI (p=0.0132). D9S50 apresentou o maior número de 

alterações (28,5%) em nevos e MMs. D6S252, D9S52 e D9S180 são candidatos à 

marcador de prognóstico de MM porque apresentaram alterações (MSI + LOH) apenas 

em MMs. Na análise de 15 primers de RAPD em 12 amostras de MMs obtivemos 100% de 

alteração com relação ao número ou posição das bandas. Os primers OPA-2 e OPA-14 são 

capazes de detectar alterações genéticas nos MMs. Dos padrões obtidos foram 

encontradas bandas que estavam ausentes nos tumores e estas foram clonadas e 

seqüenciadas. Estes procedimentos evidenciaram alterações em 9q33 e 12q15. O RAPD 

propicia o estudo do genoma humano sem a definição prévia de um lócus. Assim, 

podemos detectar alterações até então desconhecidas aumentando o conhecimento 

sobre a genômica tumoral. 

 

Palavras-chave: Melanoma; Nevo; Instabilidade de Microssatélites e RAPD. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Lozano LF. Obtaining molecular markers from prognostic and diagnosis of cutaneous 
malignant melanoma. 2008. [Master thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo; 2008. 
 
The incidence of malignant skin melanoma (MM) increases around 2,5 to 4% each year 

in the world. The main risk factors are a family history of MM, multiple benign or 

atypical nevus, and additional factors such as immunossuppression, sun sensibility and 

UV exposure. Genomic instability is responsible for a collection of mutations that are 

frequently involved in malignant transformation, and it can cause alterations in 

repetitive DNA sequences. There are two ways of studying genomic instability: 

microsatellites and RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA). Through 

microsatellite instability (MSI) and loss of heterozygosis (LOH) we can separate normal 

from tumoral tissues. The RAPD technique (which is based on PCR) generates 

fingerprints used for the detection of genomic instability, polymorphisms, mutations 

and translocations that can be compared to fingerprints generated from normal tissue. 

Studying nine microsatellites, we found an increase in MSI (p=0.0132). D9S50 showed 

the greatest number of alterations (28,5%) in nevus and MM. D6S252, D9S52 e D9S180 

are candidates for MM prognostic markers since they showed alterations (MSI+LOH) in 

melanomas only. The analysis of 15 RAPD primers in 12 MM samples showed 100% of 

alteration in relation to the number or the location of the bands. OPA-2 and OPA-14 

primers are capable of detecting genetic alterations in MM. In the patterns obtained, two 

bands which were absent in tumors were found, and they were cloned and submitted to 

sequencing. These procedures highlighted alterations in loci 9q33 and 12q15. RAPD 

makes it possible to study the human genome without a previous definition of a locus. So 

we are able to detect alterations so far unknown, increasing our knowledge on tumor 

genetics.  

Key-words: Melanoma; Nevus; Microsatellite instability and RAPD. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Melanócitos 

 

Os melanócitos cutâneos originam-se de progenitores da crista-neural que 

migram para a pele durante a embriogênese. Os melanócitos residem na camada basal 

da epiderme (Figuras 1 e 2) e nos folículos pilosos, e sua homeostase é regulada pelos 

queratinócitos epidermais (Slominski et al., 2004).  

 

 

Figura 1. Micrografia da pele normal (x460). 
FONTE: Clark et al., 1958. 

 

 

 
Figura 2. Melanócito na camada basal da epiderme. Notar a presença de melanossomos nas 

células circunvizinhas dos melanócitos. 
FONTE: Estructura y funciones de la piel – Melanoma, 2005. 
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Os melanócitos possuem algumas feições ultra-estruturais dignas de nota como 

a não formação de desmossomos ou outros tipos de junções entre si ou com outras 

células, ao contrário dos queratinócitos; não possuem tonofilamentos citoplasmáticos e 

os filamentos citoplasmáticos são esparsos ou ausentes, matriz citoplasmática clara e 

proeminência de complexos de Golgi especialmente no período de síntese de 

melanossomos (Bhuta, 1997). 

