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Resumo 

Entre os tipos de câncer de pele, o melanoma representa cerca de 3% dos tumores cutâneos. Não é um 

dos tumores mais comuns, mas é um dos mais agressivos e, na ausência de tratamento eficaz, é 

necessário buscar novos medicamentos. No câncer em geral, a metástase é facilitada pelas proteases das 

células tumorais. Os inibidores de proteases, particularmente aqueles encontrados em leguminosas, são 

candidatos potenciais para controlar esses eventos, bloqueando a progressão do câncer. Uma forma 

quimérica do inibidor de calicreína denominado rBbKIm (Bauhinia bauhinioides Kallikrein inhibitor modified) 

foi clonada, a estrutura básica é a do inibidor encontrado em B. bauhinioides, mas inclui as sequências 

EPVARGDG e DRGE de BrTI (Bauhinia rufa trypsin inhibitor). Foi relatado um efeito deletério desta 

proteína sobre as linhagens de células tumorais da próstata DU145 e PC3. Outra proteína, CrataBL 

(Crataeva tapia Bark Lectin), que assim como uma lectina, é específica para oligossacarídeos presentes 

em proteínas glicosiladas superexpressas no microambiente tumoral, o que é importante para o 

crescimento tumoral. Objetivos: Estudar os efeitos de rBbKIm, CrataBL e peptídeos derivados de suas 

estruturas em células de melanoma. Materiais e Métodos: as células (SK-MEL-28) foram tratadas com 

rBbKIm, CrataBL ou peptídeos e avaliadas viabilidade, proliferação, adesão, migração, invasão, morte e 

ciclo celular, fragmentação celular, expressão de proteínas celulares, produção de óxido nítrico e citocinas. 

Resultados: Embora rBbKIm tenha sido capaz de inibir as calicreínas teciduais KLK 6 e 7, serino proteases 

que desempenham um papel importante no desenvolvimento do melanoma, a proteína e os peptídeos 

derivados da sequência de rBbKIm não interferiram na viabilidade e proliferação da SK-MEL-28, enquanto 

a CrataBL (100 e 200 µM) reduziu a viabilidade celular em mais de 60%. CrataBL foi resistente à proteólise, 

pois seu efeito na proliferação de SK-MEL-28 também foi observado após 72 h de tratamento (inibição 

superior a 90%). Além disso, 100 µM de proteína inibiu em mais de 80% da migração celular, mais de 

100% da invasão celular, pode reduzir o nível de expressão da interleucina 6, diminuiu a capacidade das 

células SK-MEL-28 de aderir à laminina e induziu apoptose tardia em 48 h; além disso, foi possível observar 

uma diminuição nas proteínas pFAK e NF-kB 50 kDa. Embora o peptídeo derivado de sua estrutura (Pep. 

27) não tenha sido eficaz em inibir a viabilidade, proliferação e invasão, ele impediu mais de 80% da 

migração celular em 24 e 48 h, causou uma diminuição na liberação de óxido nítrico e reduziu o número 

de células viáveis em 24 h. O tratamento combinado de Pep. 27 com o vemurafenibe causou aumento da 

apoptose precoce após 48 h. O Pep. 26, por outro lado, diminuiu a migração celular em 60%, foi capaz de 

reduzir a liberação de óxido nítrico, citocina PDGF-AB/BB, adesão celular ao colágeno IV e induziu 

apoptose precoce e tardia em até 24 h de tratamento. E embora o tratamento combinado não tenha 

mostrado nenhum efeito significativo em alguns eventos celulares estudados, o tratamento isolado com 

vemurafenibe causou diminuição da interleucina 8 e potencializou os efeitos da proteína e dos peptídeos 

em reduzir a liberação dessa interleucina. Conclusão: Os dados mostraram a especificidade da ação dos 

inibidores de proteases no bloqueio de células do melanoma, e a CrataBL bem como os peptídeos 

derivados de sua estrutura mostraram efeitos antitumorais importantes que devem continuar a serem 

investigados. 

Palavras-chave: câncer, lectina, melanoma, peptídeos e inibidor de proteases. 
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Abstract 

Among the types of skin cancer, melanoma represents about 3% of skin tumors. It is not one of the most 

common tumors, but it is one of the most aggressive and, in the absence of effective treatment, it is 

necessary to look for new drugs. In cancers (in general), metastasis is facilitated by the proteases of tumor 

cells. Protease inhibitors, especially protease inhibitors found in legumes, are potential candidates for 

controlling these events by blocking cancer progression. A chimeric form of the kallikrein inhibitor called 

rBbKIm (Bauhinia bauhinioides Kallikrein inhibitor modified) has been cloned, the basic structure is from 

the inhibitor found in B. bauhinioides, and the EPVARGDG and GERD sequences of BrTI (Bauhinia rufa 

trypsin inhibitor) were included. A deleterious effect of this protein on the prostate tumor cell lines DU145 

and PC3 has been reported. Another protein, CrataBL (Crataeva tapia Bark Lectin), which as a lectin, is 

specific for oligosaccharides present in overexpressed glycosylated proteins in the tumor 

microenvironment, which is important for tumor growth. Objectives: To investigate the effects of rBbKIm, 

CrataBL, and peptides derived from their structures in melanoma assays. Materials and Methods: Cells 

(SK-MEL-28) were treated with rBbKIm, CrataBL, or peptides, and the viability, proliferation, adhesion, 

migration, invasion, death and cell cycle, cell fragmentation, expression of cell proteins, production of nitric 

oxide and cytokines were evaluated. Results: Although rBbKIm is capable of inhibiting tissue kallikrein KLK 

6 and 7, serine proteases that play an important role in the development of melanoma, both the protein and 

the peptides derived from rBbKIm sequence did not interfere in viability and proliferation of SK-MEL-28, 

while CrataBL (100 and 200 µM) reduced cell viability by more than 60%. CrataBL proved to be resistant 

to proteolysis, as its effect on SK-MEL-28 proliferation was also observed after 72 h of treatment (inhibition 

greater than 90%). Furthermore, 100 µM of protein inhibited more than 80% of cell migration, more than 

100% of cell invasion, reduced the expression level of interleukin 6, decreased the ability of SK-MEL-28 

cells to adhere to laminin and induced late apoptosis within 48 h; in addition, it was possible to observe a 

decrease in pFAK and NF-kB 50 kDa proteins. Although the peptide derived from its structure (Pep. 27) 

was not effective in inhibiting viability, proliferation and invasion, it prevented more than 80% of cell 

migration at 24 and 48 h, caused a decrease in nitric oxide release and reduced the number of viable cells 

in 24 h. The combined treatment of Pep. 27 with vemurafenib caused an increase in early apoptosis after 

48 h. The Pep. 26, on the other hand, reduced cell migration by 60%, was able to reduce the release of 

nitric oxide, the PDGF-AB/BB cytokine, cell adhesion to collagen IV, and induced early and late apoptosis 

within 24 h of treatment. And although the combined treatment did not show any significant effect on some 

cellular events studied, the isolated treatment with vemurafenib caused a decrease in interleukin 8 and 

potentiated the effects of the protein and peptides in reducing the release of this interleukin. Conclusion: 

The data indicated the specificity of the effect of protease inhibitors in blocking melanoma cells, and 

CrataBL as well as the peptides derived from its structure, demonstrated antitumor effects, which should 

continue to be investigated.      

Keywords: cancer, lectin, melanoma, peptides and proteases inhibitors.  
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1.1 O câncer de pele 

O câncer é uma doença crônica causada pela multiplicação descontrolada de 

células que deveriam se dividir, amadurecer e morrer a cada ciclo; consequentemente, 

com o seu crescimento desordenado, o organismo se torna ineficiente em restringi-lo 

a um local podendo desenvolver e, eventualmente formar metástases (Santos & Mello, 

2008; Silva et al., 2009).   

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele são: fatores 

intrínsecos como genótipo (histórico familiar, idade avançada), fenótipo (pele clara) e 

fatores extrínsecos, ambientais como exposição prolongada à radiação ultravioleta B 

(Madan et al., 2010; Rigel, 2010).  

Uma célula pode se tornar tumorigência devido ao acúmulo de alterações 

epigenéticas, um reparo ineficiente do DNA, a ativação de oncogenes e/ou inativação 

de genes supressores de tumor (Tuong et al., 2012). Algumas alterações no 

melanoma conhecidos são: MEL-CAM, tirosina quinase, CDKN2A, p53, p21, 

integrinas, ICAM-1 e ciclina D1 (Figueiredo et al., 2003).  

 

1.1.1 Melanócitos  

 

Melanócitos são células dendríticas, provenientes de melanoblastos na fase 

embrionária com sua origem na crista neural, deslocando-se por toda a epiderme após 

o fechamento do tubo neural (Figura 01) (Sulaimon & Kitchell, 2003). Sua função é 

produzir melanina (um pigmento que protege a pele da radiação ultravioleta) e 

transportá-los para o interior de queratinócitos que carregarão o composto até as 

camadas mais superficiais da epiderme (Figura 02) (Tuong et al., 2012).  
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Figura 01. Interação entre os melanócitos e os queratinócitos. 

Fonte:(http://slideplayer.com.br/slide/3022047/11/images/24/Epiderme:+esquema+de+melan%C3%B

3cito.jpg) 

 

Figura 02. Melanogênese: formação de melanina no interior de melanócitos. Fonte: 

(http://angelicabeauty.blogspot.com.br/2008/12/melanognese.html) 
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Os melanócitos produzem a enzima tirosinase e, através de seus longos 

prolongamentos dendríticos, melanossomas se estendem até atingir os 

queratinócitos. A enzima tirosinase é sintetizada no complexo de Golgi e transferida 

para os melanossomas, ela converte o aminoácido tirosina em um precursor de 

melanina. Uma vez liberada a melanina de queratinócitos, seu revestimento irá 

proteger o DNA dos queratinócitos dos raios ultravioletas. 

As lesões pigmentares podem ocorrer em três tipos celulares produtores de 

melanina: os melanócitos epidérmicos; os melanócitos dérmicos e as células névicas. 

Os melanócitos epidérmicos são aqueles originados na fase embrionária que migram 

para a epiderme, os melanócitos dérmicos ficam localizados na derme reticular e as 

células névicas se encontram na derme papilar, ou na reticular ou em ambas (Rivitti, 

2014), Figura 03. 

 

Figura 03. Representação de um corte histológico de um fragmento de pele fixado e corado em 

lâmina para análise patológica. Fonte: (http://anatpat.unicamp.br/lamneo6.html) 

 

Há três tipos mais conhecidos de câncer de pele: o carcinoma basocelular e o 

carcinoma epidermóide/espinocelular (não melanoma) e o melanoma originado dos 

melanócitos (câncer com alta taxa de letalidade e agressividade) (Griffin; Ali; Lear, 

2016). 

http://anatpat.unicamp.br/lamneo6.html
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1.1.2 Estatística  

 

O melanoma cutâneo maligno (MCM) representa em torno de 5% de todos os 

tumores cutâneos com alto poder de letalidade e sua incidência vem aumentando a 

cada ano (Zacharias & Santos, 2009). A nível visceral, o pulmão seria o primeiro lugar 

onde as células tumorais migrariam para metastatizar (Tas, 2012). 

 

De acordo com Araujo et al., 2014, as lesões se apresentam em 72,8% dos 

casos nas extremidades em mulheres e em 48% na região do tronco em homens. 

 

De 2023 a 2025, o número estimado para novos casos de câncer de pele não 

melanoma é de 101.920 para homens e 118.570 para mulheres no Brasil. Em relação 

ao melanoma, com taxas mais baixas, porém mais letais, 4.640 casos para homens e 

4.340 para mulheres. O número de mortes anuais por câncer de pele basocelular e 

espinocelular corresponde a 2.653 e 1.923 para melanoma; embora o melanoma 

corresponda somente a 4,5 % dos casos de câncer de pele, 43% das mortes é 

causada por este tipo de tumor cutâneo (Inca, 2023). Sua incidência é maior na região 

sul do país devido às elevadas migrações europeias, indivíduos que possuem a pele 

mais clara, possuindo menor proteção natural à exposição da radiação ultravioleta 

(Estimativa, 2016). Devido à pandemia Covid-19, mais de 17 mil casos de câncer de 

pele deixaram de ser diagnosticados (Sbd, 2021), tendo como importância o 

diagnóstico precoce para maiores chances de tratamento e cura.  

 

1.1.3 Características da linhagem de melanoma SK-MEL-28 e 

quimioterápico vemurafenibe 

 

Dentre as várias linhagens de melanoma estabelecidas e comumente utilizadas 

para experimentos celulares (A375, SKMEL28, WM1366, WM115, M14, B16F10 e 

outros), destaca-se a linhagem SK-MEL-28, células de melanoma humano retiradas 

de um paciente do sexo masculino, de 51 anos de idade com melanoma metastático 

(Shiku et al., 1976).  
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Esta linhagem específica apresenta mutação na proteína BRAF V600E (troca do 

aminoácido valina pelo ácido glutâmico no códon de posição 600) (Menzies et al., 

2012),que causa um aumento na sensibilidade de ativação constitutiva da via de 

sinalização MEK (mitogen-activated protein Kinase)/ERK (protein extracellular signal-

regulated kinase) (Solit et al., 2006) quando comparado às células sem mutação, 

promovendo a progressão do tumor através do descontrole da proliferação, 

sobrevivência, motilidade e capacidade de invasão (Ascierto et al., 2012; Luebker & 

Koepsell, 2019).  

 

O vemurafenibe, inibidor da atividade da BRAF quinase, impede a dimerização 

de RAF-RAF bloqueando a via de ativação “downstream” de MEK e ERK no qual 

regula a proliferação das células tumorais dentre outros vários eventos como a 

progressão tumoral; e tem sido utilizado desde 2011 no tratamento de pacientes com 

melanoma (Bollag et al., 2012). Todavia, apesar do melanoma ser um câncer de baixa 

incidência, apresenta um alto grau de letalidade; pois muitas vezes seu diagnóstico é 

realizado tardiamente e os tratamentos comercialmente existentes no mercado não 

parecem ser muito eficazes pelo fato das células de melanoma desenvolverem 

diversos mecanismos de resistência. E com o quimioterápico vemurafenibe, vários 

desses mecanismos de resistência foram identificados, muitas vezes levando à 

progressão tumoral desses pacientes portadores dessa mutação, diminuindo sua 

sobrevida (Luebker & Koepsell, 2019).  

 

1.2 Proteases no câncer 

 

As funções das proteases em células saudáveis são importantes para regular 

diversos processos biológicos e um desequilíbrio de proteases e seus inibidores neste 

sistema, pode desencadear diversas doenças como o câncer. Em alguns casos, as 

células tumorais podem induzir a expressão de enzimas proteolíticas em células 

adjacentes saudáveis favorecendo assim a expansão do tumor (Netzel-Arnett et al., 

2003; Rakashanda et al., 2012). 

 

As atividades das proteases são conhecidas como degradoma, e no ser humano 

consistem de pelo menos 569 proteases classificadas em cinco grupos: 194 metalo, 
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176 serino, 150 cisteíno, 28 treonino e 21 aspartil proteases (Puente et al., 2003; 

Quesada et al., 2009). No câncer, suas atividades estão exarcebadas e participam de 

diversos eventos que começam com a iniciação do tumor, crescimento, metástase e 

invasão para outros sítios (Al-Mehdi et al., 2000; Steeg, 2006).  

 

 Para ocorrer a formação do tumor, diversos processos complexos estão 

envolvidos na mudança do fenótipo de uma célula saudável; as células tumorais se 

desenvolvem em lentos e diversos estágios de mutações até se tornarem células 

geneticamente aberrantes. Mudanças na epigenética de células epiteliais normais 

causam alterações intracelulares e aumento na motilidade favorecendo a migração 

das células de seu sítio primário e disseminando para outras regiões do organismo 

causando a metástase. Outro fator limitante para o crescimento e espalhamento do 

tumor é a estimulação do desenvolvimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) 

que fornece nutrientes e oxigênio para o sítio tumoral (Rakashanda et al., 2012).  

 

Cisteíno proteases medeiam diversas funções gerais como catabolismo 

proteico intracelular e funções especializadas como ativação seletiva da sinalização 

de moléculas (interleucina, encefalina, proteína quinase C) ou degradação de 

proteínas extracelulares (reabsorção óssea, função macrófaga). A família das 

catepsinas (cisteino proteases) podem degradar as proteínas intracelulares e da 

matriz extracelular, favorecendo a invasão para tecidos adjacentes, vasos sanguíneos 

e linfáticos (Jedeszko & Sloane, 2004; Joyce et al., 2004; Vasiljeva & Turk, 2008). A 

catepsina B foi a primeira protease lisossômica a ser associado com carcinoma de 

mama (Victor et al., 2011), Kawasaki e colaboradores (2002) relataram que a 

expressão das catepsinas D e B está intimamente relacionado com a invasão do 

câncer e a progressão do carcinoma espinocelular oral. Níveis elevados de outras 

proteases lisossômicas, como catepsinas H, L ou D, também foram relatadas em 

muitos tipos de câncer (Tan et al., 2013; Fujise et al., 2000).  

 

Treonina proteases têm a função de eliminar proteínas celulares, marcadas 

para degradação através de uma modificação complexa denominada 

poliubiquitinização (Mitchell, 2003). Como algumas proteólises dependentes de 

proteassoma estão relacionadas com a fisiologia de algumas neoplasias, um fármaco 
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que inibe essa função proteassômica poderia ser essencial como antitumoral. 

Bortezomibe foi o primeiro inibidor aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) 

dos EUA (Estados Unidos da América) para o tratamento de mieloma múltiplo recém-

diagnosticado e recidivado/refratário em linfoma de células do manto (Kane et al., 

2003; Zavrski et al., 2005; Kane et al., 2007; Chen et al., 2011) pois promove a 

degradação de proteínas anti-apoptóticas e previne a degradação de proteínas pró-

apoptóticas, resultando em morte celular programada das células malignas. 

 

As proteases aspárticas formam um grupo de enzimas que consistem de dois 

lóbulos separados por uma fenda contendo o catalisador local composto por dois 

resíduos de aspartato. A catepsina D é uma endoprotease aspártica que é onipresente 

distribuída em lisossomos (Barrett & Cathepsin, 1970), durante muito tempo 

considerou-se que a sua principal função fosse degradar proteínas em lisossomos em 

um ambiente pH ácido. Quando expressa e secretada em níveis elevados pelas 

células epiteliais do câncer de mama, apresenta um mau prognóstico pois estimula a 

proliferação de células tumorais, crescimento de fibroblastos, angiogênese e 

metástase (Nicotra et al., 2010; Radisky & Radisky, 2010). 

 

Serino proteases formam um grupo de proteases que possuem uma íntima 

relação com o crescimento e a diferenciação celular. Ativadores de plasminogênio tipo 

uroquinase são um tipo de serino proteases que apresentam relação com invasão 

tumoral e metástase (Henneke et al., 2010). Matriptase, um tipo II de serino protease 

transmembranal, está envolvida com a angiogênese, degradação da matriz 

extracelular e com a progressão de alguns cânceres epiteliais (Nakamura et al., 2009). 

