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RESUMO 

 

O melanoma é o tipo de câncer de pele menos frequente, mas que tem um 

grande poder de letalidade devido ao seu potencial de formar metástases. Para as 

células adquirirem a capacidade de formar metástases, estas precisam ter a 

característica de sobreviver independente de interações com a matriz extracelular e 

consequentemente apresentar resistência ao anoikis. Por isso, a importância de se 

estudar as alterações que ocorrem com células tumorais que adquirem essa 

capacidade. Em nosso laboratório foi desenvolvido um modelo que nos permite 

estudar diferentes etapas da gênese do melanoma. Melanócitos murinos melan-a que 

sobreviveram depois de 1, 2, 3 e 4 ciclos de impedimento de ancoragem por 96 horas 

apresentaram modificações na morfologia e crescimento independente de PMA, e 

foram denominadas 1C, 2C, 3C e 4C, respectivamente. Diferentes linhagens de 

melanoma (4C11-, 4C11+, Tm1, Tm5, etc) foram estabelecidas após submeter os 

esferóides sobreviventes da 4C à diluição limitante. Dados prévios de nosso 

laboratório mostraram aumento da expressão de Timp1 ao longo da transformação 

maligna de melanócitos e aumento da resistência ao anoikis. Melanócitos melan-a 

superexpressando o gene Timp1 adquirem fenótipo de resistência ao anoikis. No 

entanto, o mecanismo pelo qual Timp1 medeia essa sinalização de sobrevivência não 

é conhecido. Dados da literatura mostram interação entre CD63, Timp1 e 1-integrinas 

em células epiteliais de mama humana e que essa interação regula processos 

fisiológicos como apoptose. Além disso, a glicosilação aberrante em moléculas de 

adesão celular, como integrinas, pode conferir às células capacidade de sobreviver em 

condições independentes de ancoragem. O objetivo do presente estudo foi analisar a 

possível interação entre CD63, Timp1 e  1-integrinas ao longo da transformação 

maligna de melanócitos, a presença de N-glicosilação aberrante em β1-integrinas e o 

impacto da N-glicosilação aberrante na resistência ao anoikis. Observou-se interação 

entre CD63 e Timp1 e CD63 e 1-integrinas nas linhagens 4C, 4C11- e 4C11+, 

estabelecidas após ciclos de impedimento de ancoragem, já a interação entre Timp1 e 

1-integrinas foi observada somente nas linhagens de melanoma 4C11- e 4C11+. A 

expressão de 1-integrinas na superfície celular está aumentada na linhagem de 

melanoma agressivo 4C11+, assim como a expressão de Mgat-V e N-glicosilação 

aberrante. Além disso, o perfil eletroforético da 1-integrina sugere que a mesma 

apresenta aumento de N-glicosilação aberrante na linhagem de melanoma metastático 

4C11+. O tratamento de células de melanoma 4C11+ com o inibidor de N-glicosilação 
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swainsonine resulta em menor capacidade destas células em resistir ao anoikis. Este 

parece ser o primeiro estudo descrevendo a interação entre Timp1, CD63 e 1-

integrinas em células tumorais. Assim, o presente trabalho favorece o entendimento de 

como Timp1 regula resistência ao anoikis ao longo da transformação maligna de 

melanócitos. 
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ABSTRACT 

 

 Although malignant melanoma is the less frequently diagnosed skin cancer, it 

shows a poor prognosis due its chemoresistance and metastasis development. One of 

the adquired abilities of transformed cells is anoikis resistance and this property is 

closely related to metastasis formation. In our laboratory, we developed a model that 

allows us to study different steps of melanocyte malignant transformation. Melan-a 

melanocytes surviving after 1, 2, 3 and 4 deadhesion cycles showed modified 

morphology and independent PMA growth and have been named, 1C, 2C, 3C and 4C 

cells, respectively.  Different melanoma cell lines were established after submitting 4C 

spheroids to limiting dilution. Previous results of our group showed increased 

expression of Timp1 along melanoma genesis and its correlation with anoikis 

resistance. However, the mechanism involved in this signaling is unknown. Published 

data demonstrated interaction between CD63, Timp1 and 1-integrins in human breast 

epithelial cells and its role in apoptosis. Furthermore, aberrant glycosylation in cell 

adhesion molecules such as integrins provides to cells the ability to survive under 

anchorage-independent conditions. The aim of this work was analyze the possible 

interaction among CD63, Timp1 and 1-integrins along melanocyte malignant 

transformation, possible aberrant N-glycosylation patterns of β1-integrins and their 

impact in anoikis resistance. Aberrant N-glycosylation patterns were observed in 

tumorigenic cells.  We observed interaction between CD63 and Timp1 and between 

CD63 and 1-integrins in the melan-a-derived cells 4C, 4C11, and 4C11 +, and 

interaction between Timp1 and 1-integrins only in melanoma cell lines 4C11 - and 

4C11 +. The presence of Timp1 in supernatant from 4C11+ conferred to melan-a cells 

anoikis resistance. The expression of 1-integrins in our study model is increased in 

aggressive melanoma lineage, 4C11+, as well as the expression of Mgat-V and 

aberrant N-glycosylation on cell surface. Moreover, the electrophoretic profile of  1-

integrin suggests that melanoma metastatic 4C11+. Lineage present increased 

aberrant N-glycosylation in this molecule. Treatment of melanoma cells 4C11 + with 

the N-glycosylation inhibitor, swainsonine, resulted in reduced capacity of these cells to 

resist to anoikis. This seems to be the first study describing the interaction between 

Timp1, CD63 and 1-integrin in tumor cells and may contribute to a better 

understanding of how Timp1 regulates resistance to anoikis during the melanocyte 

malignant transformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Melanócitos e seu microambiente 

 

Os melanócitos são células da pele especializadas na produção de melanina e 

originam-se de progenitores da crista neural que migram para a pele durante a 

embriogênese. Os melanócitos humanos residem na camada basal da epiderme e nos 

folículos pilosos e sua homeostase é regulada pelos queratinócitos epidermais 

(Slominski et al., 2004). A principal função dos melanócitos é a síntese de melanina, 

um pigmento que é sintetizado em organelas celulares especializadas, denominadas 

melanossomos. Os melanossomos maduros são transferidos para queratinócitos 

vizinhos e se organizam ao redor do núcleo, protegendo o DNA contra a radiação 

ultravioleta (UV). A síntese e a distribuição da melanina na epiderme envolvem vários 

passos: (1) transcrição de proteínas melanogênicas, (2) biossíntese de 

melanossomos, (3) transporte de melanossomos para os dentritos dos melanócitos, e, 

finalmente, (4) a transferência dos melanossomos para os queratinócitos. Esses 

eventos são mediados por uma variedade de fatores parácrinos e autócrinos em 

resposta a estímulos endógenos e exógenos, principalmente radiação UV (Park, 

2009).  

 Cada melanócito interage com aproximadamente 36 queratinócitos, formando 

a chamada unidade de melanina epidermal (Fitzpatrick & Breathnach, 1963; Jimbow et 

al., 1975). O balanço entre queratinócitos e melanócitos é mantido através da indução 

da proliferação dos melanócitos. Para proliferar, os melanócitos precisam desacoplar 

da membrana basal e dos queratinócitos, retrair seus dendritos, proliferar e migrar ao 

longo da membrana basal e, finalmente, se associar à matriz e a outros queratinócitos 

para formar outras unidades epidermais de melanina. O crescimento de melanócitos é 

controlado por queratinócitos vizinhos: (1) por sinalização parácrina através de fatores 

de crescimento, (2) por comunicação intracelular através de segundos mensageiros e 

transdutores de sinais e (3) por comunicação intercelular através de moléculas de 

adesão célula-célula e gap junctions (Haass et al., 2004). Em condições normais, a 

homeostasia da unidade de melanina epidermal é determinada por um balanço entre 

células quiescentes, em proliferação, diferenciação ou apoptose (Bissell & Radisky, 

2001). A desregulação desta homeostasia pode desarranjar o balanço da unidade de 

melanina epidermal e disparar uma contínua proliferação dos melanócitos, o que pode 

levar ao desenvolvimento do melanoma.  
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1.2. Melanoma 

 

O melanoma cutâneo é originado da transformação maligna de células 

produtoras de pigmentos, os melanócitos. Como é o caso na maioria dos tipos de 

câncer, acredita-se que fatores genéticos e ambientais contribuam para o 

desenvolvimento do melanoma. Em 1820, William Norris, um clinico geral, demonstrou 

uma predisposição familial para o melanoma, particularmente em indivíduos com 

cabelo e pele de cor clara. Agora, quase dois séculos depois, estamos começando a 

entender como fatores genéticos e ambientais regulam a gênese desta doença (Norris, 

1820). 