O complexo de Golgi forma vesículas contendo tirosinase que atua nos quatro 

estágios da formação da melanina. Cada melanócito epidermal secreta melanossomos 

em aproximadamente 36 queratinócitos, formando uma unidade epidermal de melanina 

(Kincannon e Boutzale, 1999). A melanina, produto final das transformações da L-

tirosina, é um biopolímero polimorfo e multifuncional representado pela eumelanina, 

feomelanina, neuromelanina e mistura de pigmentos de melanina. A biossíntese da 

melanina pode ser iniciada a partir da hidroxilação da L-fenilalanina à L-tirosina (passo 

não obrigatório) ou diretamente da L-tirosina, a qual é então hidroxilada a L-

diidroxifenilalanina (L-DOPA). A L-DOPA é oxidada a dopaquinona, etapa comum das 

vias eu- e feomelanogênicas. A eumelanogênese envolve a transformação da 

dopaquinona a leucodopacromo, seguida por uma série de reações de oxido-redução 

com produção de diidroxindol (DHI) e DHI ácido carboxílico (DHICA), que sofre 

polimerização a eumelanina. A feomelanogênese também começa com a dopaquinona 

conjugada a cisteína ou glutationa formando a cisteinildopa e glutationildopa, que se 

transforma em feomelanina (Slominski et al., 2004) (Figura 3). 

A mistura de melanina contém a eu- e feomelanina. A geração da L-DOPA, a 

partir de catecolaminas, exige a descarboxilação enzimática, hidroxilação e metilação 

produzindo dopamina, norepinefrina e epinefrina, respectivamente. In vitro, todas essas 

catecolaminas podem ser convertidas em neuromelanina através de reações de oxido-

redução (Stepien et al., 1989); in vivo, apenas a dopamina e a cisteinildopamina podem 

servir como precursores primários para o pigmento (Slominski et al., 2004). 
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Figura 3. Síntese de melanina (GSH: glutationa; Cys: cisteína; (1): hidroxilação da fenilalanina (através do pH); (2):
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Em resposta à UV, os queratinócitos secretam fatores que regulam a 

sobrevivência, diferenciação, proliferação e motilidade dos melanócitos, e ainda 

estimulam os melanócitos a produzirem melanina resultando no bronzeamento. Os 

melanócitos possuem papel chave na proteção da pele aos danos causados pela radiação 

UV e na prevenção aos cânceres de pele melanoma e não-melanoma (Gray-Schopfer et 

al., 2007). 

 

 

1.2 Nevos 

 

Nevos melanocíticos são tumores pigmentares benignos formados pela 

proliferação de melanócitos da junção dermo epidérmica. São muito comuns, 

freqüentemente de tonalidade marrom podendo variar na forma e tamanho e ainda, ser 

encontrados em qualquer lugar da pele. Quando congênito, o nevo tende a ser maior e 

pode apresentar 10 a 20% de transformação maligna (Festa Neto e Cucé, 2001).  

Nevos pigmentares podem ser formados por melanócitos pré-existentes ou de 

células chamadas de nevomelanócitos que se originam de nevomelanoblastos. 

Embriologicamente, nevomelanoblastos são melanócitos da crista neural, que migram 

para a epiderme ou derme onde se diferenciam (Holbrook et al., 1989). 

Mutações em genes regulatórios de crescimento, produção de fatores de 

crescimento autócrinos e a perda dos receptores de adesão contribuem para o 

rompimento da sinalização intracelular dos melanócitos e, conseqüentemente, deixam 

de ser controlados pelos queratinócitos (Haass et al., 2004). Assim, o melanócito pode 

proliferar formando nevos ou verruga (Figura 4 A, B). 

Para a utilização do método diagnóstico, deve-se inicialmente identificar se a 

lesão pigmentada da pele é melanocítica ou não melanocítica. A presença de rede 

pigmentar, glóbulos ou pontos caracterizam as lesões melanocíticas; e, em relação ao 

nevo azul, a presença de área homogênea azul acinzentada determina seu diagnóstico 

(Rezze et al., 2006). 
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Figura 4. Progressão da transformação melanocítica: A) Pele normal mostrando a distribuição 
dos melanócitos na camada basal da epiderme. B) Nevos melanocíticos benignos 
ocorrem com o aumento do número de melanócitos. C) MM em RGP (fase de 
crescimento radial). D) MM em VGP (fase de crescimento vertical). 

FONTE: Adaptada de Gray-Schopfer et al., 2007. 
 

De acordo com sua localização, os nevos podem receber a nomenclatura: 

• Juncional: proliferação melanocítica que está restrita à epiderme, apresenta 

tonalidade acastanhada e uniforme ou mais proeminente no centro e esmaecimento 

gradual para as bordas.  

• Composto: caracterizado pela pigmentação central homogênea ou glóbulos e 

pontos castanhos, pretos ou azul-acinzentados. Algumas lesões podem apresentar 

pontos de hipopigmentação de aspecto regular e central. 
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• Intradérmico: não possui rede pigmentar, presença de glóbulos e pontos, pode 

ter aspecto nodular formado por glóbulos com pouca pigmentação ou tonalidade 

semelhante à pele normal (Rezze et al., 2006).  

