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RESUMO 
 
 

BELLÉ, L.P. Ação da proteína amiloide sérica A em melanomas. 2015. 164f. 

(Tese de Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2015. 

 
 
Concentrações séricas basais da proteína amiloide sérica A (SAA) estão 
significativamente aumentadas em pacientes com câncer e alguns autores sugerem 
uma relação causal. Trabalho anterior do grupo mostrou que a SAA induz a 
proliferação de duas linhagens de glioblastoma humano e afeta os processos de 
invasividade in vitro, sustentando um papel pró-tumoral para esta proteína. Com 
base nesse trabalho, investigamos a abrangência dos efeitos de SAA para outro tipo 
de célula tumoral e para isso escolhemos um painel de linhagens de melanoma 
humano e uma linhagem primária obtida a partir de aspirado de linfonodo de 
paciente com melanoma, por nós isolada. Observamos que apesar da célula 
precursora de melanomas, isto é, melanócito, não produzir SAA, todas as linhagens 
de melanoma produziram a proteína e expressaram alguns dos seus receptores. 
Além disso, quando estas células foram estimuladas com SAA houve uma inibição 
da proliferação em tempos curtos de exposição (48 horas) e efeitos citotóxicos após 
um tempo maior (7 dias). A SAA também afetou processos de invasividade e a 
produção das citocinas IL-6, IL-8 e TNF-α. Aos avaliarmos o efeito da SAA na 
interação das células de melanoma com células do sistema imune, vimos que a SAA 
ativou uma resposta imune anti-tumoral aumentando a expressão de moléculas co-
estumolatórias, como CD69 e HLA-DR, e sua função citotóxica. Ainda, vimos que a 
produção de TNF-α, IFN-γ, IL-10, IL-1β e IL-8 estimuladas por SAA podem contribuir 
com os efeitos desta. De forma geral estes resultados nos levam a crer que a SAA 
tem atividade anti-tumoral em melanomas. Finalizando, com base na importância do 
desenvolvimento da resistência às terapias atuais para o melanoma, observamos 
que em células resistentes ao PLX4032, um inibidor de BRAF, os efeitos 
imunomodulatórios induzidos pela SAA estão abolidos, possivelmente identificando 
um novo componente da resistência. 
 
Palavras-chave: amiloide sérica A, melanoma, sistema imune, resistência à 
PLX4032 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

BELLÉ, L.P. Activity of serum amyloid A protein in melanomas. 2015. 164f. 

(Doctoral Thesis). Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 
Basal serum concentrations of the protein serum amyloid A are significantly 
increased in cancer patients and some authors suggest a causal relationship. 
Previous work of our research group showed that SAA induces proliferation of two 
cell lines of human glioblastoma and affects invasiveness processes in vitro, 
supporting a pro-tumor role for this protein. Based on this work, we investigated the 
extent of SAA effects to another type of tumor cell and we chose a panel of human 
melanoma cell lines and primary line obtained from a patient with melanoma by 
lymph node aspirate. Melanoma cells were isolated by us. We observed that while 
the precursor cells of melanoma, melanocytes, do not produce SAA, all melanoma 
cell lines expressed the protein and produced some of their receptors. Moreover, 
when these cells were stimulated with SAA there was an inhibition of proliferation in 
short exposure times (48 hours) and cytotoxic effects after a longer period (7 days). 
SAA also affected invasive procedures and the production of the cytokines IL-6, IL-8 
and TNF-α. To evaluate the SAA effect in the interaction of melanoma cells with 
immune system cells, we found that SAA activated an anti-tumor immune response 
by increasing the expression of co-estimulatory molecules such as CD69 and HLA-
DR, and their cytotoxic function. Furthermore, we found that the production of TNF-α, 
IFN-γ, IL-10, IL-1β and IL-8 stimulated by SAA can contribute to this effect. In general 
these results lead us to believe that the SAA has anti-tumor activity in melanomas. 
Finally, based on the importance of the resistance development to current therapies 
for melanoma we observed that in cells resistant to PLX4032, a BRAF inhibitor, the 
immunomodulatory effects induced by SAA are abolished, possibly identifying a new 
resistance component. 
 
Key-Words: Serum amyloid A, melanoma, immune system, PLX4032 resistance 
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1 INTRODUÇAO 
 

1.1 Proteína amiloide sérica A 
 

A proteína amiloide sérica A (SAA), é uma proteína de aproximadamente 12 

kDa, altamente conservada durante a evolução, o que sugere que ela desempenha 

uma importante função biológica. Ela é classifica em SAA de fase aguda (SAA1 e 

SAA2) e SAA constitutiva (SAA4), formadas por 104 e 112 resíduos de aminoácidos 

(aa) (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). Existem quatro genes que codificam 

para a síntese das proteínas da família da SAA. Eles estão localizados no 

cromossomo 11p, onde dois deles, SAA1 e SAA2, apresentam grande homologia e 

codificam as proteínas de fase aguda (Uhlar et al., 1994). O gene SAA3 é 

considerado um pseudogene em humanos (Kluve-Beckerman, Drumm e Benson, 

1991; Uhlar et al., 1994) e o gene SAA4 codifica a proteína que é expressa de forma 

constitutiva (Whitehead et al., 1992). A SAA é uma proteína polimórfica e algumas 

isoformas já foram descritas. Dentre elas, as mais conhecidas são a SAA1.1, 

SAA1.2, SAA1.3, SAA1.4, SAA1.5, SAA2.1, SAA2.2, cujas funções específicas são 

ainda desconhecidas (Upragarin et al., 2005). 

A estrutura da SAA ainda não é clara, porém foi descrito recentemente que a 

SAA1.1, uma das isoformas da SAA1 apresenta-se como um hexâmero com 

subunidades em forma de cone com quatro hélices e apresenta regiões de ligação à 

heparina e à lipoproteína de alta densidade (HDL) (Lu et al., 2014). Além disso, a 

análise da estrutura primária da proteína indica uma provável homologia com a 

região N-terminal de hemocianinas de artrópodes (Stevens, 2004). A SAA apresenta 

também certas características estruturais similares a apo-lipoproteínas incluindo 

regiões anfipáticas, responsáveis pela ligação com lipídeos (Segrest et al., 1976). 

Em 1986, foi identificada a estrutura secundária da SAA1, bem como sítios de 

ligação para lipídios e cálcio (Turnell et al., 1986). Após, outros sítios de ligação 

foram identificados. A SAA apresenta as regiões Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg (Iwamoto et al.) 

e Arg-Gly-Asp (RGD) que são peptídeos relacionados aos domínios de ligação 

celular da laminina e fibronectina, respectivamente (Preciadopatt et al., 1994), e 

ainda apresenta um sítio de ligação para heparina/heparan sulfato na região C-

terminal (Ancsin e Kisilevsky, 1999). 
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A síntese primária de SAA ocorre fígado, no entanto, ela é sintetizada por 

outros tipos celulares como células endoteliais, macrófagos, adipócitos e fibroblastos 

(Steel et al., 1996; Walder et al., 2002), além de ser encontrada em lesões 

ateroscleróticas, no cérebro de pessoas com Alzheimer e em células tumorais 

(Yamada et al., 1996; Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). 

Uma vez produzida, a SAA é liberada para o soro e incorporada à HDL, 

principalmente à sua terceira fração (HDL3), deslocando a apolipoproteína A-I 

(Benditt e Eriksen, 1977). Em indivíduos saudáveis a concentração sérica de SAA é 

de 1 – 5 µg/mL (Sasazuki et al., 2010) e, em condições fisiológicas normais a SAA 

de fase aguda, mas não a SAA constitutiva, se liga ao colesterol através da região 

amino-terminal podendo alterar o fluxo de colesterol entre células e lipoproteínas 

durante a resposta de fase aguda (Liang et al., 1996). 

A SAA é degradada rapidamente, pois apresenta um tempo de meia-vida de 

aproximadamente 90 minutos (Hoffman e Benditt, 1983; Tape e Kisilevsky, 1990). O 

fígado desempenha um papel importante no catabolismo da SAA e durante a 

resposta de fase aguda ou na inflamação crônica a capacidade de degradação do 

fígado diminui, contribuindo para a manutenção de elevadas concentrações de SAA 

na circulação (Uhlar e Whitehead, 1999). Além do catabolismo hepático, a SAA 

também pode ser degradada por outros tipos celulares como monócitos e linfócitos 

(Lavie, Zuckerfranklin e Franklin, 1978; Silverman et al., 1982) e por proteases 

presente no soro (Bausserman e Herbert, 1984). 

Durante uma resposta de fase aguda, a concentração sérica de SAA pode se 

elevar até cerca de 1000 vezes em resposta a injúrias, traumas, infecção, 

inflamação e neoplasias. Aproximadamente 4 horas após a injúria tecidual ocorre 

aumento da expressão gênica da SAA no tecido hepático e após mais ou menos 8 

horas observa-se um aumento significativo de SAA no soro (Kisilevsky e Manley, 

2012). Nesta fase, a síntese hepática da SAA corresponde a 2,5 – 3,0% em relação 

à produção total de proteínas, o que prediz um papel importante na defesa do 

hospedeiro (Lavie et al., 2006; Shah, Hari-Dass e Raynes, 2006). A elevação inicial 

de SAA é seguida por um declínio gradual após 72 horas, retornando aos níveis 

basais após 5-7 dias, aproximadamente (Gabay e Kushner, 1999). 

Em processos inflamatórios crônicos a concentração de SAA aumenta 

substancialmente, no entanto, sua produção é constante e tênue. Ela contribui para 

o pool de IL-8 presente em estados crônicos e a constante permanência de níveis 
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elevados de SAA sugere que ela desempenha um papel na gênese e progressão de 

doenças crônicas bem como na manutenção do estado pró-inflamatório observado 

nestas condições (Ribeiro et al., 2003). De fato, produção constante e tênue de SAA 

já foi descrita em condições inflamatórias crônicas como no diabetes (Hatanaka et 

al., 2007), obesidade (Poitou et al., 2005) artrite reumatoide (O'hara et al., 2000), 

aterosclerose (Meek, Urielishoval e Benditt, 1994), micróglia de pacientes com 

doença de Alzheimer (Kindy et al., 1999) e em neoplasias (Gutfeld et al., 2006). 

Recentemente, nosso grupo descreveu que em sítios de inflamação crônica, a SAA 

induz a proliferação de fibroblastos e a produção de radicais livres de oxigênio 

(Hatanaka et al., 2011). Além disso, foi descrito também o papel da SAA na 

patogênese da obesidade através da indução de proliferação de pré-adipócitos e 

inibição do processo de diferenciação. Em adipócitos diferenciados, foi visto que a 

SAA prejudica o metabolismo da glicose podendo contribuir para a resistência à 

insulina (Filippin-Monteiro et al., 2012). 

A regulação da expressão de SAA envolve múltiplos mecanismos moleculares. 

Citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-1 e TNF-α são os principais indutores da 

síntese de SAA. A IL-6 desempenha um papel importante na indução da sua 

expressão, sendo consideravelmente aumentada quando em presença de IL-1 e 

TNF-α (Betts et al., 1993; Hagihara et al., 2004). Além disso, a expressão de SAA 

pode ser ativada através de diferentes vias e fatores de transcrição como o fator 

nuclear κB (NF-κB), a proteína de ligação a CCAAT (C/EBP), o STAT3 e o fator de 

ativação da SAA (SAF1) (Betts et al., 1993; Xia et al., 1997; Ray, Fields e Ray, 2000; 

Ren e Liao, 2001; Hagihara et al., 2005). 

A SAA é considerada uma proteína multifuncional pois está envolvida na 

modulação da resposta inflamatória onde possui atividades anti- e pro-inflamatórias 

e também no transporte e metabolismo do colesterol (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 

2000). A expressão de SAA em tecidos histologicamente normais sugere que ela 

apresente um papel de housekeeping, seja por servir como primeira linha de defesa 

ou por atuar na manutenção das funções teciduais protegendo-as da invasão de 

microrganismos e da injúria causada por neutrófilos ativados (Urieli-Shoval, Linke e 

Matzner, 2000). Neste contexto, ela atua como opsonina facilitando a fagocitose de 

bactérias gram-negativas, e estimulando a liberação de citocinas por células 

mononucleares e macrófagos (Shah, Hari-Dass e Raynes, 2006). 
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A SAA aumenta a migração de monócitos, neutrófilos e macrófagos (Hatanaka 

et al., 2007; Deguchi et al., 2013), induz adesão, migração, infiltração tecidual e 

secreção de enzimas por neutrófilos (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000), bem 

como afeta a degranulação, fagocitose e atividade de killing em neutrófilos (Badolato 

et al., 2000), desempenhando um papel importante na defesa do hospedeiro, na 

prevenção da infecção e no reparo. Além disso, a SAA é capaz de induzir a 

produção e liberação de CCL20, que é importante para o recrutamento de células 

específicas para os tecidos inflamados, contribuindo para a regulação da resposta 

imune (Sandri, Hatanaka, et al., 2008). A SAA exerce ainda um efeito de priming em 

neutrófilos em resposta à partículas opsonizadas (Hatanaka, Ribeiro e Campa, 

2003) e, a presença da SAA em exudatos reforça a relação da SAA com o sistema 

imune (Okino et al., 2006). A SAA também contribui para a imunomodulação por ser 

um potente ativador do inflamassoma, o qual desempenha funções na ativação do 

sistema imune, e na expressão de pro-IL-1β (Niemi et al., 2011). 

Outra importante função da SAA é a capacidade de estimular a síntese de 

citocinas por células do sistema imune. A SAA induz a liberação de citocinas pró-

inflamatórias como TNF-α, IL-8 e IL-1β por neutrófilos (Furlaneto e Campa, 2000), 

bem como induz a expressão e a liberação de CCL20 por células mononucleares, o 

que demonstra que a SAA não está restrita a fase aguda, ela está envolvida também 

na transição da resposta imune inata para a resposta adaptativa (Sandri, Hatanaka, 

et al., 2008). Neste contexto, a SAA é capaz também de induzir produção de IL-12 

(He et al., 2006), a qual apresenta papel importante na resposta imune mediada por 

células (Langrish et al., 2004). 

Além de estar envolvida na produção de citocinas pró-inflamatórias, a SAA 

também é capaz de induzir a produção de citocinas anti-inflamatorias como a IL-10. 

A capacidade de a SAA induzir a produção tanto de citocinas pró- como anti-

inflamatórias sugere que durante uma infecção a SAA sintetizada, rapidamente 

estimula uma resposta inflamatória e a SAA consequentemente acumulada inibe 

esta resposta, promovendo a homeostase (Lee, H. Y. et al., 2006). 

A SAA também está envolvida no transporte e metabolismo do colesterol. Ela 

redireciona a HDL para os sítios de destruição tecidual e de acúmulo de colesterol 

(Kisilevsky e Subrahmanyan, 1992). Além disso, a SAA promove o efluxo de 

colesterol e de fosfolipídios por mecanismos dependentes e independentes de 

ABCA1 (Stonik et al., 2004), promove a remoção do colesterol celular através da 
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modulação da atividade da lecitina colesterol aciltransferase (Steinmetz et al., 1989) 

e modula o metabolismo do colesterol servindo como uma proteína de ligação ao 

mesmo (Liang e Sipe, 1995). 

As respostas mediadas pela SAA possuem bases moleculares complexas, 

envolvendo a interação entre múltiplos domínios funcionais da proteína com 

moléculas de superfície celular (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). Nosso grupo 

descreveu que a SAA pode atuar como um ligante endógeno de TLR-4 (toll-like 

receptor 4) (Sandri, Rodriguez, et al., 2008). No entanto, sabe-se que ela pode se 

ligar a outros receptores. A SAA também é considerada um ligante endógeno de 

TLR-2 (toll-like receptor 2)  o que estimula a expressão de algumas citocinas, 

reforçando seu envolvimento na imunidade inata e na inflamação (Cheng et al., 

2008). Ainda, ela se liga ao FPR2 (formyl peptide receptor 2), que é um receptor 

associado a proteína G, promovendo atividade quimiotática (Su et al., 1999), 

produção de citocinas e angiogênese (He, Sang e Ye, 2003; Lee, M.-S. et al., 2006). 

Recentemente, foi mostrado que a afinidade pelo receptor varia de acordo com a 

isoforma da SAA. Nesse sentido, as isoformas da SAA 1 (SAA1.1, SAA1.3 e 

SAA1.5)  e da SAA2 (SAA2.2) diferem na preferência pelos receptores TLR-2 e 

FPR2 e, desta forma, induzem efeitos de quimiotaxia, mobilização de Ca2+, 

fosforilação de ERK e produção de citocinas com intensidades diferentes (Chen et 

al., 2014). 

Outros receptores para SAA são o receptor de produtos finais de glicação 

avançada (RAGE) (Cai et al., 2007; Okamoto et al., 2008) e o receptor scavenger 

classe B, tipo I (SR-BI), com o qual a SAA se liga com alta afinidade influenciando o 

metabolismo da HDL (Cai et al., 2005). CD36 é um receptor funcional e 

estruturalmente relacionado ao SR-BI e a ligação da SAA a este receptor está 

relacionada com a sinalização pró-inflamatória (Baranova et al., 2010). Em relação 

ao receptor P2X(7), há controvérsias sobre ele ser ou não um receptor para SAA. 

Niemi et al. (2011) observaram que a SAA ativa o inflamassoma via este receptor, 

no entanto, segundo Christenson et al. (2008) é improvável que haja uma interação 

estrutural entre SAA e P2X(7), sendo que este último estaria atuando como 

mediador dos efeitos da SAA. 

Em relação aos efeitos mediados pela SAA, foi observado que eles ocorrem 

apenas quando esta se encontra em sua forma livre, não ligada a HDL. Desta forma, 

a partícula de HDL serve apenas como reservatório e para o transporte da SAA 



 27 

(Furlaneto e Campa, 2000). Estudos têm mostrado que a HDL inibe as atividades 

mediadas pela SAA, como quimiotaxia e infiltração de leucócitos (Badolato et al., 

1994), liberação de fator tecidual, IL-8, TNF-α e IL-1β (Furlaneto e Campa, 2000; Cai 

et al., 2007; Baranova et al., 2010) e a expressão gênica de TNF-α (Song et al., 

2009). Recentemente, confirmamos que a HDL atenua os efeitos pro-inflamatórios 

da SAA e que este efeito não é observado quando em presença de outras 

lipoproteínas (Franco, Sandri e Campa, 2011). 

 

1.2 Câncer, inflamação de SAA 
 

De acordo com o Instituto Nacional do câncer (INCA), câncer é o nome dado 

a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. As primeiras teorias sobre o 

câncer acreditavam que os tumores eram monoclonais. Entretanto, a medida que as 

células tumorais se dividem, vão se somando erros na replicação do DNA, 

resultando em tumores com uma população heterogênica. As teorias mais aceitas 

hoje acreditam que os subclones gerados a partir da heterogeneidade formam 

subpopulações distintas e independentes, porém se sabe que algumas dessas 

subpopulações são geneticamente instáveis e não sobrevivem. Além disso, as 

subpopulações interagem entre si de forma mutualística para garantir a 

sobrevivência, já que não seriam capazes de sobreviver sozinhas (Axelrod, Axelrod 

e Pienta, 2006).  

As células cancerosas apresentam defeitos nos circuitos regulatórios que 

governam a proliferação controlada das células e a homeostase. Assim,  o 

crescimento neoplásico ocorre devido à aquisição de características biológicas 

durante o processo de desenvolvimento dos tumores. As células cancerosas 

diferenciam-se de células normais pois apresentam crescimento autônomo com 

capacidade de proliferar na ausência de estímulos externos, se tornam insensíveis 

aos sinais anti-proliferativos, adquirem resistência à apoptose, potencial replicativo 

ilimitado, induzem a formação de novos vasos desenvolvendo angiogênese, e por 

último adquirem a capacidade de invadir tecidos adjacentes e migrar para sítios 

distantes onde formam novas colônias, as metástases. Porém, essas características 
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não necessariamente seguem uma sequência, elas vão sendo adquiridas durante a 

progressão do tumor (Hanahan e Weinberg, 2000). Hoje sabemos que o 

desenvolvimento de tumores também depende da reprogramação do metabolismo 

energético para manter a proliferação e o crescimento das células neoplásicas, e da 

evasão do ataque das células imunológicas (Hanahan e Weinberg, 2011). Além 

disso, o tumor não é formado apenas pelas células tumorais, é um tecido complexo 

composto também por células estromais e células do sistema imune que compõem o 

microambiente tumoral.  

As alterações na comunicação entre as células neoplásica e as demais células 

de um determinado microambiente contribuem para a aquisição das características 

descritas acima (Li et al., 2003; Hanahan e Weinberg, 2011). Por exemplo, a 

produção de fatores solúveis e a interação de células tumorais e fibroblastos através 

da adesão célula-célula levam a ativação desses últimos modificando o fenótipo e 

suas características funcionais. Os fibroblastos que sofreram influencias do tumor 

produzem proteases, fatores de crescimento e citocinas que auxiliam a proliferação, 

a invasão tumoral, o desenvolvimento de angiogênese e também pode afetar a 

resposta imune anti-tumoral através da inibição da atividade citotóxica (Li et al., 

2003; Mueller e Fusenig, 2004; Silzle et al., 2004; Balsamo et al., 2009). Além disso, 

dois outros fatores que contribuem para a aquisição das características que 

conferem malignidade aos tumores são a instabilidade genômica das células 

cancerosas que gera mutações aleatórias e rearranjos cromossômicos, e o estado 

inflamatório pré-maligno que fornece moléculas bioativas para o microambiente 

tumoral, desencadeando a formação de tumores (Hanahan e Weinberg, 2011).  

Uma resposta inflamatória aguda mal resolvida contribui para alterações na 

função imune e desenvolvimento de inflamação crônica, o que pode levar ao 

desenvolvimento de hiperplasia, pré-câncer/neoplasia, formação de tumor e 

angiogênese. Desta forma, o desenvolvimento de câncer a partir de um processo 

inflamatório se dá devido a um desequilíbrio entre fatores pró- e anti-inflamatórios, 

com a dominância de um deles no tecido afetado (Khatami, 2008). Tem sido 

demonstrado que o desenvolvimento tumoral ocorre mesmo na ausência de uma 

resposta inflamatória. Porém, na presença de um processo inflamatório a inflamação 

aumenta a tumorigênese, diminuindo o tempo para a formação do tumor, 

aumentando sua incidência e promovendo a geração de variáveis mais malignas 

(Apte e Voronov, 2008). 
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A relação entre câncer e inflamação surgiu a partir do momento em que foi 

observado a presença de células e mediadores inflamatórios em tecidos tumorais 

(Mantovani, Allavena, et al., 2008). Leucócitos infiltrados no tecido tumoral produzem 

citocinas, fatores de crescimento e angiogênicos assim como proteases que 

degradam a matriz extracelular e, desta forma, células e mediadores inflamatórios 

estão envolvidos na migração, invasão e metástases de células malignas (Karin e 

Greten, 2005; Mantovani, Allavena, et al., 2008). Estima-se que aproximadamente 

20% dos cânceres iniciam a partir de infecções ou inflamações crônicas e, mesmo 

os que não se desenvolvem a partir desses fatores, apresentam infiltrado 

inflamatório no microambiente tumoral, com grande concentração de citocinas (Karin 

e Greten, 2005). Além disso, sabe-se que a síntese e secreção de citocinas pró-

inflamatórias durante processos inflamatórios estão relacionadas à malignidade 

(Malle, Sodin-Semrl e Kovacevic, 2009). 

Neste contexto, inserimos a SAA por ser uma proteína encontrada em sítios 

inflamatórios e acredita-se que ela esteja envolvida na ligação entre inflamação 

crônica e iniciação do tumor, bem como na progressão tumoral (Liu, 2012). Desde a 

década de 80 a SAA tem sido sugerida como fator prognóstico para o câncer (Biran 

et al., 1986). Pacientes com câncer disseminado apresentam altas concentrações de 

SAA no soro, o que reflete a extensão da doença e está inversamente relacionado à 

sobrevida (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). De fato, a SAA tem sido 

considerada um bom marcador prognóstico em câncer de mama (Zhang et al., 

2012), carcinoma endometrial (Cocco et al., 2009; Cocco et al., 2010), carcinoma 

celular renal (Ramankulov et al., 2008; Fischer et al., 2012), câncer gástrico (Kwon 

et al., 2012; Liu et al., 2012), câncer esofágico (Wang et al., 2012), câncer de 

pulmão (Cho et al., 2010; Sung et al., 2011; Milan et al., 2012), carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço (Shinriki et al., 2010), adenocarcinoma pancreático 

(Firpo et al., 2009), câncer de ovário (Moshkovskii et al., 2007), carcinoma 

hepatocelular (Ni et al., 2014), câncer coloretal (Giessen et al., 2014) e, em 

melanoma (Findeisen et al., 2009; De Santo et al., 2010). Com isto, surgiu a 

hipótese de utilizar a SAA como um biomarcador para tipos específicos de câncer 

(Liu, 2012). 