A incidência do melanoma é influenciada pela pigmentação da população e 

parâmetros geográficos tais como latitude e altitude, indicando que a luz ultravioleta 

(UV) teria um papel causal no desenvolvimento do melanoma (Chin, 2003). Mesmo 

sendo o tipo de câncer de pele mais raro (4%), o melanoma é responsável pela 

maioria das mortes (aproximadamente 80%) relacionadas ao câncer de pele devido à 

alta incidência de metástases (Medic et al., 2007; Lewis et al., 2005).  

Em 2008, 1.303 pessoas no Brasil morreram devido ao melanoma sendo 759 

homens e 554 mulheres. Para 2010, estão previstos 5.930 casos novos, sendo 2.960 

em homens e 2.970 em mulheres, segundo a estimativa de incidência de câncer no 

Brasil, sendo que as maiores taxas estimadas encontram-se na região Sul 

(http://www1.inca.gov.br/estimativa/2010/). 

O prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom se detectado 

nos estágios iniciais. Nos últimos anos, houve uma grande melhora na sobrevida dos 

pacientes que tiveram melanoma, principalmente devido à detecção precoce do 

mesmo. Porém, em estadios avançados, raramente é tratável por não responder às 

formas de terapia utilizadas atualmente e por isso apresenta prognóstico ruim com 

taxa de sobrevida de seis meses (Miller & Mihm, 2006). Nos países desenvolvidos, a 

sobrevida média estimada em cinco anos é de 73%, enquanto que, em países em 

desenvolvimento, a sobrevida média é de 56%, sendo que a média mundial é 

estimada em 69%. A Organização Mundial de Saúde estima que anualmente ocorram 

cerca de 130 mil casos novos desse câncer no mundo 

(http://www1.inca.gov.br/estimativa/2010/). 

Dados histológicos e clínicos levaram à definição de cinco fases da progressão 

tumoral do melanoma (Clark et al., 1984): nevo comum, que representa a lesão 

melanocítica hiperplásica mais inicial; nevo displásico, que mostra aumento de atipia 

citopatológica e arquitetural, sendo considerado um precursor do melanoma cutâneo; 

melanoma de fase de crescimento radial (RPG), primeiro estágio maligno reconhecido, 
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onde as células tumorais estão tanto confinadas na epiderme como apresentam 

capacidade de invadir localmente, sem mostrarem capacidade de crescimento rápido 

ou de formar metástases; melanoma de fase de crescimento vertical (VPG), onde as 

células do melanoma infiltram e proliferam na derme e no tecido subcutâneo, o que 

pode resultar em disseminação; e melanoma metastático, com capacidade de formar 

metástases (Hsu et. al.,, 2002) (FIGURA 1). 

 

 

FIGURA 1. Modelo de progressão do melanoma. Os melanomas são classificados 

histologicamente de acordo com sua localização e estágio da progressão. Cinco estágios foram 

propostos na evolução do melanoma com base em critérios histológicos: nevo adquirido e 

congênito comum sem mudanças displásicas; nevo displásico com estrutura e arquitetura 

atípica; melanoma primário de fase de crescimento radial (RGP), melanoma primário de 

crescimento vertical (VGP), e melanoma metastático (Clark et al., 1984). (Figura modificada de 

Miller & Mihm, 2006). 

 

A progressão de um melanócito para um nevo é comum e não acompanha 

mudanças genéticas. O nevo comum tem tempo de vida finito e raramente evolui para 

o câncer. A ausência de progressão é provavelmente devido à senescência celular. As 

vias de sinalização mediadas por oncogenes estão limitadas e geralmente estes 

melanócitos não apresentam anormalidades citogenéticas (Mancianti et al., 1993). 

Meier e colaboradores (1998) acreditam que a transformação maligna de melanócitos 

ocorra pela perda do controle de proliferação dos melanócitos pelos queratinócitos. 

Também foi mostrado que alterações na interação melanócito-matriz extracelular são 

importantes para a transformação maligna de melanócitos e o desenvolvimento de 

metástases (McGary et al., 2002). A diminuição dos níveis de E-caderina parece ser 

responsável pela redução da interação entre melanócitos e queratinócitos (Hsu et al., 

1996; Li et al., 2001). De modo inverso, o aumento nos níveis de N-caderina pode 
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permitir que células de melanoma interajam com fibroblastos presentes no estroma 

(Smalley et al, 2005), o que pode facilitar sua sobrevivência fora da epiderme (Haass 

et al., 2005; Hsu et al., 2002). 

O desenvolvimento do melanoma metastático a partir de melanomas primários 

VGP ocorre quando essas células dissociam-se da lesão primária, migram através do 

estroma adjacente e invadem vasos linfáticos e/ou sanguíneos para formar o tumor em 

sítios distantes (Haass et al., 2005). Essas características podem ser atríbuídas a 

alterações na adesão e na comunicação entre células neoplásicas com células 

presentes no microambiente (Hanahan and Weinberg, 2000). Os mecanismos 

moleculares que envolvem esta desregulação no melanoma são ainda desconhecidos. 

Entretanto, é provável que células de melanoma escapem do controle dos 

queratinócitos através: (1) da perda de expressão de moléculas de adesão 

importantes na comunicação com os queratinócitos (por exemplo, E-caderina); (2) 

expressão de receptores e moléculas de sinalização não encontrados em melanócitos, 

mas importantes para interações entre as células de melanoma e células do estroma; 

e (3) perda de ancoragem à membrana basal pela alteração da expressão de 

moléculas de adesão do tipo integrinas, que, além de garantirem a associação 

estrutural entre a matriz extracelular e o citoesqueleto, são responsáveis pela ativação 

de moléculas de sinalização que governam o comportamento celular (Reddig & 

Juliano, 2005; Sepulveda et al., 2005). A perda do contato das integrinas com os 

componentes da matriz extracelular tem efeito deletério para a vida de uma célula, o 

que a leva a um tipo específico de apoptose, denominado anoikis. 

 

 

1.3. Anoikis 

Em organismos multicelulares, as células não existem de maneira isolada, elas 

apresentam-se associadas com células vizinhas e com o ambiente extracelular. A 

matriz extracelular (MEC) circunda a célula e fornece um suporte físico para a adesão 

celular. A ancoragem da célula na MEC não é meramente estrutural, tendo em vista 

que essa ligação estimula cascatas de transdução de sinais que medeiam a 

sinalização necessária para a proliferação, migração, diferenciação e sobrevivência da 

célula (Valentijn et al., 2004). 

As primeiras observações de que a adesão celular é necessária para a 

sobrevivência celular surgiram no inicio da década de 90, com o estudo em células 

epiteliais e células endoteliais (Frisch & Francis, 1994; Meredith et al., 1993). O tipo de 

apoptose desencadeado pela perda de ancoragem foi então denominado de ―anoikis‖, 
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cujo termo origina-se do grego, que significa ―sem casa‖. A morte por anoikis descrita 

nesses tipos celulares previne que essas células, quando desaderidas do substrato, 

possam colonizar outros locais (Chiarugi et al., 2008). Durante o processo de anoikis, 

todos os aspectos que caracterizam a apoptose, incluindo fragmentação nuclear e 

permeabilidade da membrana, são observados (Fadeel & Orrenius, 2005). 

Como dito anteriormente o anoikis foi descoberto primeiramente em células 

epiteliais, mas já foi observado em inúmeros tipos celulares. Estudos mostraram sua 

participação durante o desenvolvimento embrionário (Coucouvanis & Martin, 1995) e 

na manutenção da homeostase de diferentes tecidos como a pele (Polakowska et 

al.,1994), tecido epitelial (Hall et al., 1994) e glândulas mamárias (Boudreau et al., 

1995). Quando o controle do anoikis é perdido, células aderentes podem tanto entrar 

em uma fase estacionária do ciclo celular, como proliferar sem as restrições de adesão 

até que um ambiente adequado seja encontrado (Frisch & Ruoslahti, 1997; Frisch & 

Screaton, 2001; Reed, 1999). 