A tripsina é uma das serino proteases mais bem caracterizadas e sua alta expressão 

está associada a um péssimo prognóstico e baixas chances de sobrevida em 

pacientes com câncer colorretal; pois a invasão das membranas basais por células 

tumorais pode ser devido à digestão do colágeno I por tripsina, ativando também as 

MMP-2, MMP-7 e MMP-9 facilitando a invasão e a metástase (Soreide et al., 2006; 

Bauvois, 2012; Gong et al., 2014).  

 

 As metalo proteases são uma família de nove ou mais endopeptidades Zn2+ 

homólogas que clivam senão todos, mas a grande maioria dos componentes da matriz 
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extracelular. Dentre todas as enzimas proteolíticas associadas à invasão tumoral, as 

metalo proteases apresentam um papel essencial e um elemento chave para permitir 

e facilitar a penetração e infiltração das células tumorais na matriz estromal 

subjacente, vasos sanguíneos e linfáticos (Jemal et al., 2010; Gong et al., 2014). Uma 

grande variedade de agentes, incluindo citocinas, fatores de crescimento e produtos 

da oncogene causam variações na expressão das metalo proteases (Löffek et al., 

2011). Inibidores de metalo proteases podem inibir a ativação da digestão da matriz 

extracelular nas áreas de proteólise e deter o crescimento do tumor e a metástase, no 

entanto a possibilidade de usar esses inibidores como fármacos apresenta 

dificuldades técnicas uma vez que é necessário melhorar a seletividade de metalo 

proteases específicas (Overall & Lopez-Otin, 2002).  

 

1.2.1 Calicreínas 

 

As calicreínas humanas podem ser divididas em calicreínas plasmáticas e 

teciduais (Borgoño & Diamandis, 2004). O sistema calicreína-cinina plasmática é 

composto por dois zimógenos, fator XII da coagulação e pré-calicreína, no qual 

participam do processo de coagulação e na via da formação do trombo (Schmaier & 

Mccrae, 2007), também estão envolvidos no processo da tumorigênese pela liberação 

de bradicinina (Wang et al., 2014). 

 

As calicreínas teciduais humanas são um subgrupo de serino proteases 

extracelulares que atuam em uma ampla variedade de substratos fisiológicos, 

enquanto apresentam padrões de expressão aberrantes em certos tipos de câncer, 

tornando-se biomarcadores para câncer com malignidade dependentes de hormônio 

em particular. Os genes de calicreína específicos são co-expressos em tecidos e em 

várias patologias sugerindo sua participação em processos de cascatas proteolíticas 

complexas (Pampalakis & Sotiropoulou, 2007). 

 

KLK6 (calicreína 6) está intimamente ligada com a transformação neoplásica e 

a progressão maligna (Prassas et al., 2015), e a desregulação de sua expressão está 

presente em vários eventos malignos (Bayani & Diamandis, 2011) como no glioma, 
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câncer de ovário, mama, uterina, pancreática, colorretal, gástrica, pele (Krenzer et al., 

2011), bexiga, pulmão e glândula salivar. 

 

Moléculas de adesão e comunicação celular podem interferir diretamente ou 

indiretamente na interação melanócitos-queratinócitos e/ou relações melanócito-

matriz extracelular (Kumar et al., 2011; Tabone-Eglinger et al., 2012). Dentre os vários 

genes de melanoma expressos diferencialmente usando microarrays de DNA 

complementar e análises funcionais em relação a adesão e proteínas de comunicação 

na diferenciação de nevos para melanomas primários e melanomas metastáticos, 

foram encontradas várias moléculas incluindo a calicreína 6 (KLK6) e calicreína 7 

(KLK7) (Rezze et al., 2011) no qual também estão envolvidos na renovação das 

células epidérmicas e na descamação (Delaunay et al., 2017; Thierauf et al., 2017). 

 

1.2.2 Lectinas 

 

As lectinas são uma classe de proteínas que se ligam reversivelmente a 

carboidratos que não sejam enzimas ou anticorpos (Barondes,1988). Eles são 

encontrados na maioria dos organismos vivos, como vírus, bactérias, plantas e 

animais (Elgavish & Shaanan, 1997) e estão envolvidos em vários processos celulares 

como: glicoconjugação célula-superfície das proteínas do sistema circulatório (Mishra 

et al., 2019), tendo como alvo as células patogênicas do hospedeiro (Ielasi et al., 

2016), o recrutamento de leucócitos para os locais de inflamação (Cambi & Figdor, 

2003) e as interações celulares com proteínas-alvo do sistema imunológico podem 

subsequentemente desencadear atividade antitumoral (Roth et al., 2007). As lectinas 

vegetais podem ser encontradas em alimentos como lentilha, soja, tomate, amendoim, 

banana, cogumelo, milho, batata, arroz e trigo; a ingestão dietética pode ser 

significativa, pois muitas lectinas são resistentes à digestão intestinal e entram intactas 

no sistema circulatório, preservando toda a propriedade biológica (Mejía & Prisecaru, 

2005). As lectinas se ligam a porções de carboidratos de membranas ou receptores 

de células tumorais, que são exacerbadas em vários tipos de câncer, causando 

citotoxicidade, apoptose e inibição do crescimento tumoral (Mejía & Prisecaru, 2005; 

Zhang et al., 2013; Macedo et al., 2015; Hashim et al., 2017). 
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1.3 Ação de inibidores de proteases 

 

Os inibidores de proteases são encontrados em bactérias, animais e plantas. 

Principalmente em vegetais, correspondem de 1 a 10% das proteínas totais e ficam 

armazenados em sementes ou tubérculos (Richardson, 1991; Walker et al., 1997). 

Suas funções são diversas como: regulação de proteólise interna, proteção aos fluídos 

e tecidos, estruturas de proteínas de reserva e resistência contra insetos e pragas. 

Presentes em leguminosas, são divididas por famílias de acordo com sua estrutura 

química, massa molecular e o número de cadeias polipeptídicas (Richardson, 1991; 

Colares, 2017; Bonturi et al., 2019). 

 

Por isso, tem se estudado mais as ações desses inibidores presentes em 

sementes de plantas, frutas, venenos de serpentes e produtos sintetizados por 

cianobactérias (Lorencetti et al., 2005; Silva-stenico et al., 2012). 

 

Em plantas, há quatro grupos conhecidos de inibidores de proteases: as serino 

proteases, as cisteino proteases, as aspartil proteases e as metalo proteases. 

 

As serino proteases foram descobertas por Kunitz e Bowman-Birk em 1946 em 

sementes de soja, desvendando seu potencial inibitório em enzimas como a tripsina 

(Ryan, 1990; Richardson, 1991). Desde então, pesquisadores têm começado a 

investigar mais a respeito de seu potencial antitumoral devido aos seus grandes 

benefícios para a saúde coletiva (Srikanth & Chen, 2016; Eatemadi et al., 2017; 

Bonturi et al., 2019). 

 

1.3.1 Inibidor de calicreína recombinante e modificado de Bauhinia 

bauhinioides (rBbKIm) 

 

A proteína recombinante e modificada de Bauhinia bauhinioides pertence à 

família do tipo Kunitz, sua estrutura primária apresenta de 170 a 180 resíduos de 

aminoácidos e geralmente apresentam um sítio ativo, alta homologia, quatro resíduos 

de cisteína formando duas pontes dissulfeto e uma ou duas cadeias polipeptídicas 

(Richardson, 1991).   
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O laboratório de química e função de proteínas da Professora Dra. Maria Luiza 

Vilela Oliva tem realizado estudos e caracterizações com proteínas do gênero 

Bauhinia, pertencentes à família das leguminosas que apresentam ação antifúngica, 

antibacteriana, e também são utilizados como anti-inflamatórios, analgésicos e 

antiglicemiantes (Bonturi et al., 2019).  

 

Oliva e colaboradores (2001) isolaram das sementes de Bauhinia bauhinioides 

um inibidor de calicreína denominado BbKI (Bauhinia bauhinioides kallikrein inhibitor), 

pois seu sítio reativo apresentava similaridade com o cininogênio humano, que possui 

especificidade de inibição para calicreína plasmática humana de Kiapp= 2,4 nM, 

calicreína plasmática porcina Kiapp=200,0 nM, tripsina bovina de Kiapp= 2,0 nM, 

quimiotripsina Kiapp= 2600,0 nM e plasmina Kiapp= 33,0 nM. Apresenta um resíduo de 

cisteína na posição 154  e massa molecular de 18 kDa.  

 

Nakahata e colaboradores (2006) isolaram das sementes de Bauhinia rufa, um 

inibidor de tripsina denominado BrTI (Bauhinia rufa trypsin inhibitor), que apresenta 

especificidade de inibição para tripsina de Kiapp= 2,9 nM e calicreína plasmática 

humana Kiapp= 14 nM. Apresenta uma única cadeia polipeptídica de 20 kDa, sem 

resíduo de cisteína, um resíduo de arginina em seu sítio ativo e sequências RGD na 

posição 25-27 e RGE na posição 128-130 que são responsáveis pela defesa contra 

predadores em plantas (Sumikawa et al., 2010).  

 

Visto que essas sequências eram de grande interesse, Sumikawa e 

colaboradores (2010) sintetizaram um inibidor recombinante que continha a sequência 

primária de BbKI e as sequências RGD (sequência sinal para as integrinas) e RGE 

(defesa contra invasores de plantas), assim desenvolvendo a proteína recombinante 

e modificada denominada rBbKIm (Bauhinia bauhinioides Kallikrein inhibitor modified).   

 

 Estudos utilizando peptídeos contendo a sequência RGD apresentaram 

inibição in vitro na proliferação celular, migração, síntese de DNA e indução da 

apoptose em células de melanoma (Aguzzi et al., 2011). O rBbKIm apresentou efeito 
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deletério e citotóxico sobre as linhagens de câncer de próstata DU145 e PC3 e inibiu 

a angiogênese sem afetar fibroblastos saudáveis (Ferreira et al., 2014).  

 

       

Figura 04. Estrutura primária dos inibidores BrTI, BbKI e rBbKIm. Comparação das sequências 

primárias dos inibidores em marcação verde, as sequências de interesse RGD/RGE (Sumikawa et al., 

2010).  

 

1.3.2 Inibidor de protease e lectina extraída da entrecasca de Crataeva 

tapia (CrataBL) 

 

CrataBL é uma lectina extraída da casca da árvore Crataeva tapia, família 

Capparaceae encontrada no nordeste do Brasil, que foi purificada usando o protocolo 

Araújo, 2012. É uma proteína do tipo Kunitz de 20 kDa e também um inibidor de 

proteases, pois apresentou inibição a tripsina (43 µM) e ao fator Xa (8,6 µM) (Ferreira 

et al., 2013). Mostrou capacidade de se ligar a oligossacarídeos sulfatados (Ferreira 

et al., 2013; Zhang et al., 2013), afetou o desenvolvimento de larvas de 

Callosobruchus maculatus (Nunes et al., 2015), bloqueou a coagulação e a formação 

de trombos arteriais (Salu et al., 2014), induziu apoptose pela liberação de citocromo 

c mitocondrial e ativação de caspase-3 em células de câncer de próstata DU145 e 

PC3 (Ferreira et al., 2013) e inibiu a invasão e adesão de células de glioblastoma U87 

(Bonturi et al., 2019). 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  J U S T I F I C A T I V A  E  O B J E T I V O S  D O  E S T U D O   
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2.1 Justificativa 

 

O melanoma é considerado o tipo mais agressivo de câncer de pele que acomete 

as células responsáveis pela pigmentação, representando em torno de 5% de todos 

os tumores cutâneos, é um câncer com alta taxa de letalidade e agressividade pois 

possui alta possibilidade de se espalhar para tecidos e órgãos vizinhos se não tratado 

na sua fase inicial. Diversos fármacos existentes no mercado tem demonstrado 

redução no crescimento deste tumor, mas um diagnóstico realizado tardiamente e 

mecanismos de resistência desenvolvidos pelos fármacos impulsiona uma busca por 

novos medicamentos mais eficazes.  

 

O vemurafenibe, é um quimioterápico amplamente utilizado no tratamento do 

melanoma, porém foi demonstrada a sua resistência no tratamento dessa doença, por 

isso, é necessária a investigação de novos fármacos ou em combinação com este 

quimioterápico. 

 

As proteases desempenham uma função importante no desenvolvimento e na 

progressão tumoral, e os inibidores de proteases são importantes por regular a 

atividade dessas enzimas e levam ao conhecimento para o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas. As proteínas rBbKIm e CrataBL são proteínas com 

características peculiares, pois no caso de rBbKIm, além de potente inibição de serino 

proteases, possui as sequências tripeptídicas RGD e RGE que reconhecem proteínas 

envolvidas na adesão celular. A CrataBL é uma proteína bifuncional por apresentar 

propriedades lectínicas e de inibição de protease, além de se ligar a 

glicosaminoglicanos sulfatados interferindo na ativação de proteases. Além disso, 

estudos anteriores comprovaram resultados promissores na progressão do 

crescimento tumoral nas linhagens de células tumorais de mama (rBbKIm), próstata 

(rBbKIm e CrataBL) e no glioblastoma (CrataBL), desta forma, foi de nosso interesse 

a investigação dos seus efeitos em modelo de melanoma. Também foi de nosso 

interesse determinar a menor fração da proteína que pôde demonstrar o efeito sobre 

estas células, com o uso de fragmentos peptídicos e o estudo do efeito destes 

compostos (proteínas e seus peptídeos miméticos) na terapia combinada com o 

vemurafenibe. 
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2.2 Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos causados pela proteína recombinante rBbKIm e peptídeos 

derivados, e pela lectina CrataBL e peptídeos derivados sobre a linhagem de 

melanoma humano (SK-MEL-28) e a linhagem de fibroblastos humanos HFF-1. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Expressar, purificar e avaliar a ação do inibidor rBbKIm sobre a viabilidade celular 

da linhagem SK-MEL-28; 

2. Estudar o efeito dos peptídeos derivados de rBbKIm sobre a viabilidade e 

proliferação das células de melanoma humano; 

3. Purificar a proteína CrataBL em altas quantidades para estudos em modelos 

biológicos; 

4. Verificar os efeitos de CrataBL e peptídeos derivados sobre a viabilidade, 

proliferação, migração, produção de citocinas, dosagem de óxido nítrico, ciclo celular, 

invasão, e adesão celular de células de melanoma SK-MEL-28; 

5. Investigar as vias de sinalização afetadas pela proteína e peptídeos por western 

blotting utilizando as proteínas FAK, pFAK, Src, pSrc, ERK, pERK, NF-kB 50 kDa e 

Bax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  M A T E R I A I S  E  M É T O D O S  
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3.1 Obtenção da proteína recombinante rBbKIm, sua purificação e 

ensaios enzimáticos  

 

3.1.1 Expressão da proteína rBbKIm 

 

A expressão da proteína recombinante modificada, rBbKIm, foi realizada de 

acordo com a metodologia estabelecida por Sumikawa e colaboradores (2010). O 

vetor pET28a que apresenta resistência ao antibiótico canamicina, gene de interesse 

(rBbKIm) e sequências que sintetizam 6 aminoácidos de histidina foi inserido por 

choque térmico nas bactérias Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS (gentilmente cedidas 

pela Professora Dra. Helena Bonciani Nader). Após a transformação, as colônias 

foram cultivadas em pré-inóculos suplementados com 15 μg/mL de canamicina 

(Sigma Aldrich, St. Louis, USA) e 35 μg/mL de cloranfenicol (resistência localizada na 

cepa BL21) (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) por 16 horas a 37 °C e 180 rpm (rotações 

por minuto) no shaker (Amerex Instruments Inc., Concord, USA) e armazenadas em 

Glicerol 30% (Merck, Brasil) no freezer -80 °C.  

 

Para a síntese proteica, foi preparado um pré-inóculo contendo o meio de 

cultura LB Broth Base (Invitrogen, CA, USA) acrescido de 15 μg/mL de canamicina e 

35 μg/mL de cloranfenicol e 100 μL das bactérias foram cultivadas e submetidas à 

agitação em shaker conforme as condições descritas acima. Após este período, as 

bactérias foram transferidas para frascos suplementados com antibióticos para 

maioria do crescimento bacteriano, mantidos sob agitação até que a densidade óptica 

atingisse os valores de 0,350 a 0,600 no comprimento de onda de 600 nm no 

espectrofotômetro (UV mini-1240, Shimadzu). O IPTG (isopropil-b-D-galactosídeo) 

(Sigma Aldrich, St. Louis, USA) foi então adicionado a uma concentração de 0,5 mM 

e alíquotas foram coletadas nos tempos de indução de 0, 1 hora, 2 horas e 3 horas. 

As amostras foram centrifugadas e o precipitado foi ressuspenso em tampão de 

amostra avaliação em gel SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel 

electrophoresis) a 15% (Laemmli, 1970) para confirmar a síntese da proteína.  

 

Após este tempo, o meio contendo as bactérias foi centrifugado a 5.000 rpm 

(Hitachi himac CR21-GIII, Japão), 4 °C por 30 minutos e o precipitado foi ressuspenso 
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no tampão Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,5 M e estas foram armazenadas 

no freezer -80 °C. Para a obtenção das proteínas citoplasmáticas, as amostras foram 

submetidas a uma lise mecânica (12 pulsos, 40 amperes, 30 segundos cada) (Unique) 

em tampão Tris/HCl 0,05 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,15 M e 0,5% de Triton X-114 

(Sigma Aldrich, St. Louis, USA) mantidas em banho de gelo constante e com intervalos 

de 30 segundos entre cada pulso de sonicação. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 5.000 rpm (Hitachi himac CR21-GIII, Japão) por 30 minutos a 4 °C e 

o sobrenadante foi coletado e armazenado a -20 °C para posterior uso na coluna de 

Níquel-Sepharose.  

 

3.1.2 Cromatografia de afinidade Níquel-Sepharose 

 

Como o vetor pET28a possui uma sequência para a síntese de 6 aminoácidos 

de histidina, a proteína adquiriu a cauda que foi uma estratégia utilizada para a 

purificação em coluna de afinidade Níquel-Sepharose (GE Healthcare, New Jersey, 

USA). A resina foi equilibrada com tampão Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,5 

M e a amostra foi submetida à coluna, a fração não retida foi coletada para posterior 

avaliação em gel de acrilamida e, para a eluição da proteína de interesse foram 

utilizadas concentrações crescentes de Imidazol (50 mM, 100 mM, 250 mM e 1 M) 

(Sigma Aldrich, St. Louis, USA). A eluição das proteínas foi monitorada por leituras no 

espectrofotômetro a 280 nm (Spectronic Genesis 5). O inibidor rBbKIm foi eluído na 

fração de 250 mM e a maior concentração de Imidazol (1,0 M) foi usado para remover 

proteínas fortemente ligadas à resina. A coluna foi então reequilibrada com o tampão 

Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,5 M e as amostras foram dialisadas e 

submetidas à analise por gel de eletroforese.  

 

3.1.3 Cromatografia de exclusão molecular  

 

 A fração de 250 mM contendo a proteína de interesse foi dialisada para remover 

sais e concentrada por liofilização. Para a retirada da cauda de histidina, ela foi 

incubada com trombina bovina (Sigma Aldrich, St Louis, USA) (0,5 U de trombina por 

mg de proteína) por 2 horas (confirmado por espectrometria de massa, Juliana 

Rodrigues Lima) à 18 ºC. O material foi submetido a cromatografia de exclusão 
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molecular em resina Superose-12 (GE Healthcare, New Jersey, USA) previamente 

equilibrada com tampão Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,5 M utilizando o 

sistema ÄKTA (GE Healthcare, New Jersey, USA) em fluxo de 0,3 mL/min. A 

absorbância foi monitorada a 280 nm e frações de 0,5 mL foram coletadas.  