Nos últimos anos, o papel da SAA na progressão do tumor tem sido bastante 

investigado pois ela exerce algumas funções que estão relacionadas à invasão e 

metástase de células tumorais. Um dos mecanismos que mostra o impacto da SAA 
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no câncer é o fato de ela atuar como uma molécula de adesão a matriz extracelular 

(MEC) (Urieli-Shoval et al., 2002) uma vez que sua interação com a MEC altera a 

afinidade de ligação de vários tipos celulares com a matriz, facilitando a progressão 

do tumor. Além disso, a SAA inibe a ligação de linfócitos T e melanomas à 

superfícies cobertas com laminina ou fibronectina evidenciando seu papel na 

metástase, através da inibição da adesão de células tumorais à MEC (Preciadopatt 

et al., 1994). Ainda, a SAA aumenta a ativação do plasminogênio, proporcionando a 

conversão deste em plasmina, e este processo está diretamente relacionado com a 

degradação de MEC e metástase de tumores (Michaeli et al., 2008). Recentemente, 

foi mostrado que a SAA aumenta a proliferação e a migração de células endoteliais, 

a expressão de VEGF e a formação de tubos mostrando a ação da SAA também em 

fatores pró-angiogênicos (Cai, Ben Freedman e Witting, 2013). 

Durante a carcinogênese, a principal causa de alterações da MEC se dá devido 

à ação das metaloproteinases de matriz (MMPs). As MMPs são uma família de 

endopeptidases dependentes de zinco que apresentam atividade proteolítica e 

degradam proteínas da MEC e regulam as interações célula-célula e célula-matriz 

permitindo a migração e invasão celular. Participam de diversos processos 

fisiológicos como cicatrização de feridas, organogênese, e atuam em condições 

patológicas como a inflamação e a carcinogênese, estando diretamente envolvidas 

com a progressão do tumor (Folgueras et al., 2004; Parks, Wilson e Lopez-Boado, 

2004; Page-Mccaw, Ewald e Werb, 2007; Gialeli, Theocharis e Karamanos, 2011). 

Já se sabe que existe uma correlação entre a concentração de MMPs e SAA 

no câncer metastático (Kanoh et al., 2013). Além disso, estudos tem mostrado que a 

SAA estimula a produção de MMPs (Migita et al., 1998; Lee et al., 2005). Em relação 

à ação da SAA sobre células tumorais, Paret et al. (2010) observou que a SAA é 

capaz de induzir a expressão gênica e proteica da MMP-9 em linhagens celulares de 

carcinoma renal, bem como a capacidade invasiva destas células. A SAA também 

aumenta a migração e invasão de células de osteosarcoma e a expressão da 

integrina αvβ3 e a regulação deste efeito se deu através da ativação do receptor 

FPR2 e da via ERK/αvβ3 (Ren, P. et al., 2014). 

Em estudo realizado em nosso laboratório, por Knebel et al. (2013) foi 

observado que a SAA induziu a proliferação de linhagens celulares de glioblastoma 

e afetou, de maneira dual, a migração e a invasão destas células bem como a 

atividade das MMP-2 e MMP-9. Para a linhagem A172, a SAA inibiu migração, 
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invasão e a atividade das MMPs e para a linhagem T98G foi observado o contrário. 

A SAA também afetou a produção de importantes mediadores associados ao 

crescimento tumoral como, IL-8, espécies reativas de oxigênio (ROS) e óxido nítrico 

(NO). Além disso, foi observado que ambas as linhagens expressam e produzem 

SAA suportando a ideia de que tanto a SAA produzida pelo fígado durante a 

inflamação como a SAA produzida pelo tumor, podem afetar a biologia tumoral. De 

Santo et al. (2010) também mostraram que a SAA exerce efeitos duais no câncer. 

Ela induz neutrófilos de pacientes com melanoma a produzirem IL-10 provocando 

inibição da ação de células T, entretanto, também promove a interação entre os 

neutrófilos produtores de IL-10 e células iNKT limitando a capacidade supressora de 

neutrófilos pela diminuição da produção de IL-10 e aumento de IL-12.  

Considerando ainda a relação entre SAA, inflamação e carcinogênese, é 

importante considerar que esta proteína é capaz de ativar o fator de transcrição NF-

κB. Este fator de transcrição desempenha papel crucial na ativação de genes que 

desencadeiam a inflamação e suprimem a apoptose e, diversos trabalhos têm 

demonstrado que sua ativação está relacionada com a progressão de tumores 

(Vlasova e Moshkovskii, 2006). De fato, a proteína S100A4 induz NF-kB que ativa a 

produção de SAA, estimulando a formação de metástases (Hansen et al., 2014). A 

SAA também aumenta a capacidade supressora de células supressoras de origem 

mieloide (MDSCs) contribuindo para a progressão tumoral, in vivo (Lee et al., 2014). 

Além disso, a SAA á capaz de condicionar o nicho tumoral pré-metastático 

facilitando o acúmulo de células mielóides, acelerando o recrutamento de células 

tumorais para o pulmão pré-metastático (Hiratsuka et al., 2008). Recentemente, 

Santana et al. (2013) observaram que a SAA influencia no desenvolvimento do 

câncer de mama. Além disso, nódulos originados de cirrose alcoólica e que são 

positivos para SAA apresentam uma natureza neoplásica (Sasaki et al., 2014). 

Diante destas descrições temos interesse de entender melhor o papel da SAA na 

relação entre tumor e inflamação e, para isto, escolhemos estudar melanomas. 

 

1.3 Melanoma 
 

O melanoma é uma neoplasia cutânea que origina-se da transformação 

maligna dos melanócitos epidérmicos. É conhecida pela alta agressividade, alto 
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risco de desenvolvimento de metástase e mau prognóstico uma vez que a 

metástase ocorra (Balch et al., 2001). Ele representa cerca de 5% dos tumores 

malignos de pele, no entanto, é responsável por aproximadamente 60% das mortes 

por neoplasia de pele (Bandarchi et al., 2010). 

Assim como outros tecidos, a pele normal encontra-se em homeostase, que é 

mantida através de interações dinâmicas entre melanócitos e as demais células 

presentes como queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, células 

imunocompetentes e estroma. Quando ocorre a transformação de melanócitos em 

melanomas há uma desregulação na interação entre as células que compõem o 

microambiente (Hanahan e Weinberg, 2000; Park, Bissell e Barcellos-Hoff, 2000). 

Desta forma, o melanoma é resultado de um rompimento na homeostasia da pele. 

O melanoma cutâneo origina-se da transformação maligna dos melanócitos 

epidérmicos, que são células produtoras de melanina presentes na camada basal da 

epiderme, e esta transformação se dá por diversos fatores, resultando de interações 

entre fatores genéticos, constitucionais e ambientais (Slominski et al., 2001). O 

precursor geralmente é um nevo melanocítico, o qual evolui para nevo displásico, 

melanoma primário de crescimento radial, melanoma com crescimento vertical e 

melanoma metastático (Clark, 1991). No entanto, alguns melanomas não obedecem 

esta sequência, podendo progredir diretamente pra fase metastática (Miller e Mihm, 

2006). 

Na fase de crescimento radial o crescimento tumoral é lento, porém há 

proliferação de células atípicas na epiderme, que pode ou não estar acompanhado 

de migração de células para a derme. Nesta fase, o tumor é chamado de melanoma 

microinvasivo, pois o crescimento é superficial, não destrutivo, e não está associado 

com proliferação intra-dérmica ou formação de nódulos. Já a fase de crescimento 

vertical é caracterizada pela formação de nódulo tumoral composto por células 

mitoticamente ativas e há invasão para a derme (Laga e Murphy, 2010). 

O melanoma metastático desenvolve-se quando as células tumorais 

dissociam-se da lesão primária, migram através do estroma e invadem os vasos 

sanguíneos e linfáticos para formar tumor em um sítio distante (Haass et al., 2005). 

As metástases se dão como metástase satélite, metástase de linfonodo regional e 

metástase em órgãos distantes e os órgãos mais afetados são a pele, linfonodos 

distantes, tecido subcutâneo distante, pulmão, fígado, sistema nervoso central e 



 33 

ossos. Já os sítios menos frequentes são o trato gastrointestinal, a pleura e as 

glândulas adrenais (Leiter et al., 2004). 

O melanoma tem-se tornado um importante problema de saúde pública no 

mundo inteiro tendo sua incidência aumentada exponencialmente e mais 

rapidamente que outros tumores sólidos. A incidência global é de aproximadamente 

160.000 novos casos por ano e 48.000 mortes (Eggermont, Spatz e Robert, 2014) e, 

de acordo com o INCA em 2014 foi previsto para o Brasil 7.990 novos casos, sendo 

3.910 em homens e 4.080 em mulheres a cada 100.000 habitantes.  

O aparecimento de melanomas é mais frequente em caucasianos, porém as 

populações não-caucasianas são diagnosticadas com melanoma em estágios mais 

avançados e apresentam menor tempo sobrevida em 5 anos, devido ao diagnóstico 

tardio. Além disso, a incidência de melanoma aumentou 17 vezes em homens e 9 

vezes em mulheres nos últimos 50 anos, sendo maior em homens acima de 65 anos 

e em áreas de baixo status socioeconômico (Azoury e Lange, 2014; Mayer et al., 

2014). A principal razão para este aumento na incidência é devido ao aumento na 

exposição intensa e intermitente à radiação ultravioleta (UV), principalmente em 

indivíduos de pele clara (Eggermont, Spatz e Robert, 2014). Além da exposição à luz 

solar e radiação UV, outros fatores estão relacionados ao desenvolvimento do 

melanomas como histórico familiar, presença de nevos atípicos ou grande número 

de pintas, além de o risco aumentar com a idade (Rigel, Russak e Friedman, 2010). 

A sobrevida em 5 anos é de aproximadamente 98% para melanoma 

localizado, diminuindo para 62% e 15% para doença regional e de alto estágio, 

respectivamente (ACS, 2012). O diagnóstico precoce do melanoma aumenta a taxa 

de cura da doença e o reconhecimento clínico ocorre através do chamado ABCDE, 

que são assimetria, borda irregular, variação de cor, diâmetro maior que 6mm e 

evolução, que corresponde à alterações em tamanho, forma ou cor (Bandarchi et al., 

2010). 

Clark e colaboradores (1969) foram os primeiros a sugerirem uma 

classificação para os melanomas, a qual permanece até hoje como base para a 

classificação elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é utilizada 

atualmente. Hoje, os melanomas são classificados em quatro tipos: melanoma de 

crescimento superficial, melanoma nodular, lentigo maligno e acral lentiginoso. 

Outros subtipos são o melanoma desmoplásico, melanoma decorrente de nevos 

azuis, decorrentes de nevos congênitos, melanoma infantil, melanoma nevoide e 
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melanoma persistente (Scolyer, Long e Thompson, 2011). 

Clark também classificou os melanomas de acordo com o grau de invasão do 

tumor, o que é determinado pelos níveis de Clark. O nível I corresponde ao 

melanoma in situ, ou seja, o tumor encontra-se na apenas na epiderme; nível II há 

invasão para a derme; nível III está localizado entre a derme papilar e a reticular; 

nível IV é quando atingiu a derme reticular e nível V é quando o melanoma atinge o 

tecido adiposo subjacente (Clark et al., 1969). 

Entretanto, a classificação através dos níveis de Clark não é recomendada 

como um critério de estadiamento do tumor uma vez que não é considerada um fator 

prognóstico independente quando o índice mitótico é incluído na análise (Balch et 

al., 2009). De acordo com AJCC (The American Joint Committee on Cancer), o 

estadiamento do melanoma baseia-se na avaliação do tumor primário (T), na 

presença ou ausência de metástase em linfonodo regional (N) e em órgãos distantes 

(M), e desta forma, os estágios são definidos de acordo com as combinações 

obtidas com o sistema TNM. Além disso, utiliza-se o índice de Breslow que avalia a 

profundidade do tumor em milímetros e constitui o fator de prognóstico mais 

relevante, sendo importante para avaliar a sobrevida, o risco de recidiva local ou de 

metástase e é fundamental na abordagem terapêutica (Breslow, 1980). 

Nos últimos anos, tem aumentado a compreensão sobre os eventos 

moleculares relacionados com o desenvolvimento e a progressão de melanomas e a 

identificação de alterações genéticas tem auxiliado no entendimento da patogênese 

destes tumores. A maioria das mutações oncogênicas encontradas em melanomas 

ativam a via RAS→RAF→MEK→ERK, que é a via das proteínas quinases ativadas 

por mitogeno (MAPKs). A ativação desta via de sinalização ativa genes 

responsáveis pela proliferação celular e sobrevivência (Inamdar, Madhunapantula e 

Robertson, 2010). 

A família das proteínas RAS é constituída pela NRAS, KRAS e HRAS. 15-

22% dos melanomas apresentam mutação em NRAS o que leva a ativação tanto da 

via das MAPKs, como a via de PI3K (fosfatidilinositol-3-quinase) (Swick e Maize, 

2012). Ambas as vias desencadeiam a proliferação descontrolada das células 

malignas, sustentando o desenvolvimento do tumor.   

Outra importante mutação ocorre em RAF, que compreende as proteínas 

quinases ARAF, BRAF e CRAF. Destas, a mutação mais comum ocorre em BRAF e 

abrange cerca de 66% de todos os melanomas (Swick e Maize, 2012). Em 90% dos 
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casos, esta mutação ocorre devido a substituição do ácido glutâmico pela valina na 

posição 600 do gene (BRAFV600E), resultando na ativação da proliferação, 

angiogênese e outros mecanismos que auxiliam no desenvolvimento de metástases. 

Em 5-6% dos melanomas mutantes em BRAF ocorre a substituição do aminoácido 

lisina pela valina na mesma posição, resultando no BRAFV600K (Shah e Dronca, 

2014). Raramente as mutações em NRAS e BRAF ocorrem de forma concomitante, 

pois são consideradas mutuamente exclusivas em melanomas (Davies et al., 2002; 

Swick e Maize, 2012). 

Outra mutação presente em melanomas é no fator de transcrição MITF, o 

qual é o principal regulador do desenvolvimento, diferenciação e pigmentação de 

melanócitos. Amplificação de MITF tem sido identificado em cerca de 15% dos 

melanomas e é mais prevalente na doença metastática (Garraway et al., 2005). 

Mutações em KIT também têm sido identificadas, ocorrendo em 

aproximadamente 20-25% dos melanomas predominantemente em melanomas de 

regiões mucosas, acral e de regiões danificadas cronicamente pelo sol (Beadling et 

al., 2008). Além disso, mutações no gene PTEN são encontradas em 10-20% dos 

melanomas primários (Tsao et al., 1998).  

Mutações nos genes CDKN2A (inibidor de quinase dependente de ciclina 2A) 

e CDK4 (quinase 4 dependente de ciclina) são encontradas em 30-40% dos casos 

de melanoma familiar e a predisposição familiar é encontrada em 10-13% os casos 

de melanoma (Ko, Velez e Tsao, 2010). 

O melanoma pode ser facilmente curado quando diagnosticado 

precocemente, entretanto, o melanoma metastático apresenta prognostico ruim. 

Quando detectado em estágios iniciais, a excisão cirúrgica é a única forma de curar 

melanoma em estágios I e II, o que leva a um aumento na sobrevida global em 5 

anos, em 95% dos casos. A cirurgia também pode ser eficaz em pacientes com a 

doença em estágio III, já em estágio IV é considerada mais como um processo 

paliativo que curativo e sua realização depende do número de metástases em 

órgãos distantes (Balch et al., 2009; Rastrelli et al., 2014). 

A radioterapia pode ser uma alternativa ao procedimento cirúrgico para 

melanoma in situ e pode ser utilizada como adjuvante após cirurgia de melanoma 

em estágios iniciais com alto risco ou com doença local avançada. Em melanomas 

com metástase em linfonodo a radioterapia melhora o controle regional das 

metástases linfáticas, porém, para doença metastática é utilizada apenas como 
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tratamento paliativo (Barker e Lee, 2012). 

A dacarbazina foi o primeiro medicamento citotóxico aprovado pelo FDA 

(Food and Drug Administration) para o tratamento de melanoma. Entretanto, em 

estudo clínico de fase III foi observado que este medicamento não aumenta a taxa 

de sobrevida global em relação ao placebo, e apresenta uma baixa taxa de resposta 

(Middleton, 2000). Felizmente, os conhecimentos recentes sobre eventos de 

sinalização de oncogenes envolvidos na gênese do melanoma forneceram novas 

abordagens terapêuticas para deter as vias que promovem o crescimento e a 

sobrevivência destes tumores, que são as chamadas terapias-alvo. Dada alta 

incidência e seu potencial oncogênico, a mutação em BRAF tornou-se um 

importante alvo terapêutico (Smalley, 2010) e um dos principais agentes inibidores 

de BRAF é o vemurafenib (PLX4032). 

O vemurafenib se mostrou eficiente no bloqueio de BRAF mutado e 

praticamente sem efeito em células que não apresentam esta mutação, sendo que 

em estudo clínico de fase I, o vemurafenib promoveu uma redução tumoral em 80% 

dos pacientes e na fase II mostrou-se eficaz, com taxa de reposta em torno de 53%. 

Na fase III, foi observado que vemurafenib é mais eficiente quando comparado com 

outros medicamentos anti-neoplásicos pois melhora a sobrevida global dos 

pacientes (Chapman et al., 2011). Tem sido descrito que além da ação direta dos 

inibidores de BRAF sobre as células tumorais, eles também atuam na modulação de 

células imunes que auxiliam na resposta anti-tumoral deste medicamento (Ho e 

Kaech, 2014). Porém, ele se torna ineficiente após mais ou menos sete meses de 

terapia, pois ocorre o reaparecimento dos tumores resistentes ao medicamento 

(Smalley et al., 2010; Chapman et al., 2011; Sullivan e Flaherty, 2013). Além do 

vemurafenib, também foi aprovado pelo FDA o drabrafenib, também inibidor de 

BRAFV600E (Hauschild et al., 2012). 

A inibição de MEK também se mostrou eficaz no tratamento de melanomas 

com mutação em BRAF. E com isso o FDA aprovou o trametinib, inibidor seletivo de 

MEK1/2  que apresentou uma taxa de resposta maior que as terapias citotóxicas 

(Rastrelli et al., 2014; Shah e Dronca, 2014). 

A reativação de vias de proliferação após um período de tratamento com 

inibidores de B-RAF levou a utilização simultânea de mais de um inibidor de 

quinases da via das MAPKs. Dessa forma surgiram as combinações de inibidores de 

RAF e MEK, que mostraram-se mais eficazes que a terapia com apenas um deles 
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(Flaherty et al., 2012). Além disso, foi demonstrado que a combinação de 

vemurafenib com inibidor MEK ou um inibidor de AKT inibe a proliferação de células 

resistentes, demonstrando que a inibição em MEK restaura a sensibilidade das 

células de melanoma ao vemurafenib (Su et al., 2012). 

Atualmente além das chamadas terapias-alvo, o envolvimento do 

microambiente imunológico no desenvolvimento e crescimento tumoral tem sido 

considerados para o tratamento do melanoma. Células malignas utilizam-se de 

mecanismos para promover a evasão do sistema imune, o que agora é também 

considerado como uma das características das células cancerosas (Hanahan e 

Weinberg, 2011). Além disso, o melanoma é considerado um dos tumores mais 

imunogênicos, com relatos de regressão espontânea através do sistema 

imunológico (Tap et al., 2010). Neste contexto, tornou-se importante o 

desenvolvimento de imunoterapias que, ao contrario das drogas citotóxicas e 

inibidores de quinases que provocam a morte direta das células tumorais, elas 

apresentam como alvo moléculas do microambiente tumoral a fim de favorecer a 

resposta imune anti-tumoral.  

O primeiro imunomodulador aprovado para o tratamento do melanoma 

metastático foi a IL-2. Apesar de apresentar modestos benefícios o uso de altas 

concentrações de IL-2 está associado com efeitos tóxicos dose-dependentes. Desta 

forma, o uso clínico desta citocina é limitado (Schwartz, Stover e Dutcher, 2002). 

Além disso, outro imunomodulador utilizado é o interferon-α (IFN-α) o qual também 

apresentou benefícios modestos (Petrella et al., 2012). Utilizados como adjuvantes 

em combinação com outros medicamentos como a dacarbazina a IL-2 e o IFN-α 

apresentaram altos índices de respostas em ensaios clínicos, entretanto, não 

aumentaram a sobrevida global dos pacientes (Bajetta et al., 1994; Rosenberg et al., 

1999; Atkins et al., 2008). 

As células tumorais apresentam e produzem elementos supressores como 

CTLA-4 (antígeno 4 associado à linfócito T citotóxico) e PD-1 (proteína de morte 

celular programada 1) na superfície celular, cuja ativação inibe a atividade de 

linfócitos T citotóxicos, o que os torna bons alvos para o desenvolvimento de 

medicamentos (Ott, Hodi e Robert, 2013). 

Em 2011, foi aprovado o uso de anticorpos monoclonais que têm como alvo 

as células T, para o tratamento de melanoma (Tosti, Cocorocchio e Pennacchioli, 

2013). O ipilimumab é um destes anticorpos e ele atua ligando-se ao CTLA-4, uma 
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proteína que diminui a ativação de linfócitos T. O uso destes anticorpos melhora a 

resposta imune contra o tumor e foi observado que é capaz de aumentar a sobrevida 

global de pacientes com melanoma (Maio, 2012; Blank e Enk, 2015). 

Linfócitos também possuem em sua superfície moléculas de PD-1, que 

quando se ligam a um de seus ligantes, PD-L1 e PD-L2 presentes em células 

tumorais, desencadeiam sinais que inibem a proliferação, sobrevivência e função 

efetora das células T. Assim, foram aprovados o pembrolizumab e  nivolumab que 

são anticorpos monoclonais que bloqueiam o PD-1 e restauram a função imune no 

microambiente tumoral (Philips e Atkins, 2015; Shin e Ribas, 2015). 

 

1.4 Melanoma e sistema imune 
 

A relação entre câncer e sistema imune é dinâmica. O sistema imune controla 

e tenta eliminar lesões pré-malignas e malignas em estágios iniciais. Porém com o 

tempo as células tumorais exercem uma pressão seletiva submetendo as células 

imunes a um processo de imunoedição e se tornam resistentes a sua ação. Com 

isso, as células tumorais desenvolvem um fenótipo capaz de manipular as células 

imune a seu favor através da produção de citocinas e quimiocinas (Mantovani, 

Romero, et al., 2008). 

O organismo humano utiliza tanto a resposta imune inata como a adaptativa 

contra o câncer e é sabido que a resposta imune celular apresenta um papel 

importante na prevenção da disseminação das células de melanoma (Van Houdt et 

al., 2008). A inibição do crescimento tumoral ocorre principalmente nos estágios 

iniciais, após ela vai diminuindo e desaparece com a progressão do tumor. 

Conforme o tumor progride, vai diminuindo a utilização de fatores de crescimento 

exógenos, pois ele se torna autônomo e produz citocinas e fatores de crescimento 

que atuam de forma autócrina e parácrina sustentando seu crescimento (Lazar-

Molnar et al., 2000). 

Células T desenvolvem uma resposta eficiente contra melanomas através da 

ação das células T citotóxicas CD8+. No entanto, tem-se visto que células T CD4+ 

também exercem atividade efetora apesar de serem células  que também 

apresentam função supressora. Além disso, pacientes com melanoma apresentam 
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uma resposta sorológica através do desenvolvimento de anticorpos contra antígenos 

encontrados na superfície dos tumores (Mukherji, 2013). 

Os linfócitos NK fazem parte do sistema imune inato e compõe 

aproximadamente 15% dos linfócitos circulantes, desempenhando um papel 

importante no combate ao tumor. Eles apresentam a habilidade de identificar e 

destruir células que perderam o complexo de histocompatibilidade maior (MHC) I 

devido a transformação tumoral (Shimanovsky, Jethava e Dasanu, 2013). Com isso, 

eles desempenham um importante papel na erradicação de tumores durante a 

formação do tumor primário, na recorrência e nas metástases e também são 

capazes de eliminar tumores sólidos já formados (Coca et al., 1997; Terme et al., 

2008). 

A citólise mediada por linfócitos é uma das principais formas de eliminação de 

tumores. As células NK promovem a lise de melanomas através da interação de 

seus receptores ativados com ligantes específicos das células tumorais 

(Shimanovsky, Jethava e Dasanu, 2013). Porém, a lise de células tumorais também 

pode ocorrer através da apoptose mediada por grânulos e pela via de Fas-FasL que 

são mecanismos utilizados tanto por linfócitos NK como por linfócitos T.  

Na apoptose mediada por grânulos, após o reconhecimento da célula-alvo, a 

célula citotóxica (célula T ou NK) é ativada e inicia a síntese de grânulos citotóxicos 

que são liberados em uma junção intracelular formada entre a célula efetora e a 

célula-alvo que também é chamada de sinapse imunológica. Os principais 

componentes dos grânulos são as granzimas (A, B, H, K e M) e a proteína 

formadora de poros, perforina. A granzima B é a mais abundante e também a 

principal responsável pela lise de células-alvo. Em relação ao mecanismo de entrada 

das granzimas no citoplasma da célula-alvo, ainda não há um consenso. Uma 

hipótese é que a perforina se liga aos componentes fosfolipídicos da membrana da 

célula-alvo formando poros com diâmetro de 5-20 nm, por onde as granzimas são 

translocadas do exterior para o citoplasma por mecanimos de difusão. A outra, é que 

as granzimas entram por endocitose nas células-alvo, juntamente com as perforinas, 

e são liberadas de endossomos para o citoplasma. Uma vez dentro da célula, as 

granzimas induzem a morte celular por diversos mecanismos (Pinkoski et al., 2000; 

Rousalova e Krepela, 2010). De qualquer forma, a indução de morte tumoral 

mediada por grânulos tem sido relatada em melanomas, principalmente como 

mecanismo utilizado por células T para induzir citotoxicidade de melanomas após 
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tratamento com imunoterápicos (Kitano et al., 2013; Liu, H. et al., 2013; Xu et al., 

2013). 