Atualmente, o papel da ancoragem para a sobrevivência celular é amplamente 

aceito, sendo descrito e estudado em inúmeros tipos celulares aderentes como 

fibroblastos, células endoteliais, células epiteliais de brônquios, de fígado, de intestino, 

da próstata e também em queratinócitos (Grossmann, 2002). A adesão celular é um 

mecanismo complexo que envolve diversas moléculas, que interagem com a MEC 

(ancoragem célula-matriz extracelular, principalmente por integrinas) e também com 

células da vizinhança (ancoragem célula-célula, principalmente por caderinas). Assim, 

o processo de perda de adesão celular envolve a desestabilização de diferentes tipos 

de interação célula-célula e célula-matriz extracelular, sendo anoikis o resultado final 

desse processo (Grossmann, 2002).  

Em relação ao desenvolvimento de processos patológicos, anoikis possui uma 

particular importância em pesquisas relacionadas ao câncer, uma vez que a aquisição 

do fenótipo anoikis-resistente é um dos passos críticos durante a progressão tumoral 

(Frisch et al., 2001). Em modelos animais, os tumores resistentes ao anoikis 

apresentam incidência maior de lesões metastáticas e aumento na sobrevivência de 

células circulantes no sangue (Howlett et al., 1995; Nikiforov et al., 1996; Zhu et al., 

2001). Particularmente em tumores não epiteliais como melanomas, foi demonstrado 

que a transformação neoplásica confere resistência ao anoikis (Petitclerc et al., 1999; 

ZHu et al., 2001). Esta propriedade, observada nas células quando cultivadas in vitro, 

pode ser correlacionada ao seu potencial oncogênico encontrado in vivo (Wang, 

2004).  
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1.4. Integrinas 

 

Existem quatro classes principais de receptores celulares envolvidos nas 

interações célula-célula e célula-matriz: caderinas, selectinas, superfamília de 

receptores de imunoglobulinas e integrinas (Ruoslahti & Pierschbacher, 1987; Haubner 

et al., 1997).  

 A ligação física entre a matriz extracelular e o citoesqueleto de actina é 

mediada principalmente por receptores da família das integrinas. Além de estarem 

envolvidas na interação da célula com a matriz extracelular, as integrinas são também 

responsáveis pela sinalização entre a célula e seu microambiente. Esta transferência 

de sinais ocorre em duas direções: (1) através de sinalização “outside-in”, que pode 

controlar comportamento, proliferação, polaridade e migração celular; e (2) através de 

sinalização “inside-out”, que modula a ativação das integrinas e altera sua interação 

com o ambiente extracelular (Gahmberg et. al., 2009). A expressão temporal e 

espacial de integrinas é necessária para a regulação de muitos processos fisiológicos, 

como desenvolvimento embrionário, diferenciação, angiogênese, adesão e migração 

celular (Takada et. al., 2007).  

 As integrinas são uma família de glicoproteínas transmembrana 

heterodiméricas, consistindo de duas subunidades α (150 a 180 kDa) e β (~90 kDa), 

associadas não-covalentemente. Atualmente, são conhecidos dezoito tipos de 

subunidades α e oito tipos de subunidades β que, combinadas, constituem pelo menos 

24 integrinas já descritas (Tucker, 2006) (FIGURA 2). Entre estas integrinas, doze 

membros que contém a subunidade 1 foram identificados. A ligação de integrinas 

durante a adesão celular leva à fosforilação intracelular, por exemplo, da proteína FAK 

(focal adhesion kinase), regulando desta forma a expressão gênica, proliferação, 

diferenciação, sobrevivência, migração e adesão celular (Schwartz et al, 1995). 

Dependendo da combinação de integrinas, elas reconhecem diferentes proteínas na 

matriz extracelular. Por exemplo, α5β1 integrina reconhece fibronectina e α6β1 

integrina reconhece laminina (Gahmberg et. al., 2009). 

 O contato entre as subunidades α e β envolve suas porções amino-terminais 

que, juntas, formam uma ―cabeça‖ globular e as porções remanescentes formam duas 

caudas em formato cilíndrico que transpassam a membrana plasmática. Ambas as 

subunidades α e β apresentam um pequeno domínio transmembrana (20 a 30 

resíduos) e um domínio intracelular (20 a 50 resíduos) (Hynes et al, 2002). Os 

domínios da subunidade β conectam-se a filamentos de actina do citoesqueleto por 

meio de proteínas intracelulares como talina, vinculina e α-actinina (Haubner, et al., 

1997). Nesse processo, regulam a organização do citoesqueleto, ativam cascatas de 
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quinases sinalizadoras e modulam o ciclo celular. Algumas integrinas são expressas 

constitutivamente, ou seja, são produzidas normalmente pelas células em condições 

fisiológicas. Outras, entretanto, possuem expressão induzida e respondem a estados 

de ativação das células, por exemplo, por citocinas angiogênicas ou por fatores de 

crescimento, como VEGF (vascular endothelial growth factor), TGFβ (tumor growth 

factor β) e bFGF (basic fibroblast growth factor) (Brooks, 1996). 

 O padrão, geralmente muito específico, de integrinas na superfície celular faz 

com que a célula se encaixe perfeitamente em seu microambiente. Neste sentido, 

integrinas que apresentam interações alteradas, moduladas ou desreguladas com seu 

microambiente podem conferir consequências drásticas à célula como, por exemplo, 

conferir à célula a tendência de perder sua adesão original, reconhecer um substrato 

diferente e reconfigurá-la com características que a possibilitam metastatizar. Muitos 

estudos têm mostrado que a expressão de integrinas está frequentemente alterada 

durante a transformação neoplásica (Cordes & Park, 2007; Nemeth et al., 2007; 

Moschos et al., 2007) e, nestes casos, as integrinas regulam crescimento 

independente de ancoragem, invasão, impedem apoptose de células invasivas e 

aumentam o crescimento tumoral. 

 Somente melanócitos que estão em processo de transformação maligna 

podem sobreviver no ambiente diferente da derme e esta sobrevivência pode ser 

afetada por modificações na expressão e/ou processamento de moléculas de adesão 

célula-matriz extracelular, tais como integrinas. Melanócitos normais têm um perfil de 

integrinas distinto daquele apresentado por células de melanoma (Kuphal et al., 2005). 

Sabe-se que o aumento e a alteração na expressão das integrinas é um indicativo de 

progressão do melanoma (Van Belle et al.,1999). Assim, um grande número de 

estudos tem mostrado que a expressão de αVβ3 e αVβ1 integrinas indica a 

transformação maligna de melanócitos ou progressão do melanoma (Albelda et al., 

1990; Felding-Habermann et al., 1992; Hsu et al., 1998; Li et al., 1998; Melchiori et al., 

1995; Natali et al., 1993; Schumacher and Schaumburg-Lever, 1999). 

 Várias proteínas de membrana, referidas como proteínas associadas a 

integrinas, se associam estavelmente com integrinas e modulam suas respostas 

formando complexos supramoleculares na superfície celular. Entre estas moléculas 

estão receptores de fatores de crescimento (VEGFR, PDGF, HGFR, EGFR, etc), 

receptores de proteoglicanos, receptores ligados a glicosil fosfatidilinositol (GPI), 

CD36, CD46, CD47, membros da família das tetraspaninas (por exemplo, CD63 e 

CD151), e outras proteínas que cooperam com as integrinas (Rawlings et al., 2003; 

Popova et al., 2004; Jung et al., 2006; Berditchevski, 2001). Vários trabalhos têm 

mostrado alterações na expressão, atividade ou interação dessas moléculas com as 



Introdução 

 

8 
 

integrinas, o que leva a alterações destes complexos na superfície celular e, 

consequentemente, alterações na sinalização mediada pelos mesmos (Guo et. al., 

2003). 

 

FIGURA 2: A superfamília das integrinas. As integrinas podem ser subdivididas de acordo 

com suas cadeias β e α. Até o momento foram descritos 18 tipos de subunidade α e 8 tipos de 

subunidade β que combinadas constituem pelo menos 24 integrinas já descritas em humanos. 

Adaptado de Gahmberg et al., 2010. 