Alguns nevos são displásicos com melanócitos morfologicamente atípicos. Trata-

se de um grupo de nevos melanocíticos pigmentares especiais, pode ser ou não 

hereditário e pacientes portadores desses nevos possuem maior risco de desenvolver 

MM em idades precoces, sob estímulos como a luz solar, hormônios e alterações 

imunológicas. Este risco é maior do que o risco associado a nevos clinicamente normais 

(Rivitti, 2001; Bogdan et al., 2003).  

O número de nevos que um indivíduo apresenta pode ter um significado 

importante para o desenvolvimento de MM, principalmente a presença de nevos 

atípicos. Indivíduos com 50-60 nevos clinicamente normais possuem 19 vezes mais 

chances de desenvolverem MM do que os que apresentam apenas 10 nevos (Garbe et al., 

1989).  

Nevos são geralmente benignos, mas sob estímulos proliferativos podem 

progredir para MM em fase de crescimento radial (RGP – radial growth phase), uma 

lesão intra-epitelial com microinvasões na derme, sendo considerado um estágio 

primário do MM. Células em RGP podem progredir para a fase do crescimento vertical 

(VGP – vertical growth phase), um estágio mais avançado com nódulos ou ninhos de 

células invadindo a derme. Esta invasão pode atingir o sistema vascular e linfático 

adquirindo potencial metastático. O termo difusão “Pagetoid” descreve uma das 

características histológicas do melanoma: a migração para cima ou vertical de grupos de 

melanócitos dentro da epiderme (Figuras 4 C, D; e 5). Nem todos os MMs passam através 

dessas duas fases, podendo evoluir diretamente para MM metastático (Miller e Mihm, 

2006). 
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Figura 5. Eventos biológicos da progressão do melanoma. 
FONTE: Adaptada de Miller e Mihm, 2006.  

 

 

1.3 Melanomas (MMs) 

 

O câncer de pele é o terceiro tipo de câncer humano mais comum e sua 

incidência global está chegando a uma taxa alarmante. Embora menos freqüente que os 

outros tumores de pele (CBC e CEC) o MM possui taxa de letalidade muito mais elevada. 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) prevê para 2008 no Brasil 2.950 casos 

novos em homens e 2.970 em mulheres, sendo que as maiores taxas se encontram na 

região Sul. Satyamoorthy e Herlyn (2002) mostraram que a incidência do MM tende a 

aumentar de 2,5 a 4% por ano.  

É importante considerar o MM como uma doença de desequilíbrio homeostático 

que é influenciado por um grupo de células: queratinócitos epidermais, fibroblastos 

dermais e endoteliais, e células inflamatórias. Melanócitos maduros não sobrevivem 

isoladamente na derme porque estão fora de seu ambiente. Em nevos dermais, por 

exemplo, os melanócitos estão agrupados, conseguindo assim ultrapassar a barreira da 

membrana basal, mas são impedidos de iniciar uma divisão celular agressiva (Herlyn e 

Satyamoorthy, 2001; Satyamoorthy e Herlyn, 2002). 
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1.3.1 Tipos Histopatológicos 

 

Há quatro tipos histológicos de melanoma: superficial, nodular, acral e lentigo 

maligno. Geralmente, lesões superficiais e lentigos malignos possuem melhores 

prognósticos.  

MM superficial (MM S) apresenta margens irregulares, a lesão é lisa e 

geralmente elevada de 2 a 4 mm, sendo facilmente palpável. Pode apresentar uma ou 

mais protuberâncias e estes nódulos podem estar associados à história de sangramento. 

A coloração é um aspecto importante: casualmente pode ter a combinação de cor de 

canela, marrom, cinza, preta, rosa - violácea, e até azul e branca; trata-se de uma 

combinação desorganizada dessas cores (Figura 6 A). 

MM nodular (MM N) é uniforme, escuro, podendo ter coloração negro-azulada, 

mas possui três aparências variantes. A primeira é lisa com nódulo uniforme (Figura 6 

B); a segunda é uma placa negro-azulada muito elevada com desenho irregular; e, a 

terceira freqüentemente é uma lesão ulcerada (Figura 6 C). 

MM acral (MM A) ocorre geralmente em indivíduos com descendência negra, nas 

palmas das mãos, plantas dos pés e unhas. É um MM de prognóstico muito ruim porque 

a localização normalmente não apresenta melanócitos. 

Lentigo maligno MM (LMM) freqüentemente abrange uma longa área de 

extensão e pode ser confundido com o MM S. Apresenta a mesma combinação aleatória 

de cores do MM S, especialmente cor de canela, marrom, reticulada ou com manchas 

pretas em um fundo marrom (Figura 6 D). Porém, existem três pontos que a diferenciam 

do MM S: o LMM tem seu desenho irregular; a superfície é principalmente plana, lisa e, o 

LMM apresenta vários tons de marrom, enquanto que o MM S pode apresentar tons 

róseo-violáceos (Clark et al., 1969).  