A outra forma de eliminação de tumores pelo sistema imune é pela ativação 

da via de Fas-FasL que ocorre através da ligação entre a proteína Fas (Fibroblast-

associated)  presente na célula-alvo, e o FasL (ligante de Fas) presente nas células 

citotóxicas, desencadeando eventos intracelulares que induzem apoptose (Abrams, 

2005). Essa via contribui para respostas imunes contra o tumor quando estes 

últimos apresentam a proteína Fas na superfície celular. Em melanomas, a 

expressão de Fas é heterogênea e estas células apesentam resistência ao 

desenvolvimento de sinais apoptóticos quando ligados à FasL (Rivoltini et al., 1998). 

No entanto, este mecanismo pode ser eficaz no combate ao melanoma pois a 

interação de Fas–FasL inibe a formação de metástases neste tipo de tumor (Owen-

Schaub et al., 1998). 

No microambiente do melanoma também estão presentes os macrófagos que 

aparecem em maior quantidade nas lesões de melanoma e em menor, nas lesões 

metastáticas. Eles podem ser ativados para combater o tumor e também podem ser 

alternativamente ativados, neste caso eles inibem a ação do sistema imune 

favorecendo a progressão tumoral (Shimanovsky, Jethava e Dasanu, 2013). 

Células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígenos e 

elas possuem a habilidade de captar, processar e apresentar diferentes antígenos 

de células tumorais para as células T. Em melanomas, elas apresentam ações que 

induzem e mantém a imunidade anti-tumoral, porém sua função na apresentação de 

antígenos pode ser ineficiente pois células do microambiente tumoral produzem 

moléculas que impedem sua maturação e ativação (Tucci et al., 2014). 

Pacientes que possuem melanoma apresentam todas as ferramentas 

necessárias para desenvolver uma resposta imune eficaz. Além disso, a presença 

de grande quantidade de células T infiltradas no tecido tumoral está relacionada a 

um melhor resultado clínico e aumento de sobrevida global em pacientes com 

melanoma tratados com vacina imunoterápica (Tjin et al., 2014). Apesar disso, as 

células tumorais escapam da destruição imunológica. Isto ocorre porque a maioria 

dos tumores são formados por células do próprio organismo e desta forma a 

resposta imune anti-tumoral ocorre mais tardiamente que a resposta a um patógeno 

estranho, por exemplo. Além disso, as células tumorais desenvolvem táticas para 

evadir a resposta imune (Mukherji, 2013). 
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Tem sido demonstrado que as células T CD8+ do microambiente de 

melanomas apresentam deficiência funcional devido a exaustão induzida pelas 

células tumorais. Essa exaustão leva ao aumento da expressão de receptores 

inibitórios e seus ligantes como CLTA-4 e PD-L1 e assim, eles perdem a capacidade 

de proliferar e produzir IL-2, TNF-α e IFN-γ que são citocinas envolvidas no combate 

ao tumor (Shimanovsky, Jethava e Dasanu, 2013). Além disso, estas citocinas que 

normalmente ativam a resposta imune anti-tumoral também podem contribuir para a 

evasão do sistema imune em melanomas. Foi descrito que o TNF-α diminuiu a 

capacidade de reconhecimento de células tumorais pelas células T (Landsberg et 

al., 2012) e a secreção de IFN-γ é capaz de induzir a expressão do inibidor de 

células T, PD-L1, e da enzima indolamina 2,3 dioxigenase (IDO), também 

relacionada ao imuno escape, em melanomas (Katz, Muller e Prendergast, 2008; 

Spranger et al., 2013). Também a mutação em BRAF, que está presente em cerca 

de 60% dos melanomas, contribui para o imune escape de células malignas (Khalili 

et al., 2012). 

Um evento natural que tem sido documentado na literatura médica é a 

regressão espontânea de tumores. Apesar de ser um fenômeno raro e pouco 

entendido há especulações sobre o envolvimento do sistema imune pois a maioria 

dos casos de regressão espontânea ocorre após cirurgias ou traumas operatórios, 

infecções, inflamações, ou ativação da resposta imunológica (Kalialis, Drzewiecki e 

Klyver, 2009). Além disso, uma forte reação febril é o sintoma mais comumente 

relatado nos casos de regressão espontânea de tumores (Thomas e Badini, 2011). 

A regressão espontânea do câncer é definida como o desaparecimento 

parcial ou completo de um tumor maligno, confirmado por análise microscópica em 

ausência de qualquer tipo de tratamento (Everson e Cole, 1956; 1959; Everson, 

1967) e acomete 1 a cada 100.000 pacientes. Ocorre principalmente com tumores 

embrionários em crianças, carcinoma de mama, corioeptelioma, adenocarcinoma 

renal, neuroblastoma, sarcomas, carcinomas de bexiga e de pele e em melanomas 

e, por ser um processo que ocorre rapidamente, acredita-se que seja mediada 

principalmente pela imunidade celular (Thomas e Badini, 2011). 

Já foi relatado regressão completa de carcinoma neuroendócrino gástrico, 

com presença de reação inflamatória crônica e formação de tecido fibrovascular, 

após uma infecção com citomegalovírus (Ip et al., 2011), regressão espontânea de 
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leucemia após infecção (Al-Tawfiq e Al-Khatti, 2007), porém por ser um tumor 

bastante imunogênico o fenômeno de regressão espontânea é visto mais 

comumente em melanomas do que em outros tipos de tumores (Saleh et al., 2005; 

Kalialis, Drzewiecki e Klyver, 2009). Recentemente foi relatado um caso de 

regressão espontânea de melanoma em estágio IV com nódulos subcutâneos e 

metástase óssea. O paciente apresentou regressão dos nódulos subcutâneos e 

estabilização da doença óssea provavelmente por apresentar psoríase que é um 

desordem relacionada ao sistema imune onde as células T migram para a derme e 

promovem a liberação de citocinas como TNF-α e IL-12 (Pérez Ramírez et al., 

2014). Dunn et al. (2008) também relatou um caso onde houve regressão completa 

do melanoma correlacionado com o aparecimento de uma resposta inflamatória 

exuberante, com a presença de histiócitos. Além disso, sistema imune 

desempenhou um papel importante na regressão de melanomas em pacientes que 

tiveram três ou mais melanomas primários (Saleh et al., 2005) e foi observado que o 

número de células NK está associado com a ocorrência de regressão neste tipo de 

tumor (Mckay et al., 2011). 

 

1.5 Melanoma e resistência aos inibidores de BRAF 
 

A resistência à medicamentos é um problema constante no tratamento do 

câncer e o desenvolvimento de resistência às novas terapias-alvo tem chamado a 

atenção em melanomas. A resistência à terapia com inibidores pode ser dividida em 

duas categorias, a natural e a adquirida. Na resistência natural o tumor não 

responde a uma droga com eficácia conhecida. Já na resistência adquirida o tumor é 

inicialmente sensível à terapia, porém ele para de responder com a continuidade do 

tratamento (Logue e Morrison, 2012). Neste item abordaremos a resistência 

adquirida aos inibidores de BRAF (iBRAF), que são medicamentos utilizados para o 

tratamento de melanoma que têm se mostrado eficazes pois aumentam a sobrevida 

global dos pacientes. Entretanto, após aproximadamente 7 meses o tumor volta a 

progredir devido ao desenvolvimento de resistência ao tratamento (Sullivan e 

Flaherty, 2013). 

A resistência adquirida aos iBRAF tem sido atribuída tanto a alterações 

genéticas como epigenéticas e diversos mecanismos já foram descritos em 
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melanomas. Um deles é através da reativação da via das MAPKs pela ativação das 

isoformas ARAF ou CRAF, por mutações secundárias em RAS ou ainda por 

amplificação do gene BRAF. Outros mecanismos induzem a ativação de vias 

alternativas através do aumento da atividade de IGF-1R e PI3K/AKT ou através da 

ativação via receptor tirosina quinase (RTK) (Nazarian et al., 2010; Villanueva et al., 

2010; Shi et al., 2012).  

Recentemente foi demonstrado que o desenvolvimento de resistência 

também pode ser mediado por células do microambiente tumoral. Neste sentido, 

células do estroma como os fibroblastos, conferem resistência a melanomas 

tratados com iBRAF através da secreção de fatores solúveis, sendo o fator de 

crescimento de hepatócitos (HGF) o principal envolvido (Straussman et al., 2012). O 

tratamento com iBRAF também aumenta a quantidade de macrófagos infiltrados no 

tecido tumoral que através da produção de TNF-α contribuem para a resistência ao 

medicamento, pois esta citocina aumenta a expressão do fator de sobrevivência de 

melanomas, MITF (Smith et al., 2014) e Wang et al (2015) também descreveram que 

o VEGF secretado por macrófagos contribui para o desenvolvimento de resistência. 

Além disso, a resistência afeta as células imunológicas pois foi observado que 

quando o tumor se torna resistente e volta a proliferar há uma redução das células 

CD8+ infiltradas no tumor (Wilmott et al., 2012), ou seja, as células resistentes aos 

iBRAF desenvolvem mecanismos que modulam o microambiente tumoral.  

Além dos mecanismos de resistência descritos acima, pouco se sabe sobre 

estas células. Porém, recentemente foi descrito algumas características que as 

diferenciam das células sensíveis aos iBRAF. Foi visto que as células sensíveis 

expressam proteínas associadas à mecanismos de proliferação e diferenciação 

enquanto que as células resistentes possuem maior expressão de proteínas 

envolvidas nas migração, na adesão, no desenvolvimento da transição epitélio-

mesenquimal e no desenvolvimento de metástases (Paulitschke et al., 2015). Além 

disso, é sabido que células resistentes precisam de iBRAF para proliferar tanto in 

vitro como in vivo pois Das Thakur et al (2013) mostrou que células resistentes 

diminuem a capacidade de formar colônias quando não tratadas com vemurafenib e 

a retirada do tratamento em camundongos com tumores resistentes provocou a 

regressão dos tumores. Além disso, estes autores ainda sugeriram que a mutação 

em BRAFV600E seja essencial para manter a ativação da via MEK→ERK mesmo 

após desenvolvimento de resistência ao vemurafenib. 
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Apesar de ainda ter sido pouco explorado, o desenvolvimento da resistência 

aos novos alvos terapêuticos no melanoma mostra mais uma vez a plasticidade das 

células tumorais. Dessa forma, acredita-se que as células se tornem resistentes 

através do desenvolvimento de uma “rota de escape” onde elas mudam seu fenótipo 

de um estado proliferativo para um estado invasivo (Kemper et al., 2014). 
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2 OBJETIVOS 
 

O papel da SAA em tumores tem sido foco de estudos recentes que buscam 

avaliar o efeito desta proteína na biologia do tumor, pois apesar de ela estar 

aumentada no soro de pacientes com câncer não se sabe ainda porque células 

tumorais produzem SAA (De Santo et al., 2010; Moshkovskii, 2012; Hansen et al., 

2014). Partindo de um trabalho do grupo onde foi observado que a SAA apresenta 

efeitos pró-tumorais em linhagens de glioblastoma humano (Knebel et al., 2013), 

este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da SAA em processos de 

proliferação e invasividade em outro tipo de célula tumoral, o melanoma. Além dos 

efeitos diretos sobre linhagens de melanoma humano, objetivamos também avaliar 

os efeitos desta proteína na interação entre células de melanoma e células do 

sistema imune. Além disso, dada a importância de fármacos inibidores de BRAF na 

terapia de melanomas e do desenvolvimento de resistência à estes fármacos, 

buscamos estudar o efeito SAA em células resistentes selecionadas pela exposição 

crônica ao inibidor de BRAF, PLX4032. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Cultura Celular 
 

As linhagens de melanoma humano SK-Mel 19, SK-Mel 28, SK-Mel 29, SK-Mel 

103 e SK-Mel 147 foram doadas pela Profa. Dra. Maria Soengas do Centro Nacional 

de Investigações Oncológicas (CNIO) Madri, Espanha, e os melanócitos foram 

obtidos do banco de células do laboratório da profa. Dra. Silvya Stuchi Maria-Engler 

(FCF-USP). As linhagens de melanoma foram caracterizadas quanto as mutações 

por Tormo et al. (2009) e estão apresentadas na Tabela 1. As células foram 

cultivadas a 37°C, sob atmosfera de 5% de CO2, em frascos plásticos descartáveis 

(Corning®). Para o cultivo das linhagens de melanoma foi utilizado meio DMEM 

(Gibco®, Life Technologies) com 10% de soro fetal bovino (SFB) e para o cultivo dos 

melanócitos foi utilizado meio 254CF (SKU# M-254CF-500, Cascade Biologics), 

suplementado com Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS - SKU# S-002-5, 

Cascade Biologics). Os estoques celulares são mantidos em meio de cultivo 

contendo 10% de DMSO e 30% de SFB, em reservatório contendo nitrogênio líquido 

(-190°C).  

 
Tabela 1. Perfil das linhagens utilizadas neste trabalho. 

Gene SK-Mel 19 SK-Mel 28 SK-Mel 29 SK-Mel 103 SK-Mel 147 
p53 wt L145A wt wtR wtR 
BRAF mutante mutante mutante wt wt 
NRAS wt Wt nd Q61R Q61R 
PTEN - + - + + 

Tabela adaptada de Tormo et al. (2009); R indica polimorfismo em P72R; (nd) não determinado 

 

3.2 Obtenção de linhagem primária de melanoma P314 
 

A linhagem primária de melanoma foi obtida a partir da punção de linfonodo 

de paciente com melanoma, realizado no Hospital São Paulo, com a colaboração do 

Dr. Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos e da Dra. Andrea Fernandes de 

Oliveira. Após a obtenção e lavagem das células, elas foram divididas em duas 

garrafas de cultivo e cultivadas em meio RPMI com 20% de SFB, anfotericina B, 

penicilina, estreptomicina e ciprofloxacina de acordo com Oliveira et al. (2005). Após 
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6 horas de aderência, realizamos troca do meio de cultura para que as células 

presentes no sobrenadante, principalmente células do sistema imune, fossem 

descartadas. No segundo dia de cultura, retiramos o meio e, uma das placas foi 

mantida com RPMI, 10% de SFB anfotericina B, penicilina/estreptomicina e 

ciprofloxacina e a outra foi mantida com meio DMEM, com os mesmos suplementos 

citados. Após contínuas observações por microscopia ótica, verificamos que não 

haviam diferenças de morfologia entre as células cultivadas com RPMI e as 

cultivadas com DMEM. Desta forma, a fim de termos uma homogeneidade em 

nossas culturas, passamos a cultivá-las apenas em DMEM com 10% de SFB, 

utilizando apenas penicilina/estreptomicina. Denominamos esta linhagem de P314. 

 

 
Figura 1. Linhagem primária de melanoma. Imagem representativa da linhagem primária de 
melanoma, P314, de acordo com a passagem. As imagens foram obtidas por microscopia ótica 
(aumento de 200X, zoom de 2,4). 
 

3.2.1 Caracterização da linhagem P314 

 

Para caracterização das células da linhagem primária, elas foram 

permeabilizadas utilizando um Kit de fixação/permeabilizaçao (eBioscience, cat. 88-

8823-88). Para a marcação das células de melanoma utilizamos um anticorpo 

monoclonal anti-melanoma (ab 732, Abcam®) conjugado com um anticorpo 

secundário anti-mouse marcado com fluoresceína (FITC) (ab 6785, Abcam®) e a 
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linhagen SK-Mel 19 foi utilizada como controle positivo. A porcentagem de células de 

melanoma marcadas foi determinada por citometria de fluxo (FACS Calibur; Becton-

Dickinson) e analisada utilizando o software FlowJo (Tree star, Inc., Ashland, OR, 

USA) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Porcentagem de células de melanoma. O gráfico mostra a porcentagem de células que 
são positivas para a marcação com o anticorpo anti-melanoma na SK-Mel 19 e na P314 em 
passagem 2 e em passagem 9. O eixo X mostra a intensidade de fluorescência, medida por 
citometria de fluxo. 

 

Conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2, o repique da linhagem 

primária leva a perda da morfologia inicial e a diminuição da porcentagem de células 

positivas para marcação com anticorpo anti-melanoma. Por isso, todos os 

experimentos com a linhagem P314 foram realizados em passagem 2 (p2).  

Dando continuidade à caracterização da linhagem P314 consideramos 

importante verificar a presença ou não de mutação no gene BRAF, visto que é uma 

das mutações mais importantes para melanoma. Para isso, tratamos as células com 

PLX4032 (1; 5 e 10 µM), um inibidor de BRAF e verificamos seu efeito sobre a 

viabilidade celular utilizando o ensaio de MTT. Como controles utilizamos as 

linhagens de melanoma SK-Mel 19 (BRAF mutante) e a WM1366 (NRAS mutante).  

Observamos que 5 dias após o estímulo com PLX4032 houve uma diminuição 

na viabilidade celular, dependente de concentração, indicando que possivelmente a 

linhagem P314 apresentam mutação em BRAF já que o PLX4032 inibe proliferação 

apenas de tumores que apresentam BRAF mutante (Joseph et al., 2010). Conforme 

esperado, o PLX4032 diminuiu a viabilidade da SK-Mel 19 e não alterou a 

viabilidade da WM1366 (Figura 3).  
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Figura 3. Efeito do PLX4032 na viabilidade celular da linhagem P314. (A) A viabilidade foi 
avaliada pelo método de MTT e os dados foram apresentados como % de células viáveis, em relação 
ao controle, considerado 100% viável. Os resultados foram apresentados em média ± erro padrão; 
**p<0,01; ***p<0,001; (B) Imagem representativa do experimento.  
 

3.3 Desenvolvimento de células resistentes ao PLX4032 
 

A obtenção das células resistentes ao PLX4032 se deu através da exposição 

crônica à ele e foi realizada pelo grupo da profa. Dra. Silvya Stuchi Maria-Engler 

(FCF-USP). Inicialmente, as células foram tratadas com PLX4032 na concentração 

de 1,5 µM que foi substituída a cada 72 horas e o aumento da concentração foi de 

acordo com ausência de morte celular. Para SK-Mel 19 e 29 a concentração máxima 

usada para aquisição do fenótipo resistente foi 3 µM de PLX4032 e para a SK-Mel 

28 foi de 6 µM, sendo estas concentrações utilizadas para manutenção das células 

em cultura.  

 

3.4 Proteína amiloide sérica A recombinante 
 

A SAA recombinante utilizada para os ensaios in vitro foi obtida da PeproTech  

(#300-13) e foi mantida em estoque à -20°C. A reconstituição da SAA foi feita 

utilizando água destilada e foram feitas alíquotas com concentração final de 

1mg/mL, as quais foram estocadas por no máximo um mês à -20°C.  
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3.5 Expressão gênica 
 

Os RNAs das linhagens de melanomas foram extraídos com o kit RNeasy® 

Mini Kit (QIAGEN®), conforme protocolo descrito pelo fabricante. Os “pellets” de 

RNA foram ressuspensos em água livre de DNAse/RNAse e quantificados 

(NanoDrop ND 1000). Para verificação da qualidade dos RNAs extraídos foi feito 

eletroforese em gel de agarose. 

Os cDNAs foram obtidos através do kit SuperScriptTM First-Strand 

(Invitrogen). 10ng das amostras de RNAs foram incubadas com 1U de DNaseI 

(Fermentas) durante 10 minutos a 37ºC para degradação de qualquer DNA 

contaminante. Em seguida foi realizado a transcrição reversa utilizando oligo-DT 

(500µg/µL). Para evitar a degradação do RNA foram utilizadas as enzimas 

SuperScript II (200U/µL) e RNAse OUT. Ao final da transcrição reversa foi 

adicionado RNAse H (5U/µL) para degradar qualquer possível contaminação com 

RNA. Os cDNAs foram armazenados à -20ºC. 

O ensaio de Real Time PCR foi realizado para quantificarmos a expressão de 

mRNA dos genes SAA1, SAA2, SAA4, TLR-2, TLR-4 e RAGE. As reações foram 

feitas para um volume final de 12µL, contendo a mistura dos pares de primers 

(Forward e Reverse) de cada gene, cDNA e SYBR Green Master Mix (Applied 

Biosystems, Warrington, UK). As sequências dos primers utilizados (desenhadas 

conforme o banco de dados da NCBI) encontram-se na tabela 2.  

 
Tabela 2. Sequências dos primers utilizados nas reações de PCR em tempo real. 

Gene Forward Reverse 
hSAA1 5’CCTGGGCTGCAGAAGTGATCAGCGA3’  5’AGTCCTCCGCACCATGGCCAAAGAA3’ 

hSAA2 5’CTGGGCCGCAGAAGTGATCAGCA 3’ 5’GAGTCCTCCGCACCATGGCCTGT3’ 

hSAA4 5’GTTCGTTTTTCAAGGAGGCTCTCCAA3’ 5’GGATATCATTATGTCCCAATAGGCTC3’ 

hTLR-2  5’GCCTCTCCAAGGAAGAATCC 3’  5’TCCTGTTGTTGGACAGGTCA3’ 

hTLR-4 5’AAGCCGAAAGGTGATTGTTG3’ 5’CTGAGCAGGGTCTTCTCCAC3’ 

hRAGE 5’AGGACCAGGGAACCTACAGC3’ 5’CCTGATCCTCCCACAGAGC3’ 

hTubulina 5’TCAACACCTTCTTCAGTGAAACG3’ 5’AGTGCCAGTGCGAACTTCATC3’ 

 

O ensaio de Real Time PCR foi realizado no equipamento ABI Prism® 7500 

Sequence Detection System (Applied Biosystems, New Jersey, EUA), nas seguintes 
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condições: desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 10 segundos a 

95ºC para o término do processo de desnaturação e por fim anelamento e 

elongação dos primers a 60 ºC por 1 minuto. A análise da expressão gênica foi feita 

utilizando o método quantificação relativa Delta-DeltaCt (ΔΔCt) usando a tubulina 

como gene endógeno (Livak e Schmittgen, 2001). 

 

3.6 Determinação da concentração intracelular de SAA 
 

5x105 células de cada linhagem ou de melanócitos foram semeadas em placas 

de 6 poços (35mm) em meio de cultivo apropriado. Após 48 horas, as células foram 

lavadas com PBS, tripsinizadas e centrifugadas a 1500rpm por 5 min. As células 

foram lizadas com tampão RIPA (Merck), contendo 1% de PMSF e 10% de inibidor 

de protease (Sigma) e foram centrifugadas a 10.000 rpm por 15 min. O 

sobrenadante foi utilizado para determinação de SAA pelo método de ELISA 

(KHA0011C, Invitrogen). Os resultados foram ajustados pelo conteúdo de proteínas 

totais determinado pelo método de Bradford.  

 

3.7 Expressão dos receptores TLR-2, TLR-4, RAGE e FPR2 
 

As linhagens de melanoma foram semeadas em placas de 12 poços e foram 

cultivadas por 24 horas em meio DMEM com 10% de SFB em estufa a 37°C, sob 

atmosfera de 5% de CO2. Após, as células foram destacadas da placa utilizando 

tripsina e foram incubadas com os anticorpos de interesse. Para a determinação do 

receptor FPR2 as células foram previamente fixadas e permeabilizadas utilizando Kit 

(eBioscience, cat. 88-8823-88). Para determinação da expressão de TLR-2 e TLR4 

foram utilizados os anticorpos anti-TLR-2-FITC (ab59711) e o anti-TLR-4 conjugado 

com phycoerythrin (PE) (ab45104). Como controle negativo de fluorescência foram 

utlizados os anticorpos isotípicos Mouse IgG1-FITC (ab91356) e mouse IgG2b-PE 

(ab91532), respectivamente. Para determinação da expressão de RAGE e de FPR2 

foram utilizados um anticorpos primários anti-RAGE (ab3611; rabbit) e anti-FPR2 

(GM1D6; mouse) que posteriormente foram conjugados com os anticorpos 

secundários anti-rabbit (DyLight® 488; ab6899) e anti-mouse (DyLight® 488, 
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ab98803. A intensidade de fluorescência foi determinada por citometria de fluxo e os 

dados foram analisados utilizando o software FlowJo. 