 

 

1.5. Tetraspaninas 

  

A família das tetraspaninas foi primeiramente descrita em 1990, quando 

sequências de aminoácidos das proteínas CD37 e CD81 foram comparadas ao 

antígeno associado ao melanoma ME491. Esta comparação revelou a homologia na 

sequência e na estrutura das 4 α-hélices transmembrana, nos 2 loops extracelulares e 

na curta cauda citoplasmática (Hemler, 2003). Uma típica tetraspanina consiste de 200 

a 300 aminoácidos e contém de 4 a 8 cisteínas extracelulares conservadas, sendo que 

duas estão presentes no motivo CCG localizado nos resíduos 28-47 depois do terceiro 

domínio transmembrana (Hemler, 2003) (FIGURA 3). Sabe-se que, em humanos, a 

família é composta por 33 membros (Espana et. al., 2008) e que a maior parte dos 

membros da família das tetraspaninas possui modificações pós-traducionais devido à 

adição de palmitato no resíduo de cisteína próximo à membrana. Esta modificação 

resulta na sua habilidade em organizar domínios enriquecidos de tetraspaninas 

(TEMs) na superfície celular, que consistem de várias tetraspaninas e componentes 

associados (Hemler, 2005, Berdichevski et. al., 2002). Esses componentes são, por 

exemplo, receptores acoplados à proteína G, integrinas e colesterol, formando lipid 
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rafts (Hemler, 2005). As tetraspaninas estão envolvidas em diversos processos 

celulares na superfície celular, incluindo proliferação e motilidade, e muitas exercem 

sua função através da interação com integrinas, mediando processos fisiológicos 

como adesão celular (Nishiuchi et. al., 2005), processo frequentemente alterado no 

câncer. As tetraspaninas desempenham papel importante no transporte intracelular. 

Como muitas proteínas, as tetraspaninas são sintetizadas no retículo 

endoplasmático. As regiões transmembrana das tetraspaninas são importantes para 

sua saída do retículo endoplasmático (Toyo-oka et. al., 1999, Tu et. al., 2006). Como 

já mencionado, muitas tetraspaninas sofrem palmitoilação, que ocorre no complexo de 

Golgi (Yang et. al., 2002). Após a palmitoilação, as tetraspaninas frequentemente 

formam homodímeros, que são subsequentemente transportados para a superfície 

celular (Kovalenko et. al., 2004) Além da palmitoilação, as tetraspaninas são 

modificadas pós-traducionalmente com vários resíduos de N-glicanos (Andre et. al., 

2007). 

As tetraspaninas também estão presentes em exossomos e lisossomos 

secretórios. Estes incluem grânulos densos, melanossomos em melanócitos, grânulos 

citotóxicos em células T, compartimentos do complexo principal de 

histocompatibilidade do tipo II em células dendríticas (Escola et. al., 1998, Raposo et. 

al., 2007). 

As tetraspaninas CD37, CD53, CD63, CD81 e CD82 são altamente 

enriquecidas em exossomos (Escola et. al., 1998). Exossomos podem exercer a 

função de devolver proteínas às células e também de transferir lipídios e proteínas de 

uma célula para a outra (Harding et. al., 1984). Como muitos exossomos são 

secretados por muitos tipos de células tumorais, eles têm sido alvos de pesquisas em 

câncer (Pols et. al., 2009). 

CD63 foi a primeira tetraspanina identificada e seu gene está localizado no 

cromossomo 12q13. Originalmente, CD63 foi descoberto como uma proteína presente 

na superfície celular de plaquetas sanguíneas ativadas, conhecida como glicoproteína 

plaquetária 40 (Pltgp40) (Modderman, 1989) e nos estágios iniciais do melanoma, 

onde ficou conhecida como antígeno de melanoma 491 (ME491) (Hotta et. al., 1988, 

Atkinson et. al., 1984). CD63 é uma proteína amplamente expressa, localizada no 

sistema endossomal e na superfície celular. Em muitos tipos celulares, CD63 reside 

em endossomos tardios e lisossomos, motivo pelo qual também é reconhecida como 

uma proteína de membrana lisossomal (Bonifacino et. al., 2003). Hoje, CD63 também 

é conhecida como proteína 3 de membrana associada ao lisossomo (LAMP3). 
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Um estudo recente demonstrou que o aumento de expressão de CD63 em 

linfócitos ativados, especialmente na superfície celular, resultou na ativação de células 

T e transmissão de sinais de sobrevivência celular (Pfistershammer et. al., 2004).  

Embora o significado e a complexidade da transdução de sinais e do tráfego de 

proteínas regulados por tetraspaninas sejam bem reconhecidos, suas ações 

moleculares são pouco definidas até o momento. A cauda citoplasmática do CD63 

interage com moléculas de sinalização, incluindo fosfatidilinositol 4-quinase (PI4-K) e 

Src (Berditchevski et. al., 1997, Yauch & Hemler, 2000, Heijnen et. al., 2003), e 

evidências indicam que CD63 regula estas e outras vias de sinalização, como FAK e 

PI3-K (Berditchevski & Odintsova, 1999, Sigiura & Berditchevski, 1999, 

Pfistershammer et. al., 2004, Kraft et. al., 2005). 

CD63, sendo uma tetraspanina, pode também interagir com muitas proteínas 

diferentes, direta e indiretamente. Os parceiros de interação incluem integrinas (α4β1, 

α3β1, α6β1, LFA-1, β1 e β2 ) (Rubinstein et. al., 1996, Skubitz et. al., 1996), outras 

tetraspaninas (CD81, CD82, CD9, CD151) (Berditchevski et. al., 2007, Radford et. al., 

1996, Hammond et. al., 1998), receptores de superfície celular (MHCII, CD3, FcεRI, 

CXCR4) (Levy et. al., 2005, Kitani et. al., 1991, Yoshida et. al., 2008), quinases 

(fosfatidil inositol 4-quinase, Src e a família de tirosinas quinases Lyn and Hck) 

(Skubitz et. al., 2006), proteínas adaptadoras (AP-2, AP-3, AP-4) e outras proteínas, 

incluindo  antígeno L6, sintenina-1, H K-ATPase, MT1-MMP e Timp-1 (Lekishvili et. al., 

2008, Latysheva et. al., 2006, Duffield et. al., 2003, Takino et. al., 2003, Jung et. al., 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Tetraspanina. Figura ilustrativa da tetraspanina 8 que é um protótipo para as 

diversas tetraspaninas. A estrutura das tetraspaninas consiste de 2 loops extracelulares que 

contém 6 resíduos conservados de cisteína (vermelho) incluindo o motivo CCG, 4 regiões 

transmembrana e uma curta cauda citoplasmática que contém sítios de palmitoilação. 

Adaptado de Zöller, 2009. 
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1.6. Timp 1 

 

 Os inibidores de metaloproteinases de matriz têm sido identificados em várias 

espécies como Caenorhabditis elegans, Drosophila, Zebrafish e humanos, sugerindo 

que estes genes estão presentes desde o inicio do processo evolutivo (Lambert et. al., 

2004, Brew et. al., 2000). Estudos recentes têm mostrado defeitos no desenvolvimento 

em organismos deficientes de Timps, tanto em não-mamíferos quanto em mamíferos, 

revelando a importância destas proteínas durante o desenvolvimento embrionário 

(Jaworski et. al., 2006, Godenschwege et. al., 2000).  

Em mamíferos, a família de inibidores teciduais de metaloproteases (Timps) é 

composta por 4 membros distintos: Timp1, 2, 3 e 4, que compartilham substancial 

homologia de sequência e identidade estrutural em nível protéico. Timps formam 

complexos estequiométricos 1:1 reversíveis com metaloproteases de matriz 

extracelular (MMPs). Timps têm basicamente dois domínios estruturais: um domínio N-

terminal contendo 6 resíduos conservados de cisteína formando 3 ―loops‖ dissulfeto e 

que possui a atividade de inibição de MMPs; e um domínio C-terminal que também 

contém 6 resíduos conservados de cisteína e forma 3 ―loops‖ dissulfeto (Tuuttila et. al., 

1998) (FIGURA 4).  

Por definição, todos os membros da família Timp inibem a atividade de MMPs. 

Esta inibição é realizada através da coordenação de Zn2+ no sítio ativo das MMPs por 

grupos amino e carbonil do resíduo de cisteína na porção N-terminal dos Timps. 

Entretanto, a inibição seletiva de algumas MMPs tem sido observada. Por exemplo, 

embora Timp1 seja um inibidor padrão para a maioria dos membros da família das 

MMPs, ele não é tão eficiente como inibidor de metaloproteinase de matriz ligada à 

membrana (MT-MMP) e MMP-19 (Lambert et. al., 2004, Backer et. al., 2002).  