  A     B     C     D   

Figura 6. A) MM superficial (MM S); B) MM nodular (MM N); C) MM N ulcerado; D) Lentigo 
maligno Melanoma (LMM). FONTE: (Clark et al., 1969).  
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1.3.2 Sistema ABCD 

 

Conforme o Grupo Brasileiro de Melanoma (2005) uma das formas de se 

identificar visualmente um MM é através do Sistema ABCD (Figura 7). Lesões benignas 

são simétricas, apresentam bordas regulares, coloração única e diâmetro pequeno 

enquanto que lesões malignas são assimétricas, possuem bordas irregulares, variações 

de coloração e maior diâmetro.  

 

 
Figura 7. Esquema representativo do Sistema ABCD de comparação entre lesões benignas e 

malignas.  
 

 

1.3.3 Nível de Clark e Índice de Breslow 

 

A espessura do tumor é um fator prognóstico muito importante. Este conceito foi 

primeiramente idealizado por Mehnert e Heard (1965), porém Clark et al. (1969) 

demonstraram que a taxa de sobrevivência dos pacientes diminui com o aumento no 

nível de invasão das células de MM (Figura 8).  
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Figura 8. Gráfico representando a diminuição da proporção de indivíduos vivos com o aumento 
do nível de Clark. 

FONTE: Adaptada de Balch et al., 1991. 
 

Grande parte dos MMs (70%) possui parte da lesão primária na derme ou abaixo 

da camada basal e a avaliação desta característica determina a classificação de Clark 

para o MM: 

Nível I: todas as células tumorais estão acima da membrana basal (MM-In situ). 

Nível II: as células neoplásicas romperam a camada basal, invadindo a derme 

papilar, mas não atingiram a derme reticular. 

Nível III: neste nível as células neoplásicas estão em uma interface mal definida 

entre a derme papilar e reticular, começando a ocorrer à organização do colágeno em 

torno do tumor. 

Nível IV: presença de células neoplásicas entre “pacotes” de colágeno 

característico da derme reticular.  

Nível V: invasão subcutânea. 

 

Breslow (1970) apresentou uma medida quantitativa do crescimento vertical do 

tumor utilizando um micrômetro ocular, definindo os grupos: [<0,76 mm]; [>0,76 e <1,5 

mm]; [>1,5 e <4,0 mm]; e [>4,0 mm]. Posteriormente, sugeriu que a espessura tumoral 

menor que 0,76 mm indica um melhor prognóstico e que espessura maior que 3 mm 

indica pior prognóstico (Breslow, 1979). 
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1.3.4 Classificação TNM 

 

Balch et al. (2001) propuseram mudanças no protocolo de estudo do 

estadiamento do MM, afirmando que o critério de microestadiamento, espessura e 

ulceração do tumor são mais importantes que outros fatores prognósticos, como o nível 

de invasão (Clark), padrão de crescimento e índice mitótico. Desta forma, o American 

Joint Committee on Cancer – Melanoma Staging Committee recomenda o uso da 

Classificação TNM (Tabela 1), onde T relaciona a espessura e a ulceração; N a presença 

de metástases em linfonodos; e, M a presença de metástases distantes. 

 

Tabela 1. Classificação TNM. 
Critério T Espessura Status de Ulceração 
 
T1 

< ou = 1,0 mm a: sem ulceração 
b: com ulceração ou nível IV ou 
V de Clark 

T2 1,01 – 2,0 mm a: sem ulceração 
b: com ulceração 

T3 2,01 – 4,0 mm a: sem ulceração 
b: com ulceração 

T4 > 4,0 mm a: sem ulceração 
b: com ulceração 

Critério N Nº de Nódulos Metastáticos Acúmulo de Nódulos 
Metastáticos 

N1 Um linfonodo a: micrometástases 
b: macrometástases 

N2 2 -3 linfonodos a: micrometástases 
b: macrometástases 
c: metástases/ satélites em 
trânsito sem linfonodos 
metastáticos. 

N3 4 ou mais linfonodos, linfonodos cobertos, ou 
combinações de metástases ou satélites em 
trânsito ou melanomas ulcerados e linfonodos 
metastáticos. 

 

Critério M Local Lactato Dehidrogenase  
M1 Distantes na pele ou linfonodos metastáticos. Normal 
M2 Metástases no pulmão Normal 
 
M3 

Todos os outros órgãos viscerais  
ou qualquer metástase distante 

Normal 
Elevada 

FONTE: Adaptada de Balch et al., 2001. 