 

3.8 Ensaio de proliferação por incorporação de 3[H]-timidina 
 

2x103 células foram semeadas em placa de 96 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Quando 70% confluentes, as células foram lavadas com PBS e 

mantidas em DMEM contendo 0,75% de SFB. Após 24 horas, as células foram 

estimuladas com SAA (10 µg/mL) por 48 horas ou por 7 dias. No ensaio de 7 dias, o 

meio de cultura foi trocado a cada 48 horas e a SAA foi readicionada. Foi feito a 

adição de 0,5 µCi/poço de 3[H]-thymidine (Amersham), 18 horas antes do fim do 

ensaio. As células foram lavadas com PBS gelado e fixadas com ácido 

tricloroacético (Sigma) a 10%. Em seguida, elas foram lisadas com NaOH 0,5M a 

40°C. Papéis filtro (Whatman®) foram introduzidos nos poços por 20 minutos. Em 

seguida, os filtros foram lavados com ácido tricloroacético a 5%, seguidos de etanol 

70% e acetona, e foram secados a 40°C. Os filtros secos foram colocados em 

frascos de cintilação (4g de PPO, 0,1g de POPOP e 1L de tolueno) e a radiação foi 

medida em aparelho de cintilação Beckman (Instituto de química, USP). Os dados 

foram obtidos em cintilações por minuto e os resultados foram calculados como 

proliferação relativa ao controle.  

 

3.9 Ensaio de CFSE 
 

1X106 células de melanoma ou de PBMC foram marcadas com CFSE 

(CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit). A porcentagem de células marcadas foi 

verificada por citometria de fluxo e, quando obtida marcação acima de 95%, elas 

foram consideradas adequadas para a realização dos ensaios. Esta primeira leitura 

foi considerada tempo zero da reação. 

Para verificar a proliferação de melanomas as linhagens foram semeadas em 

placa de 12 poços em DMEM contendo 10% de SFB. Após 24h as células foram 

lavadas com PBS e mantidas em DMEM contendo 0,75% de SFB. As células foram 

estimuladas com SAA (5 ou 20 µg/mL) por 24 e 48 horas. Elas foram tripsinizadas e 

foi avaliado o índice de proliferação e de divisão das células, por citometria de fluxo. 
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Para verificar a proliferação de PBMC nos ensaios de co-cultura, após a 

marcação com CFSE, as PBMC foram adicionadas em co-cultura com as linhagens 

de melanoma e após 72 horas foi determinada a proliferação por citometria de fluxo. 

Os dados foram analisados utilizando o software FlowJo  

 

3.10 Ensaio clonogênico 
 

3x102 células foram semeadas em placas de 6 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Após a aderência, elas foram lavadas com PBS e mantidas em DMEM 

contendo 2% de SFB. As células foram estimuladas ou não com 5 µg/mL de SAA e 

incubadas durante 14 dias. A cada três dias, o meio de cultura era trocado e o 

estímulo, recolocado. No final do experimento, as células foram lavadas com PBS e 

coradas com violeta genciana (em glutaraldeído). O número de colônias formadas foi 

medido utilizando o aparelho MS FX-PRO (Carestream Healthy Inc.,USA). 

 

3.11 Ensaio de ciclo celular 
 

1X104 células foram semeadas em placas de 12 poços em meio DMEM com 

10% de SFB e após atingirem 50% de confluência, foram sincronizadas (DMEM com 

0,75% de SFB) por 24 horas. As células foram estimuladas com SAA (10 µg/mL) por 

48 horas e após foram lavadas com PBS e tripsinizadas. Para o ensaio de ciclo 

celular, elas foram ressuspendidas em solução contendo 2mg/mL de Iodeto de 

Propídio (PI), 0,1% de citrato de sódio e 0,1% de Triton X-100. A proporção de 

células em cada fase foi determinada por citometria de fluxo e os dados foram 

analisados utilizando o software FlowJo. 

 

3.12 Ensaio de viabilidade celular – método de azul de trypan 
 

5X104 células foram semeadas em placas de 12 poços em meio DMEM com 10% de 

SFB e após atingirem 50% de confluência, foram sincronizadas com DMEM com 

0,75% de SFB por 24 horas. As células foram estimuladas com SAA (10 µg/mL) por 

48 horas e após foram lavadas com PBS e tripsinizadas. As células foram incubadas 
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com o corante azul de trypan (0,4% em PBS) e o números de células viáveis e não 

viáveis foram contados em câmaras de Neubauer. As células que apresentaram 

coloração azul foram consideradas não viáveis. 

 

3.13 Ensaio de viabilidade celular por citometria de fluxo 
 

5X104 células foram semeadas em placa de 12 poços em DMEM com 10% de 

SFB. Após a aderência, as células foram lavadas com PBS, e mantidas em DMEM 

com 0,75% de SFB. As células foram estimuladas com SAA (5 e 20 µg/mL) e 

mantidas com o estímulo por 48 horas. Após este período as células foram 

tripsinizadas e incubadas com anexina V (Invitrogem) conjugada com APC e com PI. 

A viabilidade celular das linhagens de melanoma foi analisada por citometria de fluxo 

(FACS Calibur; Becton-Dickinson) onde foi medido apoptose e necrose. A 

porcentagem de células em processo de necrose e apoptose foram analisadas 

utilizando o software FlowJo. 

 

3.14 Ensaio de MTT 
 

5X103 células da SK-Mel 19, WM1366 e P314 foram semeadas em placas de 

24 poços em meio DMEM com 10% de SFB. Após atingirem 50% de confluência, as 

células foram tratadas com PLX4032 (1; 5 e 10 µM). A viabilidade celular foi 

determinada 5 dias após o estímulo, pelo método de MTT, que é um ensaio 

colorimétrico que consiste na redução do sal de tetrazólio, brometo de 3-(4,5-

dimetiliazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio, resultando na formação de cristais de formazan, 

de cor azul. A absorbância foi lida em comprimento de onda de 570 nm. O 

resultados foram calculados em relação ao controle e este foi considerado 100% 

viável.  

3.15 Atividade de β-galactosidase 

 

1X104 células foram se foram semeadas em placas de 12 poços em meio 

DMEM com 10% de SFB e após atingirem 50% de confluência, foram sincronizadas 

com DMEM com 0,75% de SFB por 24 horas. As células foram estimuladas com 
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Doxorrubicina (200nM) ou com SAA (10 µg/mL) por 48 horas e após foram lavadas 

com PBS. A atividade de β-galactosidase foi determinada por Kit, de acordo com as 

instruções do fabricante (#9860, Cell Signaling®).  

 

3.16 Análise de apoptose com Hoechst 33342 
 

1X104 células/mL foram semeadas em lâminas que contém uma câmara de 

cultivo (Labtek®), foram sincronizadas por 24 horas (0,75% SFB) e foram 

estimuladas com SAA (10 µg/mL) por 7 dias, sendo os estímulos recolocados a cada 

48 horas. Após, as células foram lavadas e fixadas com paraformaldeído 4%. O 

corante Hoechst 33342 foi adicionado às células fixadas e foram obtidas imagens 

com câmera acoplada a um microscópio de fluorescência (excitação/emissão 

~350/461), para análise da morfologia nuclear.  

 

3.17 Ensaio de migração  
 

2x105 células foram semeadas em placa de 24 poços contendo DMEM com 

10% de SFB. Após elas atingirem 100% de confluência, as células foram lavadas 

com PBS e foi feito uma linha vertical central (ensaio de ferida) com a ponta de uma 

pipeta de 200 µL. Os debris foram retirados por lavagem e foi adicionado meio 

DMEM com 2% de SFB. As células foram estimuladas com 5 µg/mL de SAA e foram 

feitas imagens nos tempos zero e 24 horas, utilizando câmera digital acoplada a um 

microscópio ótico invertido (Nikon TS100; Japan). As imagens foram feitas em 

aumento de 100X, com zoom ótico de 2,4. A área migrada foi quantificada com o 

software da AxioVision Release 4.8 (Carl Zeiss International).   

Para a determinação do receptor envolvido no efeito da SAA na migração da 

SK-Mel 147 foram utilizados anticorpos neutralizantes anti-TLR-2 (0,5 µg/mL; 

MAB2616; R&D Systens), anti-TLR-4 (5 µg/mL; AF1478; R&D Systens) , anti-RAGE 

(5 µg/mL; MAB11451, R&D Systens) e WRW4 (4 µM; #2262/1; R&D Systens), um 

antagonista do receptor de FPR2, os quais foram adicionados ao experimento 1 

horas antes do estímulo com SAA. 
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3.18 Ensaio de Invasão 
 

Insertos ou câmaras de invasão (transwell), contendo filtros de policarbonato 

de 8 µm (353090; BD Biosciences) foram revestidos na superfície superior com 

Matrigel (354234, BD Biosciences) diluído 1:10 em meio de cultura. As linhagens 

celulares foram ressuspendidas em DMEM com 2% de SFB, estimuladas com SAA 

(5 µg/mL) e adicionadas à câmara superior. No compartimento inferior, foi 

adicionado meio DMEM com 2% de SFB. As células foram incubadas por 48 horas 

e, após este tempo, as células da superfície superior do filtro foram completamente 

removidas com um swab. As células que atravessaram o Matrigel e atingiram a 

superfície inferior do filtro foram fixadas com glutaraldeido a 5%, coradas com azul 

de toluidina e contadas em microscópio ótico com ampliação de 200x e zoom de 2,4.  

 

3.19 Determinação da atividade das metaloproteinases de matriz 2 e 9 e da 
concentração dos inibidores teciduais de MMPs 1 e 2  

 

Placas de 24 poços foram recobertas com Matrigel® (diluição 1:10) e as 

linhagens de melanoma foram semeadas em meio DMEM com 2% de SFB. As 

células foram estimuladas com 5 µg/mL de SAA por 48 horas e a atividade das 

MMP-2 e MMP-9 bem como a concentração dos TIMP-1 e TIMP-2 foram 

determinadas no sobrenadante utilizando kits Biotrak e kits de ELISA (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK), respectivamente, de acordo com instruções do 

fabricante. Os valores foram calculados utilizando curva padrão fornecida pelo kit, e 

foram ajustados pela quantidade de proteínas totais.  

 

3.20 Determinação de citocinas pelo método de ELISA 
 

5x104 células foram semeadas em placa de 24 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Quando 70% confluentes, as células foram lavadas com PBS e 

mantidas em DMEM contendo 0,75% de SFB. Após 24 horas, as células foram 

estimuladas com 10 µg/mL de SAA  e após 48 horas foi recolhido o sobrenadante 
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para determinação das citocinas IL-6, IL-8 e TNF-α pelo método de ELISA, em 

placas montadas e padronizadas a partir do DuoSet da R&D Systens. Os valores 

foram ajustados de acordo com o conteúdo de proteínas totais. O mesmo 

procedimento foi realizado para determinação de IL-10 em melanomas tratados com 

SAA ou com PLX4032. Neste último as SK-Mel 19 e SK-Mel 19R foram tratadas com 

3 µM e as SK-Mel 29 e SK-Mel 29R, com 6 µM de PLX4032 por 48 horas.  

Para a determinação da concentração das citocinas TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-8 

e IL-10 das co-culturas, foi utilizado o sobrenadante obtido após 72 horas de co-

cultura conforme descrito acima. 

 

3.21 Efeito da IL-10 na expressão gênica e proteica de SAA 
 

5x105 células foram semeadas em placas de 6 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Após 24 horas, as células foram estimuladas com 2 ng/mL de rIL-10 

por 24 horas. Foi verificada a expressão gênica e a produção de SAA intracelular 

conforme metodologia descrita nos itens 3.5 e 3.6. 

 

3.22 Obtenção de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 
 

Para obtenção de PBMC, foi coletado sangue de doadores saudáveis em tubos 

de vácuo, com heparina como anticoagulante (BD Vacutainer, Franklin Lakes, NJ, 

USA) e as PBMC foram separadas por gradiente de densidade utilizando Ficoll–

Histopaque, conforme descrito por Böyum (1968). 

 

3.23 Ensaios de co-cultura 
 

As linhagens de melanoma foram semeadas em placas de 96 poços com 

fundo em “U” e a placa foi centrifugada por 2 minutos à 2500 rpm para formação do 

um pellet de células no fundo da placa. Após 24 horas as PBMC, obtidas conforme 

descrito no item 3.22, foram ressuspendidas em meio DMEM com 3% de SFB e 

foram adicionadas às células tumorais na proporção de 1:50 (Tumor:PBMC). A SAA 

(10 µg/mL) foi adicionada e as co-culturas foram cultivadas por 72 horas em estufa a 
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37°C, sob atmosfera de 5% de CO2. Foram feitas seis condições: (i) célula tumoral, 

(ii) célula tumoral estimulada com SAA, (iii) célula tumoral co-cultivada com PBMC, 

(iv) célula tumoral co-cultivada com PBMC e SAA, (v) PBMC e (vi) PBMC com SAA. 

Após 72 horas, as PBMC foram retiradas e as células tumorais foram destacadas da 

placa utilizando tripsina e foram contadas utilizando câmara de Neubauer e o 

corante azul de Trypan.  

Para determinação do receptor envolvido no efeito da SAA nas co-culturas 

foram utilizados anticorpos neutralizantes anti-TLR2 (0,5 µg/mL), anti-TLR4 (5 

µg/mL), anti-RAGE (5 µg/mL) e WRW4 (4 µM), um antagonista do receptor de FPR2, 

os quais foram adicionados às PBMC uma hora antes de serem adicionadas ao 

ensaio de co-cultura, em seguida as co-culturas foram estimuladas com SAA.  

 

3.23.1 Co-cultura utilizando transwell 

 

As linhagens de melanoma foram semeadas em placas de 24 poços e após 

24 horas foram adicionadas as PBMC, separadamente das células tumorais por 

insertos (transwell), (353095; BD Biosciences), contendo uma membrana de 0,4 µm. 

As condições foram as mesmas apresentadas acima e, após 72 horas de co-cultivo, 

os insertos com PBMC foram retirados e as células tumorais foram destacadas da 

placa utilizando tripsina. Em seguida foram contadas utilizando câmara de Neubauer 

e o corante azul de Trypan.  

 

3.23.2 Efeito do meio condicionado de PBMC em células tumorais 

 

As linhagens de melanoma foram semeadas em placas de 96 poços com 

fundo em “U” e a placa foi centrifugada por 2 minutos à 2500 rpm para formação do 

um pellet de células no fundo da placa. Após 24 horas foi adicionado meio fresco 

(MF) e meio condicionado proveniente da cultura de PBMC (MC-PBMC) e PBMC 

tratado com 10 µg/mL SAA (MC-PBMC/SAA) por 72 horas. As células de melanoma 

foram cultivadas com MC por 72 horas e após as células tumorais foram destacadas 

da placa utilizando tripsina e foram contadas utilizando câmara de Neubauer e o 

corante azul de Trypan.  
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3.24 Determinação da expressão de CD69 e HLA-DR 
 

As PBMC obtidas do ensaio de co-cultura foram incubadas com o anticorpo 

anti-CD69-PE (555531; BD Pharmigen™) duplamente marcadas com anti-CD3-APC-

Cy7 (557832; BD Pharmigen™) e anti-HLADR-PE (12-9956-73; eBioscience). Para 

determinação da expressão de CD69 por citometria de fluxo foi feita uma seleção de 

linfócitos utilizando os parâmetros de tamanho e granulosidade e desta forma, 

consideramos que a expressão de CD69 mostrada nos resultados é em linfócitos 

(Figura 4). Em relação à expressão de HLA-DR, como fizemos dupla marcação, 

mostramos a expressão de HLA-DR na população de células T (CD3+) . 

 

 
Figura 4. População de células analisadas quanto a expressão de CD69. Foi feita a aquisição de 
10.000 eventos e para análise da expressão de CD69 foi feita a seleção da população de interesse 
de acordo com tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 

 

3.25 Determinação da expressão de granzima B 
  

Para determinação da expressão de granzima B, as PBMC foram fixadas e 

permeabilizadas utilizando um Kit descrito previamente, pois trata-se de uma 

proteína intracelular. Após, as células foram incubadas com anticorpo anti-granzima 

B conjugado com aloficocianina (APC) (IC2906A; R&D Systens). A intensidade de 

fluorescência foi determinada por citometria de fluxo e os dados foram analisados 

utilizando o software FlowJo. 
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3.26 Determinação do efeito do PLX4032 na expressão e produção de SAA. 
 

5x105 células foram semeadas em placas de 6 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Após 24 horas, as SK-Mel 19 e SK-Mel 19R foram estimuladas com 3 

µM e as SK-Mel 28, SK-Mel 28R, SK-Mel 29 e SK-Mel 29, com 6 µM de PLX4032 

por 48 horas. Foi verificada a expressão gênica e a produção de SAA intracelular 

conforme metodologia descrita nos itens 3.5 e 3.6. 

 

3.27 Determinação da expressão de HLA-ABC e HLA-DR em melanomas 
 

5X104 células foram semeadas em placas de 12 poços em meio DMEM com 

10% de SFB. Após atingirem 70% de confluência, as células foram estimuladas com 

10 µg/mL de SAA e foram cultivadas por mais 48 horas em meio DMEM com 2% de 

SFB. Após este período as células foram tripsinizadas e incubadas separadamente 

com os anticorpos anti-HLA-ABC-PE (129983-73; eBioscience) e anti-HLA-DR-PE 

(12-9956-73; eBioscience) e em seguida foi feita a leitura da expressão destes 

marcadores por citometria de fluxo. A análise dos dados foi feita utilizando o 

software FlowJo. 

 

3.28 Análise estatística 
 

Todos os resultados foram obtidos a partir de no mínimo três ensaio 

independentes, realizados em triplicata, com exceção dos ensaios realizados com a 

linhagem primária P314. A análise estatística foi realizada utilizando o test t de 

Student para comparação entre dois grupos e análise de variância (ANOVA) seguida 

pelo teste de Newman Keuls para os experimentos que apresentavam mais de dois 

grupos. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão e os valores com p 

< 0,05 foram considerados significativos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A fim de promover o entendimento dos resultados obtidos, a presente seção 

foi dividida em três capítulos, cada um com Resultados e Discussão. 
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CAPÍTULO I 
 

Trabalho anterior mostrou que a SAA afeta a proliferação de duas linhagens 

de glioblastoma humano e apresentou efeitos duais sobre os processos de migração 

e invasão. Na linhagem de glioblastoma A172, a SAA exerce um efeito inibitório na 

migração e invasão enquanto que na linhagem T98G, ela estimula estes processos. 

Além disso, foi observado que a SAA inibe a atividade de MMPs em A172 e estimula 

a atividade das mesmas em T98G, suportando a ideia de que os efeitos observados 

nos processos de motilidade celular sejam mediados pela ação da SAA nas MMPs 

(Knebel et al., 2013). Para verificar qual a abrangência desse achado, nós 

verificamos o efeito direto da SAA nos eventos de proliferação, migração e invasão 

de um painel de linhagens de melanoma (SK-Mel 19, SK-Mel 28, SK-Mel 29, SK-Mel 

103 e SK-Mel 147). Além disso, isolamos uma linhagem primária (P314) a partir de 

aspirado de linfonodo de um paciente com melanoma a fim de verificar a 

abrangência dos efeitos da SAA sobre outros tumores além dos glioblastomas. 

 

4.1 Resultados 
 

4.1.1 Linhagens de melanoma expressam SAA e seus receptores 

 

Inicialmente avaliamos as linhagens estudadas quanto à expressão gênica e 

proteica da SAA bem como alguns de seus receptores. Observamos que todas as 

linhagens expressam mRNA para os três genes da família da SAA (SAA1, SAA2 e 

SAA4) (Figura 5). Porém, elas apresentam um perfil de expressão diferenciado. A 

SK-Mel 19 possui maior expressão de mRNA para SAA4. Em relação às SK-Mel 28, 

SK-Mel 29, SK-Mel 103, SK-Mel 147 e P314 observamos uma maior expressão dos 

genes de fase aguda (SAA1 e SAA2), em relação ao constitutivo. Assim, os 

resultados de expressão gênica de SAA nos mostram perfis de expressão variada 

dos genes da família SAA entre as diferentes linhagens de melanoma.  
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Figura 5. Expressão de mRNA da SAA em melanomas. O mRNA dos três genes da SAA foi 
determinado por PCR quantitativo em tempo real e a expressão relativa foi calculada por ΔΔCt 
utilizando a tubulina como gene endógeno. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão; 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

 

Estas linhagens também produzem a proteína SAA. Apesar de não termos 

observado liberação de SAA no sobrenadante das culturas, detectamos SAA 

intracelular em concentrações que variam muito pouco entre as linhagens (Figura 6). 

Medimos a concentração de SAA também em melanócitos, por serem as células 

precursoras dos melanomas e não detectamos SAA nem no sobrenadante e nem 

intracelular. Desta forma, a produção desta proteína pode ser uma característica 

adquirida durante o processo de transformação/malignidade de melanomas.   

 
Figura 6. Produção intracelular de SAA. A concentração de SAA foi determinada por Kit pelo 
método de ELISA (sensibilidade: 4ng/mL) e os valores foram normalizados pelo conteúdo de 
proteínas totais. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. ** é diferente de todas as 
linhagens, p<0,01; * é diferente de melanócitos, SK-Mel 147 e da P314. 
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É sabido que a SAA é um ligante promíscuo e exerce seus efeitos através da 

ligação com vários receptores celulares (Malle, Sodin-Semrl e Kovacevic, 2009). 

Antes de verificarmos os efeitos da SAA em melanomas, buscamos conhecer um 

pouco mais sobre as características das linhagens utilizadas no que diz respeito à 

receptores reconhecidos para SAA. Por isso, verificamos a expressão de TLR-2, 

TLR-4, RAGE e FPR2. 

Observamos um perfil diferente de expressão de mRNA dos receptores TLR-

2, TLR-4 e RAGE nas linhagens estudadas. O TLR-4 mostrou-se mais expresso em 

todas as linhagens, com exceção da linhagem primária P314, onde a maior 

expressão foi vista no TLR-2 (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Expressão de mRNA de receptores da SAA. A expressão de mRNA do TLR-2, TLR-4 e 
RAGE foi determinado por PCR quantitativo em tempo real e a expressão relativa foi calculada por 
ΔΔCt utilizando a tubulina como gene endógeno. Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
 

Determinamos também a expressão proteica dos receptores na superfície das 

células. Observamos que os receptores TLR-2 e TLR-4 estão expressos na 

superfície de todas as linhagens e, em concordância com o mRNA, o TLR-4 

apresentou-se bastante expresso. Em relação ao receptor RAGE, apesar de termos 

visto que as células estudadas expressam o gene para este receptor, não foi 

possível detectá-lo através do ensaio realizado. Para o receptor FPR2, apesar de 

inicialmente não termos observado a sua presença na superfície celular das 

linhagens estudadas, avançamos para um protocolo de avaliação intracelular já que 
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Chakravarti et al. (2013) havia mostrado que ele é um receptor intracelular em 

melanomas. Observamos que ele encontra-se bastante expresso em nossas 

linhagens (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Expressão dos receptores da SAA em melanomas. Os gráficos mostram a intensidade 
de fluorescência após marcação dos melanomas com anti-TRL-2, anti-TLR-4, anti-RAGE e anti-
FPR2. As linhas preta e vermelha correspondem à intensidade de fluorescência do controle 
isotípico/anticorpo secundário e do receptor, respectivamente. 
 

4.1.2 A SAA inibe a proliferação de melanomas 

O efeito da SAA na proliferação celular já é conhecido para alguns tipos 

celulares (Connolly, Veale e Fearon, 2011; Hatanaka et al., 2011; Filippin-Monteiro 

et al., 2012; Cai, Ben Freedman e Witting, 2013; Knebel et al., 2013; Nguyen et al., 

2014) e baseado na predominância de efeitos proliferativos vistos em trabalhos do 
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nosso grupo e também de outros, acreditávamos que a SAA tivesse o mesmo efeito 

em melanomas. Entretanto, observamos que a SAA (10 µg/mL) inibiu a incorporação 

de 3[H]-timidina em quatro das seis linhagens estudadas após 48 horas de estímulo 

(Figura 9). Inibição significativa também foi observada após 7 dias de estímulo com 

a SAA, sendo ela recolocada a cada 48 horas, após a troca do meio de cultura 

(Figura 10).  

 

 
Figura 9. A SAA inibiu a proliferação de melanomas. (A) As linhagens de melanoma foram 
estimuladas com 10 µg/mL de SAA e após 48 horas foi realizado ensaio de proliferação pelo método 
de incorporação de 3[H]–timidina. Os dados foram obtidos em cintilações por minuto (cpm) e 
calculados como proliferação relativa ao controle. Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão, ***p<0,001; (B) Imagens representativas do ensaio de proliferação (aumento de 200X, zoom 
óptico de 2,4) 
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Figura 10. A SAA inibiu a proliferação de melanomas e provocou alterações na morfologia 
celular. (A) As linhagens de melanoma foram estimuladas com 10 µg/mL de SAA a cada 48 horas e, 
após 7 dias foi realizado ensaio de proliferação pelo método de incorporação de 3[H]–timidina. Os 
dados foram obtidos em cintilações por minuto (cpm) e calculados como proliferação relativa ao 
controle. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão, ***p<0,001 (B) Imagens 
representativas do ensaio de proliferação (aumento de 200X, zoom óptico de 2,4). 
 