A ação precisa de enzimas proteolíticas extracelulares regula o turnover da 

matriz extracelular necessário durante o desenvolvimento embrionário, a morfogênese 

e o remodelamento tecidual em condições fisiológicas normais. A desregulação na 

atividade destas enzimas contribui com a progressão de muitas doenças humanas, 

incluindo o câncer. Neste sentido, tanto a expressão como a atividade de MMPs é 

encontrada aumentada em quase todos os tumores humanos (Overall et. al., 2006). 

Curiosamente, o nível de seus inibidores, principalmente Timp1, também se encontra 

frequentemente aumentado em muitos tumores (Liu et. al., 2003, Li et. al., 1999, Kim 

et. al., 2008, Jeffery et. al., 2009) 

Timp1 está presente na forma solúvel e sua expressão é induzida e geralmente 

tecido-específica, sendo maior no sistema reprodutor (Chirco et al, 2006), embora 

tenha sido descrita em uma variedade de culturas celulares (Welgus et al., 1985; Bord 
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et al., 1999; Cawston et al., 1986; Ries et al., 1999). Timp1 difere dos outros membros 

da família por ter um curto exon 1 que é transcrito, mas não traduzido. A função do 

exon 1 parece estar relacionada ao controle da especificidade da expressão tecidual e 

pode conter elementos repressores tecido-específicos (Clarck et. al., 2007, Nuttall 

et.al., 2004).  

O gene Timp1 está localizado no cromossomo humano Xp11.1-p11.4 e no 

cromossomo murino X A1.3 e seu RNA mensageiro (mRNA) codifica uma proteína de 

184 aminoácidos e de massa molecular variando de 29 a 34kDa, dependendo do grau 

de glicosilação (Carmichael et al., 1986; Huebner et al., 1986; Lambert et al., 2004). 

Desta forma, oligossacarídeos N-ligados (ácido siálico, manose, galactose e N-

acetilglucosamina) contribuem com cerca de 30% da massa molecular de Timp1 (Kishi 

et al, 1984) e parecem exercer efeito sobre a atividade desta molécula. A glicosilação 

parece também ter papel em várias outras características de Timp1, incluindo a 

conformação correta da proteína, seu transporte para a superfície da célula e aumento 

de sua estabilidade (Caterina et al., 1998). Recentemente, Timp1 foi identificado como 

alvo de glicosilação por MGat-V em células de câncer de cólon humano, apresentando 

adição de 1,6-N-acetilglucosaminas, polilactosaminas e ácido siálico. Neste estudo, 

Timp1 aberrantemente glicosilado apresentou menor atividade inibitória tanto de 

MMP2 como de MMP9 quando comparado com Timp1 normal (Kim et al, 2008). 

Timp1 tem sido correlacionado com prognóstico ruim em muitos tumores 

humanos, incluindo linfoma e adenocarcinomas coloretal, de mama e de pulmão, 

sugerindo valor prognóstico promissor (McCarthy et al, 1999; Schrohl et al, 2004; Zeng 

et al, 1995; Kossakowska et al, 1991; Fong et al, 1996). Inicialmente, estes dados 

pareceram inesperados, considerando os papéis bem estabelecidos de Timp1 na 

inibição da degradação da matriz extracelular mediada por MMPs, invasão de células 

tumorais e formação de metástases. No entanto, vários trabalhos descrevem outras 

funções de Timp1, que incluem regulação da proliferação, sobrevivência e 

diferenciação independente de sua atividade inibidora de MMPs (Stetler-Stevenson, 

2008). Estudos mostram que a administração de Timp1 pode suprimir vias de morte 

celular tanto intrínsecas como extrínsecas por mecanismos independentes de MMPs 

em linfócitos (Guedez et al, 1998) e em células epiteliais de mama (Li et al, 1999).  

Dados prévios do nosso laboratório mostram progressivo aumento na expressão 

de Timp1 ao longo da gênese do melanoma, sendo que esse aumento está 

relacionado à resistência ao anoikis e a um fenótipo mais agressivo in vivo (Ricca et. 

al., 2009) 

A associação de Timp1 com proteínas de superfície celular que possam 

participar da modulação de sua função ainda não estão claras. Recentemente, Jung e 
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colaboradores (2006) identificaram CD63, membro da família das tetraspaninas, como 

uma proteína que interage com Timp1 em células epiteliais de mama humana. Este 

estudo mostrou correlação entre a expressão de Timp1 e o nível de 1-integrinas 

ativas na superfície, independente da adesão celular, e demonstrou haver interação 

entre Timp1, CD63 e 1-integrinas. A inibição de CD63 foi capaz de reduzir 

efetivamente a ligação de Timp1 na superfície celular e sua colocalização com 1-

integrinas, além de reverter a ativação de 1-integrinas, sinalização de sobrevivência e 

inibição de apoptose mediadas por Timp1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Estrutura da proteína TIMP1. O diagrama mostra uma reprentaçao esquemática 

da sequência de aminoácidos de TIMP1, incluindo seis pontes dissulfeto formadas pela ligação 

das cisteínas. Os sítios de N-glicosilação encontram-se nos aminoácidos 30 e 78 (Q). Na figura 

estão indicadas as alças formadas pelas pontes dissulfeto (L1 a L6) e a junção entre os 

domínios N- e C-terminal da proteína (Stop). Adaptado de Caterina et al., 1998. 

 

 

1.7. Glicosilação aberrante em tumores 
 
 

A presença de um perfil alterado de carboidratos na superfície celular é 

considerada uma característica da transformação maligna (Dennis et al, 1999; 

Hakomori, 2002; Gorelik et al, 2001; Alper, 2003). A N-glicosilação aberrante tem sido 

associada a características fenotípicas de células tumorais, incluindo adesão alterada 

a componentes da matriz extracelular, aumento da atividade migratória e invasiva e 

crescimento independente de ancoragem (Lau et. al., 2008). Mudanças na glicosilação 
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também afetam vias de sinalização que regulam proliferação, diferenciação e 

angiogênese, afetando, assim, não só as células tumorais propriamente ditas, mas 

também outras células do microambiente tumoral. Apesar da provável participação de 

diferentes glicosiltransferases nestes processos, evidências sustentam o envolvimento 

da 1-6 N-acetilglucosaminiltransferase V (MGat-V) e da -galactosídeo 2,6-

sialiltransferase (ST6Gal-I) na tumorigênese. O aumento na expressão e/ou atividade 

destas enzimas tem sido consistentemente observado tanto em linhagens celulares 

expressando oncogenes (Jasiulionis et al., 1996; Guo et al., 2000; Granovsky et al., 

2000) como em tecidos tumorais humanos (Fernandes et al., 1991; Dennis & Laferte, 

1989; Yanagi et al., 2001). 

A primeira evidência de alterações na glicosilação durante a progressão 

tumoral veio da observação de que células tumorais têm maior habilidade de se ligar a 

lectinas vegetais do que células normais (Raedler et. al., 1988). Lectinas são proteínas 

que reconhecem carboidratos. Estas proteínas têm sido largamente utilizadas na 

detecção e isolamento de glicoconjugados e caracterização dos resíduos de 

carboidratos. Essa propriedade das lectinas é muito útil na identificação dos 

glicoconjugados presentes na superfície das células e em mudanças que ocorrem em 

processos como a transformação neoplásica (Gabius et. al., 1996). 

Existem várias famílias de glicoconjugados: (1) glicoproteínas contendo 

oligossacarídeos N-ligados, onde uma N-acetilglucosamina (GlcNAc) está ligada ao 

aminoácido asparagina presente na proteína; (2) glicoproteínas contendo 

oligossacarídeos O-ligados, os quais são encontrados predominantemente nas 

mucinas secretadas ou ligadas às membranas; (3) glicoesfingolipídios, que consistem 

de oligossacarídeos ligados à ceramida; (4) proteínas ligadas a âncoras de 

fosfatidilinositol, que são proteínas que contém uma cadeia de glicano ligado ao 

fosfatidilinositol; os glicosaminoglicanos que podem ser encontrados tanto como 

polissacarídeos livres como o ácido hialurônico (5) ou fazendo parte dos 

proteoglicanos (como o heparam-sulfato e condroitim-sulfato); (6) além de várias 

proteínas citoplasmáticas e nucleares que contém o monossacarídeo O-ligado N-

acetilglucosamina (O-GlcNAc) ligado à serina, frequentemente em sítios que são 

normalmente fosforilados (Esko et. al., 2005). 