 

O primeiro critério para a classificação T é a espessura do tumor, medida em 

milímetros e a presença ou ausência de ulceração, determinada histopatologicamente. 

A ulceração do MM é definida, sob avaliação microscópica, pela ausência de 

epiderme intacta na porção principal do MM primário. A ulceração pode facilmente ser 
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distinguida de um rompimento traumático da epiderme através da presença de 

hemorragia, exsudação de fibrina eosinofílica e presença de defeito arquitetural. 

O MM ulcerado indica alto risco de metástase. A presença de metástase piora o 

prognóstico se comparado ao prognóstico de pacientes que possuem MM com a 

espessura equivalente sem ulceração. Assim, a taxa de sobrevida dos pacientes que 

apresentam MM ulcerado é proporcionalmente menor do que a taxa daqueles pacientes 

com MM sem ulceração. Mas é consideravelmente similar à taxa dos pacientes com 

melanoma sem ulceração na maior classificação T (Balch et al., 2001). 

MM in situ são categorizados como Tis. MMs indeterminados ou que não podem 

ser microestagiados podem ser categorizados como Tx (Balch et al., 2001). 

O diagnóstico do MM geralmente é feito através da patologia, porém, 

recentemente, inúmeros trabalhos demonstram diferenciações dos tipos de MM através 

de vias genéticas distintas. 

 

 

1.4 Radiação Ultravioleta (UV) 

 

Cerca de 8 a 14% dos pacientes que recebem o diagnóstico de MM apresentam 

história familiar positiva para a neoplasia (Grange et al., 1995) e são portadores de mais 

de um MM primário (Lindor e Greene, 1998). Porém, o principal fator para o 

desenvolvimento do MM é a radiação UV, que atua como iniciador e promotor no curso 

dos vários estágios da tumorigênese (Abarca e Casissia, 2002).  

A luz solar causa eritema, envelhecimento prematuro e o câncer de pele humano 

(Breit e Kligman, 1969) e algumas pesquisas evidenciam que a UV com comprimento de 

onda < 320 nm (UVB possui de 290 a 320 nm) é de primária importância na indução ao 

dano (Figura 9). 
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Figura 9. Representação esquemática das radiações. A UVA possui 320 a 400 nm e UVB 290 a 
320 nm de comprimento de onda. 

FONTE: Adaptada de ICSE, 2007. 
 

A exposição de células ao UV conduz à formação de dímeros de pirimidina, 

através da ligação covalente entre duas timinas, e foto produtos de pirimidina (4-6) 

pirimidona em seu DNA (Figura 10). A falta de reparo desses produtos gera mutações e 

aumenta a instabilidade genética (Freeman et al., 1989; Mitchell et al., 1989), podendo 

induzir a transcrição de alguns oncogenes (Boesen et al., 1992), gerar estresse 

fotoxidativo e inibir mecanismos de defesa anti-oxidativos (Fuchs e Packer, 1990). 
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Figura 10. À esquerda: formação de dímero de timinas e fotoprodutos entre o carbono 6 e o 

carbono 4 de duas timinas no DNA atingido pela radiação UV. À direita: alteração 
estrutural encontrada na fita dupla após a formação dos dímeros de timina. 

FONTE: Adaptada de Nelson e Cox, 2004. 
 

A ação da radiação UV na pele é influenciada pelo fototipo de cada indivíduo. 

FitzPatrick é uma classificação baseada na reação da queimadura solar em seis tipos de 

pele (Rivitti, 2001): 

*Fototipo I. Pele muito branca, cor do cabelo avermelhada; são as pessoas ruivas. 

A pele queima muito facilmente e dificilmente se bronzeia; 

*Fototipo II. Pele branca, geralmente são pessoas loiras de olhos claros. A pele 

queima facilmente e bronzeia moderada e uniformemente; 

*Fototipo III. Pele branca, cabelos castanhos escuros ou pretos. A pele queima e 

bronzeia moderada e uniformemente; 

*Fototipo IV. Pele clara ou bege, incluindo indivíduos orientais. A pele queima 

pouco, mas bronzeia fácil e moderadamente; 

*Fototipo V. Pele parda escura ou marrom médio. São os indivíduos mulatos, 

queimam raramente e bronzeiam muito; 

*Fototipo VI. São os indivíduos negros. Nunca queimam e bronzeiam muito. 
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Algumas décadas de pesquisa têm confirmado que a relação entre a exposição 

solar e o MM é complexa e fortemente modelada por fatores como a pigmentação e 

propensão ao desenvolvimento de nevos (Armstrong e Kricker, 2007).  