 

Num ensaio preliminar de proliferação utilizando CFSE para duas linhagens, 

também observamos que a SAA (5 µg/mL) induziu uma redução nos índice de 

divisão e de proliferação (Figura 11). 
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Figura 11. A SAA inibiu o índice de proliferação e de divisão de melanomas. As linhagens SK-
Mel 19 e SK-Mel 147 foram marcadas com CFSE e estimuladas com 5 e 20 µg/mL de SAA por 24 e 
48 horas. A fluorescência do CFSE foi medida por citometria de fluxo e os índices de proliferação e 
divisão foram calculadas pelo software FlowJo de acordo com a porcentagem de células presentes 
em cada geração. As tabelas mostram os valores referentes ao tratamento com 5 µg/mL de SAA. 
 

Outro ensaio que avalia a capacidade proliferativa de células é o ensaio 

clonogênico, que é frequentemente utilizado no estudo do efeito de terapias anti-

neoplásicas (Franken et al., 2006). Neste ensaio as linhagens de melanoma ficaram 

em contato com o a SAA (5 µg/mL) por 14 dias, sendo ela readicionada a cada 48 

horas, e observamos que houve uma redução na capacidade de formação de 

colônias nas quatro linhagens analisadas (Figura 12). Desta forma, a SAA parece 

exercer um efeito citotóxico em melanomas quando é mantida em cultura por longos 

períodos.  

 

 
Figura 12. A SAA diminuiu a formação de colônias. (A) As linhagens de melanoma foram 
estimuladas com SAA (5 µg/mL) a cada 48 horas e, após 14 dias, as colônias foram coradas e foi 
verificado o número de colônias formadas. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão; 
*p<0,05; **p<0,01; (B) Imagem representativa do ensaio clonogênico adquirida no MS FX-PRO 
(Carestream Healthy Inc.,USA). 
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Como a SAA apresentou efeitos inibitórios em três diferentes ensaios de 

proliferação, temos subsídios para dizer que ela inibe a proliferação de melanomas. 

Avaliamos então o efeito da SAA (10 µg/mL) no ciclo celular após 48 horas de 

estímulo. Observamos que em uma das linhagens (SK-Mel 19) a SAA provocou uma 

redução na porcentagem de células na fase S do ciclo (Figura 13), corroborando 

com os dados de incorporação de 3[H]-timidina que também avalia a fase S do ciclo.  

 

 
Figura 13. A SAA afetou o ciclo celular em linhagens de melanoma. As linhagens de melanoma 
foram estimuladas com SAA por 48 horas e então foram incubadas com PI e a análise das fases do 
ciclo celular foi determinada por citometria de fluxo. Os dados foram analisados utilizando o software 
FlowJo e os resultados foram expressos em média ± erro padrão; *p<0,05. 
 

 

Nosso próximo passo foi verificar se a SAA (10 µg/mL) altera a viabilidade 

celular e para isso utilizamos o corante azul de trypan que distingue as células 

viáveis das não viáveis. Após 48 horas de cultura não observamos diferença 

significativa entre o grupo controle e o grupo tratado com SAA tanto no número de 

células viáveis como nas células não viáveis (Figura 14).  
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Figura 14. A SAA não alterou a viabilidade das linhagens de melanoma. As linhagens de 
melanoma foram estimuladas com 10 µg/mL SAA por 48 horas e então foram incubadas com azul de 
trypan para avaliação da viabilidade celular. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. 

 

Avaliamos também a morte celular por apoptose e necrose utilizando um 

ensaio de citometria de fluxo, após 48 horas de estimulo com SAA (10 µg/mL). 

Novamente, observamos que a SAA não alterou a viabilidade das linhagens de 

melanoma (Figura 15). Assim, apesar da SAA ter apresentado um efeito anti-

proliferativo em 48 horas, este efeito não foi devido a alteração da viabilidade 

celular. 
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Figura 15. A SAA não induziu necrose ou apoptose em melanomas após 48 horas de estímulo. 
O gráfico mostra a intensidade de fluorescência da anexina V no eixo Y e do iodeto de propídio no 
eixo X. O gráfico é representativo de três experimentos independentes realizados em triplicata.  

 
 

A senescência replicativa é um fenômeno estável em que as células 

“desligam” o ciclo celular sem perda da viabilidade e adquirem alterações 

morfológicas como o aumento do volume celular e a formação de vacúolos (Saab, 

2011). A forma mais comum de detectar senescência é através da determinação da 

atividade da β-galactosidase, que consiste na clivagem de um substrato (X-Gal) em 

pH 6.0, pela β-galactosidase, com formação de um produto de cor azul. Realizamos 

este ensaio, utilizando doxorrubicina (200nM) como controle positivo da reação e 

observamos que após 48 horas de estímulo com SAA houve uma indução muito leve 

na senescência em apenas uma linhagem (SK-Mel 147) (Figura 16). Apesar de não 
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termos analisado outros parâmetros relacionados à senescência celular, 

acreditamos que dependendo da linhagem, a SAA possa estar induzindo o 

desligamento do ciclo celular tornando-as senescentes.  

 

 
Figura 16. A SAA aumenta a atividade de β-galactosidase em uma linhagem de melanoma. As 
células foram estimuladas com 10 µg/mL de SAA por 48 horas. Após este período foi adicionado o 
substrato da reação, X-Gal, o qual foi incubado por 12 horas para verificação da presença de 
coloração azulada que indica senescência nas célula. Doxorrubicina (200nM) foi utilizada como 
controle positivo da reação. As imagens foram obtidas com microscópio óptico (aumento de 200X) e 
são representativas de um único experimento.  

 

Observamos na figura 10 que quando a SAA esteve presente nas culturas 

durante sete dias houve alterações morfológicas nas linhagens SK-Mel 19 e SK-Mel 

28. Escolhemos a primeira linhagem e investigamos se estas alterações seriam 

indicativas de morte celular. Utilizando o ensaio de citometria de fluxo para avaliar 

apoptose e necrose observamos que houve um aumento na porcentagem de células 

positivas para a marcação com anexina V, ou seja, aumentou o número de células 

positivas para apoptose (Figura 17A). Para confirmar este resultado utilizamos um 

corante fluorescente, o Hoechst 33342, que detecta condensação de cromatina 

associada à apoptose. Apesar de não observarmos a presença de corpos 

apoptóticos, observamos a presença de núcleos com formato de “rim”, diferente do 

formato circular observado no grupo controle (Figura 17B), indicando a presença de 
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condensação da cromatina, o que indica início de um processo apoptótico. Assim, a 

SAA foi capaz de induzir apoptose de melanomas. 

 

 
Figura 17. A SAA induziu apoptose da SK-Mel 19. As células foram estimuladas com SAA por 7 
dias, sendo o estímulo readicionado a cada 48 horas. (A) O gráfico mostra a intensidade da 
fluorescência da Anenixa V no eixo Y e do Iodeto de propídio no eixo X, demonstrando morte celular 
por apoptose e necrose, respectivamente; (B) Imagem representativa do ensaio de apoptose com o 
corante fluorescente Hoechst 33342. As setas brancas indicam a presença de núcleos com 
condensação de cromatina. As imagens foram obtidas em microscópio de fluorescência 
(excitação/emissão ~350/461), com aumento de 400x. 

4.1.3 A SAA afeta processos de invasividade de melanomas independente de 

MMPs 

 

 Uma característica importante das células tumorais é a capacidade 

migratória, a qual proporciona a invasão aos tecidos subjacentes. Utilizamos o 

ensaio de ferida para determinar os efeitos da SAA (5 µg/mL) no processo de 

migração das linhagens de melanoma e observamos que a SAA inibiu a migração da 

SK-Mel 147 e da P314 (Figura 18). 
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Figura 18. A SAA inibiu a migração de linhagens de melanoma. O ensaio de migração foi 
realizado pelo ensaio de ferida, e as imagens foram feitas nos tempos zero e 24 horas após o 
estímulo com 5 µg/mL de SAA. (A) A área migrada foi calculada utilizando o programa AxioVision 
Release 4.8 e os resultados foram expressos em média ± erro padrão; *p<0,05; ***p<0,001; (B) 
Imagem representativa do ensaio de migração (aumento de 100X, zoom ótico de 2,4). 
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Determinamos também o efeito da SAA (5 µg/mL) na invasão de melanomas 

utilizando o ensaio em insertos (transwell) recobertos com Matrigel (matriz composta 

basicamente de laminina e colágeno tipo IV). Com este ensaio, observamos que a 

SAA inibiu a invasão das SK-Mel 103 e SK-Mel 147, aumentou a invasão da P314 e 

não exerceu efeito nas SK-Mel 19 e SK-Mel 28 neste processo (Figura 19). 

 

 
Figura 19. A SAA afetou a invasão de melanomas. O ensaio de invasão foi realizado pelo método 
de transwell recoberto com Matrigel, onde as células foram estimuladas com 5 µg/mL de SAA por 48 
horas. (A) As células que invadiram o lado inferior da membrana do transwell foram fixadas, coradas 
e contadas em microscópio ótico invertido. Os resultados foram expressos como em índice de 
proliferação, e foram apresentados como média ± erro padrão; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; (B) 
Imagem representativa do ensaio de invasão (aumento de 200X, zoom ótico de 2,4). 
 

As metaloproteinases de matriz (MMPs) são uma família de endopeptidases 

que apresentam atividade proteolítica. Elas são importantes nos processos de 

migração e invasão, por degradarem componentes da MEC e regularem as 

interações célula-célula e célula-matriz (Gialeli, Theocharis e Karamanos, 2011). 

Diante disso, nós determinamos o efeito da SAA (5 µg/mL) na atividade da MMP-2 e 

MMP-9, duas gelatinases importantes na progressão do melanoma (Hofmann et al., 

2000). Observamos que a SAA não alterou a atividade da MMP-2 e não detectamos 

atividade basal da MMP-9 nas linhagens estudadas (Figura 20). 

A atividade proteolítica das MMPs é regulada por inibidores endógenos 

conhecidos como inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs). Eles se ligam 

ao domínio catalítico das MMPs, inibindo-as (Bourboulia e Stetler-Stevenson, 2010). 

Desta forma, estudamos também o efeito da SAA na concentração de TIMP-1 e 

TIMP-2 e observamos que não houve alteração na concentração dos mesmos 
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(Figura 20). Assim, concluímos que não houve envolvimento das MMP-2 e MMP-9, 

bem como de seus reguladores TIMP-1 e TIMP-2 nos efeitos da SAA na 

invasividade de melanomas. No entanto, não descartamos o envolvimento de outras 

MMPs não analisadas. 

 

 
Figura 20. A SAA não afetou MMPs e TIMPs. As células foram semeadas sobre Matrigel e foram 
estimuladas com 5 µg/mL por 48 horas e o sobrenadante foi utilizado para as determinaçoes. (A) A 
atividade enzimática da MMP-2 foi medida utilizando kit de ensaio enzimático Biotrak; (B) e (C) A 
concentração de TIMP-1 e TIMP-2  foi determinada utilizando o método de ELISA. Os resultados 
foram apresentados em média ± erro padrão.  
 

 

4.1.4 A SAA inibe a migração de melanomas através da ativação do receptor TLR-2 

 

A SAA inibiu a migração de duas linhagens de melanoma, a SK-Mel 147 e a 

P314. Escolhemos a SK-Mel 147 para avaliarmos o receptor envolvido neste 

fenômeno. Para isso, utilizamos anticorpos neutralizantes para os receptores TLR-2, 

TLR-4 e RAGE e um antagonista do receptor FPR2 que foram adicionados ao 

ensaio de migração uma hora antes da adição de SAA (5 µg/mL). Vimos que na 

presença de anti-TLR-2 a SAA não foi capaz de exercer efeito inibitório na migração 

da SK-Mel 147, enquanto que o bloqueio dos demais receptores não interferiu no 

efeito (Figura 21). Assim, parece que a SAA inibe a migração de melanomas através 

da ligação com o TLR-2. 
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Figura 21. O bloqueio do receptor TLR-2 impediu o efeito da SAA na migração da SK-Mel 147. 
A migração foi determinada pelo ensaio de ferida na presença ou não de anticorpos neutralizantes 
anti-TLR2, anti-TLR4 e anti-RAGE e de um antagonista de receptor WRW4, que foram adicionados 
ao ensaio uma hora antes do estímulo com SAA (5 µg/mL). As imagens foram feitas nos tempos zero 
e 24 horas e a área migrada foi calculada utilizando o programa AxioVision Release. Os resultados 
foram expressos em média ± erro padrão; *** é diferente do grupo controle (p<0,001); ### é diferente 
da SAA (p<0,001). 
 

4.1.5 A SAA induz a produção de citocinas em melanomas 

 

O microambiente inflamatório e a presença de citocinas desempenham um 

papel importante na iniciação e progressão do tumor (Karin e Greten, 2005; 

Melnikova e Bar-Eli, 2009). Assim, verificamos o efeito da SAA na produção de IL-6, 

IL-8 e TNF-α por serem citocinas importantes no microambiente do melanoma.  

A SAA aumentou a produção de IL-6 em todas as linhagens estudadas, 

mesmo nas linhagens que não produzem esta citocina basalmente. Em relação à IL-

8, a SAA induziu um aumento na sua produção na maioria das linhagens. Já o TNF-

α não é produzido por nenhuma das linhagens em condições basais. Apesar disso, a 

SAA induziu sua produção em duas delas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Efeito da SAA na produção de citocinas  

pg/mg prot. SK-Mel 19 SK-Mel 28 SK-Mel 103 SK-Mel 147 
C SAA C SAA C SAA C SAA 

IL-6 - 45,41** - 73,03* 6,79 34,59*** 1,87 264,97*** 
IL-8 3191,91 4562,0 1468,4 8414,4* 29,59 1922,83*** 42,59 2026,85*** 
TNF-α - - - - - 115,92*** - 146,68*** 

 
A quantificação das citocinas foi determinada no sobrenadante das culturas estimuladas com 10 µg/mL de SAA 
por 48 horas, utilizando o método de ELISA (DuoSet, R&D Systens). Os resultados foram ajustados pelo 
conteúdo de proteínas totais e foram expressos em média; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

4.1.6 IL-10 induz produção de SAA em melanomas 

 

Diversos indutores de SAA já foram descritos. Aqui, testamos o efeito da IL-

10 (2 ng/mL) em melanomas para verificar se esta citocina pode ser considerada 

também uma indutora de SAA. 

Nós observamos um aumento na expressão de mRNA de SAA1 e SAA2 na 

SK-Mel 19 após estímulo com IL-10. Em relação à proteína, observamos aumento 

moderado de SAA na SK-Mel 19 e na SK-Me 147 (Figura 22) o que caracteriza IL-10 

como um indutor de SAA. 

 

 
Figura 22. A IL-10 induziu a expressão e produção de SAA em melanomas. As linhagens foram 
tratadas com 2ng/mL de IL-10 por 24 horas. (A) A expressão gênica de SAA foi determinada por PCR 
em tempo real; (B) A concentração intracelular de SAA foi determinada pelo método de ELISA e os 
valores foram normalizados pelo conteúdo de proteínas totais. Os resultados foram expressos em 
média ± erro padrão; *p<0,05. 
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4.2 Discussão 
 

 A SAA é expressa em diversos tipos de tumores como carcinoma renal 

e cervical, câncer endometrial, carcinoma de ovário e cólon, gliomas e melanomas 

(Gutfeld et al., 2006; Michaeli et al., 2008; Cocco et al., 2010; De Santo et al., 2010; 

Paret et al., 2010; Urieli-Shoval et al., 2010; Knebel et al., 2013; Ren, Y. et al., 2014) 

e sugere-se que as células tumorais sejam a principal fonte da SAA presente tanto 

no soro como no tecido tumoral de pacientes com câncer (De Santo et al., 2010; 

Ren, Y. et al., 2014). Nós observamos que a expressão de mRNA de SAA em 

nossas linhagens foi acompanhada de sua síntese proteica (Figuras 5 e 6). No 

entanto, a produção de SAA não é apenas uma característica de células 

neoplásicas. Produção extra-hepática de SAA também se dá em macrófagos, 

adipócitos, fibroblastos, células endoteliais entre outras (Steel et al., 1996; Walder et 

al., 2002). Apesar de não termos avaliado a expressão gênica de SAA em 

melanócitos, vimos que estas células não produziram a proteína. Desta forma, a 

produção de SAA pode ser uma característica adquirida durante o processo de 

transformação ou de malignidade em melanomas. Por exemplo, Sasaki et al. (2014) 

mostraram que nódulos hepatocelulares com marcação positiva para SAA 

apresentam maior risco para transformação maligna em relação aos que não 

expressam SAA. 

As linhagens utilizadas neste estudo também expressaram os principais 

receptores para SAA que foram já associados à processos de malignidade (Figuras 

7 e 8). Estudos tem mostrado que a expressão de RAGE varia muito em células de 

melanoma e que nem todas as linhagens expressam este receptor (Hsieh et al., 

2003). Já para os receptores do tipo toll, tem sido mostrado que eles estão super-

expressos em melanomas (Goto et al., 2008), o que está de acordo com nossos 

resultados. Outro receptor para SAA que tem sido estudado em melanomas é o 

FPR2 (conhecido também por FPRL1), porém, este receptor é intracelular nestas 

células (Chakravarti et al., 2013) e foi o que observamos, nossas linhagens 

expressam FPR2 apenas intracelularmente. 

Estudos de correlação associaram a elevada concentração sérica de SAA em 

pacientes com melanoma a um mau prognóstico (Findeisen et al., 2009; De Santo et 

al., 2010) e como vimos, melanomas produzem SAA. Ainda se questiona porque 

esta proteína inflamatória é produzida no microambiente tumoral e ao que parece a 
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SAA apresenta efeitos que se diferenciam de acordo com o tipo celular. Em 

melanomas, sabe-se apenas que a SAA apresenta efeitos duais. Ela induz 

neutrófilos a produzirem IL-10, o que levaria a uma inibição da resposta imune anti-

tumoral e desta forma esta ela seria utilizada no imuno escape. Por outro lado, ela 

estaria envolvida na interação entre células NKT e neutrófilos produtores de IL-10, 

suprimindo a capacidade supressora destes últimos (De Santo et al., 2010). 

O efeito da SAA na proliferação celular já é conhecido para fibroblastos 

(Connolly, Veale e Fearon, 2011; Hatanaka et al., 2011), pré-adipócitos (Filippin-

Monteiro et al., 2012) e para linhagens celulares de glioblastoma humano (Knebel et 

al., 2013), onde observa-se que a SAA atua como um fator de crescimento, 

aumentando a proliferação destas células. Entretanto, ela inibe a incorporação de 
3[H]-timidina e causa apoptose de células amnióticas (Jo et al., 2007), inibe a 

proliferação de linfócitos, células Hela (adenocarcinoma cervical), células de 

linhagem de fibroblasto pulmonar fetal MRC5 (Peristeris et al., 1989) e de células 

endoteliais (Shainkin-Kestenbaum et al., 1996). Recentemente foi visto que as 

isoformas SAA1.1 e 1.3 inibem a formação de tumores e o desenvolvimento de 

angiogênese e que a produção destas duas isoformas da proteína SAA1 está 

negativamente relacionada com a capacidade de formação de tumores (Lung et al., 

2014). Além disso, a SAA apresenta regiões que correspondem aos peptídeos 

YIGSR (Preciadopatt et al., 1994) e já foi relatado que peptídeos YIGSR apresentam 

atividade inibitória no crescimento tumoral (Iwamoto et al., 1996) o que levou 

Preciado-Patt et al. (1994) a sugerirem que a SAA apresenta um papel no combate à 

malignidade.  

Recentemente, também foi observado que a SAA apresenta efeitos opostos 

em culturas de células gliais, aumentando a viabilidade de células da micróglia 

através da redução da apoptose e inibindo o crescimento de astrócitos através da 

regulação do ciclo celular (Yu et al., 2014). Nossos dados mostraram que a SAA 

inibiu a incorporação de 3[H]- timidina, diminuiu o índice de divisão e de proliferação 

e reduziu a capacidade de formação de colônias (Figuras 9, 12 e 13), mostrando que 

ela inibe a proliferação de linhagens de melanoma. Assim, observa-se que 

realmente o efeito da SAA na proliferação pode variar amplamente dependendo do 

tipo celular.  

Para avaliarmos o mecanismo pelo qual a SAA inibiu a proliferação das 

linhagens de melanoma, nós estudamos o efeito da SAA no ciclo celular e na 
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viabilidade das células. Apesar de não termos observado alteração na viabilidade 

das linhagens estudadas após 48 horas de exposição à SAA, vimos que houve uma 

redução da quantidade de células na fase S do ciclo na SK-Mel 19 (Figura 13), 

sugerindo que a SAA pode estar inibindo a proliferação de melanomas através da 

regulação do ciclo celular.  

A senescência celular é caracterizada por ser um estado de parada de ciclo 

celular, no qual as células permanecem estáveis e metabolicamente ativas por 

longos períodos (Chen, 2000). Diante disso, avaliamos a atividade de β-

galactosidase por ser um dos principais marcadores de células senescentes. 

Observamos que houve um pequeno aumento da atividade da β-galactosidase na 

SK-Mel 147. Apesar disso, precisam ser avaliados outros marcadores para 

afirmarmos se a SAA é indutora de senescência nestas células.   

Em períodos mais longos de exposição à SAA (7 dias de estímulo), 

observamos que as linhagens SK-Mel 19 e SK-Mel 28 sofreram alterações 

morfológicas (Figura 10). Investigamos este achado e observamos que a SAA 

aumentou a porcentagem de células positivas para anexina V (Figura 17A), um 

marcador de apoptose. Para confirmarmos este dado, utilizamos um corante 

fluorescente (Hoechst 33342) que marca o núcleo das células e observamos a 

presença de cromatina condensada que é caracterizada pela presença dos núcleos 

com formato de “rim” nas células tratadas com SAA (Figura 17B), confirmando que a 

SAA induziu a apoptose da linhagem SK-Mel 19. Kho et al. (2008) mostrou que a 

super-expressão dos genes SAA1 e SAA2 inibe o crescimento da linhagem de célula 

epitelial mamária HC11 e acelera o desenvolvimento de apoptose. Além disso, o 

desenvolvimento de apoptose destas células, em condições privadas de soro, foi 

acompanhada pelo aumento na expressão de SAA. O contrário também aconteceu, 

a redução da apoptose foi acompanhada pela redução da expressão da proteína, 

mostrando que existe uma relação entre expressão de SAA e apoptose. Para 

evitarmos a inibição do efeito da SAA, todos os experimentos onde adicionamos 

esta proteína como estímulo, foram realizados em condições com baixas 

concentrações de soro fetal bovino. Desta forma, acreditamos que em nossos 

experimentos a SAA pode ter acelerado o processo de apoptose induzido por 

condições privadas de soro, já que no grupo controle observamos marcação positiva 

para anexina V em aproximadamente 17% das células (Figura 17A). De qualquer 
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forma, a SAA parece exercer efeitos citostáticos em períodos menores de estímulo 

que se tornam citotóxicos após exposição contínua.  

A migração das células tumorais acompanhada pela invasão aos tecidos 

subjacentes é um dos pré-requisitos para que ocorram as metástases, principal 

causa de morte em melanomas (Zbytek et al., 2008). Os processos de migração e 

invasão ocorrem pois as células tumorais adquirem a capacidade de se 

movimentarem e também porque ocorrem alterações favoráveis ao movimento na 

MEC, devido a ação de endopeptidases que degradam a MEC (Gaggioli e Sahai, 

2007). As principais endopeptidases que exercem essa função são as 

metaloproteonases de matriz (MMPs) que estão diretamente envolvidas com a 

progressão do tumor (Folgueras et al., 2004). Tem sido demonstrado que a SAA 

apresenta efeitos em processos relacionados à migração e invasão de células 

tumorais. A SAA aumentou a migração e a invasão de células de osteosarcoma 

através do aumento da expressão da integrina αvβ3 (Ren, P. et al., 2014). e também 

estimulou a formação de filopódios e lamelipódios, induziu a ligação às integrinas 

αvβ3 e β1 e a desmontagem da actina, com consequente aumento da migração de 

células endoteliais dérmicas e de fibroblastos sinoviais de artrite reumatoide 

(Connolly, Veale e Fearon, 2011). Já é sabido que existe uma correlação entre a 

concentração de SAA e MMPs em câncer metastático (Kanoh et al., 2013) e ainda 

neste contexto, Paret et al. (2010) observaram que ela é capaz de induzir invasão 

acompanhada de aumento da expressão de MMP-9 em linhagens de carcinoma 

renal.  

Em estudo recente realizado em nosso laboratório utilizando duas linhagens 

de glioblastoma humano, foi observado que a SAA aumentou a migração, invasão e 

atividade das MMP-2 e MMP-9 na linhagem T98G, porém, exerceu o efeito oposto 

na linhagem A172 (Knebel et al., 2013). Neste estudo, nós observamos que a SAA 

inibiu a migração e/ou invasão da maioria das linhagens estudadas, apresentando 

efeito contrário apenas na invasão da linhagem P314 (Figuras 18 e 19). A fim de 

buscarmos uma relação deste efeito com a atividade de MMPs, determinamos o 

efeito da SAA na atividade das MMP-2 e MMP-9 e na concentração de seus 

reguladores TIMP-1 e TIMP-2. Não detectamos atividade de MMP-9 em nossas 

linhagens e observamos que a SAA não afetou a atividade da MMP-2 em 

melanomas (Figura 20A). O mesmo foi observado em relação aos TIMPs, a SAA 

não afetou a concentração dos mesmos (Figuras 20 B e C). Assim, o mecanismo 
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pelo qual a SAA afetou os processos de invasividade em melanomas não é mediado 

pela ação das MMP-2 e MMP-9. No entanto, não descartamos o envolvimento de 

outras endopeptidases. 