 

A amostra eluída sem a cauda de histidina foi dialisada em água milli-Q e 

liofilizada para uso em experimentos celulares. O fluxograma mostrado na Figura 5 

resume os procedimentos realizados para obtenção do inibidor recombinante 

purificado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fluxograma das etapas realizadas para a obtenção da proteína recombinante na sua 

forma mais pura. 

 

 

 

 

Lise celular (0,5 % Triton X-114)  

Cromatografia de afinidade (Níquel-

Sepharose) 

Expressão em E. coli BL21 (DE3) pLysS 

Cromatografia de exclusão molecular 

(Superose 12, Sistema AKTA) 
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3.1.4 Peptídeos sintéticos derivados da proteína rBbKIm  

 

Os peptídeos foram sintetizados com base na sequência primária da proteína 

rBbKIm (Sumikawa et al., 2010), e testados nos ensaios celulares; estes foram 

denominados como peptídeos RGD (Ac-YL-E-P-V-A-R-G-D-G-G-L-A-CONH2), 

retroinverso Ri-DGR (Ac-A-L-G-G-D-G-R-A-V-P-E-L-Y-CONH2), RGE (Ac-I-V-Y-Y-P-

D-R-G-E-CONH2), 7 (Ac-R-P-G-L-P-V-R-F-E-S-P-L-CONH2), 8 (Ac-R-P-P-G-L-P-V-

R-S-F-S-P-L-R-CONH2) e E (Ac-E-S-P-L-R-I-N-I-CONH2). Solicitamos sigilo devido a 

eventual depósito de patente.  

 

3.1.5 Determinação da inibição enzimática do inibidor  

 

Para avaliar a atividade funcional da proteína purificada, foi realizado o ensaio 

de inibição enzimática com a tripsina, no qual diferentes concentrações do inibidor 

foram incubadas com 20 μL de tripsina (Roche, Mannheim, Alemanha) (2,9x10-7M em 

1mM de HCl) por 10 minutos a 37 ºC em tampão Tris/HCl 0,05 M, contendo CaCl2 

0,02 %, pH 8. Após esse tempo, foram adicionados 25 μL do substrato sintético Bz-

Arg-pNa (BAPA) (5 mM) (Bachem, Bubendorf, Suíça) em um volume final de 250 μL. 

A incubação continuou por 30 minutos a 37 ºC e a reação foi interrompida com 40 μL 

de ácido acético 30%. A leitura da hidrólise do substrato foi acompanhada por 

espectrofotometria a 405 nm em leitor de placa spectraMax plus 384 

spectrophotometer (Molecular devices LLC). A constante de inibição foi calculada pelo 

programa Grafit@ (versão 4.0) com base na atividade residual da tripsina do ensaio. 

 

3.1.6 Avaliação da inibição de calicreínas com os peptídeos do inibidor 

rBbKIm. 

 

As calicreínas 1, 5, 6 e 7 por estarem altamente expressas no melanoma, 

Borgoño et al., 2007, foram essenciais para o teste com o inibidor. Os ensaios foram 

realizados em placas de 96 poços de fundo reto e paredes opacas, onde se obteve 

um volume final de reação de 200 µL/poço sendo 100 µL o tampão (de acordo com 

cada calicreína tecidual) e o restante de substrato (específico para cada calicreína 

tecidual), enzima, inibidor e solução de 60 mM de cloreto de sódio. As leituras foram 
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realizadas no Leitor de placas Microflex, modelo SpectraMax, por fluorescência, com 

comprimento de onda de excitação em 320 nm e emissão em 420 nm; filtro médio, 

quatro leituras por minuto, agitação de 2 segundos antes da leitura e com registros de 

leitura para um total de aproximadamente 2 horas por ensaio. O ensaio foi realizado 

numa temperatura de 37°C e a incubação na presença do inibidor de 10 minutos para 

a KLK1 (com rBbKIm), e de 5 minutos para as demais. 

 

3.1.7 Dosagem de proteínas  

 

Durante os processos cromatográficos, a eluição e quantificação da proteína de 

interesse foi acompanhada por espectrofotômetro a 280 nm; porém maior precisão na 

quantificação da proteína foi obtida pelo ensaio usando o método de Bradford, 1976. 

A proteína foi aliquotada para uso nos experimentos celulares.  

 

3.1.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  

 

O gel de poliacrilamida foi preparado de acordo com o método descrito por 

Laemmli (1970), no qual foi escolhida a proporção de 12% para o gel de separação e 

5% para o gel de concentração. 200 µg de proteínas dos tempos 0, 1 hora, 2 horas e 

3 horas após indução do IPTG foram separados para a realizar o gel de tempo de 

expressão e 40 µg de proteínas totais das frações pós-coluna de Níquel-Sepharose 

foram utilizadas no gel de purificação, bem como a amostra eluída da cromatografia 

de exclusão molecular para a confirmação de sua pureza. As amostras foram secas e 

ressuspendidas em 20 µL do tampão Tris 1,5% (p/v), SDS 4% (p/v) e glicerina 20% 

(p/v), pH= 6,8, com adição de 1% do agente redutor β-mercaptoetanol e azul de 

bromofenol 0,02 % (p/v). Posteriormente, foram aquecidas a 100 ºC, por 5 minutos, 

para a desnaturação e aplicadas no gel.  

 

A corrida do gel foi realizada inicialmente a 70 Volts pelo sistema Mini-Gel 

(BioRad, Richmond, USA), e uma vez que todas as amostras atingiram o final do gel 

de concentração, a voltagem foi aumentada para 100 Volts para uma melhor 

separação das bandas de proteínas. As proteínas de massas moleculares conhecidas 

utilizadas como padrão foram (Thermo scientific, MA, USA): β-galactosidase (116 
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kDa), albumina bovina sérica (66,2 kDa), ovoalbumina (45 kDa), lactato 

desidrogenase (35 kDa), REase Bsp98I (25 kDa), β-lactoglobulina (18,4) e lisozima 

(14,4 kDa).  

 

Posteriormente o gel foi retirado das placas, corado com azul brilhante de 

Coomassie R-250 0,25% (p/v) e descorado para uma melhor visualização das bandas 

proteicas.  

 

3.1.9 Espectrometria de massa  

 

A determinação do tempo de incubação com trombina necessário para 

remoção completa da cauda de histidina foi estabelecido pelas análises das amostras 

nos tempos de incubação de 0, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 30 minutos, 2 horas 

e 3 horas e avaliação, por espectrometria de massa em um modelo TofSpec E - 

Microflex, da empresa Bruker Daltons, dotado de tecnologia MALDI-TOF (Matrix Laser 

Desorption Ionization Time-of-Flight, em colaboração com a Prof. Dra. Maria 

Aparecida Juliano, do departamento de Biofísica e da Dra Juliana Rodrigues Lima, 

pós-doutoranda do Departamento de Bioquímica. A matriz utilizada todas as análises 

foi o ácido a-ciano-4-hidroxicianaminico. Com esse experimento foi determinado que 

o melhor tempo de incubação de 1 mg/mL de inibidor rBbKIm (contendo a cauda de 

histidina) com a trombina foi de 2 horas.  

 

3.2 Purificação da proteína nativa CrataBL, confirmação de sua pureza e 

ensaios enzimáticos 

 

3.2.1 Purificação de CrataBL  

 

Com autorização do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis), a entrecasca de Crataeva tapia foi coletada na região 

da cidade do Recife (Pernambuco, Brasil), levada ao laboratório e 20 gramas desta 

entrecasca foi triturada e solubilizada com 200 mL de solução salina 0,15 M NaCl; pH 

8,0 e submetida a agitação suave por 16 horas a 4° C. Após esse período, o soluto foi 

peneirado, filtrado com gaze e centrifugado a 5000 rpm por 15 minutos a 4° C. 



Materiais e Métodos | 24 

 

Descartado o precipitado, o sobrenadante foi submetido a uma precipitação em sulfato 

de amônio (NH₄)₂SO₄ com variação de 0-30% de sal sob agitação suave e contínua 

por 4 horas a 4° C. Em seguida, a amostra foi centrifugada novamente a 5000 rpm por 

15 minutos a 4° C e removido o precipitado. O sobrenadante foi submetido a uma nova 

precipitação em sulfato de amônio de concentração 30-60% e deixado sobre agitação 

suave por 4 horas a 4° C. A amostra foi submetida à centrifugação a 5000 rpm por 15 

minutos a 4° C e o precipitado foi ressuspenso em solução salina 0,15 M NaCl; pH 

8,0. Para que a amostra estivesse em condições adequadas para ser aplicada na 

coluna de troca iônica SP-Celulose, esta foi dialisada primeiramente em água, e na 

sequência em fosfato de sódio bifásico anidro 0,01 M; pH 5,5 para acerto do pH e da 

condutividade. Na resina de SP-Celulose, equilibrada com 0,01 M de fosfato de sódio 

bifásico anidro (Na2HPO4), pH 5,5 foram aplicados 20 mg da amostra e, novamente 

aplicado o tampão de equilíbrio para remoção de proteínas não ligadas. Para a eluição 

de CrataBL, ao tampão de equilíbrio foi adicionado 0,5 M NaCl. Subsequentemente, 

a amostra foi dialisada em água destilada e depois em 0,15 M NaCl para ser utilizada 

na cromatografia de exclusão molecular em resina Superdex-75 pelo sistema ÄKTA. 

A confirmação da homogeneidade da amostra foi obtida por SDS-PAGE. A amostra 

final foi dialisada e a concentração determinada para a aplicação nos ensaios 

celulares. 

 

3.2.2 Espectrometria de massa  

 

A massa molecular da proteína nativa foi determinada através do método da 

medição do tempo do vôo do íon em um espectrômetro de massa modelo TofSpec E 

- Microflex, da empresa Bruker Daltons, dotado de tecnologia MALDI-TOF (Matrix 

Laser Desorption Ionization Time-of-Flight, onde apresentou um pico único com 

massa de aproximadamente 22 kDa.   

 

3.2.3 Peptídeos derivados da proteína CrataBL 

 

 Os peptídeos derivados de CrataBL foram sintetizados baseados na sequência 

primária do inibidor e testados nos ensaios celulares. Devido ao processo de patente 

em andamento, não será possível descrever as sequências destes peptídeos e, por 
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isso, serão denominados: peptídeo 26 e 27, cada um derivando de uma região da 

proteína. 

 

3.2.4 Determinação da inibição enzimática pelo inibidor  

 

A atividade funcional da proteína purificada foi realizada através do ensaio de 

inibição enzimática sobre a tripsina, onde o inibidor em diferentes concentrações foi 

incubado com 20 μL de tripsina (Roche, Mannheim, Alemanha) (2,9x10-7M em 1mM 

de HCl) por 10 minutos a 37 ºC em tampão Tris/HCl 0,05 M, contendo CaCl2 0,02 %, 

pH 8. Após este tempo, foi adicionado 25 μL do substrato sintético Bz-Arg-pNa (BAPA) 

(5 mM) (Bachem, Bubendorf, Suíça) em um volume final de 250 μL. Prosseguindo-se 

a incubação por 30 minutos a 37 ºC e a reação interrompida pela adição de 40 μL de 

ácido acético a 30%. A leitura da hidrólise do substrato foi acompanhada por 

espectrofotometria a 405 nm em leitor de placa spectraMax plus 384 

spectrophotometer (Molecular devices LLC). A constante de inibição foi calculada pelo 

programa Grafit@ (versão 4.0), de acordo com a atividade residual da tripsina do 

ensaio. 

 

3.2.5 Determinação dos efeitos dos peptídeos derivados de CrataBL sobre a 

atividade de calicreínas  

 

As calicreínas 1, 5, 6 e 7, por estarem altamente expressas no melanoma, 

Borgoño et al., 2007, foram utilizadas para os testes. Os ensaios foram realizados em 

placas de 96 poços com fundo reto e paredes opacas, onde se obteve um volume final 

de reação de 200 µL/poço sendo 100 µL o tampão (de acordo com cada calicreína 

tecidual) e o restante de substrato (específico para cada calicreína tecidual), enzima, 

inibidor e solução salina (solução de 60 mM de cloreto de Sódio). As leituras foram 

realizadas em leitor de placas Microflex, modelo SpectraMax, por fluorescência, com 

comprimento de onda de excitação em 320 nm e emissão em 420 nm; filtro médio, 

quatro leituras por minuto, agitação de 2 segundos antes da leitura e com leituras 

registradas em um total de aproximadamente 2 horas por ensaio. O teste foi realizado 

em temperatura de 37°C e a incubação na presença do inibidor de 5 minutos. 
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3.2.6 Dosagem de proteínas  

 

Durante os processos cromatográficos, a eluição e quantificação da proteína de 

interesse foi acompanhada em espectrofotômetro a 280 nm; porém para uma maior 

precisão na quantificação da proteína esta foi avaliada pelo método de Lowry, 1951, 

e armazenadas em frações para uso nos experimentos celulares.  

 

3.2.7 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  

 

O gel de poliacrilamida foi preparado de acordo com o método descrito por 

Laemmli (1970), no qual foi utilizado a proporção de 12% de acrilamida/bis-acrilamida 

para o gel de separação e 5% de acrilamida/bis-acrilamida para o gel de concentração. 

40 µg de proteínas totais das frações pós-coluna SP-celulose foram utilizados no gel 

de purificação, bem como a amostra eluída pelo sistema AKTA para a confirmação de 

sua pureza. As amostras foram secas, preparadas e aplicadas no gel como descrito 

no método de eletroforese com a proteína recombinante rBbKIm.  

 

3.3 Cultura celular e ensaios celulares de SK-MEL-28  

 

3.3.1 Condições de cultivo de fibroblastos de prepúcio humano (HFF-1) 

 

A linhagem não-tumoral HFF-1 foi utilizada nos estudos como comparação do 

efeito das proteínas em células de linhagens tumorais de melanoma, a SK-MEL-28. 

As células foram gentilmente cedidas pela Professora Dra. Helena Bonciani Nader e 

cultivadas em meio DMEM High (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium High Glicose) 

(Gibco, Invitrogen, CA, USA) suplementada com 15% de SFB (Soro Fetal Bovino), 

penicilina 100 U/mL e estreptomicina 100 μg/mL a 37 ºC sob tensão de 5% de CO2.  

 

Para a manutenção dos estoques celulares, o recultivo celular foi realizado 

semanalmente da seguinte forma: o sobrenadante das garrafas confluentes de 75 cm2 

foi retirado e a garrafa lavada com tampão fosfato de sódio 10 mM contendo NaCl 140 

mM, KH2PO4 1,7 mM e KCl 2,7 mM, pH 7,4 (Posphate Buffered Saline- PBS 1x); após 

isto, o PBS 1x foi retirado e as células foram incubadas com tripsina-EDTA 
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(EthyleneDiamineTetraacetic Acid) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) por 5 minutos a 37 

ºC sob tensão de 5% de CO2. Após a descolagem das células, o meio DMEM High 

contendo 15% de SFB foi adicionado para inativação da tripsina e as células foram 

adicionadas em tubos estéreis para centrifugação. O sobrenadante foi descartado e 

as células foram ressuspensas em meio DMEM High contendo 15% de SFB e 

transferidas (aproximadamente 1x105 células) para uma nova garrafa com meio de 

cultura e cultivadas a 37 ºC sob tensão de 5% de CO2. A cada 3 dias, o meio era 

substituído para a manutenção da qualidade das células.  

 

3.3.2 Características e cultivo das células de melanoma humano (SK-

MEL-28) 

 

A linhagem celular SK-MEL-28 foi selecionada por apresentar mutação no gene 

BRAF (V600E), porém selvagem para NRAS. Dentre os quimioterápicos disponíveis 

comercialmente, e utilizados no tratamento do melanoma, encontra-se o 

vemurafenibe, que age em linhagens que apresentam mutação em BRAF. Por este 

motivo, escolhemos testar esta droga nos ensaios celulares e seu tratamento 

combinado à proteína CrataBL e peptídeos. As células foram gentilmente cedidas pelo 

Professor Dr. Gustavo Pereira e cultivadas em meio DMEM High (Gibco, Invitrogen, 

CA, USA) suplementada com 10% de SFB, penicilina 100 U/mL e estreptomicina 100 

μg/mL a 37 ºC sob tensão de 5% de CO2. Para a manutenção dos estoques celulares, 

o recultivo foi feito de modo semelhante à linhagem HFF-1 diferindo apenas na 

concentração de SFB suplementado.  

 

3.3.3. Ensaio para avaliação de fragmentação de CrataBL e peptídeos 

 

Em placas de 24 poços 5x104/poço células SK- MEL-28 foram cultivadas e 

incubadas a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Concentrações de 100 µM de CrataBL, pep. 

26 e pep. 27 foram usados em combinação com o quimioterápico para o tratamento 

de 24 horas. Em seguida, o sobrenadante coletado dos poços (400 µL) foi adicionado 

em cada eppendorf contendo 100 µL de meio de cultura; e em outros eppendorfs, o 

lisado celular foi obtido pela adição de 500 µL de PBS e 50 µL de SDS 10% às células 

removidas dos fundos dos poços. As amostras foram congeladas para posterior 
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cromatografia líquida de alta eficiência HPLC (High Performance Liquid 

Cromatography) para avaliar a possível fragmentação após os tratamentos.  

 

3.3.4 Ensaio de viabilidade celular  

 

O efeito inibitório sobre as células de melanoma SK-MEL-28 e células HFF-1 

saudáveis tratadas com proteínas rBbKIm, CrataBL, peptídeos e também 

vemurafenibe foi avaliado com o reagente Prestoblue (InvitrogenTM, ThermoFischer 

Scientific), cujo composto principal é a resazurina (coloração azulada). Em células 

viáveis, onde o ambiente é de natureza redutora, a resazurina é reduzida a resorufina 

e muda sua cor para vermelho fluorescente. Em cada ensaio os frascos confluentes 

eram tripsinizados e 5x104/mL de células HFF-1 e SK-MEL-28 eram contadas em uma 

câmara de Neubauer, cultivadas em placas de 96 poços (Sigma Aldrich, St. Louis, 

USA) e incubadas a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Diferentes concentrações (5 µM, 25 

µM, 50 µM, 100 µM e 200 µM) de compostos (vemurafenibe, proteína rBbKIm, 

proteína CrataBL, peptídeos derivados de rBbKIm ou de CrataBL, e tratamento 

combinado com as proteínas e com os peptídeos derivados das estruturas e 

vemurafenibe) foram testados em meio DMEM High suplementado com 10 % 

(linhagem SK-MEL-28) e 15 % (linhagem HFF-1) SFB em diversos período do 

tratamento (24 horas, 48 horas e 72 horas). Após os períodos estudados, 10 µL do 

reagente Prestoblue era adicionado e a fluorescência analisada pelo 

espectrofotômetro Spectra max Plus 384, Molecular Devices, CA, USA. 