Whiteman et al. (1998 e 2003) propuseram um modelo para classificar 

histologicamente o MM, tentando esclarecer o seu desenvolvimento através da atuação 

da luz solar, susceptibilidade a queimaduras solares e o sítio anatômico. Neste modelo 

foram encontradas diferenças na prevalência de nevos e de queratose solar entre 

pacientes com MMs de cabeça e pescoço, dos MMs de tronco (Whiteman et al., 2003). 

Rivers (2004) sugere que os MMs que ocorrem em sítios anatômicos diferentes podem 

evoluir por vias diferentes. A cabeça e o pescoço estão mais expostos à luz solar do que o 

tronco assim, Whiteman et al. (2006) obtiveram a confirmação de que MMs que se 

desenvolvem em cabeça e pescoço estão associados com exposição solar crônica 

enquanto que MMs de tronco estão associados à exposição solar intermitente, 

sustentando a hipótese de que MMs surgem de vias causais diferentes. 

 

 

1.5 Genes e cromossomos ligados à progressão de MM 

 

1.5.1 CDKN2A 

 

O gene supressor de tumor CDKN2A está localizado no cromossomo 9p21. Os 

exons 1α, 2 e 3 codificam a proteína p16INK4a e os exons 1β, 2 e 3 codificam a p14ARF.  

Mutações neste gene estão associadas ao MM hereditário e esporádico. O gene CDKN2B 

é constituído pelos exons 1 e 2 (Figura 11) e codifica a proteína p15INK4b. 

A proteína p16INK4A inibe a progressão do ciclo celular por ligar-se ao 

complexo cdk4/6-ciclina D, que fica impedido de fosforilar pRb (fase G1) (Sherr e 

Roberts, 1999). pRb hipofosforilada está ligada à proteína regulatória transcricional 

E2F. Esta interação reprime a expressão dos genes que são alvos da E2F.  Quando a pRb 

é fosforilada, ela libera a proteína E2F que forma um dímero com a proteína DP, 

ativando os genes de transcrição e de síntese de DNA (Figura 12). 
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Figura 11. Estrutura dos genes CDKN2A (p16 e p14) e CDKN2B (p15). 
FONTE: Adaptada de Kufe et al., 2003. 

 

Mutações em CDKN2A podem inativar a função da p16INK4A, liberando a ação 

da cdk4/6-ciclina que fosforila continuamente a pRb, liberando o complexo protéico 

E2F/DP resultando na constante ativação gênica (Hussussian et al., 1994; Gruis et al., 

1995; Randerson-Moor et al., 2001; Rizos et al., 2001). 

 

Figura 12. Fosforilações regulam a função da pRb durante o ciclo celular. O complexo ciclina 
D1/cdk4 é regulado pela ação inibidora da p16INK4a. A hipofosforilação da pRb faz 
com que ela se ligue à E2F, impedindo a divisão celular.  

FONTE: Adaptada de Kufe et al., 2003. 
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Em um estudo com famílias norueguesas que têm tendência ao desenvolvimento 

de MMs, foi relatada uma nova deleção em linhagem germinativa que removeu 707 pb 

do gene CDKN2A, incluindo o exon 1α e aproximadamente metade do exon 2. É a 

primeira grande deleção encontrada em linhagem germinativa do CDKN2A com um 

ponto de quebra localizado dentro de um exon (Knappskog et al., 2006). 

 

 

1.5.2 PTCH1 

 

O gene PTCH1 humano (9q22.3) é homólogo ao da Drosophila (patched). 

Contém 23 exons que codificam uma glicoproteína transmembrânica (Ptc) que regula 

outra proteína transmembrânica, a Smothened (Smo) na via de sinalização Sonic 

Hedgehog (Adolphe et al., 2006). Ptc e Smo se ligam uma à outra, conduzindo à 

inativação da via de transdução de sinal. Quando o estímulo externo SHH (Sonic 

Hedgehog) se liga ao receptor Ptc, Smo libera a atividade da GLI1, que se desprende de 

um complexo protéico composto pela proteína SUFU e “FU-like protein”. GLI1 migra 

para o núcleo, ativando genes de transcrição alvos: fatores GLI (GLI1, GLI2 e GLI3) e 

outros inibidores feedback, HIP1. A via então é inibida pela ativação do PKA (Schulz, 

2005) (Figura 13).  

Problemas na via de sinalização devido a alterações do PTCH1 estão 

freqüentemente associadas ao carcinoma basocelular (CBC) e à síndrome nevóide do 

carcinoma basocelular (SNCBS ou Síndrome de Gorlin) (Pasca di Magliano et al., 2003). 