Para que as células invadam tecidos subjacentes elas se movimentam 

através da MEC emitindo protrusões e formado complexos de adesão com as 

proteínas da MEC, através das integrinas (Gaggioli e Sahai, 2007). Tem sido 

demonstrado que peptídeos ou compostos que impedem a adesão de células 

tumorais, inibem a migração das mesmas. Isto é verdade também para melanomas 

em que moléculas inibidoras de adesão o fazem tanto em modelos in vitro, como no 

desenvolvimento de metástases in vivo (Karasawa et al., 1997; Tang et al., 2010). 

Recentemente, Lung et al. (2014) mostraram que as proteínas SAA1.1 e 1.3 inibiram 

a adesão focal e o estresse de fibra através do bloqueio da integrina αVβ3. Além 

disso, Preciado-Patt et al. (1994) mostrou que tanto a SAA como seus peptídeos 

inibiram a adesão de células de linfócitos T e de melanomas à laminina ou 

fibronectina sugerindo que a SAA direta, ou indiretamente através de seus 

peptídeos, pode estar envolvida na inibição do processo metastático dependente de 

integrina. Dessa forma, a inibição dos processos de migração e invasão provocados 

pela SAA podem estar associados a um efeito anti-adesivo ou mesmo à sua ligação 

às proteínas da MEC presentes no Matrigel que consequentemente impediram a 

formação de adesões entre células de melanoma e MEC. 

As respostas mediadas pela SAA possuem bases moleculares complexas, 

envolvendo a interação entre múltiplos domínios funcionais da proteína com 

moléculas de superfície celular (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). Nosso grupo 

descreveu que a SAA pode atuar como um ligante endógeno de TLR4 (toll-like 

receptor 4) (Sandri, Rodriguez, et al., 2008). No entanto, sabe-se que ela também 

pode se ligar a outros receptores como o TLR2 induzindo a expressão de algumas 

citocinas (Cheng et al., 2008). Nossos resultados mostraram que o efeito da SAA na 

migração de melanomas parece envolver o receptor TLR-2 já que, quando o 

receptor TLR-2 foi bloqueado, a SAA não inibiu a migração da linhagem citada, 

enquanto que o bloqueio dos demais receptores não alterou o efeito da SAA (Figura 

21).  

Melanomas podem ser ativados por ligantes endógenos via receptores do tipo 

toll, o que estimula a produção de citocinas e quimiocinas que contribuem para a 

inflamação observada no microambiente tumoral. Além disso, a expressão destes 
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receptores nas células do microambiente do melanoma tem sido associada a um 

mau prognóstico (Eiro et al., 2013). A ativação de TLR-2, TLR-3 e TLR-4 induz a 

migração de melanomas, que parece estar envolvida com o desenvolvimento de 

metástases (Goto et al., 2008). Por outro lado, a ativação da linhagem de melanoma 

B16 via TLR-4, aumenta a resposta imune anti-tumoral (Gonzalo Nunez et al., 2012). 

Além disso, a ativação de TLR-3 inibe o crescimento de melanomas (Chiba et al., 

2013), o que também pode ser observado pela ativação de TLR-2 (Oldford et al., 

2010). Diante disso, parece que a ativação de receptores do tipo toll está envolvida 

tanto em efeitos pró- como anti-tumorais e em nossos experimentos o TLR-2 parece 

estar envolvido no processo de inibição de pelo menos uma das linhagens de 

melanoma.  

As citocinas compõem parte dos produtos solúveis encontrados no tumor que 

participam efetivamente na progressão do câncer (Karin e Greten, 2005). É bem 

descrito que a SAA induz a produção de uma variedade de citocinas por tipos 

variados de células (Furlaneto e Campa, 2000; Sandri, Hatanaka, et al., 2008; 

Knebel et al., 2013). Em melanomas, o que se sabe é que a SAA induz a produção 

de IL-10 em neutrófilos de pacientes com este tumor (De Santo et al., 2010). Nós 

observamos aqui que a SAA induziu a produção de IL-6, IL-8 e TNF-α em linhagens 

de melanoma (Tabela 3) e em relação à IL-10, vimos o contrário, a IL-10 induziu a 

produção de SAA em melanomas (Figura 22).  

A IL-6 está envolvida na carcinogênese associada à inflamação. Ela é capaz 

de promover crescimento tumoral através da inibição de apoptose e induzir 

angiogênese. Em melanomas, já foi descrito que a IL-6 atua inibindo o crescimento 

tumoral (Sun et al., 1992; Hong, Angelo e Kurzrock, 2007). No entanto, a função 

biológica específica da IL-6 em melanomas ainda é desconhecida (Hoejberg, 

Bastholt e Schmidt, 2012). A IL-8, quando produzida por melanomas, está 

relacionada com aumento da angiogênese, crescimento tumoral, e aumento do 

potencial metastático (Ria et al., 2010). 

Além de influenciar no microambiente, a IL-6 e a IL-8 têm um papel 

indispensável na senescência (Kuilman et al., 2010) e células em senescência 

produzem IL-6, a qual atua de forma parácrina, uma vez que esta citocina se faz 

necessária para parada de ciclo celular (Kuilman et al., 2008) Outros trabalhos com 

linhagens celulares de melanoma já relataram que a IL-6 induz inibição do 

crescimento tumoral e indução de parada de ciclo celular (Oh et al., 1997; 
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Kortylewski et al., 1999). A SAA leva a ativação do fator de transcrição C/EBPβ (He 

et al., 2006) e a ativação deste fator está relacionada à senescência, uma vez que 

ele induz produção de IL-6 e IL-8 (Kuilman et al., 2008). Apesar de não ter relatos da 

ligação da SAA com senescência, nós observamos que a SAA aumentou a atividade 

de beta-galactosidase na SK-Mel 147 e também a produção de IL-6 e IL-8. Além 

disso, Xue et al. (2007) mostram uma conexão entre senescência e inflamação. 

A SAA induziu a produção de TNF-α em duas linhagens de melanoma. 

Apesar deste aumento não ter sido observado na linhagem que a SAA induziu 

apoptose, Kho et al. (2008) viram que o aumento da apoptose em células epiteliais 

da glândula mamária induzida por TNF-α, é mediada pela SAA. Assim, o aumento 

de TNF-α induzido por SAA pode estar envolvido nos efeitos da SAA em 

melanomas. Apesar da sua natureza imunossupressora, De Santo et al. (2010) 

mostraram que a IL-10 exerce efeitos diferentes no contexto do melanoma 

aprsentando tanto efeitos pró- como anti-tumorais. Além disso, a IL-10 parece estar 

envolvida na imuno rejeição de tumores (Mocellin et al., 2004). Nós observamos que 

a IL-10 induz a produção de SAA em melanomas, no entanto, não sabemos qual a 

relação deste efeito com os efeitos observados. 

 Finalizando, vimos que a SAA apresentou efeito inibitório em processos 

importantes relacionados à progressão de melanomas. Porém, nos chama a atenção 

a grande variabilidade de respostas dependente da linhagem de melanoma. A 

contribuição da proteína sintetizada pelo tumor versus uma produção sistêmica não 

é simples de ser avaliada e, apesar de ela estar aumentada em soro de pacientes 

com melanoma, não podemos deixar de considerar que este aumento pode ser 

devido à uma resposta sistêmica à presença do tumor. Assim, de uma forma geral 

observamos que não pode ser simplesmente atribuída uma função pró- ou anti-

tumoral para SAA, mas que esta proteína inequivocamente afeta os processos de 

proliferação e de invasividade. Além disso, esse mesmo comportamento foi 

observado para várias citocinas consideradas pleiotrópicas em tumores. 
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CAPÍTULO II 
 

A necessidade de se estudar sistemas onde há interação entre a célula 

tumoral e outros tipos celulares é necessária devido a influência que o 

microambiente exerce sobre o tumor. A SAA como uma proteína inflamatória, tem 

chamado nossa atenção por estar associada ao estadiamento do tumor (Findeisen 

et al., 2009; De Santo et al., 2010), ter efeitos diretos sobre células tumorais (Knebel 

et al., 2013) e células do sistema imune (Urieli-Shoval, Linke e Matzner, 2000). 

Apesar disso, a importância da SAA na regulação do microambiente tumoral foi 

muito pouco estudada. De Santo abordou um papel dual desta proteína no câncer, 

onde a SAA induziu a produção de IL-10 em neutrófilos de pacientes com melanoma 

o que reduz a proliferação de células T citotóxicas, porém a SAA também promove a 

interação entre estes neutrófilos e células iNKT, restaurando a proliferação das 

células T e abolindo a secreção de IL-10. Além disso, recentemente Lee et al. (2014) 

mostraram que a SAA aumenta a atividade supressora de células supressoras 

derivadas da linhagem mielóide (MDSCs), acelerando o crescimento tumoral.  

No capítulo anterior mostramos os efeitos diretos da SAA em células de 

melanoma. Neste, nosso objetivo foi verificar o papel da SAA na interação entre 

tumor e sistema imune. Para isso, realizamos ensaios de co-cultura entre linhagens 

de melanoma e células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de doadores 

saudáveis. 
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4.3 Resultados 
 

4.3.1 A SAA ativa a resposta anti-tumoral em PBMC 

 

Nós padronizamos um modelo de co-cultura entre linhagens de melanoma 

humano e PBMC, na proporção de 1:50 (Tumor:PBMC), que foram cultivados em 

placas de 96 poços em formato de “U”, durante 72 horas. Estas placas foram 

utilizadas para que a maior parte das células tumorais estivessem em contato com 

as células imune. Conforme descrito na seção de Materiais e Métodos, as linhagens 

de melanoma SK-Mel 19, SK-Mel 28 e SK-Mel 29 foram semeadas 24 horas antes 

de iniciar a co-cultura com as PBMC. Então, as células foram estimuladas com SAA 

(10 µg/mL) no tempo zero, ou seja, no instante em que as PBMC foram adicionadas 

em co-cultura com as células de melanoma. Após 72 horas, as PBMC foram 

retiradas e as células de melanoma foram contadas em câmara de Neubauer 

utilizando o corante azul de trypan. 

Nas condições deste estudo a SAA não afetou diretamente o crescimento das 

células tumorais. Na proporção entre células tumorais e PBMC utilizada, houve 

morte apenas na SK-Mel 29. Quando a co-cultura foi estimulada com SAA, 

observamos que houve morte tumoral em todas as três linhagens estudadas (Figura 

23A), isto é, a SAA ativou uma resposta anti-tumoral das PBMC. 

 

4.3.2 A interação célula-célula e fatores solúveis compõem o efeito anti-tumoral da 

SAA 

 

As células do sistema imune podem induzir a morte das células-alvo tanto por 

mecanismos dependentes de contato como por mecanismos secretórios (Arancia, 

Malorni e Donelli, 1990). Para verificar se o efeito anti-tumoral observado é 

dependente do contato PBMC-melanoma, nós realizamos um ensaio de co-cultura 

com condições semelhantes ao ensaio mencionado acima, entretanto, utilizamos um 

sistema de transwell com o qual as PBMC foram separadas das células de 

melanoma por insertos contendo uma membrana de 0,4 µm. Este sistema permite a 

difusão de fatores solúveis no meio ao mesmo tempo que bloqueia o contato direto 
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entre melanomas e PBMC. Após 72 horas, contamos as células tumorais em câmara 

de Neubauer utilizando o corante azul de trypan. 

Com este ensaio observamos que a co-cultura inibe o crescimento da SK-Mel 

29, conforme ocorreu no ensaio envolvendo contato. Além disso, a presença de SAA 

na co-cultura induziu uma diminuição no número de células das linhagens SK-Mel 28 

e SK-Mel 29 (Figura 23B). Com isso, mostramos que a SAA induz lise das linhagens 

SK-Mel 28 e 29 também através da produção de fatores secretados no meio, 

enquanto que o efeito observado na SK-Mel 19 é menos susceptível aos fatores 

solúveis.  

Para confirmarmos o envolvimento de moléculas solúveis produzidas pelas 

PBMC no efeito anti-tumoral observado na co-cultura, nós cultivamos as mesmas 

linhagens com meio fresco (MF) e com meio condicionado proveniente da cultura de 

PBMC (MC-PBMC) e PBMC tratado com 10 µg/mL SAA (MC-PBMC/SAA) por 72 

horas. De fato, observamos que a SAA induz as PBMC a produzirem substâncias 

solúveis que inibem o crescimento de melanomas (Figura 23C), corroborando com o 

ensaio de transwell. Além dos mecanismos secretórios consideramos também o 

envolvimento do contato célula-célula já que a magnitude de resposta dos ensaios 

com transwell e meio condicionado não foi o mesmo observado no ensaio de co-

cultura envolvendo contato. 
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Figura 23. A SAA aumentou o efeito anti-tumoral das PBMC. Contagem do número de células de 
melanoma viáveis, após serem co-cultivadas com PBMC por 72 horas, com ou sem estímulo de SAA 
(10 µg/mL). (A) A co-cultura foi realizada em placa de 96 poços, com contato entre as células; (B) a 
co-cultura foi realizada utilizando o sistema de transwell para separação das linhagens de melanoma 
das PBMC; (C) As células de melanomas foram cultivadas com meio condicionado de PBMC e PBMC 
tratado com SAA (10 µg/mL) Os resultados foram expressos em média ± erro padrão; *p<0,05; 
**p<0,01 e ***p<0,001.  
 

4.3.3 A SAA induz a ativação de linfócitos em co-cultura com linhagens de 

melanoma 

 

Como os linfócitos são as principais células efetoras envolvidas na resposta 

imune contra tumores, nós avaliamos a expressão de dois marcadores de ativação 

de linfócitos, o CD69 e o HLA-DR, em PBMC isolado e em co-cultura, bem como o 

efeito da SAA nestas mesmas condições, utilizando a técnica de citometria de fluxo. 

A expressão do HLA-DR foi verificada na população de células CD3+ (linfócitos T). 

Linfócitos T ativados expressam moléculas de superfície que os distinguem 

das células T inativas e o antígeno CD69 é um dos primeiros marcadores de 

ativação a serem induzidos nas células T ativadas (Caruso et al., 1997). Após 72 

A"
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C"



 92 

horas, as células não aderidas foram retiradas da co-cultura e, por análise em 

citometria de fluxo observamos que houve um aumento tanto na intensidade de 

fluorescência como na porcentagem de linfócitos que expressam CD69. Além disso, 

quando a co-cultura foi estimulada com SAA, houve um aumento ainda maior na 

expressão deste antígeno (Figura 24). O mesmo não foi observado quando as 

PBMC isoladas foram cultivadas apenas com SAA, indicando que para ocorrer a 

ativação dos linfócitos foi necessária a participação das células tumorais.  

 

 
Figura 24. A SAA induziu um aumento na expressão de CD69 em PBMC co-cultivadas com 
melanomas. As PBMC obtidas após a co-cultura com as linhagens de melanoma foram marcadas 
com anti-CD69-PE e (A) a intensidade de fluorescência e (B) a porcentagem de células positivas para 
CD69 foram analisadas por citometria de fluxo. Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão. #, ## e ### é diferente do CD69 em PBMC controle com p<0,05, p<0,01 e p<0,001, 
respectivamente. *p<0,05; **p<0,01.  
 

Outro antígeno que pode ser induzido a partir da ativação de linfócitos é o 

HLA-DR. Apesar de não termos visto alteração na intensidade de fluorescência, 

houve um aumento na porcentagem de linfócitos (CD3+/HLA-DR+) que expressaram 

esse marcador após a co-cultura com as linhagens SK-Mel 19 e SK-Mel 29. Além 

disso, este aumento na expressão também foi visto na co-cultura estimulada com 

SAA em todas as linhagens (Figura 25). Comparando-se o CD69 com o HLA-DR, 

vimos que apesar de observamos ativação de linfócitos pela utilização destes dois 

antígenos a expressão do HLA-DR foi menos intensa, possivelmente por tratar-se de 

um marcador tardio de ativação. De toda forma, confirmamos que os linfócitos 

encontram-se ativados em nosso modelo. 
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Figura 25. A SAA induziu um aumento de HLA-DR em linfócitos T CD3+ co-cultivados com 
melanomas. As PBMC obtidas após a co-cultura com as linhagens de melanoma foram marcadas 
duplamente com Anti-CD3-Cy7 e com anti-HLADR-PE e (A) a intensidade de fluorescência e (B) a 
porcentagem de células CD3+/HLA-DR+ foram analisadas por citometria de fluxo. Os resultados foram 
expressos em média ± erro padrão. # e ## é diferente de CD3+/HLA-DR+ controle com p<0,05 e 
p<0,01, respectivamente. *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001.  
 

4.3.4 A SAA induz a expressão de granzima B 

 

As células citotóxicas apresentam proteínas apoptóticas contidas em grânulos 

citolíticos que, quando em contato com a célula-alvo são liberadas no espaço entre 

as células. Estas proteínas são as granzimas e a perforina. Como vimos que há 

envolvimento de mecanismos de contato no efeito da SAA nas co-culturas, nós 

avaliamos o efeito desta proteína na expressão da granzima B nas PBMC que 

estiveram ou não em co-cultura com as linhagens de melanoma, utilizando a técnica 

de citometria de fluxo.  

Observamos que a SAA induziu o aumento de expressão de granzima B em 

PBMC, aumentando tanto a intensidade de fluorescência como a porcentagem de 

células que expressam esta proteína. Em relação às PBMC que estiveram em co-

cultura, não houve um aumento na expressão da granzima B, entretanto, quando co-

cultivadas em presença de SAA, o aumento na expressão se manteve para duas 

linhagens (SK-Mel 19 e SK-Mel 28), indicando que a SAA induz a expressão da 

granzima B, a qual pode estar envolvida nos mecanismos de morte das linhagens de 

melanoma estudadas (Figura 26).   
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Figura 26. A SAA induziu a expressão de granzima B em PBMC. Após 72 horas de co-cultura 
entre as linhagens de melanoma e PBMC, as PBMC foram retiradas e foi avaliada a expressão 
intracelular de granzima B por citometria de fluxo. (A) Intensidade de fluorescência; (B) porcentagem 
de células que expressam a granzima B. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão.  # e 
## é diferente do grupo controle (só PBMC), com p<0,05 e p<0,01, respectivamente. *p<0,05; 
**p<0,01. 
 

4.3.5 SAA induz a produção de citocinas na co-cultura de PBMC e melanoma 

 

A produção de citocinas por células do sistema imune também afeta o 

crescimento de tumores. De fato, em nosso sistema há envolvimento de um 

mecanismo secretórios no efeito anti-tumoral das PBMC mediado pela SAA pois, ao 

realizarmos a co-cultura em transwell, houve uma diminuição no número de células 

de melanoma (Figura 23B). Já é sabido que a SAA induz células mononucleares a 

produzirem diversas citocinas, tanto pro- como anti-inflamatórias (Urieli-Shoval, 

Linke e Matzner, 2000), entretanto, não se sabe qual o impacto deste efeito sobre 

células tumorais. Assim, analisamos o efeito da SAA na secreção de TNF-α, IFN-γ, 

IL-10, IL-8 e IL-1β, no sobrenadante da co-cultura utilizando a técnica de ELISA.  

O TNF-α e o IFN-γ tem sido descritas como citocinas tumoricidas 

(Braumueller et al., 2013). Nós observamos que as células mononucleares 

produzem TNF-α em condições basais e que a co-cultura provocou um aumento 

nesta produção. A SAA não afetou ou afetou modestamente a produção desta 

citocina em co-cultura (Figura 27A).  

O mesmo foi observado em relação a produção de IFN-γ. A co-cultura 

provocou um aumento na liberação de IFN-γ das PBMC, porém a SAA provocou um 

aumento significativo na liberação desta citocina apenas quando as PBMC foram co-

cultivadas com a SK-Mel 28 (Figura 27B).  

A" B"
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Conforme vimos inicialmente, há o envolvimento de fatores solúveis no efeito 

da SAA sobre a atividade de lise tumoral provocada pelas PBMC. Apesar de o TNF-

α e o IFN-γ estarem envolvidos na inibição do crescimento tumoral mediada pelo 

sistema imune (Braumueller et al., 2013), parece que estas citocinas não são os 

principais fatores envolvidos nesta questão. 

 

 
Figura 27. A SAA induziu a produção de TNF-α  e IFN-γ na co-cultura de melanomas com 
PBMC. As concentração das citocinas (A) TNF-α e (B) IFN-γ foram determinadas no sobrenadante 
das co-culturas utilizando o método de ELISA. Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
 

Determinamos também a liberação de IL-10, por ser uma citocina anti-

inflamatória. Vimos que a SAA induziu um aumento na produção de IL-10 tanto em 

PBMC como na co-cultura com as linhagens SK-Mel 19 e 28, apesar de a co-cultura 

com estas linhagens não ter alterado a liberação de IL-10 basal. Já na co-cultura 

com a SK-Mel 29 houve um aumento grande na liberação de IL-10, que se manteve 

semelhante após estímulo com a SAA (Figura 28). Estes dados poderiam apontar a 

importância da IL-10 como um dos fatores solúveis com ação tumoricida em nosso 

sistema.  
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Figura 28. A SAA induziu a produção de IL-10 na co-cultura de melanomas com PBMC. As 
concentração de IL-10 foram determinadas no sobrenadante das co-culturas utilizando o método de 
ELISA. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. **p<0,01; ***p<0,001.  
 

A produção das citocinas pró-inflamatórias IL-8 e IL-1β também foram 

determinadas em nosso modelo. Em relação a IL-8, houve um aumento da sua 

liberação na co-cultura que pode ser devido a soma da produção desta citocina 

pelas células tumorais e pelas PBMC. A SAA aumenta ainda mais esta produção em 

duas das linhagens e se mantem igual novamente na co-cultura com a SK-Mel 29 

(Figura 29A). Já para a IL-1β, a co-cultura induz uma maior liberação da citocina 

pelas PBMC, já que os melanomas utilizados não a produzem e a SAA aumentam 

ainda mais esta produção (Figura 29B). 

 

 
Figura 29. A SAA induziu a produção de IL-8 e IL-1β na co-cultura de melanomas com PBMC. 

As concentração das citocinas (A) IL-8 e (B) IL-1β foram determinadas no sobrenadante das co-

culturas utilizando o método de ELISA. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. * 

p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 

A"

B"



 97 

A partir dos dados obtidos, observamos que a SAA induziu a liberação de 

citocinas que possuem funções diferenciadas. Tomando-se por base que as 

citocinas IL-8 e IL-1β foram as que mais aumentaram na co-cultura com SAA, elas 

devem ter contribuições mais significativas na ativação do efeito tumoricida por SAA.  

 

4.3.6 A SAA não induziu a proliferação de linfócitos 

 

A ativação de linfócitos, além da produção de citocinas e da atividade 

citotóxica, pode levar a proliferação destes. Além disso, a ativação de CD69 está 

relacionada à proliferação de linfócitos (Caruso et al., 1997). Como vimos que a SAA 

induziu a ativação de linfócitos e a produção de diferentes citocinas, nós avaliamos 

se houve proliferação das PBMC após a co-cultura com as linhagens de melanoma 

humano. Para isso, as PBMC foram marcadas com CFSE, e a proliferação foi 

determinada por citometria de fluxo. 

Observamos que nem a presença das linhagens de melanoma, nem a SAA 

foram capazes de induzir a proliferação das PBMC (Figura 30). Com isso, 

mostramos que o efeito anti-tumoral observado em nosso sistema de co-cultura não 

é devido a expansão do número de células efetoras.  

 

 
Figura 30. A SAA não induziu a proliferação de PBMC. As PBMC foram marcadas com CFSE e 
foram co-cultivadas ou não com as linhagens tumorais de melanoma. Após 72 horas, a proliferação 
foi determinada por citomentria de fluxo. Os dados foram analisados utilizando o software FlowJo.  
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4.3.7 Receptor envolvido no efeito tumoricida da SAA 

 

Na tentativa de tentar  elucidar qual o receptor envolvido nos efeitos da SAA 

observados em nosso sistema, nós utilizamos anticorpos neutralizantes para os 

receptores TLR-2, TLR-4 e RAGE e um antagonista do receptor FPR2. Eles foram 

adicionados as PBMC uma hora antes de elas serem colocadas em co-cultura com a 

SK-Mel 28, com ou sem estímulo da SAA. Conforme já descrito, a SAA aumentou a 

capacidade lítica das PBMC, porém vimos que o bloqueio de todos os receptores, 

separadamente, impediram o efeito da SAA. 

Esse padrão de respostas parece mostrar inespecificidade e não permite 

identificar o(s) receptor(es) envolvidos. 