 

3.3.5 Ensaio de proliferação celular  

 

O kit BrDU (InvitrogenTM, ThermoFischer Scientific) foi utilizado para detectar 

a síntese de novas sequências de DNA pelas células viáveis. Em placas de 96 poços, 

5x104/mL células SK- MEL-28 foram cultivadas e incubadas a 37 °C, 5% de CO2 por 

24 horas. Diferentes concentrações (25 µM, 50 µM e 100 µM) dos peptídeos derivados 

de rBbKIm, de CrataBL (50 µM, 100 µM e 200 µM), e de peptídeos derivados dessa 

proteína foram utilizadas em combinação com o quimioterápico para o tratamento em 

diferentes períodos (24 horas, 48 horas e 72 horas). Para o preparo das placas para 

leituras de quimioluminescência, foram realizados os seguintes procedimentos: 
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incubação com o reagente BrDU 100 µL/poço (10 µM) por 24 horas a 37 °C; descarte  

do meio e adição de  200 µL/poço da solução desnaturante proveniente do kit BrDU e 

incubação  por 30 minutos a temperatura ambiente; descarte da solução desnaturante 

e adição de 100 µL/poço do anticorpo anti-BrDU (diluição 1:100) e incubação por 1 

hora e 30 minutos a temperatura ambiente; posteriormente realizada diversas 

lavagens dos poços com a  solução de lavagem fornecida no kit BrDU da Invitrogen e 

por fim adição do substrato por 5 minutos para a emissão da quimioluminescência que 

foi analisada em 405 nm no espectrofotômetro FlexStation Multi-Mode Microplate 

Reader (Molecular Devices). 

 

3.3.6 Ensaio de migração celular  

 

Em placas de 24 poços foram semeadas 1x105 /mL células SK-MEL-28 e 

cultivadas a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Após atingir a confluência de 90-100%, foi 

acrescido 10 µg/mL de mitomicina (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) em cada poço por 

15 minutos para interromper qualquer proliferação celular. Com o auxílio de uma 

ponteira de 200 µL, foi realizado um risco no centro do poço (Mouritzen; Jenssen, 

2018) e capturado uma foto do tempo inicial (t=0) do poço com uma câmera fotográfica 

(Sony Cyber-Shot) acoplada ao microscópio óptico invertido. Em seguida, o meio foi 

retirado e as células foram tratadas com as respectivas drogas (solubilizadas em meio 

sem soro) por poço: 12,5 µM, 25 µM, 50 µM e 100 µM de CrataBL; 50 µM, 100 µM e 

200 µM de pep. 26; 50 µM, 100 µM e 200 µM de pep. 27 e 2 µM de vemurafenibe em 

cada tratado. Após 24 horas, foi realizado uma nova captura de imagem e repetido 

este procedimento no tempo de 48 h. O tamanho da fenda foi quantificado pelo 

programa Image J (ij153-win-java8), realizado um cálculo da porcentagem de inibição 

da migração através da divisão das células tratadas pelas células controle e os 

gráficos foram plotados no programa GraphPad Prism 7. 

 

3.3.7 Dosagem de óxido nítrico  

 

Foram plaqueadas 5x104/mL células SK-MEL-28 em uma placa de 24 poços 

por 24 horas a 37 °C, 5% CO2. Após este período, as células receberam o tratamento 

com 50 µM e 100 µM de CrataBL; 100 µM de pep. 26; 100 µM de pep. 27 e 2 µM de 
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vemurafenibe em cada tratamento e incubadas por mais 24 horas. O sobrenadante 

celular foi coletado (100 µL) em eppendorfs e imediatamente congelados a -80° C 

para posterior uso. A quantificação das amostras foi realizada por microBCA (micro 

bicinchoninic acid) (ThermoFisher Scientific) e 200 µg de proteína total foram 

utilizadas para as dosagens de NO (óxido nítrico) pelo Nitric Oxide Analyser (NOATM 

208i-Sievers); no qual a quimioluminescência é proveniente da conversão de nitrito a 

óxido nítrico (Dweik et al.,1998), importante na neovascularização. 

 

3.3.8 Dosagem de citocinas  

 

O método de cultivo celular para realização dessa dosagem é semelhante ao 

utilizado para a quantificação dos níveis de NO. Pois, em placas de 24 poços, 

5x104/mL células SK-MEL-28 foram semeadas e cultivadas a 37 ° C, 5% CO2 por 24 

horas; após a confluência ser atingida, as células foram tratadas com 50 µM e 100 µM 

de CrataBL; 100 µM de pep. 26; 100 µM de pep. 27 e 2 µM de vemurafenibe em cada 

tratamento e incubadas por mais 24 horas. O sobrenadante celular foi coletado (100 

µL) em eppendorfs e armazenados em freezer a -80° C para posterior uso. A 

quantificação de proteína das amostras foi realizada por microBCA (ThermoFisher 

Scientific) e as dosagens de citocinas analisadas pelo equipamento Luminex 200 em 

que as moléculas avaliadas foram: FGF-2, GM-CSF, INFG, IL-10, PDGF-AB/BB, IL-

15, IL-1B, IL6, IL-8, TNF-alpha e VEGF-A. Utilizou-se 40 µg de proteína total para essa 

análise. 

 

3.3.9 Ensaio de morte celular  

 

As células SK-MEL-28 foram incubadas em placas de 24 poços em uma 

densidade de 5x104céls/poço a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Posteriormente, o meio 

de cultura foi retirado e as células foram tratadas com meio com soro por 24 horas e 

48 horas com os respectivos compostos: 12,5 µM, 25 µM, 50 µM e 100 µM de CrataBL; 

50 µM, 100 µM e 200 µM de pep. 26; 50 µM, 100 µM e 200 µM de pep. 27 e/ou 2 µM 

de vemurafenibe em cada tratado. Após o período de tratamento, o sobrenadante foi 

coletado, os poços lavados com PBS, as células desaderidas com versene por 5 

minutos, o meio suplementado foi adicionado, e os eppendorfs centrifugados a 3.500 
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rpm, 5 min, a 25 °C. Em seguida, as células foram ressuspensas em tampão de 

ligação contendo 1,25 µL de Anexina V/FITC (30 µg/mL) e 1,25 µL de iodeto de 

propídio (50 µg/mL) utilizando o Kit BD Pharmigen. O período de incubação foi de 10 

minutos e a leitura foi realizada por citômetro de fluxo (BD Accuri C6), com análise de 

pelo menos 10.000 eventos. 

 

3.3.10 Ensaio de ciclo celular 

 

Em placas de 24 poços foram cultivadas 1x105 /poço células SK- MEL-28 e 

incubadas a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Concentrações de 100 µM de CrataBL, pep 

26 e pep 27 foram utilizadas em combinação com o quimioterápico para o tratamento 

em diferentes períodos (24 horas e 48 horas). Em seguida, os poços foram lavados 

com PBS, as células foram removidas com tripsina, foi adicionado o meio 

suplementado para desativação da tripsina e os eppendorfs foram centrifugados a 

1.500 rpm, 5 min a 25 °C. O precipitado formado foi ressuspenso em etanol 75% (v/v), 

mantido durante a noite para a fixação das células. Após este período, as amostras 

foram centrifugadas novamente e o sobrenadante foi descartado. Foram adicionados 

RNAse (100 µg/mL), Triton X-100 (0,1%, v/v) e iodeto de propídio (2,5 µg/mL) diluído 

em PBS em cada eppendorf e incubados por 30 minutos a 37 °C. Ao final, os tubos 

foram analisados por citometria de fluxo (BD Accuri C6), com análise de pelo menos 

30.000 eventos. 

 

3.3.11 Ensaio de invasão celular  

 

Em placas de 24 poços foram utilizadas câmaras de Boyden 

Transwell/ThinCertsTM (Greiner Bio-One) com membranas de policarbonato, 

translúcida, contendo poros de 8,0 µm de diâmetro. O matrigel na diluição de 1:6 (em 

meio sem adição de SFB) foi adicionado em cada inserto e deixado para polimerização 

na estufa por 30 minutos a 37 °C. Após este período, 5x104céls/250µL e 100 µM de 

cada tratamento isolado e associado a 2 µM de vemurafenibe dissolvido em meio de 

cultura sem SFB foi adicionado sobre a matrigel formada. No interior de cada poço foi 

adicionado 400 µL de meio contendo 10% de SFB como quimioatraente e incubado 

por 24 horas e 48 horas. As células permanecidas no interior do insertos foram 
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removidas com cotonete e as células que invadiram e ficaram localizadas na região 

externa foram fixadas com formaldeído 4% (v/v). Após 30 minutos, os insertos foram 

lavados com PBS e corados com DAPI (4',6'-diamino-2-fenil-indol) (10 µg/mL) por 15 

minutos sobre agitação orbital lenta e ao abrigo da luz. Após 15 minutos, os insertos 

foram lavados com PBS, para retirar o excesso do corante e posteriormente 

fotografados com uma câmera (Sony Cyber-Shot) acoplada ao microscópio óptico 

invertido (DMi 8, Leica, França). Os núcleos corados das células foram contados pelo 

programa Image J (ij153-win-java8) e os gráficos plotados no programa GraphPad 

Prism 7.  

 

3.3.12. Ensaio de adesão celular  

 

As moléculas de adesão: Colágeno I (8 µg/poço), Colágeno IV (4 µg/poço), 

Laminina (4 µg/poço), Vitronectina (0,2 µg/poço) e Fibronectina (4 µg/poço) foram 

adicionadas (volume final de 100 µL/poço nas concentrações definidas descritas 

acima) em placas de 96 poços e colocadas a temperatura 4 °C para a polimerização 

por 24 horas. Após este tempo, 100 µL/poço de 1% BSA dissolvido em PBS foi 

adicionado como substrato controle e incubado por 1 hora a 37 °C. O BSA foi removido 

e as placas foram lavadas com PBS; e 5x106 células/poço mais os compostos de 

tratamento (100 µM de CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 e a conjugação com 2 µM 

de vemurafenibe) ressuspensos em meio DMEM High contendo 10% SFB foram 

adicionadas aos poços. Após 4 horas de incubação a 37 °C, o sobrenadante foi 

removido, com cuidado para não tocar nos fundos dos poços, lavados com PBS e 

fixados com 4% de paraformaldeído pelo período de 1 hora a 4 °C. Posteriormente, o 

fixante foi removido e os poços foram lavados novamente com PBS e corados durante 

a noite com azul de toluidina. O excesso de corante foi removido e os poços lavados 

com PBS. 100 µL de SDS 1% foi adicionado e após 30 minutos a leitura da 

fluorescência foi medida a 540 nm no espectrofotômetro Spectra max Plus 384, 

Molecular Devices, CA, USA.  
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3.3.13. Western blotting  

 

5x106 células SK- MEL-28 foram colocadas em placas de 6 poços e incubadas 

a 37 °C, 5% CO2 por 24 horas. Após este período, o meio de cultura foi retirado e 100 

µM de CrataBL; 100 µM de pep. 26; 100 µM de pep. 27 e 2 µM de vemurafenibe foram 

adicionados e aguardado o período de 24 horas. A preparação das placas até a 

quantificação proteica por BCA foi realizado da seguinte forma: o sobrenadante foi 

coletado em falcons e PBS contendo 0,25 mM de ortovanadato de sódio foi adicionado 

aos poços e sucessivas raspagens foram realizadas para a retirada das células. Os 

falcons foram centrifugados a 2.000 rpm, 4 °C por 15 min e descartado o 

sobrenadante. O precipitado ressuspenso com PBS contendo 0,25 mM de 

ortovanadato de sódio foi novamente centrifugado, nas mesmas condições acima 

descritas. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em tampão de 

lise (Sigma, St. Louis, USA) contendo coquetel de inibidores de proteases (Sigma, St. 

Louis, USA) e fosfatases (ortovanadato de sódio 0,25 mM). As amostras passaram 

por diversos ciclos de congelamentos (em gelo seco) e descongelamentos (banho-

maria) (10 repetições) e, após vórtex  dos eppendorfs, foram submetidas a 

centrifugação final a 14.000 rpm, 4 °C por 10 min. Alíquotas dos sobrenadantes foram 

retiradas para a quantificação proteica por BCA e  o restante foi armazenado a -80 °C. 

Géis de poliacrilamida foram feitos nas concentrações de 10% (gel de corrida) e 5% 

com uma altura de 1,5 mm (gel de concentração)  e, 30 µg de proteína  ressuspensa 

em tampão de amostra (Tris 1,5% (p/v), SDS 4% (p/v) e glicerina 20% (p/v), pH= 6,8) 

foi aplicada em cada fenda. As corridas dos géis foram realizadas a 180 Volts em um 

recipiente com gelo picado para refrigeração e então, transferidos para membranas 

de fluoreto de polivinilideno nas quais a solução de bloqueio (BSA 5% em tampão 25 

mM Tris pH 8,3 + 192 mM glicina e 0.1% (v/v) Tween 20) foi adicionada e mantidos 

por 2 horas. Após a transferência, três lavagens de 5 minutos foram realizads com 

tampão TBST (25 mM Tris, pH 8,3 + 192 mM glicina e 0.1% (v/v) Tween 20). As 

membranas foram então incubadas com a solução de anticorpo primário contendo os 

anticorpos anti-Fak, Src, ERK, Fak fosforilada, Src fosforilada, ERK fosforilada, NF-kB 

e Bax (Cell Signaling Technology, USA) diluídos na proporção de 1:1000 em (BSA 

5%), tampão Tris 200 mM, pH 8, contendo NaCl 0,15 M e Tween 20 0,05% com 

agitação suave a 4 °C, durante a noite.  No dia seguinte, as membranas foram 
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novamente lavadas com TBST e adicionada a solução de anticorpo secundário (IgG 

de coelho) (Cell Signaling Technology, USA)  na proporção de 1:1000 em BSA 1% 

(p/v) + 0,025 M Tris + 0,192 M glicina e 0.1% (v/v) Tween 20 por 2 horas sobre leve 

agitação e lavadas com TBS (sem Tween 20). As membranas foram então reveladas 

pelo fotodocumentador da Bio-Rad/Bio-Imaging Systems após a adição dos reagentes 

SuperSignal (SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate, Thermo) 

(Mahmood; Yang, 2012) em uma proporção de 1:1. O reagente de Ponceau S foi 

usado para garantir que a quantidade de proteínas foi equalizada e a transferência foi 

bem-sucedida. As imagens foram capturadas, quantificadas com o programa Image J 

e finalmente representadas graficamente com o programa GraphPad Prism 7.  

 

3.3.14. Estatística dos dados 

  

Na análise de dados, foi utilizado o programa GraphPad Prism 7 onde as diferenças 

estatísticas foram determinadas pelo método One Way ANOVA e teste Tukey 

(SigmaPlot 10.0) e os dados com média + desvio padrão. As diferenças estatísticas 

foram significantes quando * p < 0,05, ** p < 0,005 e *** p < 0,0005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . R E S U L T A D O S  
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4.1. Rendimento, purificação e atividade inibitória de rBbKIm 

 

4.1.1 Rendimento da expressão de rBbKIm 

 

A metodologia empregada na expressão descrita por Sumikawa e 

colaboradores (2010) e a purificação de rBbKIm permitiram a obtenção de 4 mg da 

proteína (pós-Níquel sepharose) por litro de meio LB expresso. O procedimento foi 

repetido várias vezes e o método foi bastante reprodutivo. 

 

4.1.2 Avaliação da expressão e purificação de rBbKIm por eletroforese  

 

A Figura 6 demonstra um gel de expressão dos tempos analisados (0 horas, 1 

hora, 2 horas e 3 horas) após a indução com IPTG no qual pode ser observado uma 

banda de aproximadamente 20 kDa a partir do tempo 1 hora pós-indução. Essa 

amostra foi centrifugada e o “pellet” ressuspenso em tampão Tris/HCl 0,1 M, pH 8,0 

contendo NaCl 0,5 M; após isto, a resina foi carregada com a amostra de entrada e o 

gel cromatográfico (Figura 7) representado abaixo onde a proteína de interesse foi 

eluída na fração 250 mM de imidazol. O cromatograma foi construído para indicar a 

quantidade de proteína eluída em cada fração na Figura 8, por espectrometria de 

massa foi analisado o tempo necessário de incubação com trombina para a clivagem 

total da cauda de histidina (Figura 9). E por fim, a amostra foi submetida a 

cromatografia de exclusão molecular (sistema AKTA) para a separação da proteína 

livre da cauda em coluna Superose 12 (Figura 10). 
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Figura 6. Gel representativo de expressão da proteína recombinante rBbKIm. 200 µg de cada 

amostra foi analisada por SDS-PAGE 12% onde é observado o padrão de massa molecular na primeira 

fenda, as bandas proteicas dos tempos 0, 1 hora, 2 horas e 3 horas após indução com IPTG, o “pellet” 

e o sobrenadante da amostra pós-centrifugação. Os círculos vermelhos mostram a proteína 

recombinante rBbKIm a partir da primeira hora de indução.  

 

 

 

Figura 7. Gel cromatográfico pós Níquel-Sepharose de rBbKIm. 40 µg de cada amostra de 

proteínas totais foi analisada por SDS-PAGE 12% onde é observado o padrão de massa molecular na 

primeira fenda, as bandas proteicas da fração de 50 mM, 100 mM, 250 mM e 1 M de imidazol. A proteína 

predominantemente presente na fração de 250 mM de imidazol com massa de 20 kDa. 
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Figura 8. Cromatograma em Níquel-Sepharose de rBbKIm. Volume de 3 mL com A280 de 97 mg/mL 

foi aplicado na coluna Níquel-Sepharose gerando as frações não-adsorvido, 50 mM, 100 mM, 250 mM 

e 1 M de imidazol.  
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Figura 9. Espectrometria de massa de rBbKIm. Estudo dos diferentes tempos de incubação da 

proteína com trombina bovina e a clivagem da cauda de histidina. Sendo o melhor tempo após 2 horas 

de incubação no qual pode ser observado um pico de aproximadamente 18 kDa correspondendo à 

massa da proteína sem a cauda de histidina. 
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Figura 10. Perfil cromatográfico de rBbKIm em Superose 12, sistema AKTA. 2 mg/mL da proteína 

foi adicionada na coluna de Superose 12 em pós-incubação com trombina. Pode se observar um pico 

majoritário da proteína pura na ausência da cauda de histidina.  

 

 

4.1.3 Avaliação da atividade inibitória de rBbKIm e peptídeos derivados 

 

Para a determinação da constante de inibição da proteína recombinante 

rBbKIm e peptídeos derivados, foi realizado o ensaio de inibição enzimática (realizado 

pela Dra Juliana Rodrigues Lima) utilizando tampões e substratos específicos para 

cada protease (tripsina e calicreínas teciduais 1, 2, 3, 5, 6 e 7). 
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Figura 11. Inibição enzimática de tripsina por rBbKIm. Diluição do inibidor 50x e diluição da tripsina 

50x (estoque: 1 mg/mL) gerando um Ki (constante de inibição) de 0,46 µM. 

 

Compostos                                     Enzimas  

 KLK1 KLK2 KLK3 KLK5 KLK6 KLK7 

rBbKIm N.I. N.I. N.I. N.I. Ki= 22 nM 
Kiapp= 68,5 nM 

Ki= 22,4 nM 
Kiapp= 76,92 nM 

Ac–YLEPVARGDGGLA-CONH2 Ki= 128 µM 
Kiapp= 556 µM 

N.I. N.I. Ki= 71 µM 
Kiapp= 453 µM 

N.I. N.I. 