Entretanto, esta região encontra-se também alterada em outros tumores, como o 

melanoma. No estudo de regiões polimórficas e mutações localizadas no gene PTCH1 

foram encontrados hot spots e uma seqüência sensível a slippage (escorregamento da 

DNA polimerase) na região N-terminal deste gene (Lindstrom et al., 2006). 
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Figura 13. Esquema da principal via de atuação do gene PTCH: Via Sonic Hedgehog. A cascata 
dos fatores GLI1 pode ser diferente entre os tipos celulares. O esquema apresentado 
representa a via mais comum dos queratinócitos. 

FONTE: Schulz, 2005. 
 

 

1.5.3 TLE1 e Rasef 

 

As mutações em CDKN2A são responsáveis por 20 a 25% dos MMs hereditários, 

sugerindo a existência de outros genes de susceptibilidade ao melanoma. Um estudo 

realizado através de um screening genético, com três famílias dinamarquesas com 

fenótipo de múltiplos melanomas cutâneos e oculares, excluiu a hipótese de mutação 

nos genes CDKN2A, CDK4, BRCA1 e BRCA2. Porém, a utilização de marcadores de 

microssatélites mostrou que a região 9q21 ainda apresentava alterações e assim, foram 

encontrados os genes TLE1 e o RASEF (Jönsson et al., 2005).  

TLE1, homólogo da proteína Groucho da Drosophila, codifica um correpressor 

transcricional que liga e inibe alguns fatores de transcrição como o FOXA2 e o NF-κB, e 

também interage com TCF/LEF1, inibindo a ativação transcricional da via Wnt-CTNNB1, 

uma via de sinalização que está envolvida com a progressão do MM (Levanon et al., 

1998; Weeraratna et al., 2002). 

RASEF codifica uma proteína com um domínio EF (domínio ligante de cálcio) e 

um motivo Ras GTPase (família Rab). Uma comparação proteína-proteína revelou 
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homologia entre o RASEF e um oncogene de melanoma, o c-Mel (Padua et al., 1984). 

Trabalhos relacionam o aumento da expressão do c-Mel por agentes estimulantes de 

pigmentos como o hormônio estimulante de melanócito e a radiação ultravioleta. Isto 

sugere que distúrbios no oncogene c-Mel alteram a pigmentação melanocítica e 

conseqüentemente o desenvolvimento dos melanócitos, sugerindo, portanto que o 

RASEF possui função similar (Jönsson et al., 2005). 

 

 

1.5.4 Cromossomo 6 

 

Mais de 80% dos tumores melanocíticos metastáticos apresentam translocações 

e/ou deleções envolvendo 6q (Welch e Goldberg, 1997).  A perda do fenótipo 

tumorigênico foi observada in vitro pela introdução de uma cópia normal do 

cromossomo 6 em células em cultura de melanoma humano. A presença do cromossomo 

6 normal promoveu a expressão de um gene designado como gene supressor de 

metástases de MM (KiSS1), que é mapeado em 1q32 (Trent et al., 1990). 

Alguns trabalhos mostram que a deleção 6q16.3-q23 e a perda de 

heterozigosidade estão correlacionadas com o aumento de metástase e diminuição da 

expressão de KiSS1, sugerindo que KiSS1 pode ser regulado por genes que são 

codificados nesta região (Miele et al., 2000; Shirasaki et al., 2001). Outros fatores a 

serem observados são as translocações envolvendo o cromossomo 1 e 6 em MMs 

malignos. Duas diferentes regiões do cromossomo 1 (1p22 e 1q12-q21) foram 

translocadas para 6q11-13 em um estudo realizado com cinco MMs (Trent et al., 1989). 

Esta região cromossômica tende a ser promissora para o avanço dos estudos de MM. 

 

 

1.6 Microssatélites e RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

 

Microssatélites têm sido muito utilizados como marcadores genéticos para 

distinguir tecidos normais e tumorais, e avaliar rearranjos no genoma associados à 

tumorigênese. São repetições em tandem de 1-6 pares de bases, localizadas em posições 

definidas em todo o genoma.  
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O padrão de microssatélites é individual e altamente polimórfico, em geral na 

condição heterozigota. Alterações nessas regiões podem influenciar a atividade de 

promotores, sítios de recombinação, ligação de topoisomerases de DNA, etc.(Hamada et 

al., 1984; Spitzner et al., 1990). A variação do número de repetições internas, devida a 

erros durante a replicação causa instabilidade dos microssatélites (MSI) (Hussein e 

Wood, 2002; Hussein et al., 2005). No caso de perda do microssatélite em um 

cromossomo homólogo devido a deleções, translocações, etc., ocorre perda da 

heterozigosidade (LOH - Loss of Heterozygosity – Figura 14).  