 

 
Figura 31. Receptor envolvido no efeito anti-tumoral da SAA. Uma hora antes de adicionar os 
PBMC à co-cultura com a SK-Mel 28, as PBMC foram incubadas por uma hora com anticorpos 
neutralizantes Anti-TLR-2, anti-TLR-4, anti-RAGE e um antagonista do receptor FPR2, o WRW4. 
Após este período, as PBMC foram co-cultivadas com a linhagem SK-Mel 28 estimuladas ou não com 
SAA. 
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4.4 Discussão 
 

A partir do momento em que a evasão do sistema imune foi considerada uma 

das características do câncer (Hanahan e Weinberg, 2011), tanto o meio científico 

como o clínico tem se preocupado com os eventos que ocorrem no microambiente 

tumoral. O melanoma é um tumor imunogênico, bastante agressivo e que tem a 

capacidade de modular o sistema imune a seu favor (Lazar-Molnar et al., 2000). 

Diante disso, destacamos a importância de se estudar o sistema imune e seu 

envolvimento na progressão deste tipo de tumor. Além disso, moléculas presentes 

em células imuno-competentes tem sido consideradas bons alvos terapêuticos para 

o tratamento do melanoma (Shimanovsky, Jethava e Dasanu, 2013). 

Em melanomas, as principais células envolvidas no combate ao tumor são as 

células NK e as células T citotóxicas (Mukherji, 2013; Shimanovsky, Jethava e 

Dasanu, 2013). Em nosso sistema de co-cultura foram adicionadas 50 células 

mononucleares para cada células de melanoma. A proporção de células tumorais e 

células imune varia bastante entre os estudos. Alguns tem utilizado proporções de 

2,5 linfócitos NK, 10 NKs ou 50-100 NKs para cada célula tumoral (Bose et al., 2009; 

Schulz et al., 2010; Yang et al., 2013). Outros utilizaram de 10 à 90 PBMC (Krusch 

et al., 2009; Laurent et al., 2013) ou até 60 células T para cada célula tumoral 

(Jazirehi et al., 2014). Através do método que utilizamos para separação das PBMC, 

obtemos aproximadamente 70% de linfócitos, que corresponde a 35 linfócitos por 

célula tumoral. Do total de linfócitos, apenas 10-20% são células NK (Wang et al., 

2014). Desta forma, temos ordens de grandeza similares a outros estudos. 

Entretanto, não podemos deixar de considerar que em nosso sistema temos também 

a presença de células T e monócitos que também são importantes células efetoras 

no combate ao crescimento tumoral. 

Para conter o desenvolvimento e o crescimento de tumores, o sistema imune 

utiliza-se tanto de mecanismos de contato como a secreção de citocinas e 

quimiocinas (Arancia, Malorni e Donelli, 1990). No ensaio de co-cultura vimos que 

dependendo do tipo tumoral houve diferentes sensibilidades frente as PBMC. Apesar 

disso, sempre que adicionamos SAA houve aumento da capacidade tunoricida das 

PBMC independente da linhagem tumoral (Figura 23). 

Os linfócitos são as primeiras células recrutadas para desenvolverem uma 

resposta imune anti-tumoral. Ao entrarem em contato com um estímulo, estas 
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células são ativadas e diversos fenômenos decorrentes da ativação, são 

observados. Dentre estes, há aumento na expressão de marcadores de ativação, 

produção de citocinas, início de proliferação e desenvolvimento de funções efetoras 

(Mempel, Henrickson e Von Andrian, 2004; Carr et al., 2006). Desta forma foi 

importante neste estudo a avaliação de moléculas marcadoras de ativação de 

linfócitos, visto que estas os distinguem de linfócitos inativos. Para isso, escolhemos 

dois antígenos, o CD69 e o HLA-DR. O antígeno CD69 é um dos primeiros 

marcadores de ativação a serem induzidos nas células T ativadas e em paralelo 

pode estar associado à proliferação dos mesmos. Além disso, a presença de células 

T CD8+ em melanoma primário está associada com um resultado favorável, 

especialmente quando elas expressam CD69 (Hillen et al., 2008). Já o HLA-DR tem 

seu pico de ativação mais tardiamente, ocorre 4 à 8 dias após estímulo antigênico 

ou com um mitógeno, sendo um dos últimos a ser induzido (Caruso et al., 1997). 

Células T e NK presentes no tecido tumoral apresentam elevada expressão de 

CD69 e HLA-DR, sugerindo um aumento da atividade imune no microambiente 

tumoral (Vanderhove et al., 1997). Como esperado em nossos experimentos de co-

cultura houve um aumento da expressão de CD69 e HLA-DR. Apesar de a SAA 

aumentar a quantidade de células Treg HLA-DR+ (Nguyen et al., 2014) ela não foi 

capaz de ativar PBMC isoladamente, mas levou a uma elevada ativação na co-

cultura (Figuras 24 e 25). Este resultado sugere que o efeito de SAA sobre ativação 

de linfócitos é ainda mais intenso no microambiente tumoral e mostra a necessidade 

de estudos em populações celulares mistas. 

  A ativação de células mononucleares leva ao desenvolvimento de suas 

atividades efetoras. O mecanismo de ação anti-tumoral de células T efetoras pode 

ocorrer pela via Granzima-perforina, pela via Fas-FasL, ou ainda pelas duas 

concomitantemente, dependendo da célula-alvo (Kagi et al., 1996). A granzima B é 

uma serino-protease encontrada basicamente em linfócitos T citotóxicos e células 

NK, e é a principal forma de eliminação de células tumorais. Além destas enzimas, 

os grânulos líticos encontrados nestas células contém perforinas que são liberadas 

juntamente com as granzimas, auxiliando na entrada destas dentro da célula-alvo 

(Rousalova e Krepela, 2010). Em melanoma, recentemente foi mostrado que a 

expressão de granzima B em células T infiltradas está diretamente relacionada à 

sobrevida global dos pacientes que recebem imunoterapias (Tjin et al., 2014). Em 

nossos experimentos, determinamos o efeito da SAA na expressão da granzima B 
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em PBMC mantido em co-cultura, a fim de especularmos sobre o envolvimento da 

via granzima-perforina no efeito anti-tumoral observado. Observamos que a SAA 

induziu a expressão da granzima B em PBMC isolado e esta indução se manteve 

quando estas células encontram-se em co-cultura (Figura 26). Hodge et al. (2014) 

mostrou que há uma diminuição na porcentagem de células T CD4+ e CD8+ que 

expressam granzima B em tecido de câncer de pulmão comparado com pulmão 

normal. Além disso, o sobrenadante obtido a partir de linhagens de câncer de 

pulmão diminuiu a expressão de granzima B em células T CD8+ obtidas a partir de 

PBMC de voluntários saudáveis. Isto ocorre porque mediadores solúveis produzidos 

pelas linhagens  tumorais inibem a expressão da granzima B nos linfócitos, 

reduzindo seu potencial citotóxico (Soriano et al., 2012). Estes achados poderiam 

explicar porque quando as PBMC foram co-cultivadas com duas das linhagens de 

melanoma houve diminuição da expressão de granzima B. Apesar disso, parte 

dessa diminuição da expressão foi revertida pela adição de SAA em duas linhagens 

tumorais, identificando uma função até então desconhecida para a SAA, ou seja, a 

ativação da via granzima-perforina. 

Conforme descrevemos anteriormente, a ação citotóxica dos linfócitos pode 

ocorrer também pela via de Fas-FasL. Não avaliamos o envolvimento desta via nos 

efeitos mediados pela SAA, no entanto, não descartamos que ela possa estar 

envolvida na ação tumoricida das PBMC. 

As linhagens de melanoma utilizadas neste estudo produzem IL-8 e IL-10, 

entretanto não produzem as demais citocinas estudadas (TNF-α, IFN-γ e IL-1β). Por 

outro lado, as PBMC produzem todas as citocinas descritas acima. Na co-cultura 

observamos que geralmente há uma maior produção de citocinas quando 

comparada a quantidade basal produzida pelas PBMC. Isto indica que as linhagens 

de melanoma estimulam as PBMC a aumentar a produção de citocinas.  

  Células do sistema imune desencadeiam seus efeitos citotóxicos também 

através da produção de citocinas, principalmente pela ação das citocinas 

tumoricidas, TNF-α e IFN-γ (Braumueller et al., 2013). Linfócito T e NK em co-cultura 

com células de melanoma tem sua atividade lítica aumentada possivelmente pelo 

aumento na produção de TNF-α (Laurent et al., 2013). Nós observamos que a SAA 

induz uma atividade lítica nas PBMC, que foi acompanhada por um aumento na 

produção de TNF-α, apesar de não ser muito expressivo (Figura 27A).  
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O IFN-γ apresenta um papel na resposta imune anti-tumoral, pois ele restaura 

o microambiente imunossupressor, impedindo a progressão do tumor (Ho e Kaech, 

2014; Ho et al., 2014). Jehs et al. (2014) mostraram que a co-cultura de células T 

com células de melanoma aumenta a produção de IFN-γ, em relação a produção 

apenas das células T. Também observamos um aumento na liberação desta citocina 

na co-cultura e a SAA alterou sutilmente a liberação de IFN-γ na co-cultura com 

apenas uma das linhagens (SK-Mel 28) (Figura 27B). Com isso, acreditamos que o 

TNF-α e o IFN-γ não são as principais citocinas envolvidas nos efeitos observados 

em nosso modelo.  

Recentemente, o trabalho de De Santo et al. (2010) ganhou uma certa 

notoriedade pois mostrou que a SAA proveniente da inflamação associada ao tumor 

apresenta um efeito dual no câncer: ela induz a produção de IL-10 em neutrófilos de 

pacientes com melanoma, promovendo a supressão de células T e promove a 

interação de células iNKT com os neutrófilos produtores de IL-10, diminuindo a 

atividade supressora destes últimos. Em seguida, Davey et al. (2011) geraram uma 

polêmica em torno deste trabalho pois afirmaram que neutrófilos de indivíduos 

saudáveis ou de pacientes com melanoma não produzem IL-10 constitutivamente e 

nem mesmo após estímulo com SAA. Além disso, essas células nem mesmo 

expressam RNAm para IL-10.  

Avaliamos a produção de IL-10 em nosso sistema a fim de visualizarmos 

alguma relação com os resultados obtidos. Conforme esperado, a SAA induziu um 

aumento na liberação de IL-10 pelas PBMC e este aumento se manteve na co-

cultura estimulada com SAA, onde esta proteína ativou a resposta anti-tumoral das 

PBMC (Figura 28 e figura 23, respectivamente).  

A IL-10 é caracterizada como uma citocina anti-inflamatória que inibe a 

resposta imune (Striz et al., 2014). Apesar disso, a IL-10 aumenta a expressão de 

genes relacionados com citotoxicidade e ativação celular em células NK (Mocellin et 

al., 2004). Ela induz a expressão de receptores estimulatórios e de CD69 em células 

NK e aumenta a atividade lítica destas células. A IL-10 ainda está envolvida na 

indução da expressão de IFN-γ e granzimas e no aumento de células T CD8+ em 

modelos animais de tumores (Oft, 2014). Recentemente, Wiguna & Walden (2015) 

mostraram que a IL-10 não afeta a capacidade funcional de células do sistema 

imune e, células dendríticas maduras co-cultivadas com células de melanoma 
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produziram um aumento de IL-10 e induziram proliferação de células T. Desta forma, 

além da função de imunossupressora a IL-10 contribui com a resposta imune inata 

mediada pelas células NK para combater células tumorais (Schulz et al., 2010; Park 

et al., 2011). Além disso, a produção de IL-10 está inversamente relacionada com o 

crescimento de melanomas (Huang, Ullrich e Bar-Eli, 1999). Diante disso, 

acreditamos que a IL-10 possa estar envolvida na resposta anti-tumoral induzida por 

SAA.  

A IL-1β está presente nos sítios tumorais, podendo ser produzida tanto pelas 

células do microambiente tumoral como pelas células malignas. Ela está envolvida 

na interação entre células tumorais com células do sistema imune e afeta a 

carcinogênese, o crescimento tumoral e a invasividade (Apte e Voronov, 2008). 

Apesar de a IL-1β gerar um microambiente imunossupressivo que permite o 

crescimento de melanomas (Khalili et al., 2012), ela também pode estar envolvida na 

ativação do sistema imune contra o tumor quando liberada precocemente (Bjorkdahl, 

Dohlsten e Sjogren, 2000), ela induz proliferação de células T CD4+, diminui as 

células Treg e aumenta a durabilidade da resposta primária (Ben-Sasson et al., 

2009). Além disso, a IL-1β possibilitou a ativação da resposta imune anti-tumoral 

(Carmi et al., 2011). Já a IL-8 é uma citocina que estimula a angiogênese, a 

proliferação e a migração de melanomas. Além disso, está positivamente 

relacionada com a progressão da doença para este tipo tumoral (Singh et al., 2010). 

Observamos que tanto a IL-1β como a IL-8 estão sendo produzidas em nosso 

sistema de co-cultura e novamente a SAA eleva de forma expressiva a produção 

destas (Figura 29). Temos uma diversidade na produção de citocinas em nosso 

sistema, porém, apesar de especularmos alguns de seus efeitos no microambiente 

tumoral, não sabemos qual o papel que cada uma delas desempenhou em nossos 

resultados. A partir de uma análise coletiva podemos sugerir que as citocinas IL-10, 

IL-8 e IL-1β façam parte do pool de fatores solúveis citotóxicos. 

Para finalizar, já que a proliferação de linfócitos faz parte da cascata de ações 

que ocorrem após a ativação destas células, nós avaliamos os efeitos da co-cultura 

e da SAA na proliferação das PBMC. Não observamos proliferação das PBMC em 

nosso sistema, nem mesmo quando em presença de SAA (Figura 30). 

Recentemente, foi descrito que a SAA induz a proliferação de células T regulatórias 

(Nguyen et al., 2014). Além disso, a ativação de CD69 está relacionada com a 



 104 

proliferação de linfócitos, no entanto, a proliferação destas células inicia 72 horas 

após estímulos antigênicos e com mitógenos (Caruso et al., 1997). Nossos 

experimentos tiveram um tempo máximo de 72 horas, o que pode explicar o fato de 

não termos observado indução de proliferação. Assim, podemos considerar que a 

indução da expressão do CD69 é um evento bioquímico que ocorre antes da 

proliferação de linfócitos.  

Outro dado importante é a quantidade de estímulo (SAA) utilizada. Nguyen et 

al. (2011) observou que a SAA (25 µg/mL) induz sinais mitogênicos, levando a 

proliferação de células T regulatórias. Caruso et al. (1997) mostrou que diminuindo a 

quantidade do estímulo, há indução da expressão de CD69, porém não há 

proliferação de células imunes. Assim, é possível que 10 µg/mL de SAA não tenha 

sido suficiente para induzir a proliferação das PBMC.  

Recentemente, foi mostrado que a SAA aumenta a sobrevivência e a 

atividade de células supressoras de origem mielóide permitindo a progressão do 

câncer e contribuindo para a evasão do sistema imune (Lee et al., 2014). Estes 

diferentes estudos mostram a complexidade dos fatores associados a progressão 

tumoral e o que dificulta um reconhecimento de um fenômeno único. Nossos 

resultados mostram que em linhagens de melanoma co-cultivadas com células 

mononucleares, a SAA ativa as células do sistema imune desencadeando atividade 

citotóxica e liberação de citocinas que, em conjunto, podem ter auxiliado para a lise 

das células de melanoma. Juntamente com os resultados descritos no capítulo 

anterior, mostramos que em melanomas, a SAA apresenta efeitos anti-tumorais 

tanto pela sua ação direta como pela ativação do sistema imune. Portanto, a 

conclusão de Lee e cols. de que a SAA teria uma atividade pró-tumoral parece ser 

simplista.  

Relacionando nossos dados com fenômenos clínicos nos chama a atenção os 

casos de regressão espontânea de tumores associados à fatores imunológicos. 

Apesar de ser um fenômeno raro, tem sido descrito que a maioria dos casos de 

regressão espontânea ocorrem após cirurgias ou trauma operatório, infecções 

vacinações e reações febris (Kalialis, Drzewiecki e Klyver, 2009). Além de serem 

processos que envolvem a ativação da resposta imunológica, são situações onde há 

aumento na produção de SAA. Assim, nossos achados podem ser considerados 

para explicar alguns dos processos de regressão espontânea de tumores. 
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CAPÍTULO III 

 
O principal problema das novas estratégias terapêuticas é a resistência às 

drogas e isto é uma preocupação constante em melanomas. O PLX4032 é uma 

molécula inibidora da via BRAFV600E�MEK�ERK e que originou o medicamento 

vemurafenib, que se mostrou eficaz no tratamento de melanomas provocando 

regressão dos tumores e aumento da sobrevida global. Entretanto, a resposta a este 

medicamento se limita até o desenvolvimento de resistência pelas células tumorais 

(Johannessen et al., 2010; Wagle et al., 2011). Muitos mecanismos explicam a 

aquisição de resistência pelas células de melanoma e o microambiente tumoral 

também pode estar envolvido na aquisição desta característica (Straussman et al., 

2012). A SAA é produzida tanto pelas células tumorais como por uma diversidade de 

células presentes no tumor. Vimos que a SAA exerceu tanto efeitos inibitórios diretos 

em melanomas como efeitos indiretos através da ativação do sistema imune. Tendo 

em vista nossos resultados e a importância da SAA nos processos fundamentais 

para proliferação de tumores, este capítulo tem como objetivo avaliar o papel da 

SAA num tema recente e crucial para a terapia de melanomas, a resistência ao 

PLX4032. Para isso utilizamos linhagens resistentes ao PLX4032 que foram 

selecionadas pela exposição crônica à droga, obtidas a partir das linhagens 

parentais de melanoma com mutação em BRAF, SK-Mel 19, SK-Mel 28 e SK-Mel 

29, que passaram a ser denominadas SK-Mel 19R, SK-Mel 28R e SK-Mel 29R.  
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4.5 Resultados 
 

4.5.1 PLX4032 aumenta a expressão de SAA 

 

Conforme abordadr, o PLX4032 é um inibidor de BRAF bastante utilizado na 

terapêutica de melanomas. Por isso, avaliamos o efeito do PLX4032 na expressão e 

produção da SAA em linhagens de melanoma parentais e resistentes. Observamos 

que o PLX4032 induziu a expressão mRNA da SAA tanto em linhagens parentais 

como em linhagens resistentes. Para a SK-Mel 28 o mRNA dos três genes da família 

da SAA foi aumentado pelo PLX4032, para as demais linhagens houve aumento de 

expressão com padrões diferentes. No entanto, o aumento da produção proteica foi 

observado apenas nas linhagens parentais de melanomas, ou seja, a aquisição da 

resistência não provocou alterações na produção de SAA (Figura 32). 

 

 
Figura 32. PLX 4032 aumentou a expressão e produção de SAA em linhagens parentais de 
melanoma. As linhagens de melanoma (A) SK-Mel 19 e SK-Mel 19R, (B) SK-Mel 28 e SK-Mel 28R e 
(C) SK-Mel 29 e SK-Mel 29R foram incubadas com PLX4032 por 48 horas. Após, foi verificado a 
expressão de mRNA dos genes da SAA e a produção intracelular da proteína. Os resultados foram 
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expressos em média ± erro padrão. # é diferente da linhagem parental (p<0,05);  * p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001. 
 
 

4.5.2 A resistência ao PLX4032 induz a produção de IL-10 e a produção de SAA 

está relacionada inversamente com a IL-10 

 

Uma vez observado o efeito mostrado acima onde a expressão e produção de 

SAA estão modificadas após o tratamento com PLX4032, avaliamos também a IL-10 

uma vez que esta é uma molécula imunomodulatória que tem sido associada ao 

imuno escape e para a qual um trabalho recente mostrou uma associação entre SAA 

e IL-10 em melanomas (De Santo et al., 2010). Observamos que a linhagem SK-Mel 

28 e sua respectiva linhagem resistente não produziram IL-10 em quantidades 

detectáveis pelo ensaio. Em relação às demais, as linhagens resistentes produziram 

uma quantidade muito maior de IL-10 em relação às linhagens parentais. Além 

disso, o PLX4032 diminuiu a produção desta citocina em todas as linhagens 

analisadas (Figura 33A).  

Anteriormente mostramos que a IL-10 é uma indutora de SAA em células de 

melanoma e para verificarmos uma relação entre SAA e IL-10, avaliamos o 

contrário, o efeito da SAA na produção de IL-10. Vimos que a SAA não alterou a 

produção desta citocina e ainda observamos uma correlação negativa entre 

concentração de SAA e de IL-10 (Figuras 33 B e C).  
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Figura 33. Efeito do PLX4032 na produção de IL-10 e relação com a SAA. A IL-10 foi determinada 
no sobrenadante das linhagens de melanoma tratadas com (A) PLX4032 ou (B) com SAA após 48 
horas de estímulo. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. (A) ### é diferente da 
linhagem parental (p<0,001); ***p<0,001; (B) *** e ### são diferentes da SK-Mel 19 e da SK-Mel 29, 
respectivamente (p<0,001). (C) Gráfico mostrando correlação negativa entre a produção intracelular 
de SAA e a liberação de IL-10 pelas linhagens parentais e resistentes de melanoma (R2=0,5152; 
p=0,0086). 
 

 

4.5.3 A resistência ao PLX4032 diminui a expressão de proteínas do MHC de 

classe I e II 

 

O complexo de histocompatibilidade principal (MHC) é responsável pela 

codificação de proteínas trans-membranas que estão envolvidas no reconhecimento 

e apresentação de antígenos. Essas proteínas são os antígenos leucocitários 

humanos (HLA) que são encontrados principalmente em células imunes, mas podem 

estar presentes também na superfície de alguns tumores (Turcotte et al., 2014). 

Como vimos que a SAA alterou a expressão de HLA-DR em PBMC (capítulo II), nós 

investigamos se ela estaria alterando a expressão de HLA-ABC (MHC de classe I) e 

HLA-DR (MHC de classe II) em melanomas, pois células tumorais utilizam 

mecanismos que diminuem a expressão de HLA para escapar da ação do sistema 

imune. Apesar de não termos visto alteração da expressão das proteínas do MHC 
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provocada pela SAA, vimos que houve uma diminuição da expressão de HLA-ABC e 

a perda quase que total da expressão do HLA-DR na linhagem SK-Mel 28 em 

relação à SK-Mel 28R (Figura 34). As linhagens SK-Mel 19 e SK-Mel 29, bem como 

as respectivas linhagens resistentes não expressaram HLA-ABC e HLA-DR. Dessa 

forma, a diminuição da expressão das proteínas do MHC é uma característica 

adquirida devido ao desenvolvimento da resistência ao PLX4032. 

 

 
Figura 34. A resistência diminuiu a expressão das proteínas de MHC de classe I e II em 
melanomas. As linhagens de melanoma foram incubadas com anticorpos anti-HLA-ABC-PE e anti-
HLA-DR-PE separadamente e a expressão das proteínas foi medida por citometria de fluxo e 
analisadas utilizando o software FlowJo. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão. 
*p<0,05; ***p<0,001. 
 

4.5.4 A SAA aumenta a proliferação de melanomas resistentes ao PLX4032  

 

No primeiro capítulo mostramos que a SAA inibiu a proliferação de linhagens 

de melanoma. Células tumorais se tornam resistentes à ação de PLX4032 através 

de diversos mecanismos onde elas readquirem a capacidade proliferativa (Smalley 

et al., 2010). Diante disso, verificamos se a resistência ao PLX4032 interferia nos 

efeitos da SAA na proliferação de melanomas. Interessantemente, observamos que 

a SAA aumentou a proliferação das linhagens de melanoma resistentes ao PLX4032 

(Figura 35), exercendo um efeito oposto ao observado em células parentais. Dessa 

forma, a resistência provoca alterações nas linhagens de melanoma que as tornam 

resistentes à ação anti-proliferativa da SAA e ainda utiliza esta proteína a seu favor. 
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Figura 35. A SAA aumentou a proliferação de melanomas resistentes ao PLX4032. (A) As 
linhagens de melanoma foram estimuladas com 10 µg/mL de SAA e após 48 horas foi realizado 
ensaio de proliferação pelo método de incorporação de 3[H]–timidina. Os dados foram obtidos em 
cintilações por minuto (cpm) e calculados como proliferação relativa ao controle. Os resultados foram 
expressos em média ± erro padrão, *p<0,001. 
 

4.5.5 A resistência ao PLX4032 impede a indução da resposta imune anti-tumoral 

mediada pela SAA 

 

Vimos que a SAA ativou as PBMC aumentando a resposta imune anti-tumoral 

contra linhagens parentais de melanoma (Capítulo II). Para verificar a ação da SAA 

sobre a resposta das PBMC aos melanomas resistentes, realizamos ensaios de co-

cultura similares aos realizados com as células parentais e observamos que as 

PBMC inibiram o crescimento das linhagens resistentes. Apesar de as linhagens 

resistentes terem se mostrado mais sensíveis à ação do sistema imune, a SAA não 

aumentou a resposta anti-tumoral das PBMC (Figura 36A), como visto na co-cultura 

com as células parentais. Dessa forma, notamos que a resistência modulou também 

o efeito anti-proliferativo indireto da SAA.  