Ac – IVYYPDRGETGL-CONH2 N.I. N.I. N.I. Ki= 82 µM 
Kiapp= 526 µM 

N.I. N.I. 

Ac – IVYYPDRGE-CONH2 N.I. N.I. N.I. Ki= 104 µM 
Kiapp= 667 µM 

N.I. N.I. 

Ac – ESPLRINI-CONH2 N.I. N.I. N.I. N.I. Ki= 28,4 µM 
Kiapp= 89,3 µM 

N.I. 

Ac – alggdgravpely-CONH2 Ki= 70 µM 
Kiapp= 303 µM 

N.I. N.I. Ki= 71 µM 
Kiapp= 455 µM 

N.I. N.I. 

Ac – lgtegrdpyyvi-CONH2 N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

Ac – egrdpyyvi-CONH2 Ki= 75 µM 
Kiapp= 323 µM 

N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

 

Tabela 1. Inibição enzimática de várias calicreínas por rBbKIm e peptídeos derivados. N.I. 

representa sem inibição e sequências com letras minúsculas representam os D-aminoácidos. 
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4.2 Purificação, rendimento e atividade inibitória de CrataBL 

 

4.2.1 Purificação de CrataBL  

 

Na Figura 12, pode-se observar no primeiro gel por SDS-PAGE 12% o perfil 

da purificação por SP-Celulose das frações 0,05 M e 1,0 M NaCl (proteína CrataBL 

presente nesta fração), enquanto que no segundo gel é acrescentado na terceira 

fenda a amostra (Fração 1,0 M NaCl contendo a proteína CrataBL) reduzida com beta-

mercaptoetanol apresentando a banda única da proteína pura após a incorporação do 

agente redutor na amostra. O cromatograma de purificação de CrataBL é mostrado 

na Figura 13 e a espectrometria de massa realizado por MALDI-TOF, mostra uma 

fração única da proteína apresentando massa molecular de aproximadamente 22 kDa 

na Figura 14.  

 

                                 

 Figura 12. Géis de purificação de CrataBL após SP-Celulose. O primeiro gel apresenta o padrão 

de massa molecular na primeira fenda (1), seguido da fração 0,05 M NaCl (2) e de 1,0 M NaCl (3). No 

segundo gel, a proteína de interesse da fração 1,0 M NaCl na sua forma não reduzida e com presença 

de dímero (2), porém com a adição do beta-mercaptoetanol, a amostra apresentou-se reduzida com 

uma banda única (3).  
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 Figura 13. Cromatograma de CrataBL após SP-Celulose. Volume de 20 mL com absorbância de 

12,8 mg/mL foi aplicado na coluna SP-Celulose gerando as frações 0,05 M NaCl e 1,0 M NaCl. 
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Figura 14. Espectrometria de massa de CrataBL realizado por MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry). A proteína apresentou uma massa de 

aproximadamente 22 kDa.  

 

4.2.2 Rendimento do processo de purificação de CrataBL 

 

 Por ser uma proteína extraída da entrecasca da árvore de Crataeva tapia, a 

proteína se apresentou abundante e com poucos contaminantes. 20 gramas da 
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entrecasca triturada apresentou um rendimento de aproximadamente 12,71 gramas 

da proteína após SP-Celulose, mostrando ser o processo reprodutivo e de alto 

rendimento. 

 

4.2.3 Avaliação da atividade inibitória de CrataBL e peptídeos derivados 

 

Para a determinação da constante de inibição da proteína CrataBL e peptídeos 

derivados, foi realizado o ensaio de inibição enzimática (realizado por Juliana 

Rodrigues Lima) utilizando tampões e substratos específicos para cada protease 

(tripsina e calicreínas teciduais 1, 2, 3, 5, 6 e 7). 

 

   

Figura 15. Inibição enzimática de tripsina por CrataBL. Diluição do inibidor 50x e diluição da tripsina 

50x (estoque: 1 mg/mL) gerando um Ki (constante de inibição) de 12,33 µM. 

 

Compostos Enzimas  

 KLK1 KLK2 KLK3 KLK5 KLK6 KLK7 

Crata-BL Ki= 231 nM 
Kiapp=1000 nM 

N.I. N.I. Ki=92 nM 
Kiapp=588 nM 

N.I. N.I. 

Ac-QNSSLKVVPL-CONH2 N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

Ac-lpvvklssnq-CONH2 N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

 

Tabela 2. Inibição enzimática de várias calicreínas por CrataBL e peptídeos derivados.  
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4.3 Efeitos dos compostos no comportamento celular de SKMEL-28 

 

4.3.1 Efeitos de rBbKIm, de peptídeos miméticos e de vemurafenibe na 

viabilidade celular de SKMEL-28 

 

A proteína e os peptídeos sintéticos foram avaliados na viabilidade utilizando o 

reagente PrestoBlue e, posteriormente, os dados foram plotados em gráficos 

mostrados abaixo. A Figura 16 mostra o efeito de rBbKIm, seus peptídeos e a 

combinação de vemurafenibe sobre a viabilidade celular. Primeiramente, 

concentrações diferentes de vemurafenibe foram avaliadas para identificar qual a 

melhor concentração seria utilizada. Este experimento indicou que as concentrações 

2 e 4 µM apresentavam melhor efeito na diminuição da viabilidade, entretanto este 

efeito era recuperado em 72 horas; porém, para diminuir o efeito citotóxico do 

quimioterápico, a concentração 2 µM foi escolhida, mesmo porque esta concentração 

apresentou taxa de inibição semelhante à concentração maior de 4 µM (Figura 16A). 

No tratamento com a proteína (rBbKIm) na concentração 100 µM, foi observada uma 

diminuição na viabilidade em mais de 20% no tempo de 48 horas, porém este efeito é 

recuperado após 72 horas (Figura 16B). Não houve diminuição na terapia combinada 

da proteína rBbKIm na concentração 100 µM com vemurafenibe (2 µM) após 24, 48 e 

72 horas de tratamento (Figura 16C). Demonstrando que o vemurafenibe, mesmo 

após combinação com a terapia-alvo, não foi eficaz na viabilidade celular. Com o 

objetivo de investigar se os peptídeos apresentariam padrão diferente da proteína, 

investigamos a ação dos fragmentos derivados de rBbKIm após diferentes períodos 

de tratamento. Em relação ao peptídeo RGD, notou-se uma discreta diminuição na 

viabilidade nas concentrações 50 e 100 µM nos tempos 24 e 48 horas (Figura 16D). 

Embora não estatístico, quando o peptídeo RGD foi incubado com 2 uM de 

vemurafenibe, houve uma taxa de inibição de 10% na viabilidade celular após 24 horas 

e em 20% após 48 horas (Figura 16E). Com o peptídeo RGE, efeito semelhante foi 

observado, em que houve uma discreta diminuição de 20% e 10% na concentração 

100 µM do peptídeo RGE, após 24 e 48 horas, respectivamente (Figura 16F). No 

entanto, não houve alteração na terapia combinada do peptídeo RGE com o 

quimioterápico (Figura 16G). O peptídeo E, outro fragmento derivado da proteína 

rBbKIm, apresentou taxa de viabilidade diminuída em mais que 10%, apenas na 
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concentração 25 µM, após 24 e 48 horas de incubação (Figura 16H). Entretanto, 

nenhuma modificação foi observada com o tratamento combinado com o 

quimioterápico vemurafenibe (2 µM) (Figura 16I). O peptídeo Ri-DGR, causou uma 

discreta diminuição de 10%, apenas na concentração 100 µM após 48 horas (Figura 

16J). O peptídeo 7 apresentou inibição da viabilidade celular apenas na maior 

concentração utilizada do composto, reduzindo em aproximadamente 30%, após 24 

horas de incubação, porém este efeito é restaurado após 48 e 72 horas, em que 

nenhuma alteração foi observada (Figura 16K). O peptídeo 8 não apresentou 

qualquer alteração da viabilidade celular após 24 e 48 horas. Somente após 72 h de 

incubação foi observada redução de apenas 5% em 25 e 50 µM, sendo que, em 100 

µM o efeito foi restaurado e nenhuma modificação notada (Figura 16L). 
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Figura 16. Efeitos de rBbKIm, de peptídeos miméticos e em combinação com vemurafenibe 

sobre a viabilidade celular na linhagem SK-MEL-28. Tratamento por 24 h, 48 h e 72 h com (A) 

vemurafenibe 1, 2 e 4 µM, (B) rBbKIm 5, 25, 50 e 100 µM, (C) 100 µM de rBbKIm com 2 µM de 

vemurafenibe, (D) peptídeo RGD 5-100 µM, (E) 100 µM peptídeo RGD com 2 µM vemurafenibe, (F) 

peptídeo RGE 5-100 µM, (G) 100 µM peptídeo RGE com 2 µM vemurafenibe,(H) peptídeo E 5-100 µM, 

(I) 100 µM peptídeo E com 2 µM vemurafenibe. E tratamento com 5-100 µM dos peptídeos Ri-DGR (J), 

peptídeo 7 (K) e peptídeo 8 (L). (*) indica que os resultados são estatisticamente diferentes do controle 

(* p < 0,05, ** p < 0,005 e *** p < 0,0005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido 

pelo teste de Tukey. 

 

4.3.2 Efeitos dos peptídeos de rBbKIm na proliferação celular 

 

A independência e a inter-relação dos diversos eventos celulares (viabilidade, 

proliferação, adesão, migração e invasão) são importantes para o estabelecimento do 

tumor. Portanto, é necessário a avaliação de um dado composto em cada evento 

específico. Na Figura 17 estão apresentados os resultados da proliferação celular das 

células SK-MEL-28 após o tratamento com os peptídeos RGD (Ac-Y-L-E-P-V-A-R-G-

D-G-G-L-A-CONH2), RGE (Ac-I-V-Y-Y-P-D-R-G-E-CONH2) e E (E-S-P-L-R-I-N-I) 

derivados de rBbKIm em diferentes concentrações e nos tempos de 24 e 48 horas. O 

tratamento das células com os peptídeos RGD e E não modificaram significativamente 

a proliferação, muito embora tenha sido observado um decréscimo de 

aproximadamente 20% nos tempos iniciais de incubação com o peptídeo RGD (25 

µM) (Figura 17A), e este efeito não permanece em período mais prolongado do 

tratamento. A terapia combinada com vemurafenibe (2 µM) não modificou o perfil de 

ação dos peptídeos RGD e do peptídeo E (Figuras 17B, 17E e 17F). O peptídeo RGE 

induziu uma redução significativa de 30% da proliferação celular (25 µM no tempo de 

48 horas, Figura 17C) mas este efeito não foi observado com o tratamento combinado 

com o vemurafenibe (Figura 17D). 
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Figura 17. Efeitos dos peptídeos derivados de rBbKIm na proliferação celular de SK-MEL-28 nos 

tempos 24 e 48 horas. Tratamento com concentrações de 25-100 µM nos tempos 24 e 48 horas do 

peptídeo RGD (A), peptídeo RGE (C) e peptídeo E (E). Adição de 2 µM de vemurafenibe em cada 

concentração estudada do peptídeo RGD (B), peptídeo RGE (D) e peptídeo E (F). (*) indica que os 

resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05) e foram analisados pelo método 

ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.3 Avaliação da resistência à proteólise de CrataBL e de peptídeos 

miméticos 

 

 Para verificar se com o decorrer do tempo de tratamento a proteína CrataBL e 

os peptídeos 26 e 27 sofriam alguma fragmentação, as amostras após 24 horas de 

tratamento eram avaliadas por cromatografia de fase reversa, HPLC, e os perfis 

obtidos por espectrometria em 280 nm. Abaixo está apresentado na cor preta, o perfil 

de corrida do controle (células tratadas apenas com o meio de cultivo celular) e em 



Resultados | 51 

 

cor rosa o perfil de corrida dos tratados: (A) quimioterápico vemurafenibe na 

concentração de 2 µM, (B) proteína CrataBL na concentração de 100 µM, (C) peptídeo 

26 de CrataBL na concentração de 100 µM e (D) peptídeo 27 de CrataBL na 

concentração de 100 µM. Pode-se observar na Figura 18A, um pico, representado na 

cor roseada, bem discreto no tempo de eluição de 15,5 minutos, correspondente a 

região do segundo pico eluído, indicando o quimioterápico. No tempo de eluição de 

21 minutos, correspondendo a região do terceiro pico do controle, pode-se observar 

um pico maior na coloração roseada indicando a eluição da proteína (Figura 18B). O 

perfil de eluição dos peptídeos 26 e 27 está apresentado nas Figuras 18 C e D, 

eluidos nos tempos de retenção de 3 e 13 minutos correspondente ao primeiro e 

segundo pico respectivamente de cada figura.  

 

(A) 
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(D) 

 

 

Figura 18. Investigação da Fragmentação de CrataBL e dos peptídeos miméticos após 24 horas 

de tratamento nas células SK-MEL-28. Gráficos gerado das amostras passadas em HPLC onde os 

perfis de espectrometria em 280 nm são observados; em linha preta representa a corrida controle (perfil 

sem o tratamento) e em linha rosa representa a corrida dos tratados. (A) Perfil de corrida em rosa 

representando o quimioterápico 2 µM de vemurafenibe, (B) CrataBL na concentração de 100 µM, (C) 

peptídeo 26 na concentração de 100 µM e (D) peptídeo 27 na concentração de 100 µM.  

 

4.3.4 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na viabilidade celular 

 

O efeito de CrataBL sobre a linhagem SK-MEL-28 em concentrações de 5 a 

200 µM e em diferentes tempos de incubação (24, 48 e 72 horas) foi analisado. A 

Figura 19 mostra o efeito do tratamento das células com diferentes concentrações da 

proteína e peptídeos (5, 25, 50, 100 e 200 µM). Foi possível verificar que nas 

concentrações de 200 µM, a taxa de inibição foi superior a 50% nas primeiras 24 horas 

de tratamento (Figura 19A) enquanto que o efeito inibitório foi superior a 80% após 

48 (Figura 19B) e 72 horas (Figura 19C) e o tratamento combinado com o 

quimioterápico não modificou significativamente o efeito produzido pelo inibidor 

isoladamente. No tratamento isolado do peptídeo 26 derivado de CrataBL em 48 horas 

(Figura 19E), este apresentou uma diminuição na porcentagem de viabilidade a partir 

dos 50 µM apesar de não ser estatístico, mas este efeito não é observado em 24 e 72 



Resultados | 54 

 

horas (Figuras 19D e 19F). Com efeito contrário ao observado com o peptídeo 26, o 

peptídeo 27 apresenta melhor eficácia quando adicionado a 2 µM de vemurafenibe 

nos três tempos estudados apesar de sua diminuição não ser menor que o controle 

(Figuras 19G, 19H e 19I).  
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(I) 

 

 

 

Figura 19. Viabilidade celular de SK-MEL-28 após tratamento com CrataBL, peptídeos miméticos 

e vemurafenibe em concentrações de 5, 25, 50, 100 e 200 µM nos tempos 24, 48 e 72 horas 

Tratamento de 5-200 µM de CrataBL nos 3 tempos descritos acima (A, B e C). Terapia combinada do 

peptídeo 26 de CrataBL (5-200 µM) com 2 µM de vemurafenibe nos diversos tempos (D, E e F). Estudo 

do efeito com o peptídeo 27 nas concentrações de 5-200 µM nos tempos de 24 (G), 48 (H) e 72 (I) 

horas. Barras de coloração branca com listras horizontais representam a linhagem SK-MEL-28 não 

tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa tratamento com apenas 2 µM de 

vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento isolado com a proteína ou peptídeos e 

barras azuis lisas representam tratamentos com as concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 

2 µM de vemurafenibe. (*) indica que os resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 
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0,05, ** p < 0,005 e *** p < 0,0005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste 

de Tukey. 

 

4.3.5 Efeitos de CrataBL na viabilidade celular de HFF-1 

 

O efeito da proteína CrataBL associado ao vemurafenibe foi também avaliado 

na linhagem HFF-1 de fibroblastos humanos saudáveis. A Figura 20 mostra o efeito 

do tratamento com CrataBL isolado ou associado ao vemurafenibe, após 24 horas (A), 

48 horas (B) e 72 horas (C). Após 24 e 48 horas, não foi observado efeito de CrataBL 

sobre a linhagem HFF-1, mesmo após combinação com vemurafenibe. Entretanto, 

após 72 h na maior concentração (200 µM) tanto o tratamento isolado quanto com a 

adição do quimioterápico, reduziram a viabilidade celular (aproximadamente 40%). 