A formação de uma estrutura ramificada em 1-6 é iniciada pela MGat-V, 

enzima localizada na região trans do Golgi e codificada pelo gene MGat-V. Esta 

enzima adiciona N-acetilglucosamina à manose em uma ligação 1-6 e a estrutura 

resultante pode servir de substrato para outras glicosiltransferases para formar 

cadeias de poli-N-acetillactosaminas. A galactose terminal da cadeia pode permanecer 
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sem modificação ou pode sofrer a adição de outros açúcares, incluindo ácido siálico 

(Bellis, 2004). 

O aumento da expressão de N-glicanos tri- e tetra-antenares contendo a 

ramificação GlcNAc1,6Man tem sido associado com o aumento do potencial 

metastático em modelos de tumores murinos e também tem sido considerado um 

marcador da progressão tumoral de tumores de mama e de cólon (Fernandes et. al.,  

1991, Handerson et. al., 2006). Existem vários trabalhos mostrando a contribuição da 

enzima MGat-V na transformação maligna. Animais nulizigotos para o gene da MGat-V 

apresentaram diminuição do crescimento tumoral e do desenvolvimento de 

metástases (Granovsky et. al., 2000). Além disso, o aumento da expressão da enzima 

MGat-V em células epiteliais resultou na perda da inibição por contato, no aumento da 

motilidade celular, na transformação morfológica em cultura, na formação de tumores 

em camundongos atímicos e no aumento da formação de metástases (Demetriou et. 

al., 1995, Seberger et. al., 1999).   

Integrinas estão entre as principais moléculas que carregam N-glicanos (Yan et 

al., 1997; Semel et al., 2002; Seales et al., 2003). A glicosilação diferencial de 

integrinas, em especial 1-integrinas, ocorre em associação com múltiplos processos, 

que incluem a ativação de queratinócitos (Kim et al., 1992), maturação de timócitos 

(Wadsworth et al., 1993), diferenciação mielóide (Semel et al., 2002), transformação 

neoplásica e metástase (Jasiulionis et al., 1996; Asada et al., 1997; Kawano et al., 

1993). A descoberta de que glicoformas variantes de 1-integrinas são expressas por 

diversos tipos celulares sugere fortemente que estas glicoformas sejam 

funcionalmente importantes. Um número crescente de evidências indica que a 

presença do oligossacarídeo apropriado pode modular a ativação de integrinas (Gu, 

2004). Além disso, alterações na glicosilação poderiam modificar a associação lateral 

de integrinas com outras proteínas associadas à membrana que regulam 

coordenadamente processos dependentes de integrinas (Brown, 2002). Vários 

trabalhos apontam as 1-integrinas como importante alvo para MGat-V e ST6Gal-I. 

Níveis aumentados de ramificações em 1-6 e sialilação estão presentes em 1-

integrinas expressas em diferentes tipos de células transformadas (Seales et al., 2003; 

Jasiulionis et al., 1996; Kawano et al., 1993). 
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1.8. Modelo de estudo 

 

Recentemente, Oba-Shinjo e colaboradores (2006) demonstraram que 

bloqueios repetitivos da interação célula-matriz extracelular resultam na transformação 

maligna de melanócitos murinos. Neste trabalho, linhagens celulares correspondendo 

a diferentes etapas da transformação maligna de melanócitos foram obtidas ao 

submeter uma linhagem de melanócitos não tumorigênicos (melan-a) a ciclos 

sequenciais de impedimento de adesão ao substrato (FIGURA 5). Como esperado 

para uma linhagem não tumorigênica imortalizada, a maioria das células melan-a 

sofreu apoptose induzida pela perda de adesão (anoikis) quando mantida em 

suspensão. No entanto, pequenos esferóides foram observados após manter as 

células melan-a por 96 horas em placas revestidas com agarose. As células melan-a 

resistentes ao anoikis foram cultivadas em condições de adesão e submetidas a novos 

ciclos de impedimento de adesão ao substrato. Após 4 e 5 ciclos de desadesão, foram 

estabelecidas linhagens de melanoma tumorigênicas in vivo que apresentam 

diferenças quanto à pigmentação, agregação, taxa de crescimento in vitro e in vivo e 

capacidade de metastatizar (linhagens 4C3-, 4C11-, 4C3+, 4C11+, Tm1, Tm5, etc). 

Além disso, também foram estabelecidas linhagens celulares após submeter 

melanócitos a 1, 2, 3 e 4 ciclos de bloqueio de ancoragem (células 1C, 2C, 3C e 4C, 

respectivamente). Estas linhagens não são tumorigênicas, mas apresentam alterações 

tanto morfológicas quanto na expressão de diferentes moléculas (Oba-Shinjo et al., 

2006), e poderiam corresponder a etapas intermediárias na gênese do melanoma. 
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FIGURA 5. Modelo de transformação maligna de melanócitos associado à resistência ao 

anoikis. Representação esquemática do protocolo experimental que resulta na transformação 

dos melanócitos melan-a. Melanócitos não tumorigênicos da linhagem melan-a foram 

submetidos a ciclos sequenciais de bloqueio de ancoragem. Os esferóides formados após 

submeter estas células ao 5º ciclo de bloqueio de ancoragem foram submetidos à diluição 

limitante e todos os clones, selecionados aleatoriamente, foram tumorigênicos quando 

inoculados subcutaneamente em camundongos singenêicos. Desta forma, diferentes linhagens 

de melanoma foram obtidas, apresentando diferentes taxas de proliferação tanto in vitro quanto 

in vivo, além de diferentes padrões de pigmentação. 1C, 2C, 3C e 4C: células melan-a 

submetidas, respectivamente, a 1, 2, 3 e 4 ciclos de bloqueio de ancoragem; 96h: tempo de 

cultivo em condição de bloqueio de ancoragem em horas. 

 

 

Neste presente trabalho, foram utilizadas a linhagem de melanócito murino 

melan-a, a linhagem 4C que corresponde à lesão pré-maligna e as linhagens de 

melanoma não metastático 4C11- e metastático 4C11+. Dados de nosso grupo (Oba-

Shinjo et al., 2006) mostraram aumento progressivo na expressão de glicoconjugados 

carregando 1,6-N-acetillactosaminas (padrão aberrante de N-glicosilação resultante 

da ação de MGat-V) ao longo da transformação maligna dos melanócitos melan-a. 

Como mencionado acima, uma das principais proteínas que carregam N-glicanos é a 

1-integrina. As 1-integrinas presentes nas linhagens tumorais apresentam maior 

massa molecular comparado àquelas presentes nos melanócitos, em um padrão muito 

semelhante ao encontrado em um modelo de fibrosarcoma Ras, onde foi demonstrado 

que este aumento era decorrente da presença de N-glicosilação aberrante (adição de 

oligossacarídeos tri- e tetra-antenares) nas 1-integrinas nos fibroblastos 

transformados com o oncogene EJ-Ras (Jasiulionis et al., 1996). 

Dados do nosso laboratório mostraram aumento na expressão de Timp1, 

resultante da desmetilação de seu promotor, durante a transformação maligna dos 

melanócitos (Ricca et al., 2009). Foi demonstrado que Timp1 confere resistência ao 

anoikis nestas células, já que melanócitos superexpressando Timp1 tornam-se 
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capazes de resistir ao anoikis e de formar colônias em soft-agar. Além disso, células 

de melanoma superexpressando Timp1 apresentam maior capacidade de crescimento 

in vivo e de formação de metástases (Ricca et. al., 2009). No entanto, não estão claros 

os mecanismos que regulam as funções de Timp1. 
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2. OBJETIVO 

Analisar a possível associação entre Timp1, CD63 e 1-integrinas ao longo da 

transformação maligna de melanócitos e avaliar seu impacto na resistência ao anoikis. 