Avaliamos também se o efeito anti-tumoral das PBMC foi mediado por 

mecanismos de contato ou por mecanismos secretórios utilizando o modelo de co-

cultura em transwell. Observamos que houve o envolvimento de fatores solúveis na 

co-cultura com a SK-Mel 29R, porém o efeito observado nas demais envolveu 

apenas o contato entre células tumorais e PBMC (Figura 36B).   
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Figura 36. A SAA não alterou o efeito anti-tumoral das PBMC contra linhagens de melanoma 
resistentes ao PLX4032. Contagem do número de células de melanoma viáveis, após serem co-
cultivadas com PBMC por 72 horas, com ou sem estímulo de SAA (10 µg/mL). (A) A co-cultura foi 
realizada em placa de 96 poços, com contato entre as células; (B) a co-cultura foi realizada utilizando 
o sistema de transwell para separação das linhagens de melanoma das PBMC; Os resultados foram 
expressos em média ± erro padrão; *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001.  
 

Voltando a atenção para as PBMC que estiveram em co-cultura com as 

linhagens resistentes, utilizamos os mesmos marcadores utilizados no capítulo 

anterior e estudamos a ativação e a capacidade citotóxica destas células por 

citometria de fluxo. Primeiramente, avaliamos o efeito do PLX4032 nas PBMC pois 

ele foi utilizado no meio de cultura para manutenção das células resistentes. A 

análise dos dados mostrou que o PLX4032 inibiu a expressão de CD69 nas PBMC 

(Figura 37A). Apesar disso, a co-cultura com todas as linhagens resistentes induziu 

um aumento da expressão deste antígeno. Mesmo sem a SAA ter induzido aumento 

do efeito anti-tumoral, ela induziu um aumento ainda maior da expressão de CD69 

na co-cultura com as SK-Mel 19R e SK-Mel 28R (Figura 37 B e C). Comparando a 

ativação de linfócitos entre co-culturas com linhagens parentais e linhagens 

resistentes, observamos que apenas a ativação da SK-Mel 19R foi maior que sua 

linhagem parental. Já o tratamento com a SAA induziu uma maior expressão de 

CD69 em linfócitos que estiveram em co-cultura com as linhagens parentais (Figura 

37 D, E e F).  
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Figura 37. Expressão de CD69 em linfócitos co-cultivados com células parentais e resistentes 
ao PLX4032. As PBMC obtidas após a co-cultura ou não com as linhagens de melanoma foram 
marcadas com anti-CD69-PE e foram analisadas por citometria de fluxo. (A) expressão de CD69 em 
linfócitos tratados com PLX4032 e/ou SAA; (B) e (C) intensidade de fluorescência e porcentagem de 
linfócitos positivos para CD69 que foram co-cultivados sozinhos (controle) ou com as linhagens 
resistentes de melanoma; #, ## e ### é diferente do CD69 em PBMC controle (p<0,05, p<0,01 e 
p<0,001, respectivamente). (D), (E) e (F) Comparação entre a expressão de CD69 em linfócitos que 
foram co-cultivados com células parentais e com células resistentes. # e ### é diferente da linhagem 
parental + SAA (p<0,05 e p<0,001). Todos os resultados foram expressos em média ± erro padrão. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 

Em relação a ativação tardia de linfócitos, observamos que não houve 

aumento da células CD3+/HLA-DR+ após co-cultura com as linhagens resistentes e a 

SAA aumentou a expressão de HLA-DR em linfócitos em co-cultura apenas com a 

SK-Mel 28R (Figuras 38 B e C), ou seja, as células resistentes não induzem 

aumento da expressão de marcador de ativação tardia em linfócitos T. Além disso, 

não houve diferença entre a expressão de HLA-DR em linfócitos T que estiveram em 

co-cocultura com as células parentais e os que estiveram com as células resistentes 

(Figuras 38 D, E e F). Diante disso, os resultados da expressão de CD69 e HLA-DR 

mostram que a resistência evitou o aumento de ativação de linfócitos provocado pela 

SAA. 
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Figura 38. Expressão de HLA-DR em linfócitos CD3+ co-cultivados com células parentais e 
resistentes ao PLX4032. As PBMC obtidas após a co-cultura ou não com as linhagens de melanoma 
foram marcadas duplamente com anti-CD3-Cy7 e anti-HLA-DR-PE e foram analisadas por citometria 
de fluxo. (A) expressão HLA-DR em linfócitos CD3+ tratados com PLX4032 e/ou SAA; (B) e (C) 
intensidade de fluorescência e porcentagem de HLA-DR em linfócitos CD3+ que foram co-cultivados 
sozinhos (controle) ou com as linhagens resistentes de melanoma; * é diferente do HLA-DR em 
linfócitos CD3+ controle (p<0,05). (D), (E) e (F) Comparação entre as células CD3+/HLA-DR+ que 
foram co-cultivados com células parentais e com células resistentes; *p<0,05.  Todos os resultados 
foram expressos em média ± erro padrão. 
 

 

Outro parâmetro analisado nas PBMC foi a atividade citotóxica, medida pela 

expressão da granzima B. Vimos que a presença de PLX4032 no meio de cultura 

não afetou a expressão da granzima B em PBMC e, conforme já vimos no capítulo 

anterior, a SAA ativou a expressão da granzima B nestas células (Figura 39 A). A 

co-cultura com as linhagens resistentes diminuiu a expressão da granzima B nas 

PBMC em co-cultura com a SK-Mel 29R e não afetou quando com as demais. A 

SAA, manteve a granzima B elevada apenas em uma das co-culturas (Figuras 39 B 

e C), e comparando linhagens parentais com linhagens resistentes, observamos que 

as células parentais induzem uma maior expressão da granzima B em PBMC 

(Figuras 39 D, E e F). Isso nós leva a concluir que a resistência poderia estar 

afetando a atividade citotóxica das PBMC, como uma forma de evitar a resposta 

imune.  

 

A" B"

D" E" F"

C"



 115 

 
Figura 39. Expressão de granzima B em PBMC co-cultivadas com células parentais e 
resistentes ao PLX4032. As PBMC obtidas após a co-cultura ou não com as linhagens de melanoma 
foram marcadas com anti-granzimaB-APC e foram analisadas por citometria de fluxo. (A) expressão 
de granzima B em PBMC tratados com PLX4032 e/ou SAA; (B) e (C) intensidade de fluorescência e 
porcentagem de granzima B em PBMC que foram co-cultivados sozinhos (controle) ou com as 
linhagens resistentes de melanoma; # é diferente da granzima B em PBMC controle (p<0,05). (D), (E) 
e (F) Comparação entre a expressão de granzima B em PBMC que foram co-cultivados com células 
parentais e com células resistentes; * e # é diferente da granzima B em PBMC co-cultivadas com a 
linhagem parental e com a linhagem parental + SAA, respectivamente (p<0,05). Todos os resultados 
foram expressos em média ± erro padrão. *p<0,05; **p<0,01. 
 

 

4.5.6 PLX4032 e a resistência à ele alteram a produção de citocinas por células do 

sistema imune 

 

Antes de avaliarmos as diferenças na produção de citocinas em co-culturas 

com linhagens parentais e resistentes, nós observamos que o PLX4032 aumentou a 

produção de IL-8 e IL-10 em PBMC. Em co-cultura, houve um aumento muito grande 

dessas duas citocinas quando as PBMC foram co-cultivadas com as linhagens 

resistentes em relação à co-cultura com as parentais (Figuras 40 D e E). Além disso, 

houve uma diminuição na liberação de IFN-γ na co-cultura com a SK-Mel 28R em 

relação a SK-Mel 28 (Figura 40 A). Para as citocinas TNF-α e IL-1β, observamos 

que a não houve diferença na liberação desta citocina nas co-culturas com parentais 

e resistentes e que a SAA continuou aumentando IL-1β na co-cultura com linhagens 

resistentes da mesma forma como aumentou com as parentais. Porém, apesar da 

IL-8 e IL10 terem aumentado na co-cultura com as linhagens resistentes, a SAA não 

alterou sua produção nesta condição (Figuras 40 B e C). Assim, vemos que a 
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resistência modulou a produção de IL-8 e IL-10 e a ação da SAA sobre essas 

citocinas. 
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Figura 40. Citocinas produzidas nas co-culturas com linhagens de melanoma parentais e 
resistentes ao PLX4032. As concentração das citocinas (A) IFN-γ, (B) TNF-α, (C) IL-1β, (D) IL-8 e 
(E) IL-10 foram determinadas no sobrenadante das co-culturas utilizando o método de ELISA. Os 
resultados foram expressos em média ± erro padrão. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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4.6 Discussão 
 

A resistência aos iBRAF tem sido um tema em constante discussão pois 

quando o melanoma adquire este fenótipo ele não mais responde à intervenção 

terapêutica e há um prejuízo da resposta imune anti-tumoral do hospedeiro 

(Frederick et al., 2013). Nos últimos anos tem-se discutido o papel da SAA na 

progressão do câncer e diante dos resultados apresentados nos capítulos anteriores 

consideramos importante avaliar o efeito do PLX4032 e da resistência à esta 

molécula na expressão e nos efeitos da SAA.  

O tratamento com iBRAF induz um efeito citotóxico direto em melanomas com 

BRAF mutante, provocando parada de ciclo celular, inibição de proliferação e 

indução de apoptose (Lee et al., 2010). Observamos que o PLX4032 induziu a 

expressão de SAA em linhagens de melanoma BRAF mutantes porém não alterou 

sua expressão nas linhagens resistentes (Figura 32). Relatamos no primeiro capítulo 

que a SAA exerceu um efeito direto inibindo a proliferação de linhagens de 

melanoma. Assim, pode ser que a SAA esteja envolvida na inibição da proliferação 

de melanomas tratados com PLX4032. Além disso, a SAA é uma proteína ativadora 

do sistema imune e vimos no Capítulo II que ela induz uma resposta anti-tumoral. Os 

iBRAF também tem mostrado benefícios para as células imunes do microambiente 

de melanomas além dos efeitos citotóxicos diretos nas células tumorais pois a 

terapia com iBRAF melhora a resposta imune (Boni et al., 2010; Liu, C. et al., 2013). 

Dessa forma, além do efeito inibitório direto, a SAA pode auxiliar numa melhor 

resposta aos tratamentos com iBRAF através da sua ação em células do sistema 

imune. Ainda neste contexto, como observamos que a produção de SAA não diferiu 

entre células parentais e resistentes, parece que a SAA não está envolvida 

diretamente no desenvolvimento da resistência. 

Além da importância da SAA no câncer, recentemente foi discutido a relação 

entre SAA e IL-10 no microambiente do melanoma (De Santo et al., 2010; 

Moshkovskii, 2012). Vimos que a IL-10 pode ser considerada uma indutora de SAA, 

porém aqui observamos que o contrário não é verdadeiro, ou seja, a SAA não induz 

a produção de IL-10 em melanomas. Além disso, observamos uma correlação 

negativa entre produção de SAA e de IL-10 em nossas linhagens (Figura 33). Se 

levarmos em consideração que a IL-10 é tida como uma citocina imunossupressora, 

o aumento da SAA além de exercer efeitos diretos na inibição do tumor e indiretos 
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na ativação do sistema imune estaria diminuíndo os efeitos imunossupressores da 

IL-10. Relação parecida também foi relatada por De Santo et al. (2010) pois eles 

viram que a SAA está envolvida na conversa entre neutrófilos produtores de IL-10 e 

células iNKT, ativando a resposta anti-tumoral nestas últimas através da diminuição 

de IL-10. 

Recentemente foi demonstrado que células resistentes ao PLX4032 e células 

sensíveis à ele diferem na expressão de um painel de proteínas. Células sensíveis 

possuem uma maior capacidade proliferativa e de diferenciação enquanto que 

células resistentes aos iBRAF possuem maior expressão de proteínas envolvidas 

nas via das MAPKs, maior capacidade de migração e aderência às proteínas da 

MEC, e de desenvolver metástases (Paulitschke et al., 2015). Acrescentando 

informação à essas diferenças, nós observamos que a expressão das proteínas do 

MHC de classe I e II, HLA-ABC e HLA-DR, diminuíram na SK-Mel 28R em relação à 

parental (Figura 34). Células de melanoma expressam MHC de classe I e II (Van 

Houdt et al., 2008) e foi descrito recentemente que iBRAF aumentou modestamente 

a expressão de HLA-ABC em uma linhagem de câncer de tireóide com BRAF 

mutante (Angell et al., 2014). A ativação de células T citotóxicas depende 

principalmente do reconhecimento de proteínas do MHC de classe I (Bevan, 2004). 

Por isso, uma das estratégias que os tumores utilizam para evadir a resposta imune 

é a diminuição da expressão do complexo de histocompatibilidade (MHC) (Angell et 

al. 2014). Dessa forma, nossos dados contribuem com a identificação de um novo 

fator relacionado à resistência ao PLX4032 - a diminuição da expressão de HLA-

ABC e a perda da expressão de HLA-DR. 

 

 
Figura 41. Representação esquemática de células resistentes e parentais quanto a produção de SAA 

e IL-10 e a expressão de MHC de classe I e II. 
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Vimos nos capítulos anteriores que a SAA inibiu a proliferação de 

melanomas, e o efeito inibitório em 48 horas foi observado apenas em linhagens 

com BRAF mutante (Figura 9). Nós avaliamos o efeito direto da SAA em linhagens 

resistentes ao PLX4032 e observamos que a SAA exerceu um efeito oposto, ou 

seja, aumentou a proliferação (Figura 35). Além disso, a SAA não foi capaz de 

aumentar o efeito anti-tumoral das PBMC quando em co-cultura com as linhagens 

resistentes (Figura 36). Jazirehi et al. (2014) mostrou que células resistentes obtidas 

pela exposição crônica ao PLX4032 perdem a sensibilidade à ação citotóxica de 

células T e NK. Ao contrario deste estudo, nós observamos que as linhagens 

resistentes são mais sensíveis a ação anti-tumoral das PBMC, no entanto, elas 

perderam a sensibilidade à ação citotóxica mediada pela SAA, possivelmente por 

adquirirem algum mecanismo de resistência à ação da SAA. 

Observamos também que as células resistentes induziram a ativação de 

linfócitos nas co-culturas, visto pelo aumento da expressão de CD69. Contudo, 

apesar da indução deste antígeno, a intensidade do aumento foi menor que o 

provocado pelas células parentais (Figura 37). Também, observamos que as 

linhagens de melanoma resistentes ao PLX4032 não induziram a expressão de 

marcador tardio de ativação (HLA-DR) e o aumento da expressão de granzima B 

provocado pela SAA não foi mantido (Figuras 38 e 39). Foi descrito que células 

tumorais de melanoma podem paralisar monócitos de indivíduos saudáveis em um 

estágio imaturo onde eles impedem as funções das células T (Mao et al., 2013). 

Além disso, células resistentes aos iBRAF provocam uma diminuição de células 

CD8+ infiltradas no tumor (Wilmott et al., 2012) e em trabalho recente do nosso 

grupo foi demonstrado que houve um aumento da expressão da IDO, enzima 

relacionada ao imuno escape, na SK-Mel 28R em relação à sua linhagem parental 

Sandri et al., manuscrito submetido). Desta forma, além dos mecanismos genéticos 

e epigenéticos de resistência que provocam a reativação da via das MAPKs 

permitindo que as células voltem a proliferar, as células resistentes desenvolvem 

mecanismos que também inibem as funções efetoras do sistema imune. 
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Figura 42. Representação esquemática das alterações provocadas em PBMC quando entram em 

contato com linhagens de melanoma parentais e resistentes ao PLX4032, tratados ou não com SAA. 

 

Estudos clínicos com iBRAF tem explorado modificações nas concentrações 

séricas de citocinas correlacionando-as com o desenvolvimento de resistência 

(Menon et al., 2013; Smith et al., 2014; Wilmott et al., 2014). Nós utilizamos nosso 

modelo de co-cultura para verificar as diferenças entre células parentais e 

resistentes na produção de algumas citocinas. Nós observamos que as células 

resistentes induzem maior produção de IL-8 e IL-10 e menor de IFN-γ em co-cultura 

em relação às parentais (Figuras 40). Em relação à estas citocinas foi descrito que 

tratamento com PLX4032 ou seu análogo dabrafenib induziu um aumento de IFN-γ, 

e uma diminuição de IL-8. Além disso, a diminuiçao de IL-8 está relacionada com a 

diminuição da capacidade proliferativa das células de melanoma (Wilmott et al., 

2014). Nossos dados amparam os achados acima descritos em paciente, ou seja, 

vemurafenib causa um aumento de IFN e diminuição de IL-8 que são revertidos com 

o desenvolvimento de resistência e que podem levar ao aumento da agressividade 

tumoral. Apesar de termos visto que a SAA aumentou a produção tanto de IL-8 

como de IL-10 nas co-culturas com linhagens parentais, este aumento não foi 

observado na co-cultura com as linhagens resistentes reforçando nossa hipótese de 

que essas citocinas possam estar envolvidas no efeito anti-tumoral da SAA 

abordado no capítulo anterior. 

Determinamos também a produção de IL-1β e TNF-α e observamos que não 

houve diferença na produção nas co-culturas com células resistentes em relação às 

parentais (Figura 40). Em relação à produção de IL-1, foi demonstrado que o 
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PLX4032 diminui IL-1α e IL-1β no tecido tumoral e no soro de pacientes com este 

tipo de melanoma (Khalili et al., 2012). Porém em outro trabalho foi visto que um 

iBRAF não alterou a produção de IL-1β (Hong et al., 2012). Já para o TNF-α a 

produção desta citocina por macrófagos, induz resistência aos iBRAF (Smith et al., 

2014). Além disso, o TNF-α auxilia células de melanoma na recuperação da inibição 

de proliferação provocada pela inibição de BRAF, induzindo que elas voltem a 

proliferar auxiliando no desenvolvimento da resistência (Gray-Schopfer et al., 2007). 

De forma geral, apesar de obseravr que citocinas afetam passos importantes na 

progressão tumoral, o fato de elas serem numerosas e apresentarem efeitos 

diversos eventualmente opostos prejudica uma correlaçao mais direta entre 

elevação da concentração de uma citocina específica com o desenvolvimento da 

resistência. 

 
Figura 43. Representação esquemática da produção de citocinas em co-culturas com linhagens de 

melanoma parentais e resistentes, tratadas ou não com SAA.  

 

Apesar de ainda ter sido pouco explorada, a resistência ao PLX4032 leva ao 

desenvolvimento de células que expressam menos proteínas relacionadas aos 

processos de proliferação e diferenciação celular e mais proteínas relacionadas com 

migração e invasão, transição epitélio-mesenquimal e desenvolvimento de 

metástases (Paulitschke et al. 2015). Em trabalho realizado recentemente por nosso 

grupo foi observado que o imuno escape contribui para a resistência através 
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aumento da expressão da enzima IDO (Sandri e cols., manuscrito submetido). Neste 

estudo nós identificamos que houve uma diminuição de proteínas de MHC de classe 

I e II, bem como uma tolerância aos efeitos da SAA na resistência ao PLX4032. 

Em síntese, apesar de não sabermos qual o envolvimento da SAA com a 

resistência, ela aumentou após incubação com PLX4032 e induziu efeitos que 

contribuem para a progressão das células resistentes. Desta forma, a SAA pode 

estar associada com a regressão de melanomas observada logo após o tratamento 

com vemurafenib. Como a SAA apresentou um papel anti-tumoral, células 

resistentes podem estar desenvolvendo mecanismos para evitar sua ação, uma vez 

que nos ensaios de co-cultura com células resistentes a SAA não foi capaz de 

aumentar a ação anti-tumoral das PBMC.  
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5 Conclusão 
 

A concentração de SAA aumenta em sítios tumorais e no soro de pacientes 

com câncer e este aumento de produção tem sido associado ao estadiamento do 

tumor. É difícil avaliar se este aumento é devido a produção hepática pela presença 

do estado inflamatório provocado pela neoplasia ou se é proveniente de uma 

resposta inespecífica do tumor. De qualquer forma, células tumorais produzem SAA 

apesar de não se saber a significância biológica disso. É possível que a SAA 

realmente esteja envolvida com o desenvolvimento do processo maligno pois vimos 

que células precursoras de melanoma não a produzem. No entanto, apesar de 

alguns trabalhos anteriores sugerirem a super-expressão de SAA levaria à um 

benefício para a célula tumoral, essa afirmação pode se sustentar indevidamente 

numa associação causal que não foi comprovada. Nossos dados amparam a ideia 

contrária, ou seja, a SAA traria benefícios para o hospedeiro tanto via efeitos anti-

tumorais  diretos como intermediados pelo sistema imune. Outro fenômeno 

importante a ser considerado em melanoma é o desenvolvimento de resistência às 

terapias atuais e, apesar de ser foco de muitos estudos, pouco se sabe sobre isso. 

Nossos dados suportam um papel da SAA no imuno escape, papel este que pode 

estar abolido na resistência.  
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Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração 
máxima de trinta minutos. 

 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre 
o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua 
resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 
 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se 

reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 
reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado 
na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 23 de maio de 2014. 
 
 
 

Prof. Dr. Adalberto Pessoa Junior 
Presidente da CPG/FCF/USP 
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Documento sem validade oficial
FICHA DO ALUNO

9136 - 7493615/1 - Luziane Potrich Belle

Email: luzibelle@usp.br
Data de Nascimento: 04/03/1986
Cédula de Identidade: RG - 8087727461 - RS
Local de Nascimento: Estado do Rio Grande do Sul
Nacionalidade: Brasileira

Graduação: Farmacêutico - Universidade Federal de Santa Maria - Rio Grande do Sul - Brasil -
2008

Mestrado: Mestre em Farmacologia - Universidade Federal de Santa Maria - Rio Grande do Sul -
Brasil - 2010

Mestrado: Mestre em Farmacologia (1) - Universidade Federal de Santa Maria - Rio Grande do
Sul - Brasil - 2010

Curso: Doutorado
Programa: Farmácia (Análises Clínicas)
Área: Análises Clínicas
Data de Matrícula: 08/02/2011
Início da Contagem de Prazo: 08/02/2011
Data Limite para o Depósito: 09/02/2015

Orientador: Prof(a). Dr(a). Ana Campa - 08/02/2011 até o presente. E.Mail: anacampa@usp.br
Coorientador: Prof(a). Dr(a). Silvya Stuchi Maria Engler - 17/08/2011 até o presente. E.Mail:

silvya@usp.br

Proficiência em Línguas: Inglês, Aprovado em 08/02/2011

Data de Aprovação no Exame de
Qualificação: Aprovado em 22/03/2013

Data do Depósito do Trabalho:
Título do Trabalho:

Data Máxima para Aprovação da
Banca:
Data de Aprovação da Banca:

Data Máxima para Defesa:
Data da Defesa:
Resultado da Defesa:

Histórico de Ocorrências: Ingressou no Doutorado em 08/02/2011
Matrícula de Acompanhamento em 21/07/2014

Aluno matriculado no Regimento da Pós-Graduação USP (Resolução nº 5473 em vigor de 18/09/2008 até 19/04/2013)
Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 21/07/2014
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Sigla Nome da Disciplina Início Término Carga
Horária Cred. Freq. Conc. Exc. Situação

FBC5793-
10/1 Tópicos em Análises Clínicas I 15/03/2011 27/06/2011 30 2 95 A N Concluída

MCM5851-
3/2

Adesão Celular e Câncer (Faculdade de
Medicina - Universidade de São Paulo) 28/04/2011 30/06/2011 90 6 90 A N Concluída

FBC5753-
2/2 Processos de Invasão Celular 30/05/2011 10/07/2011 90 6 100 A N Concluída

FBC5757-
3/2 Tópicos em Análises Clínicas II 09/08/2011 29/11/2011 30 2 85,5 A N Concluída

EDM5791-
5/7

Metodologia do Ensino Superior (Faculdade de
Educação - Universidade de São Paulo) 23/08/2011 14/11/2011 120 0 0 - N

Pré-
matrícula
indeferida

FBA5728-
3/3 Aprimoramento Didático 12/09/2011 09/10/2011 60 4 75 A N Concluída

FBC5705-
4/1 Tópicos em Microscopia Quantitativa 03/10/2011 09/10/2011 30 2 100 A N Concluída

MCM5891-
1/3

Estatística Instrumental (Faculdade de
Medicina - Universidade de São Paulo) 04/10/2011 31/10/2011 60 4 87,5 A N Concluída

BIO5725-
3/1

Genética e Câncer (Instituto de Biociências -
Universidade de São Paulo) 10/11/2011 30/11/2011 90 0 0 - N Matrícula

cancelada

FBC5748-
3/3

Trabalhos Científicos: da Elaboração à
Publicação 24/04/2012 05/06/2012 60 4 100 A N Concluída

IBI5030-
1/1

Curso Avançado de Sinalização Celular e
Redes de Modulação Gênica (Curso
Interunidades: Bioinformática - Universidade
de São Paulo)

22/11/2012 12/12/2012 45 3 87,5 A N Concluída

Créditos mínimos exigidos Créditos obtidos
Para exame de qualificação Para depósito de tese

Disciplinas: 0 20 33

Estágios:

Total: 0 20 33

Créditos Atribuídos à Tese: 167

Observações:
1) Curso com validade nacional, de acordo com o disposto na Portaria nº 524, de 29.04.2008.

Conceito a partir de 02/01/1997:
A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - Reprovado; T -
Transferência.

Um(1) crédito equivale a 15 horas de atividade programada.
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Comissão julgadora da tese de doutorado:
NUSP Nome Vínculo Função

55700 Ana Campa FCF - USP Presidente

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 21/07/2014
Impresso em: 04/02/15 16:28:04