Vale ressaltar que o efeito inibitório da proteína na linhagem SK-MEL-28 quando 

empregado na concentração de 200 µM reduziu a viabilidade acima de 80% em 72 h 

isoladamente e também em associação ao vemurafenibe (Figura 19C). Esse efeito 

inibitório não é observado tão acentuadamente com a linhagem saudável (HFF1) e, 

portanto, a proteína CrataBL apresenta melhor eficácia sobre a linhagem de 

melanoma, sugerindo certa seletividade para as células tumorais. 
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(C) 

 

 

 

Figura 20. Efeito de CrataBL isoladamente e combinada com vemurafenibe sobre a viabilidade 

celular nas linhagens HFF-1. Tratamento com 5, 25, 50, 100 e 200 µM de CrataBL em associação 

com 2 µM de vemurafenibe (colunas de cor azul) por 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) na 

linhagem HFF-1; em que “0” é o controle. Barras de coloração branca com listras horizontais 

representam a linhagem HFF-1 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa 

tratamento com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento isolado 

com a proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam tratamentos com as concentrações 

indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe. (*) indica que os resultados são 

estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) e 

foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.6 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na proliferação celular 

 

Como apresentado anteriormente, a proteína CrataBL interferiu 

expressivamente na viabilidade celular de SK-MEL-28. Por este motivo, foi 

pesquisado se este efeito era derivado da redução da atividade proliferativa das 

células. Este ensaio foi realizado em diferentes períodos de tratamento (24, 48 e 72 

horas), com concentrações crescentes da proteína CrataBL, peptídeos derivados de 

CrataBL (26 e 27) e em conjugação com 2 µM de vemurafenibe. Os reagentes 

utilizados na detecção da síntese de novas fitas foram provenientes do kit BrDU 

(InvitrogenTM, ThermoFischer Scientific) e a quimioluminescência foi analisada em 

405 nm no espectrofotômetro FlexStation Multi-Mode Microplate Reader (Molecular 

Devices). A Figura 21A mostra o primeiro período de tratamento, em que a proteína 

CrataBL em todas as concentrações estudadas inibiu de 80 a 90% a proliferação 

celular e os tratados com adição do vemurafenibe apresentaram efeito similar ao da 
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proteína, porém os resultados não nos sugerem que ocorreu um efeito sinérgico da 

proteína com o quimioterápico pois, não houve um efeito aditivo inibitório com o uso 

da associação dos compostos em comparação ao efeito demostrado pela proteína 

aplicada isoladamente. Na Figura 21B, 50 µM de CrataBL e 50 µM de CrataBL com 

2 µM do quimioterápico apresentaram uma porcentagem de inibição de 

aproximadamente 45 a 48%, respectivamente, mas o efeito inibitório é maior em 

concentrações mais elevadas, principalmente em 200 µM em que a taxa proliferativa 

é quase inexistente em 48 horas. Em 72 horas (Figura 21C), não há eficácia inibitória 

na concentração mais baixa da proteína (50 µM), porém o efeito drástico de redução 

da atividade proliferativa de 200 µM de CrataBL se manteve, indicando eficácia e 

resistência a períodos prolongados de tratamento. O tratamento com o peptídeo 26 

de CrataBL, pelo período de 24 horas (Figura 21D), e nas concentrações de 50, 100 

e 200 µM do peptídeo não apresentou efeitos promissores, mesmo quando combinado 

com vemurafenibe. Ainda mais, no tratamento conjugado desse peptídeo com 

vemurafenibe, estes não mostraram interferência significativa na proliferação das 

células em 48 horas (Figura 21E) e 72 horas (Figura 21F). Por outro lado, o 

tratamento com o peptídeo 27 mostrou taxas de inibição proliferativa melhores que o 

peptídeo 26 em 24 horas (Figura 21G) porém, este efeito regride em 48 (Figura 21H) 

e 72 horas (Figura 21I). A baixa inibição da taxa proliferativa com os peptídeos pode 

ser devido ao fato de que a conversão da glicina presente nestes peptídeos no 

microambiente tumoral, aumenta a síntese de purinas, ATP e NADPH, essenciais na 

proliferação celular (Strmiska et al., 2019). Desta forma, os resultados sugerem, até o 

momento, que a adição do quimioterápico nos tratamentos (com a proteína e os 

peptídeos) não modificou significativamente a eficácia na redução da atividade 

proliferativa celular e ainda, a proteína CrataBL mostrou melhor efeito se comparado 

aos peptídeos e ao próprio quimioterápico. 
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Figura 21. Efeito de CrataBL, peptídeos miméticos e em combinação com vemurafenibe sobre a 

proliferação celular na linhagem SK-MEL-28. Tratamento com 50, 100 e 200 µM de CrataBL em 

associação com 2 µM de vemurafenibe (colunas de cor azul) por 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas 

(C); aonde zero é o controle. Coluna de coloração branca com listras horizontais representa células 

SK-MEL-28 não tratadas, coluna de cor azulada e listrada representa tratamento com apenas com 2 

µM de vemurafenibe, colunas brancas lisas representam o tratamento com a proteína ou o peptídeo 

somente e colunas azuis lisas representam tratamentos com as concentrações indicadas de proteína 

ou peptídeo e 2 µM de vemurafenibe. Concentrações crescentes (50, 100 e 200 µM) do peptídeo 26 
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de CrataBL foram complementadas ao poço por 24 horas (D), 48 horas (E) e 72 horas (F) e em 

conjugação de 2 µM de vemurafenibe nas colunas de cor azul. Estudado o efeito do peptídeo 27 de 

CrataBL nas concentrações 50, 100 e 200 µM e 2 µM de vemurafenibe nas colunas indicadas por 24 

horas (G), 48 horas (H) e 72 horas (I). (*) indica que os resultados são estatisticamente diferentes do 

controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) e foram analisados pelo método 

ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.7 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na migração celular 

 

Como os compostos testados tiveram efeito na proliferação celular, a próxima 

etapa foi investigar os efeitos sobre na migração. A migração celular é um processo 

fisiológico que faz parte desde a embriogênese dos seres vivos. É responsável pela 

cicatrização de feridas, recrutamento de linfócitos para combater antígenos, de 

neurônios para o seu local de atuação no cérebro antes do nascimento (Junior, 2013), 

e auxilia a diferenciação celular por respostas à sinais químicos (Webb et al., 2004). 

No ambiente tumoral desempenha um papel importante na mediação da invasão e a 

metástase do melanoma. As concentrações escolhidas para este ensaio foram 

baseadas nos efeitos da proliferação celular, onde 100 µM de CrataBL mostrou bom 

efeito, e embora 200 µM tenha apresentado excelente eficácia o objetivo  foi reduzir a 

quantidade de proteína. Doses menores foram incluídas para estudar o efeito dose-

resposta. As concentrações dos peptídeos foram mantidas na concentração (200 µM) 

e o quimioterápico foi avaliado na concentração de 2 µM isoladamente e em 

combinação com os compostos.  Este teste foi realizado da seguinte forma: as células 

foram cultivadas e um risco foi feito no centro do poço, as imagens inicias foram 

capturadas (t=0 h), e após 24 horas e de 48 horas de tratamento. O tamanho da fenda 

foi quantificado pelo programa Image J, a porcentagem de migração foi calculada e 

plotados os dados no GraphPad Prism 7. As imagens acima dos gráficos da Figura 

22 mostram a largura da fenda nos tempos de 0, 24 e 48 horas de tratamento e a taxa 

de inibição da migração esta apresentada nos gráficos. Assim, podemos ver na Figura 

22A que a migração celular foi inibida em mais de 50% CrataBL e essa inibição foi 

dependente da dose. Após 48 horas (Figura 22B), o efeito é expressivo a 50 e 100 

µM de CrataBL enquanto o quimioterápico (2 µM), isoladamente não apresentou 

inibição, repetindo estes achados nos testes apresentados nas Figuras 22D e 22F. 

Cabe ressaltar que o tratamento de CrataBL associado ao vemurafenibe melhorou a 
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eficiência da inibição, resultado muito interessante. Observe também os resultados 

obtidos com o tratamento combinado do quimioterápico e peptídeo 26 em 24 horas 

(Figura 22C). O melhor efeito obtido foi observado em associação com 2 µM de 

vemurafenibe, atingindo uma taxa de inibição em torno de 100% com queda de 20% 

nessa ação após um período de 48 horas (inibição de aproximadamente 80% em 48 

horas, Figura 22D). Deve-se notar que a inibição da migração celular com o 

tratamento com o peptídeo 26 nas concentrações 50, 100 e 200 µM permanece 

sempre superior a 50%. O efeito do peptídeo 27 na migração celular foi ainda melhor 

do que o do peptídeo 26, pois em 24 horas (Figura 22E) e 48 horas (Figura 22F), 

mostrou ação constante e eficaz mesmo em baixas concentrações (50 µM a taxa de 

inibição já era acima de 60%), e a terapia combinada com o vemurafenibe melhorou 

a eficácia do efeito do peptídeo. 
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(F) 

 

                               

Figura 22. Ensaio de migração celular com tratamento de CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 (de 

CrataBL) e vemurafenibe nos tempos 24 e 48 horas. Concentrações crescentes de 12,5-100 µM da 

proteína CrataBL foram testadas nos tempos 24 (A) e 48 horas (B). 50, 100 e 200 µM do peptídeo 26 

de Crata BL em 24 (C) e 48 horas (D). E 24 (E) e 48 horas (F) de tratamento com 50 a 200 µM do 

peptídeo 27. Este ensaio foi realizado por uma fenda no centro do poço, aonde as imagens no tempo 

zero foram capturadas assim como as imagens dos tempos 24 e 48 horas de tratamento (para 

comparação do comprimento da fenda) e a porcentagem de inibição de migração foi calculada pelo 

tamanho da fenda por image J. Barras de coloração branca com listras horizontais representam a 

linhagem SK-MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa tratamento 

com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento isolado com a 

proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam tratamentos com as concentrações indicadas 

de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe.  (*) indica que os resultados são estatisticamente 

diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) e foram analisados 

pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.8 Dosagens de óxido nítrico após tratamento com CrataBL e com 

peptídeos miméticos 

 

O óxido nítrico, molécula expressa em uma grande variedade de células de 

mamíferos, é um dos produtos da reação de oxirredução da L-arginina (Moncada et 

al., 1991; Springall, 1995). Em condições patológicas como no tumor, o óxido nítrico 
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desempenha um importante papel na neovascularização e o seu potencial invasivo 

está correlacionado com as concentrações de NO produzidas (Jenkins; Charles, 

Thomsen, 1995). Porém, o efeito deste nas células tumorais é controverso, podendo 

inibir ou aumentar seu crescimento (Costa et al., 2003). Como este participa dos 

eventos de proliferação e migração celular, sua concentração extracelular foi 

quantificada após 24 horas de tratamento. Utilizando como base o controle, onde não 

houve tratamento, a concentração de NO foi medida e apresentou a concentração de 

4 µM, enquanto no tratado com vemurafenibe 2 µM, sua concentração (de NO) 

aumentou para 7 µM; sugerindo que vemurafenibe aumenta a concentração de NO 

(pois nos tratados dos peptídeos conjugados ao vemurafenibe, sua concentração de 

NO aumentou mais se comparado ao tratado sem o quimioterápico). Na Figura 23A, 

CrataBL nas concentrações de 50 e 100 µM ocorreu discreto aumento na quantidade 

de óxido nítrico, mas na dose de 100 µM e associado ao quimioterápico, houve 

importante diminuição da produção de NO. Com o peptídeo 26 na concentração de 

100 µM, foi observado uma diminuição estatisticamente significativa de NO embora 

tenha sido observado discreto aumento no tratamento associado ao vemurafenibe 

(Figura 23B). Este mesmo perfil foi observado com o peptídeo 27 (100 µM associado 

ao quimioterápico aumentou a liberação de NO para 7 µM mas diminuiu no grupo 

tratado isoladamente, Figura 23C). Os resultados, até o momento, indicam que o 

tratamento das células com a proteína isolada aumenta os níveis de óxido nítrico, 

entretanto efeito inverso é observado no tratamento associativo com o quimioterápico 

em que ocorreu diminuição do NO produzido pelas células. Interessante, efeito inverso 

é observado com os peptídeos, onde o tratamento apenas com os peptídeos diminui 

a concentração de NO mas aumenta se associado ao vemurafenibe. 
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Figura 23. Mensuração dos níveis de óxido nítrico liberados no sobrenadante em tratamento 

com CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 e vemurafenibe no tempo de 24 horas. Efeito em 50 e 100 

µM de Crata e 2 µM de vemurafenibe (A). Dosagem de NO em 100 µM de peptídeo 26 e 2 µM do 

quimioterápico (B). Quantificação da liberação de óxido nítrico em 100 µM de peptídeo 27 e 2 µM de 

vemurafenibe (C). Barras de coloração branca com listras horizontais representam a linhagem SK-MEL-

28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa tratamento com apenas 2 µM de 

vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento isolado com a proteína ou peptídeos e 

barras azuis lisas representam tratamentos com as concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 

2 µM de vemurafenibe.  Onde (*) indica que os resultados são estatisticamente diferentes do controle 

(* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) e estes foram analisados pelo método 

ANOVA one-way, seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.9 Dosagens de citocinas após tratamento com CrataBL e peptídeos 

miméticos 

 

As citocinas participam da imunidade inata e adquirida dos seres vivos. Em 

tumores, seu papel é essencial na progressão do câncer (Dunlop & Campbell, 2000). 

Por isso, monitoramos os mais diversos tipos de citocinas altamente expressos no 

melanoma, como o FGF-2, GM-CSF, INFG, IL-10, PDGF-AB/BB, IL-15, IL-1B, IL-6, 

IL-8, TNF-alpha e VEGFA. Os níveis de expressão dessas citocinas no tratamento de 

24 horas foram calculados. Na Figura 24A, estão representadas a expressão das 

citocinas que embora tenham aumentado pelo tratamento com 50 e 100 µM de 

CrataBL e em associação ao vemurafenibe na concentração de 2 µM, este aumento 

não foi estatisticamente significativo. Em contrapartida, na Figura 24B e 24C estão 
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representados os resultados obtidos da avaliação das interleucinas 6 e 8, em que 50 

e 100 µM de CrataBL diminuíram mais de 30% o nível de expressão de IL-6 e com o 

tratamento associado de 100 µM de CrataBL e vemurafenibe a diminuição foi ainda 

mais pronunciada (45%). Por outro lado, quando se analisa a IL-8, já se observa 

diminuição bastante significativa dessa interleucina pelo quimioterápico (2 µM de 

vemurafenibe diminui em mais de 90%). Ainda, o tratamento conjugado a 100 µM de 

CrataBL apresenta melhor eficácia na diminuição da IL-8 do que a monoterapia com 

a proteína. No caso dos peptídeos, na Figura 24D, estão representados os dados de 

expressão das citocinas tratadas com 100 µM do peptídeo 26 de CrataBL e 

associadas ao vemurafenibe na dose 2 µM, em que estas aumentam e diminuem 

dependendo do tratamento (variação não estatística). Porém, no tratamento com 100 

µM do peptídeo 26 adicionado a 2 µM de vemurafenibe, ocorreu uma diminuição em 

mais de 20% a expressão da citocina PDGF-AB/BB (Figura 24E). No caso da IL-8 a 

associação do quimioterápico e 100 µM do peptídeo 26, melhora a eficácia do 

peptídeo em diminuir a IL-8 (Figura 24F). Expressões das citocinas no tratamento 

com o peptídeo 27 na concentração 100 µM e associado ao quimioterápico estão 

representadas na Figura 24G. Apesar destas citocinas não apresentarem diferença 

significativa em sua expressão, na Figura 24H, podemos observar que 100 µM do 

peptídeo 27, levou a um discreto aumento de IL-6, por outro lado, o tratamento 

associado conseguiu reverter este aumento. O mesmo efeito é observado com a IL-8, 

em que a eficácia do quimioterápico em reduzir esta interleucina também se verifica 

no tratamento conjugado, uma vez que em relação ao grupo tratado com o peptídeo, 

há diminuição desta IL8 em mais de 60% no tratamento conjugado com vemurafenibe 

(Figura 24I). Os resultados indicam que o tratamento associado de 2 µM de 

vemurafenibe com os compostos diminui expressivamente a expressão de IL-6 e IL-8 

e PDGF-AB/BB.  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados | 69 

 

(A) 

 

 

 

 

(B) 

 

© 

 

 

 

 

 

 



Resultados | 70 

 

(D) 

 

 

(E) 

 

(F) 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados | 71 

 

(G) 

 

(H) 

 

(I) 

 

 

 

Figura 24. Dosagem de diversas citocinas (FGF-2, GM-CSF, INFG, IL-10, PDGF-AB/BB, IL-15, IL-

1B, IL-6, IL-8, TNF-alpha e VEGF-A) para análise do efeito das drogas sobre o melanoma 

linhagem SK-MEL28 em 24 horas. Gráfico representando os níveis de expressão das citocinas: FGF-

2, GM-CSF, INFG, IL-10, PDGF-AB/BB, IL-15, IL1B, TNF-alpha e VEGF-A no tratamento com 50 e 100 

µM da proteína CrataBL e 2 µM em associação com os tratados (A). Dosagem de IL-6 no tratado com 

vemurafenibe 2 µM, CrataBL 50 e 100 µM e a terapia combinada em 24 horas (B). Quantificação de IL-
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8 no tratamento com a proteína, vemurafenibe e associação das drogas (C). Tratamento com 100 µM 

do peptídeo 26 de CrataBL, 2 µM de vemuranibe e a terapia combinada em SK-MEL28 medindo os 

níveis das citocinas FGF-2, GM-CSF, INFG, IL-10, IL-15, IL-1B, IL-6, TNF-alpha e VEGF-A (D); PDGF-

AB/BB (E) e IL-8 (F). Tratamento com 100 µM do peptídeo 27 de CrataBL, 2 µM de vemuranibe e a 

terapia combinada em SK-MEL-28 medindo os níveis das citocinas FGF-2, GM-CSF, INFG, IL-10, 

PDGFAB/BB, IL-15, IL-1B, TNF-alpha e VEGF-A (G); IL-6 (H) e IL-8 (I). Barras de coloração branca 

com listras horizontais representam a linhagem SK-MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor 

azulada e listrada representa tratamento com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas 

representam o tratamento isolado com a proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam 

tratamentos com as concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe.  (*) 

indica que os resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 

0,0005 e **** p < 0,00005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de 

Tukey. 

 

4.3.10 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na morte celular 

 

Como a CrataBL tem um efeito significativo na proliferação e migração de 

células SK-MEL-28, e os peptídeos foram mais eficazes na inibição da migração 

celular, buscamos investigar os efeitos dos compostos na morte celular. A apoptose é 

um processo natural de morte celular programada, organizada e regulada pelo 

organismo. A anexina V é usada como um biomarcador para detectar eventos de 

morte/ciclo celular porque quando as células entram em apoptose, elas externalizam 

fosfolipídeo fosfatidilserina para o exterior de suas membranas, que se conjuga com 

a proteína anexina V externa. Para identificar células que sofreram apoptose, a 

anexina V foi marcada com flurocromo FITC (Isotiocianato de fluoresceína) e 

analisada por citometria de fluxo (Filippin, 2013). A necrose também é uma morte 

celular, porém não é organizada e não tão “limpa” quanto a apoptose devido ao 

extravasamento celular que provoca, desencadeando possíveis inflamações, como 

uma resposta imune. Células necróticas podem ser marcadas com o PI fluorogênico 

(Iodeto de propídio), uma molécula intercaladora de DNA que não pode atravessar 

ativa ou passivamente a membrana, mas acopla-se a ela quando extravasada para o 

meio externo (Filiippin,2013). Os tumores apresentam resistência a apoptose, 

tornando-se altamente maligno (Grivicich et al., 2007). Com isso, a busca por 

tratamentos que induzam o evento de morte celular mais eficiente pode ser uma 

grande descoberta para o combate a essa doença. Na Figura 25A, pode-se observar 

que o tempo de tratamento de 24 horas com a proteína, o aumento de células em 
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apoptose tardia já estava presente nas menores concentrações (50%); o aditivo de 

quimioterápico auxiliou na indução de células para a apoptose tardia resultando em 

aumentos significativos. Após 48 horas dos tratamentos (Figura 25B), mantém-se o 

perfil de ação da proteína, ou seja, o aumento de células na fase tardia da apoptose. 