 

 

Figura 14. Uso de marcadores moleculares (microssatélites A e B) para a análise do mecanismo 
de perda do alelo selvagem em retinoblastoma. (A) Perda por uma disjunção não 
mitótica. (B) Perda seguida pela reduplicação, com três cópias do cromossomo 13. (C) 
Recombinação mitótica proximal do lócus Rb (C1), seguida pela segregação de ambos 
os cromossomos dentro da célula filha (C2). (D) Deleção do alelo selvagem. (E) 
Mutação pontual patogênica no alelo selvagem. 

FONTE: Adaptado de Cavenee et al., 1983. 
 

Outras seqüências repetitivas também estão sendo utilizadas como marcadores 

genéticos, gerando padrões individuais. A técnica do RAPD consiste na amplificação por 

PCR do DNA de regiões flanqueadas por seqüências repetitivas através de primers curtos 

(10 bases), que se anelam em regiões anônimas, produzindo um fingerprint do genoma.  
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Os padrões gerados consistem de múltiplas bandas que resolvidos por 

eletroforese em gel de agarose são usados para detectar diferenças entre células 

normais e tumorais. Podem evidenciar perda ou aparecimento de bandas, e/ou aumento 

ou diminuição da intensidade de coloração de bandas pré-existentes. O ganho/perda 

ocorre, presumivelmente, por mutações pontuais nos sítios de anelamento dos primers 

ou rearranjos envolvendo grandes fragmentos de DNA. A variação da intensidade das 

bandas pode ser resultante de amplificação de diferentes trechos de DNA com produtos 

de mesmo tamanho, aneuploidias ou poliploidias (Singh e Roy, 2004). 

Foram relatadas modificações nos padrões de RAPD, por exemplo, em 

carcinomas pancreáticos e colorretais além da diminuição significante no número de 

bandas no fingerprint obtido por RAPD em amostras de MM. Utilizando os primers OPB-

15 e OPA-2 (Operon Technologies Inc., Alameda, CA), foram detectadas alterações 

genômicas entre 100 e 2.800 pb em 100% dos cânceres de pele, incluindo nevos e 

queratose actínica. Além disso, foram observados MSI e/ou LOH em MMs nos 

microssatélites D9S50 (55%) e D9S52 (71,4%) (Ionov et al., 2003; Achille et al., 1996; 

Ribeiro et al., 2004).  

A análise dos loci mutados pode determinar se estes têm participação na 

tumorigênese.  Singh e Roy (2004) em uma pesquisa com camundongos analisaram o 

produto de 478 pb, obtido através do primer de RAPD OPC-01. A pesquisa de homologia 

revelou que parte desta seqüencia (do nucleotídeo 122 ao 252) tem similaridade 

significante (85% de identidade) com o gene do Citocromo P-450 IAI do camundongo 

Syrian. 
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7 CONCLUSÕES 

1- Os microssatélites D6S252, D9S52 e D9S180 são possíveis candidatos a marcador 

prognóstico de MM. 

2- A presença preferencial de MSI nos MMs analisados indica a ausência de um sistema 

de reparo eficiente. 

3- Os padrões de RAPD foram capazes de distinguir amostras tumorais dos seus 

controles, assim esta técnica pode se tornar um auxílio na escolha de margens 

seguras para a remoção do MM. 

4- Os fingerprints obtidos com os primers de RAPD OPA-2 e OPA-14 são capazes de 

detectar alterações genéticas nos MMs e, portanto poderão ser utilizados como uma 

ferramenta na conduta médica auxiliando a detecção de alterações genéticas em 

amostras malignas através da diminuição do número de bandas. 

5- As bandas clonadas e seqüenciadas indicam alterações genéticas (deleção, mutação 

ou translocação) nas lesões melanocíticas em principalmente em 9q33 e 12q15, 

regiões que poderão ser estudadas mais profundamente para verificar o tipo de 

alteração que está ocorrendo e se ela está envolvida com a malignidade de MMs. 

6- Será necessária a complementação dos estudos de RAPD iniciando pela confirmação 

da ausência das seqüências de 500 e 269 pb no genoma dos pacientes através da 

técnica de Southern Blot. Após a confirmação da deleção estas seqüências poderão 

ser utilizadas como marcadores moleculares para o estudo de lesões melanocíticas 

benignas e malignas. 

7- A técnica de RAPD tem como principal característica o estudo do genoma humano 

sem a pré-definição de um lócus. Assim, há a possibilidade de encontrar um lócus 

desconhecido que possa estar envolvido com a malignidade tumoral 

proporcionando assim um aumento do conhecimento sobre a genômica tumoral. 
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