 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Determinar a expressão de CD63, Timp1 e 1-integrinas, por ensaios de 

Western blot, imunofluorescência indireta e/ou citometria de fluxo, em 

linhagens que representam diferentes etapas da gênese do melanoma; 

 

 Identificar por ensaios de imunoprecipitação possíveis interações entre Timp1 e 

1-integrinas, Timp1 e CD63, e CD63 e 1-integrinas ao longo da 

transformação maligna de melanócitos; 

 

 Determinar, por ensaios de viabilidade celular, a influência de Timp1 solúvel na 

resistência ao anoikis; 

 

 Avaliar o padrão de expressão de Mgat-V ao longo da gênese do melanoma; 

 

 Analisar a presença de oligossacarídios tri- e tetra-antenares nas 1-integrinas; 

 

 Analisar o efeito da inibição da N-glicosilação, pelo uso de inibidores 

específicos, no fenótipo de resistência ao anoikis das linhagens derivadas dos 

melanócitos melan-a. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Cultura de células 

 

A linhagem de melanócitos murinos não tumorigênicos, melan-a, gentilmente 

cedida pelo Dr. Michel Rabinovitch (Departamento de Parasitologia, UNIFESP), foi 

cultivada em meio RPMI pH6.9 suplementado com 5% de soro fetal bovino (GIBCO 

BRL, Grand Island, NY) e com 200 nM de forbol miristato acetato (PMA) a 37ºC com 

5% de CO2. Ao atingirem subconfluência, as células foram lavadas com tampão 

fosfato de salina (PBS) e desaderidas da placa para repique pela adição de solução de 

tripsina a 0,2% (Instituto Adolfo Lutz). Em seguida, a ação proteolítica da tripsina foi 

bloqueada pela adição de meio de cultura suplementado com 5% de soro fetal bovino. 

A linhagem de melanócitos pré-malignos não tumorigênicos 4C e as linhagens de 

melanoma 4C11- (não metastático) e 4C11+ (metastático) foram cultivadas como 

descrito acima, exceto pela presença de PMA. 

 

 

3.2. Extração Protéica – extratos enriquecidos de membrana 
 
 
 Para analisar a expressão protéica, principalmente na superfície celular das 

linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+, foram preparados extratos protéicos 

enriquecidos de membrana. 

As linhagens celulares foram cultivadas como descrito anteriormente, lavadas 

em PBS, desaderidas da placa de cultura com ajuda de cell scrappers e incubadas em 

tampão de lise gelado (Triton X-100 1%, NaCl 150 mM, Tris 50 mM pH7,4, EDTA 5mM 

e CHAPS 1%), contendo 1μg/μl dos inibidores de proteases leupeptina, pepstatina e  

aprotinina (Sigma-Aldrich Co. – Missouri, EUA) e 10 mM de PMSF (Amresco – Ohio, 

EUA). O lisado foi incubado no gelo durante 15 minutos e precipitado por 

centrifugação a 10000 rpm por 15 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi recuperado e 

transferido para tubos novos. Os extratos foram armazenados a -20ºC e a 

concentração protéica foi determinada através do Bio-Rad protein assay dye reagente 

concentrate. 
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3.3. Dosagem de proteínas 

 

A quantidade de proteína nos extratos totais enriquecidos de membrana foi 

determinada pelo método de Bradford. 

Foi realizada uma curva padrão com BSA 1 mg/ml (INLAB) com os pontos: 

branco (sem BSA), 5 (5 μl de BSA), 10 (10 μl de BSA), 15 (15 μl de BSA) e 20 (20 μl 

de BSA). Foram acrescentados em eppendorfs de 1,5 ml contendo 800, 795, 790, 785 

e 780 μl de água destilada, respectivamente, e em seguida foram adicionados 200 μl 

do reagente concentrado Bio-Rad protein assay dye (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, 

EUA).  Para dosagem de proteínas nas amostras, foram adicionados, em eppendorfs 

contendo 2 μl do extrato protéico, 798 μl de água destilada e 200 μl do reagente de 

Bradford. Após completa homogeneização das amostras, 200 μl foram transferidos 

para uma placa de 96 wells e a absorbância foi determinada após leitura em 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 620 nm. Os valores foram analisados 

no programa de estatística GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc. – Califórnia, 

EUA), e assim a concentração protéica foi determinada. 

 

 

3.4. Detecção de Timp1 no sobrenadante 

 

As linhagens ma, 4C e 4C11+ foram mantidas em cultura durante 48 horas com 

meio RPMI 6,9 com 0,5% de SFB na presença de PMA. Após as 48 horas, o 

sobrenadante das linhagens ma, 4C e 4C11+ foi recolhido e concentrado em speed 

vac. O pellet contendo proteínas presentes no sobrenadante das linhagens foi 

ressuspendido em tampão de amostra reduzido (Tris-HCl 62 mM, pH 8,8, SDS 0,2%, 

-mercaptoetanol 50 mM, azul de bromofenol 0,005% e glicerol 10%) e submetido à 

eletroforese em gel reduzido de poliacrilamida (SDS-Page) 7,5% como descrito 

abaixo. 

 

 

3.5. Western Blot 

 
 
 O padrão de expressão das proteínas CD63, Timp1 e β1-integrinas nas 

diferentes linhagens celulares foi analisado por Western Blot utilizando anticorpos 

específicos. 

A mesma quantidade protéica (50 μg do extrato protéico total) de cada amostra 

foi fervida a 95ºC durante 5 minutos em tampão de amostra reduzido (Tris-HCl 62 mM, 
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pH 8,8, SDS 0,2%, -mercaptoetanol 50 mM, azul de bromofenol 0,005% e glicerol 

10%) e separada em gel reduzido de poliacrilamida (SDS-Page) 7,5% para análise das 

β1-integrinas; 10% para análise de CD63 e 15% para análise de Timp1, em tampão de 

corrida (Tris base 25 mM, glicina 190 mM, pH 8,3, e SDS 0,1 %). Após uma hora e 

trinta minutos de corrida a 25 mA, as proteínas foram transferidas para membranas de 

PVDF em tampão de transferência (metanol 20%, Tris base 25 mM e glicina 192 mM) 

por 1 hora a 100 V. A membrana foi bloqueada a temperatura ambiente durante 1 hora 

com 5% de leite em pó desnatado (Molico, Nestlé) em TBS-Tween 0,01% (Tris-HCl 10 

mM, pH 8,0, NaCl 100 mM, e Tween-20 0,01%), exposta ao anticorpo primário 

específico (anti-β1-integrinas (Calbiochem) diluição 1/1000, anti-CD63 (Santa Cruz) 

diluição 1/500 ou anti-Timp1 (R&D) diluição 1/250) overnight a 4ºC. Após incubação 

com o anticorpo primário, a membrana foi lavada com TBS-Tween 0,01% e incubada 

com anticorpo secundário conjugado à peroxidase (anti-coelho (KPL) diluição 1/1000 

ou anti-cabra (KPL) diluição 1/1000) durante 45 minutos a temperatura ambiente. Após 

lavar a membrana cinco vezes com TBS-Tween 0,01% por 10 minutos, as proteínas 

foram detectadas com kit de detecção de quimioluminescência SuperSignal West Pico 

Chemoluminescent Substrate (Pierce). A membrana foi exposta e revelada em filme 

para autoradiograma Hyperfilm ECL™ (GE). Para detecção da proteína de expressão 

constitutiva β-actina, controle interno do ensaio, a mesma membrana foi utilizada. 

Após lavagem exaustiva em TBS-Tween a membrana foi mantida a 56ºC, por 1 hora e 

30 minutos, em Stripping Buffer e mais uma vez bloqueada com 5% de leite em pó 

desnatado (Molico) em TBS-Tween 0,01% e exposta primeiramente ao anticorpo 

primário policlonal de cabra anti-β-actina diluição 1/1000 e posteriormente com 

anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjudado à peroxidase diluição 1/1000. O 

ensaio foi realizado como descrito acima. Para avaliar o peso das proteínas separadas 

no gel de acrilamida foram utilizados os padrões de peso Kaleidoscope Prestained 

Standards (Bio-Rad Laboratories – Califórnia, EUA) ou Spectra Multicolor Broad 

Range Protein Ladder (Fermentas International Inc. – Ontário, Canadá).  

 

 

3.6. Imunoprecipitação de proteínas 

 
 

Proteínas extraídas como descrito acima (500µg) foram pré-clareadas com 50 

µl de proteína G acoplada a beads de agarose (Gibco BRL, Gaitherburg, MD) por 2 

horas a 4ºC sob agitação. Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 10.000 rpm por 

15 minutos a 4ºC e o sobrenadante coletado foi incubado overnight a 4ºC com 

anticorpo específico anti-CD63 e anti-β1 integrinas (1/40). Em seguida, a suspensão 
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foi incubada com proteína G-agarose por 2 h a 4ºC sob agitação e centrifugada a 

6.000 rpm por 10 segundos a 4ºC. Os beads foram recolhidos e lavados 3 vezes 

durante 10 minutos a 4ºC com o tampão de lavagem A (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM 

NaCl, Triton X-100 0,1%) e 2 vezes com o tampão de lavagem B (10mM Tris pH 6.8). 