Houve redução do número de células viáveis, após 24 horas de tratamento com o 

peptídeo 26 (em 200 µM, Figura 25C). O tratamento combinado não apresentou o 

perfil de morte celular mesmo após 48 horas (Figura 25D). Os resultados obtidos com 

o peptídeo 27 (Figura 25E), que mostraram uma redução do número de células 

viáveis nas concentrações iniciais, foram interessantes. Após 48 horas (Figura 25F) 

o peptídeo 27 continuou a diminuir, porém com aumento de apoptose inicial, quando 

associado ao quimioterápico (em 200 µM). Resumidamente, por períodos mais 

longos, a proteína CrataBL induziu 45% das células para a fase de apoptose tardia, 

enquanto o peptídeo 27 em 48 horas de tratamento induziu a apoptose inicial nas 

células tratadas (em 40%). 
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Figura 25. Ensaio de morte celular com tratamento de CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 (de 

CrataBL) e vemurafenibe nos períodos de 24 e 48 horas. Barra de coloração branca com listras 

horizontais representa células SK-MEL-28 não tratadas, barra de cor azulada e listrada representa 

tratamento com apenas com 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento 

com a proteína ou o peptídeo somente e barras azuis lisas representam tratamentos com as 

concentrações indicadas de proteína ou peptídeo e 2 µM de vemurafenibe. Barras de cor acinzentadas 

em degradê para o tom mais escuro representam células em apoptose inicial, tardia e necrose enquanto 

que as barras de coloração azulada indo para o azul mais escuro representam células em apoptose 

inicial, tardia e necrose quando adicionado 2 µM de vemurafenibe ao tratado sendo proteína ou 

peptídeo. Concentrações crescentes de 12,5-100 µM da proteína CrataBL isoladas e em conjugação a 

2 µM de vemurafenibe foram testadas nos períodos de 24 (A) e 48 horas (B). 50, 100 e 200 µM do 

peptídeo 26 de CrataBL e o tratamento associado ao quimioterápico em 24 (C) e 48 horas (D). E o 

efeito em 24 (E) e 48 horas (F) de tratamento com 50 a 200 µM do peptídeo 27 e a adição de 

vemurafenibe aos tratados foram investigados. (& ) indica que os resultados de células viáveis dos 

tratados são estatisticamente diferentes do controle das células viáveis ( & p < 0,05, && p < 0,005 e 

&&& p < 0,0005), ( + ) indica que os resultados das células em apoptose inicial dos tratados são 

estatisticamente diferentes do controle das células na fase da apoptose inicial ( + p < 0,05 e ++ p < 

0,005) e (# ) indica que os resultados das células em apoptose tardia dos tratados são estatisticamente 

diferentes do controle das células em apoptose tardia ( # p < 0,05, ## p < 0,005 e ### p < 0,0005). Os 

dados foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 
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4.3.11 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos no ciclo celular 

 

Como os compostos avaliados anteriormente tinham efeitos sobre a morte 

celular, a próxima etapa foi investigar seus efeitos sobre o ciclo celular, evento 

importante para entender mudanças no funcionamento de genes de controle 

decorrentes de mutações no melanoma. No ensaio do ciclo celular, o efeito dos 

inibidores de proteases sobre as células pode ser avaliado ao longo das fases do ciclo 

celular (G1, S, G2 e M) através da marcação com PI e quantificadas por citometria de 

fluxo (Becceneri, 2015). As concentrações escolhidas para este ensaio foram 

baseadas nos efeitos resultantes da proliferação, migração e morte celular: CrataBL 

e peptídeos 100 µM. O quimioterápico foi avaliado isoladamente e em associação com 

estes compostos na concentração de 2 µM. Na Figura 26A, após 24 horas de 

tratamento com 100 µM de CrataBL isoladamente e associado ao quimioterápico, 

observa-se um aumento no número de células na fase sub G0/G1 (fase apoptótica), 

corroborando com os resultados de morte celular, uma redução da porcentagem de 

células na fase S e aumento na fase G2/M com o tratamento combinado. Após 48 

horas de tratamento (Figura 26B), permaneceu o aumento de células na fase sub 

G0/G1, tanto com o tratamento isolado quanto associado. Entretanto, diferentemente 

do observado em 24 horas, houve redução da fase G1, com subsequente aumento na 

fase G2/M, tanto com a proteína isolada quanto combinada. Com 100 µM do peptídeo 

26, 2 µM de vemurafenibe e sua associação em 24 horas de tratamento (Figura 26C), 

não foi notada qualquer mudança nas fases celulares estudadas, mesmo após 48 

horas de incubação (Figura 26D). O peptídeo 27 em 100 µM causou uma diminuição 

das células na fase da síntese de DNA (fase S) e após 48 horas, o tratamento do 

peptídeo conjugado ao vemurafenibe causou aumento das células na fase sub G0/G1 

e na fase G2/M (Figura 26E). 
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Figura 26. Ensaio de ciclo celular para análise do efeito das drogas sobre a linhagem 

celular de melanoma SK-MEL-28 em 24 e 48 horas. Tratamento com 100 µM da proteína 

CrataBL isoladamente, 2 µM de vemurafenibe e associado à proteína nos tempos 24 (A) e 48 

horas (B). Estudado o efeito do peptídeo 26 isoladamente e em conjunto com o quimioterápido 
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em 24 (C) e 48 horas (D). E terapia isolada e combinada com o peptídeo 27 nos diferentes 

períodos (E) (F). Barras de coloração branca com listras horizontais representam a linhagem SK-

MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa tratamento com 

apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento isolado com a 

proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam tratamentos com as concentrações 

indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe. (*) indica que os resultados são 

estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) 

e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 

4.3.12 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na invasão celular 

 

Por fim, foi investigado também o evento de invasão celular. Na invasão 

celular, relacionada à migração celular, células são capazes de atravessar 

ativamente a matriz celular e infiltrar em tecidos ou células vizinhas. Quando não 

sendo um processo natural, pode acarretar em danos graves como invasão de 

células tumorais à tecidos saudáveis causando metástases, fase tardia da 

doença em diferentes tipos de câncer. Com o auxílio de câmaras de Boyden 

Chamber, foi possível realizar este ensaio onde a matrigel foi inserida no interior 

dos insertos. As células com capacidade invasivas digeriram a matriz 

extracelular e assim ficaram localizadas e fixadas no fundo do inserto. O núcleo 

das células corado com DAPI foram fotografados e contabilizados com o 

programa ImageJ. Com isto, foi possível observar que no tratamento de 100 µM 

após 24 horas com a proteína tanto isolada quanto associado a 2 µM de 

vemurafenibe, houve uma diminuição expressiva na capacidade das células 

invadirem (50% em ambas) (Figura 27A). Após 48 horas de tratamento (Figura 

27B), a proteína isolada apresentou um efeito muito melhor quando não 

associado ao quimioterápico, com uma inibição drástica na taxa de invasão 

celular de mais de 100%. O peptídeo 26 (Figura 27C e D) não apresentou 

alteração no perfil invasivo (E) (F) das células SK-MEL-28, após 24 horas. Em 

100 µM, após 48 horas, houve aumento da invasão. O mesmo ocorreu com o 

peptídeo 27 (Figura 27E e F) com aumento do perfil invasivo, tanto após 24 

horas quanto após 48 horas. Chegando às conclusões que a proteína por si só 

foi eficiente em inibir a capacidade invasiva das células SK-MEL-28 e os 

peptídeos em longos períodos de tratamento não foram capazes de diminuir a 
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taxa de invasão celular e nem foi observado esta inibição com a terapia 

combinada. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

 

 

Figura 27. Tratamento com a proteína CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 e vemurafenibe 

nos períodos de 24 e 48 horas no ensaio de invasão celular. (A) Estudo do efeito de 2 µM de 

vemurafenibe isolado, 100 µM de CrataBL e sua associação sobre a taxa de invasão celular após 

24 horas e 48 horas de tratado (B). Tratamento com o peptídeo 26 isoladamente e em conjunto 

com o quimioterápico em 24 (C) e 48 horas (D). E terapia isolada e combinada com o peptídeo 
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27 nos diferentes períodos (E) (F). Barras de coloração branca com listras horizontais 

representam a linhagem SK-MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada 

representa tratamento com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o 

tratamento isolado com a proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam tratamentos 

com as concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe. (*) indica que 

os resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 

e **** p < 0,00005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de 

Tukey. 

 

4.3.13 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos na adesão celular 

 

A adesão, ligação e interação que a célula faz com a matriz extracelular é 

um evento importante para sobrevivência e crescimento celular, pois sem a 

comunicação com o meio externo, ela não conseguirá realizar suas funções. As 

células tumorais apresentam maior grau de adesão ao novo sítio, uma vez que 

migraram e invadiram outras regiões causando metástase. Com o uso 

combinado de medicamentos, é possível avaliar se elas agem inibindo parcial ou 

completamente sua força adesiva anormal (Chen, 2012). Como os compostos 

interferiram na migração e invasão celular, seu efeito na adesão celular foi 

estudado usando as seguintes proteínas da matriz extracelular: colágeno I, 

colágeno IV, laminina, vitronectina e fibronectina. O período estudado foi de 24 

horas de interação com a proteína CrataBL ou peptídeos derivados na 

concentração de 100 µM, 2 µM do quimioterápico isolado e em terapia 

combinada. A CrataBL afetou a adesão de SK-MEL-28 sobre a molécula de 

laminina isoladamente e associada ao quimioterápico, enquanto vemurafenibe 

isoladamente e em combinação aumentou a adesão celular ao colágeno I e à 

fibronectina (Figura 28A). No tratamento com o peptídeo 26 isolado e conjugado, 

pareceu apresentar leve diminuição da adesão ao colágeno IV enquanto houve 

aumento da adesão ao colágeno I e fibronectina devido ao efeito do 

vemurafenibe (Figura 28B). E em relação ao peptídeo 27, no tratamento 

combinado, causou um aumento nas células aderentes às moléculas colágeno 

I, vitronectina e fibronectina (Figura 28C).  
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(C) 

 

 

Figura 28. Efeitos de CrataBL isoladamente e combinada com vemurafenibe sobre a 

adesão celular no período de 24 horas. (A) Estudo do efeito de 2 µM de vemurafenibe isolado, 

100 µM de CrataBL e sua associação sobre o número de células aderidas após 24 horas de 
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tratado. Tratamento com o peptídeo 26 isoladamente e em conjunto com o quimioterápico em 24 

(B). E terapia isolada e combinada com o peptídeo 27 (C). Barras de coloração branca com listras 

horizontais representam a linhagem SK-MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e 

listrada representa tratamento com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas 

representam o tratamento isolado com a proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam 

tratamentos com as concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe. 

(*) indica que os resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, 

*** p < 0,0005 e **** p < 0,00005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo 

teste de Tukey. 

 

4.3.14 Efeitos de CrataBL e peptídeos miméticos no ensaio de 

western blotting  

 

Para melhor entendimento dos mecanismos que CrataBL e seus 

peptídeos possam estar atuando, foi realizado o ensaio de western blotting em 

que foi analisado  a expressão de FAK (tirosina quinase de adesão focal), Src 

(proto-oncogene tirosina-proteína quinase), ERK (extracelular receptor-ativado 

quinase), pFAK (quinase de adesão focal fosforilada), pSrc (proto-oncogene 

tirosina-proteína quinase fosforilada), pERK (quinase ativada por receptor 

extracelular fosforilado), NF-kB (fator nuclear kappa B) e Bax (proteína X 

associada a BCL2); proteínas envolvidas em vias de sinalização responsáveis 

pela sobrevivência celular, apoptose, proliferação, resposta inflamatória, 

angiogênese, adesão, invasão e metástase (Liu, 2017; Chauhan et al., 2018; 

Hsu, 2020). Nas Figuras 29A e 29B, estão mostrados os níveis das proteínas 

FAK e FAK fosforilada; embora  o tratamento de CrataBL em 100 µM isolado  e 

em combinação com 2 µM de vemurafenibe tenha mostrado uma pequena 

diminuição nos níveis de FAK, esse não foi estatístico; mas na proteína FAK 

fosforilada, o tratamento de CrataBL isolado  apresentou uma diminuição de mais 

de 45% e a terapia combinada também apresentou uma diminuição, embora não 

tão eficaz quanto ao tratamento isolado, mostrando que o efeito foi maior por 

causa de CrataBL. O tratamento com os peptídeos 26 e 27 não apresentaram 

alteração de FAK e pFAK e nem a terapia combinada teve efeito sobre essas 

proteínas, confirmando a ação somente de CrataBL nessa via. Em relação às 

expressões das proteínas Src (29C), pSrc (29D), ERK (29E) e pERK (29F), foi 

possível verificar que os tratamentos com os compostos CrataBL, peptídeos, 
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vemurafenibe tanto isolado como combinado com o quimioterápico não 

apresentaram nenhuma alteração nessas proteínas sinalizadoras, apenas o 

vemurafenibe isolado e combinado a algum tratamento causou um leve aumento 

na proteína ERK fosforilada (Figura 29F).  

 

A NF-kB 50 kDa e Bax são proteínas que podem regular a morte celular 

por apoptose e, embora os compostos tenham induzido a apoptose de SK-MEL-

28 os resultados representados na Figura 29H indicaram que a proteína Bax 

não está envolvida nesse processo, uma vez que não houve alteração na sua 

expressão com os tratamentos. Por outro lado, o tratamento isolado de CrataBL 

e combinado com vemurafenibe causou uma diminuição nos níveis de NF-kB 50 

kDa (29G), os peptídeos não alteraram a expressão dessa proteína. 

 

(A)      (B) 

 

           

             

(C)      (D) 
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(E)        (F) 
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Figura 29. Resultados do ensaio por western blotting com os tratamentos vemurafenibe, 

CrataBL, peptídeo 26, peptídeo 27 e a terapia combinada com o quimioterápico por 24 

horas. Estudo dos efeitos sobre as proteínas: FAK (A), pFAK (B), Src (C), pSrc (D), ERK (E), 

pERK (F), Nf-kB 50 kDa (G) e Bax (H) no tratamento com 2 µM de vemurafenibe isolado, 100 

µM da proteína CrataBL, 100 µM de peptídeo 26, 100 µM de peptídeo 27 e estes compostos em 

adição com o quimioterápico. Barras de coloração branca com listras horizontais representam a 

linhagem SK-MEL-28 não tratadas (controle), barras de cor azulada e listrada representa 

tratamento com apenas 2 µM de vemurafenibe, barras brancas lisas representam o tratamento 

isolado com a proteína ou peptídeos e barras azuis lisas representam tratamentos com as 

concentrações indicadas de proteína e peptídeos e 2 µM de vemurafenibe. (*) indica que os 

resultados são estatisticamente diferentes do controle (* p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005 e 

**** p < 0,00005) e foram analisados pelo método ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  D I S C U S S Ã O  
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O melanoma, câncer de pele maligno com origem nos melanócitos, 

representa apenas 3% dos casos de câncer de pele no Brasil (INCA, 2023), 

porém quando detectado tardiamente, 80% dos casos evoluem para o óbito dos 

pacientes mostrando a relevância na busca de drogas mais competentes no 

mercado para o combate desta doença como no caso dos estudos liderados pela 

Professora Dra. Maria Luiza Vilela Oliva que tem investigado diversas proteínas, 

derivado de plantas, que apresentam um efeito antitumoral bastante eficaz e que 

vem proporcionando alternativas de estudos para melhor entendimento dessa 

patologia.  

 

Dentre os compostos por nós investigado, estão as proteínas rBbKIm e 

CrataBL. O rBbKIm, como mencionado na introdução dessa tese, é uma proteína 

recombinante cuja estrutura é uma mistura de dois inibidores: o de calicreína 

isolado das sementes de Bauhinia bauhinioides e outro de Bauhinia rufa, que 

apresenta os motivos RGD/RGE. A CrataBL é uma proteína bifuncional com 

características de ser uma lectina e inibidor de protease.   

 

O rBbKIm foi clonado e expresso por bactérias E. coli permitindo a 

obtenção de grandes quantidades, eliminando a dificuldade de coleta das 

sementes, pois esta espécie é nativa da região do Pantanal Matogrossense. A 

CrataBL foi purificada por processos cromatográficos estabelecidos (Araújo et 

al., 2012) sendo a lectina/inibidor obtida em grande quantidade e de forma pura 

com poucas etapas cromatográficas para sua purificação.  

 

Os resultados iniciais são bastante interessantes e mostraram diferenças 

nos efeitos das proteínas. Assim, o rBbKIm e os peptídeos estruturalmente 

relacionados não modificaram a viabilidade celular da célula SKMEL-28, 

enquanto a CrataBL e alguns peptídeos derivados de sua estrutura foram muito 

eficazes. Esses resultados sugerem a especificidade de ação dos inibidores para 

os diferentes tipos de tumor uma vez que rBbKIm agiu de forma muito importante 

no bloqueio de células de tumor de próstata (Ferreira et al., 2014), mas não 

interferiu de forma significativa nas células de melanoma. 
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O fato de CrataBL ter causado diminuição da viabilidade celular nos 

diversos períodos de tratamento analisados (24, 48 e 72 horas), indicou que 

possíveis fragmentos da proteína poderiam ser efetivos neste tipo de tumor, e 

trouxe a possibilidade de investigar peptídeos menores, sintéticos e com menor 

potencial imunogênico. Assim, estudos seguiram apenas com essa proteína e 

com peptídeos derivados de sua sequência estrutural. 

 

Também foi importante avaliar os efeitos dos compostos em células não 

tumorais para um indicador da toxicidade. Assim, enquanto 200 µM de CrataBL 

interfere na viabilidade das células de fibroblastos saudáveis em cerca de 40%, 

a mesma concentração pode reduzir a viabilidade de células de melanoma em 

mais de 80% a viabilidade das células de melanoma. Essa informação é muito 

relevante, pois mostra que a proteína tem um efeito inibitório melhor e mais 

seletivo nas células de melanoma humano em comparação com as células 

fibroblásticas humanas saudáveis.  

 

A pergunta subsequente foi sobre o efeito na atividade proliferativa das 

células e, compará-lo com o efeito do quimioterápico disponível comercialmente 

utilizado como terapia-alvo no tratamento do melanoma, o vemurafenibe. 

Procuramos investigar o tratamento isolado da proteína e dos peptídeos, bem 

como a terapia combinada, pois a resistência à quimioterapia é comum e 

preocupante, e um tratamento combinado pode ocorrer em diminuição da 

concentração necessária para a eficácia do tratamento diminuindo a resistência. 

A escolha da concentração do fármaco quimioterápico, 2 µM, teve como 

parâmetro os efeitos desse fármaco sobre a viabilidade das células SK-MEL-28 

(Takahashi et al., 2018). 

 

A proteína CrataBL reduziu a proliferação de células de melanoma em 

mais de 60% quando aplicada na concentração de 100 µM e principalmente na 

concentração de 200 µM, a redução foi superior a 95%. Vale a pena ressaltar 

que esse efeito se manteve mesmo após 48 e 72 horas indicando que a eficácia 

se manteve por um longo período de tratamento. Observou-se também que na 

menor concentração utilizada, 50 µM, e após 72 horas, houve um aumento da 

proliferação que pode ser atribuído à disponibilidade de aminoácidos, oferecidos 
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pela possível degradação da proteína, e nesta concentração o efeito causado 

pelo fornecimento de aminoácidos não superou o efeito deletério na proliferação 

observado em concentrações mais altas. Uma maior oferta de aminoácidos livres 

para o consumo celular, portanto, aumenta o metabolismo e, consequentemente 

a viabilidade e proliferação celular (Strmiska et al., 2019).  

 

A quimioterapia sozinha não mostrou efeito na redução da proliferação 

celular de melanoma em comparação ao controle, e, por consequência, a terapia 

combinada não mostrou aumento na eficácia de tratamento, quando se avalia o 

efeito da proteína na proliferação celular, como evento isolado.  

 

Os peptídeos 26 e 27, derivados da proteína nativa, não apresentaram 

redução significativa da proliferação, somente após 24 horas o peptídeo 27 

apresentou algum bloqueio na proliferação. A quimioterapia não alterou o perfil 

obtido com os peptídeos em monoterapia. Por outro lado, o peptídeo 27 parece 

reduzir mais a taxa de proliferação celular em comparação com o peptídeo 

combinado com vemurafenibe 2 µM. Os dados obtidos até o momento permitem 

concluir que a proteína CrataBL apresenta melhor eficácia que os peptídeos e 

ao próprio quimioterápico isolado, e que a adição do quimioterápico aos 

tratamentos (com a proteína e os peptídeos) não contribui significativamente 

para a redução da atividade proliferativa das células.  

 

Um evento essencial para o processo de invasão e metástase do tumor é 

a migração celular, e nesse aspecto, os resultados obtidos tanto com a proteína 

quanto com os peptídeos foram positivamente surpreendentes, pois após 24 

horas de tratamento com CrataBL é possível verificar que a porcentagem de 

inibição da migração celular foi de aproximadamente 70% na menor 

concentração utilizada, 12,5 µM. Esse efeito é dose-resposta, atingindo 

aproximadamente 100% com 100 µM. Nesse aspecto a eficácia da proteína é 

bem superior à da quimioterapia, pois o tratamento isolado com vemurafenibe 

reduziu muito pouco a migração celular, cerca de 10%, em relação ao controle. 

A análise criteriosa do tratamento associado fornece informações relevantes, em 

baixa concentração de proteína (12,5 e 25 µM), a associação foi prejudicial, 

como se ocorresse interação que impedisse a ação da proteína. No entanto, com 
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o aumento da concentração de CrataBL associada a 2 µM de quimioterapia, a 

inibição da migração celular foi aumentada ou mantida, demonstrando que o 

quimioterápico, embora não tenha apresentado efeito sinérgico nos ensaios 

celulares anteriores, pode melhorar a capacidade de inibição de CrataBL sobre 

a migração dessas células. A concentração de 200 µM de CrataBL não foi 

utilizada, pois houve uma alta taxa de inibição da proliferação, com desadesão 

celular. Além disso, a concentração de 100 µM teve um efeito completo na 

inibição da migração celular. Deve-se salientar que, nas nossas condições 

experimentais, após 48 horas de tratamento, vemurafenibe sozinho não teve 

efeito na inibição da migração das células de melanoma. 

 

Após 24 horas, o peptídeo 26 sozinho apresentou efeitos significativos na 

redução da migração celular em concentrações de 50, 100 e 200 µM. No entanto, 

o efeito mais pronunciado e promissor foi obtido com a terapia combinada: 200 

µM de peptídeo 26 e 2 µM de vemurafenibe, cuja redução foi de 

aproximadamente 100%. Em 48 horas, o vemurafenibe é incapaz de reduzir a 

migração celular nas concentrações de 50 e 100 µM, conforme observado em 

24 horas. Porém, o efeito combinado do peptídeo e do vemurafenibe é ainda o 

mais significativo, com redução de aproximadamente 80%.  

 

Com o peptídeo 27, após 24 e 48 horas, a redução da migração celular 

foi significativa nas menores concentrações estudadas (50 e 100 µM) e mantidas 

na maior concentração (200 µM), com porcentual de inibição superior a 80%. A 

terapia combinada, com vemurafenibe 2 µM não melhorou a eficácia do 

peptídeo, sugerindo que o peptídeo 27 tem efeito diferente e melhor do que o 

peptídeo 26, mesmo após 48 horas de tratamento. 

 

Outros componentes que participam do microambiente tumoral, 

responsáveis por sinalizar, ativar e regular esses eventos celulares, incluem a 

liberação de óxido nítrico e de citocinas pró e anti-inflamatórias. A migração de 

células endoteliais durante a angiogênese é encadeada por vários mediadores 

inflamatórios, incluindo o óxido nítrico. O óxido nítrico, um produto da reação de 

oxirredução da L-arginina pelo óxido nítrico sintase, interage com o ânion 

superóxido no ambiente para produzir oxidantes altamente reativos que causam 
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danos e mutações pós-transcricionais no DNA e nas proteínas (Moncada et al., 

1991; Springall, 1995; Martinez-Ruiz et al., 2011). Estas alterações químicas 

ativam vários processos oncogênicos como a invasão e proliferação celular no 

melanoma (Ekmekcioglu et al., 2006) e a capacidade de metástase (Yang et al., 

2013). Portanto, avaliamos o efeito de CrataBL, dos fragmentos e do 

quimioterápico (2 µM) isoladamente ou em associação sobre a produção de NO. 

A CrataBL não interferiu na produção de NO, enquanto a quimioterapia causou 

um aumento significativo na sua produção. Destaca a redução estatisticamente 

significativa induzida pelo peptídeo 26 e, apesar do discreto aumento na 

associação com o vemurafenibe, ainda não é comparável à produção 

apresentada pelo controle. No caso do peptídeo 27, este fragmento da proteína 

também diminuiu a produção de NO, que foi revertida com a associação do 

quimioterápico.   

 

A inflamação desempenha um papel importante na iniciação, promoção, 

angiogênese e metástase do tumor, fenômeno no qual as citocinas 

desempenham um papel importante e podem modular a resposta antitumoral ou, 

no caso de inflamação crônica, induzir transformação celular maligna, 

condicionada pelo equilíbrio de citocinas pró e anti-inflamatórias e da expressão 

de receptores de citocinas (Zamarron & Chen, 2011; Esquivel-Velázquez et al., 

2015). O papel das citocinas na neovascularização e potencial invasivo se 

correlaciona com a produção de NO (Jenkins et al., 1995; Dunlop & Campbell, 

2000). A associação de CrataBL e seus peptídeos relacionados com 

vemurafenibe foi positiva, pois a produção de NO foi significativamente reduzida 

e pode estar diretamente relacionada à redução das citocinas inflamatórias IL-6 

e IL-8. 

 

O tratamento de 24 horas com CrataBL (50 e 100 µM) reduziu o nível de 

expressão de IL-6 em mais de 30%, e o tratamento associado não foi superior 

ao efeito da proteína isoladamente, efeito diferente da associação de 

vemurafenibe com os peptídeos 26 e 27, onde o aumento da produção de IL-6 

que ocorreu apenas com o tratamento isolado foi suprimido pela terapia 

combinada. 
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Interessante ressaltar a redução da IL-8 pelo tratamento com o 

quimioterápico isolado em mais de 90%. Essa propriedade contribuiu para o 

tratamento combinado, pois, embora a proteína tenha diminuído a IL-8, o 

tratamento combinado com CrataBL apresentou melhor eficácia do que a 

monoterapia. Esse perfil foi não observado com os peptídeos, ou seja, a redução 

dessa interleucina na terapia combinada pode ser atribuída apenas ao 

quimioterápico.  

 

Além disso, o tratamento com o peptídeo 26 e vemurafenibe resultou em 

diminuição da citocina PDGF-AB/BB em mais de 20%. Todos esses resultados 

são bastante relevantes, pois no painel de citocinas avaliadas, os compostos 

mostraram reduzir e interferir na expressão das interleucinas 6, 8 e PDGF-

AB/BB. Estudos mostram que o aumento dos níveis de expressão das 

interleucinas 6, 8 e PDGF-AB/BB no melanoma está associado à baixa sobrevida 

do paciente (Bauman et al., 2012; Yao et al., 2014). O aumento da interleucina 

6 superativa a via de sinalização JAK/STAT3 (e outras vias), que além de 

suprimir a resposta imune antitumoral, é responsável pela sobrevivência, 

proliferação, invasão e metástase do tumor (Johnson, 2018). Também está 

envolvida na ativação de NF-kB, um promotor gênico que medeia as respostas 

anti-apoptóticas (Namba et al., 2007) e tem mostrado resistência a várias drogas 

como o inibidor de BRAF (vemurafenibe) e a imunoterapias (Notarangelo et al., 

2018). A interleucina 8, raramente encontrada em células saudáveis, quando 

presente na superfície das células tumorais, ativa as mais diversas vias 

relacionadas ao crescimento tumoral, angiogênese e metástase do melanoma 

(Kolar et al., 2012). O PDGF (platelet-derived growth factor) pertence a uma 

família de mitógenos que estimulam a divisão celular de pericitos, fibroblastos, 

células músculo liso e células gliais no cérebro e outras células (Kazlauskas, 

2017). Suas isoformas são PDGF-AA, -BB, -AB, -CC e -DD e a expressão 

ectópica de PDGF-BB promove a formação de estroma e o crescimento tumoral 

no melanoma (Forsberg et al., 1993), assim demostra a importância da 

descoberta de drogas que reduzam a superativação dessas citocinas no 

microambiente tumoral, bem como o crescimento e progressão do câncer. Aqui 

devemos mencionar a propriedade da CrataBL de se ligar a glicosaminoglicanos, 

que tem a capacidade de potencializar as atividades de proteases, 
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principalmente catepsinas (Almeida et al., 1999; Colella et al., 2002) e calicreína 

(Gozzo et al., 2006). Assim, quando a a CrataBL se ligar aos glicosaminoglicanos 

sulfatados, além dela próprio interferir na atividade da calicreína 7, importante no 

melanoma (Thierauf et al., 2017) pode interferir nas atividades de proteases 

extracelulares, inibindo indiretamente, protegendo as enzimas dos 

glicosaminoglicanos ligados à superfície celular, prejudicando o potencial desses 

compostos em potencializar a atividade de proteases. Embora a geração de 

cininas não tenha sido investigada neste estudo, vários autores mostraram que 

os receptores de cininas têm implicações importantes no câncer, aumentando a 

permeabilidade vascular, bem como estimulando a proliferação celular, migração 

e angiogêneses. Eles também desempenham um papel importante no 

crescimento e metástase do câncer, participando da ativação das vias 

inflamatórias (para revisão ver Costa et al., 2013).  

 

A homeostase tecidual é o perfeito equilíbrio entre a proliferação e morte 

celular, que são eventos intimamente relacionados, e devido aos efeitos da 

CrataBL na proliferação celular, buscamos avaliar se a proteína e os peptídeos 

interferem de alguma forma, promovendo a morte celular.  

 

Embora haja uma diversidade de tipos de cânceres, uma das 

características predominantes entre eles é a resistência à apoptose (Okada & 

Mak, 2004). Nesse sentido, a proteína e os fragmentos peptídicos demostraram 

modificar os processos de morte celular. O tratamento isolado com a proteína 

levou a uma alteração sutil do número de células em necrose (25%), porém, 

tanto no tratamento isolado quanto, mais importante, no tratamento combinado, 

há uma indução significativa das células a um estado de apoptose tardia. 

Interessante é o fato de os peptídeos também induzirem apoptose inicial e tardia, 

porém, após 48 horas parece que os peptídeos não interferem tão efetivamente, 

essa informação é notada pelo aumento de células viáveis. As alterações 

observadas podem estar correlacionadas com interferência no ciclo celular, que 

é regulado por diversos mecanismos de controle que identificam, verificam a 

integridade e a capacidade da célula entrar na fase de mitose (Thorenoor et 

al.,2016). No tratamento com 100 µM de CrataBL isoladamente e associado ao 

quimioterápico, observa-se aumento no número de células na fase sub G0/G1, 
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corroborando os resultados de morte celular, após 48 horas de tratamento esse 

efeito persiste. Com o peptídeo 27 a 100 µM isoladamente, foi observada uma 

diminuição das células na fase da síntese de DNA (fase S), em 24 horas após o 

tratamento, onde o aumento das células fase sub G0/G1 representa células em 

apoptose. A interrupção da progressão do ciclo celular na zona de transição 

G1/fase S, leva a uma parada na fase G0/G1 e subsequentemente morte celular 

apoptótica (Zamin & Horn, 2017).  

 

A metástase é a propagação final das células neoplásicas do sítio primário 

para tecidos e órgãos distantes, e que passam por eventos migratórios e 

invasivos no qual a matriz extracelular desempenha papel tanto como substrato 

para as células se movem quanto como barreira física para as células superarem 

e há um aumento da secreção de metalo proteases, citocinas e outros fatores 

que irão promover o desenvolvimento tumoral. Os componentes do sistema uPA 

e as gelatinases participam ativamente desse processo para degradar a MEC 

(Sidenius & Blasi, 2003). A CrataBL, assim como com os peptídeos 

correlacionados foram eficazes na inibição da migração da SK-MEL28 (CrataBL 

apresentou uma taxa de 80% de inibição; 100 M, enquanto o peptídeo 26 e 

peptídeo 27 inibiram 60 e 80% em 100M, respectivamente após 48 h de 

tratamento). Esse fato pode estar relacionado à diminuição de IL-8, citocina 

responsável por induzir a migração no melanoma (Satyamoorthy & Herlyn, 

2002). Por outro lado, o comportamento durante a invasão não foi o mesmo, 

portanto, embora a CrataBL tenha interferido no processo de invasão, os 

peptídeos tiveram efeito contrário, possivelmente devido às características dos 

aminoácidos que compõem a sua estrutura primária, que podem apresentar 

propriedades quimioatraentes e que não revelada na proteína devido ao seu 

enovelamento. Além disso, os efeitos da proteína podem estar relacionados à 

sua capacidade de se ligar a glicosaminoglicanos sulfatados (Zhang et al., 2013). 

Diversos estudos relacionam a capacidade invasiva das células tumorais à 

presença de diferentes glicosaminoglicanos na superfície celular (Blackhall et al., 

2001). 

 

Referente à adesão celular, outro evento importante no qual as células se 

aderem às proteínas da matriz extracelular, degradam os compostos da MEC e 
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migram através da matriz proteoliticamente alterada para outra região causando 

metástase (Cavey & Lecuit; 2009), este evento também foi avaliado para saber 

se CrataBL e peptídeos interferiam neste processo. Receptores como integrinas, 

medeiam o contato célula-componentes da MEC e inibidores destas integrinas 

ou outros tipos de receptores como as caderinas, selectinas e imunoglobulinas, 

podem causar um bloqueio ou uma diminuição da transdução de sinal 

“downstream” que regulam a sobrevivência, proliferação e motilidade das células 

endoteliais, durante a angiogênese (Pasco et al., 2005; Janiszewska et al., 

2020). As interações célula-matriz mudam da adesão mediada por colágeno IV 

e laminina em melanócitos normais para ligação através de receptores de ligação 

de colágeno I e vitronectina em células de melanoma. As mudanças na 

composição do receptor de adesão à matriz muitas vezes refletem propriedades 

agressivas das células de melanoma conforme elas invadem a derme a partir da 

epiderme (revisado em Johnson, 1999; Nesbit & Herlyn, 1994). Por isto foram 

avaliadas as moléculas de adesão aumentadas no melanoma: colágeno I, 

colágeno IV, laminina, fibronectina e vitronectina (relacionado à vários tipos de 

integrinas).  

 

CrataBL em 100 µM e a terapia combinada, afetaram a adesão de SK-

MEL-28 sobre a molécula laminina diminuindo sua capacidade de interação 

enquanto que o tratamento com vemurafenibe isolado quanto combinado 

aumentou a adesão das células ao colágeno I e fibronectina. Isso pode ser 

devido ao fato de que vemurafenibe induz um aumento na síntese de colágeno 

I (Fedorenko et al., 2016; Pearlman et al., 2017). Com o peptídeo 26, pareceu 

haver uma diminuição da adesão das células ao colágeno IV porém, um aumento 

na adesão com o colágeno I e fibronectina, aumento também observado no 

tratamento com o peptídeo 27 e com a molécula vitronectina.  

 

No câncer, muitos padrões de expressão são alterados, levando à 

interferência nas vias de sinalização que contribuem para o seu desenvolvimento 

e metástases. Por exemplo, a superexpressão das proteínas ERK, Akt (proteína 

quinase B) e NF-kB, está associada ao aumento da proliferação e diminuição da 

apoptose (Mundi et al., 2016; Souza et al., 2013). Devido à sua alta carga 

positiva, CrataBL exibe uma forte afinidade de ligação para glicosaminoglicanos, 
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como sulfato de condroitina do tipo E e dermatan 4,6-disulfato (Zang et al., 2013). 

Glicosaminoglicanos são elementos altamente carregados negativamente, livres 

na MEC, ou aderidos à membrana plasmática, e capazes de atuar como 

moduladores da sinalização celular (Pratheeshkumar & Kuttan, 2011). A 

interferência na sinalização celular foi comprovada pela diminuição da p-FAK, 

por CrataBL sozinho e combinado com vemurafenibe. A inibição de Src ou pSrc 

não foi observada, mas a ativação dessas proteínas por um sistema de ativação 

compensatória não pode ser descartada. O fato é que a inibição da via FAK/Src 

pelos receptores de superfície celular por CrataBL confirma os resultados aqui 

descritos, como inibição da proliferação celular, migração, invasão, indução de 

apoptose. Os peptídeos 26 e 27 provavelmente estão agindo por um mecanismo 

diferente, pois não alteraram a expressão de FAK, Src, ERK e suas formas 

fosforiladas. Um fato interessante é que houve um leve aumento da proteína 

ERK fosforilada no tratamento adjuvante com vemurafenibe, o que reafirma esse 

efeito do vemurafenibe nas células do melanoma já demonstrado por Halaban et 

al., 2010. 

 

O tratamento com CrataBL demostrou reduzir significativamente o NF-kB 

nas células tumorais, esse fato é bastante relevante porque o NF-kB, é 

superexpresso no câncer e está associado ao aumento da sobrevivência celular, 

pois desempenha um papel importante na inflamação, imunidade, proliferação e 

apoptose (Viatour et al., 2005; Zhang et al, 2017). Alem disso, a redução de NF-

kB p50 por CrataBL pode ser responsável pela diminuição da expressão de IL-

6, pois a superexpressão de NF-kB p50 (NF-kB 50 kDa) induz a regulação 

positiva de IL-6 em células de melanoma aumentando o crescimento de células 

endoteliais e a formação de vasos sanguíneos (Yu et al., 2009; Karst, 2009). 

A Bax induz apoptose pela Caspase 8 devido à maturação de IL-1 β em 

macrófagos e a sua baixa expressão prolonga a progressão da sobrevida em 

pacientes com melanoma metastático em tratamento quimioterápico (Chauhan 

et al., 2018; Guttà, 2020). A proteína Bax apoptótica não foi alterada pelo 

tratamento com CrataBL ou com os peptídeos, isoladamente ou combinado com 

o quimioterápico, isso nos leva a concluir que o mecanismo envolvido na ação 

desses compostos seja independente da Bax e esteja realmente relacionado à 
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diminuição da proteína NF-kB p50, causando apoptose interferindo no 

crescimento do tumor (Thiery & Sleeman, 2006). 

 

Assim, este estudo destaca que tais compostos podem ter múltiplos 

mecanismos de ação, deixando uma perspectiva de pesquisa explorando a 

bioquímica da interação envolvida nessas inibições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Õ E S  
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CrataBL inibe de forma eficaz a viabilidade, proliferação, migração e invasão 

de células de melanoma e induz a apoptose tardia após 48 horas de tratamento. O 

fragmento peptídico (Pep. 26) afeta a migração celular e induz a apoptose tardia no 

primeiro período de tratamento. Além disso, o Pep. 27 foi mais eficaz em inibir a 

migração celular e reduzir o número de células viáveis após 24 horas de tratamento.  

 

A associação com o quimioterápico, embora não sinérgica nos ensaios 

celulares, melhorou a capacidade inibitória da CrataBL e dos peptídeos na migração 

dessas células e causou uma diminuição significativa das citocinas IL-6 e IL-8 e 

PDGF-AB/BB.  

CrataBL isolado e associado ao quimioterápico diminuiu a ativação de pFAK e 

NF-kB 50 kDa; os peptídeos não interferiram nessa via. A proteína pró-apoptótica Bax 

não foi alterada pela CrataBL ou pelos peptídeos, o mecanismo de ação deve 

continuar a ser investigado. 

 

Com relação à atividade de peptídeos, este trabalho identificou fragmentos da 

proteína CrataBL que são eficazes em inibir a migração celular e induzir a morte, uma 

descoberta promissora para o desenvolvimento de métodos terapêuticos de 

incorporação e justifica para pesquisas contínuas em busca de outros fragmentos de 

proteínas que contribuam para a prevenção de doenças malignas.  
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 



 

 



 

 

 