Aos beads foram adicionados 60 µL de tampão de amostra redutor, os quais foram 

fervidos por 5 min, separados eletroforeticamente em gel de poliacrilamida-SDS 10% e 

15%, transferidos para membrana de PVDF e incubados com os anticorpos de 

interesse. 

 

 
3.7. Imunofluorescência indireta 

 
 

Lamínulas de vidro foram lavadas por 2 horas com Extran 0,2% e enxaguadas 

com água deionizada estéril por 16 horas. Depois de secas, as lamínulas foram 

autoclavadas e colocadas em placas de cultura de 24 poços (1 lamínula por poço). As 

linhagens celulares melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+ (5104 células/poço) foram cultivadas 

em meio RPMI 6,9 com 5% de soro fetal bovino e PMA somente nos melanócitos 

melan-a sobre as lamínulas de vidro até atingirem subconfluência. As células foram 

lavadas duas vezes com PBS, fixadas em 4% de formaldeído em PBS por 15 minutos 

a temperatura ambiente e lavadas novamente em PBS. As lamínulas tiveram seus 

sítios inespecíficos bloqueados em solução de BSA 1% em PBS (PBS-BSA 1%) 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. As células foram incubadas de um dia 

para outro com anticorpo específico β1-integrinas diluição 1/100 (BD Pharmingen). 

Após a incubação com o anticorpo específico, as lamínulas foram lavadas 3 vezes em 

PBS e incubadas com um anticorpo secundário conjugado à isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) diluição 1/500 e DAPI (1mM) por 45 minutos a temperatura 

ambiente. Após incubação com o anticorpo secundário, as lamínulas foram lavadas 

pelo menos cinco vezes em PBS. As lâminas foram então montadas com reagente 

que promove prolongamento da emissão da fluorescência (ProLong Gold antifade 

reagent / Invitrogen – Califórnia, EUA) e analisadas em microscópio confocal (Zeiss, 

Göttingen, Germany) no aumento de 40X. 
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3.8. Citometria de Fluxo 

 

 A análise da expressão de β1-integrinas e de glicoconjugados contendo 

estruturas tri- e tetra-antenares do tipo β1-6 na superfície celular das linhagens melan-

a, 4C, 4C11- e 4C11+ foi realizada por citometria de fluxo. 

 Foram plaqueadas 106 células em placas de 10 cm2 e mantidas na cultura de 

um dia para outro. As células foram então lavadas com PBS e desaderidas da placa 

com tripsina. Para inativar a ação da tripsina, as células foram ressuspensas em meio 

RPMI 6.9 contendo 5% de soro fetal bovino . As células foram centrifugadas a 2000 

rpm por 3 minutos a 4ºC e o pellet foi lavado com PBS. Após lavagem, o pellet foi 

incubado com BSA 1% em PBS durante 30 minutos a temperatura ambiente e 

incubado com anticorpo específico anti-β1-integrinas (BD Pharmingen) diluição 1/200 

ou com a lectina vegetal Phaseolus vulgaris (L-PHA) conjugada à biotina diluição 

1/500 diluídos em BSA 1% em PBS durante 1 hora sob agitação a 4ºC. Após a 

incubação, a suspensão de células foi centrifugada a 2000 rpm durante 3 minutos e o 

pellet foi lavado com PBS e incubado com anticorpo secundário anti-IgG de coelho 

Alexa-610 diluição 1/1000 (Molecular Probes) ou estreptoavidina conjugada a FITC 

diluição 1/1000 (Invitrogen) durante 45 minutos sob agitação a temperatura ambiente. 

Após incubação, o pellet foi lavado com PBS e centrifugado a 2000 rpm durante 3 

minutos a 4ºC. O pellet foi ressuspenso em 400 µL de PBS e a marcação foi analisada 

no citômetro de fluxo FACScalibur (Becton & Dickinson). O ensaio foi realizado em 

triplicata biológica e técnica. 

 

 

3.9. Ensaio de viabilidade celular 

 

 Para determinar a viabilidade celular na presença do inibidor de N-glicosilação 

swainsonine, foi usado o indicador de citotoxicidade 3-4,5-Dimethyl-2-thiazolyl-2,5-

di-phenyl-2H-tetrazolium Bromide; Thiazole Blue (MTT) (Calbiochem). O MTT é um 

corante amarelo, permeável às membranas celulares, que quando reduzido por 

redutases mitocondriais em células viáveis forma um produto azul escuro, o MTT-

formazan. Foram plaqueadas 105 células em placas de 10 cm2 (Sarstedt AG & Co. – 

Nümbrecht, Alemanha) com ou sem uma fina camada de agarose 1% (Invitrogen – 

Califórnia, EUA) para impedir a adesão das células. As células foram mantidas na 

presença ou ausência de 2 µg/mL de swansonine (Calbiochem), inibidor de 

manosidase II, durante 96 horas em estufa (37ºC e 5% de CO2). Após as 96 horas, o 

sobrenadante foi coletado e centrifugado a 2.000 rpm durante 3 minutos e, após a 
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centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 200 µL 

de meio RPMI 6,9 contendo 5% de soro fetal bovino e transferido para uma placa de 

96 poços  (Sarstedt AG & Co. – Nümbrecht, Alemanha). Acrescentou-se à cultura 20 μl 

de MTT (Calbochem) 5 mg/mL.  As células foram mantidas em estufa (37ºC e 5% de 

CO2) por 1 hora. A placa foi centrifugada a 2.000 rpm durante 3 minutos e após a 

centrifugação o meio de cultura com MTT foi retirado dos poços pela inversão da placa 

e foram acrescidos 100 μl de isopropanol (Merck – Darmstadt, Alemanha) em todos os 

poços. Após 15 minutos, a absorbância foi medida no espectrofotômetro (OD = 620 

nm) (Multiskan EX / Thermo Electron Corp. – Ohio, EUA). Os valores de absorbância 

obtidos foram analisados no programa de estatística GraphPad Prism 5 (GraphPad 

Software, Inc. – Califórnia, EUA), onde utilizou-se o Teste T de Student, para amostras 

não pareadas. O ensaio foi realizado em triplicada experimental e biológica. 

 

 

3.10. Tratamento das células com inibidor de N-glicosilação 
 
 

Depois de aderidas, as células foram tratadas com 2g/mL de swainsonine 

(SW), um inibidor de -manosidase II, por 24h em meio RPMI 6,9 sem soro fetal 

bovino. Após serem lavadas com PBS, as células foram desaderidas da placa com 

auxilio de cell scrapper e ressuspendidas em 500 Lde tampão de lise (Triton X-100 

1%, NaCl 150 mM, Tris 50 mM pH7,4, EDTA 5mM e CHAPS 1%), contendo os 

inibidores de proteases aprotinina 2 g/mL, pepstatina 1 g/mL, leupeptina 1 g/mL e 

PMSF 1 mM.  Em seguida, foram transferidas para tubos Eppendorf e deixadas por 15 

minutos no gelo para ação do tampão de lise. O lisado foi centrifugado a 10.000 rpm 

por 15 minutos a 4ºC. Os extratos foram mantidos a -20C até o momento do uso, 

quando sua concentração protéica foi determinada. 

 

 

3.11. Extração de RNA 

 

Para a extração de RNA, as células, cultivadas em placas de 10 cm2, conforme 

descrito acima, quando atingiram subconfluência (70 a 80 %) foram lavadas com PBS 

e, em seguida, foi acrescentado 1 mL de Trizol (Invitrogen – Califórnia, EUA) em cada 

placa de cultura. As células foram removidas com auxílio de cell scraper, transferidas 

para eppendorfs de 1,5 ml e mantidas em temperatura ambiente por 5 minutos para 

garantir completa dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Posteriormente, foram 
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adicionados 200 μl de clorofórmio 100% (Merck – Darmstadt, Alemanha) em cada 

eppendorf, a solução foi homogeneizada por inversão e incubada por 3 minutos a 

temperatura ambiente. Após incubação com clorofórmio, as amostras foram 

centrifugadas a 14.000 rpm, a 4ºC por 15 minutos, para separação da solução em 3 

fases distintas. A fase superior aquosa, contendo o RNA, foi transferida para um novo 

eppendorf, no qual foram acrescentados 500 μl de isopropanol (Merck – Darmstadt, 

Alemanha). Os eppendorfs foram conservados a -20ºC por 48 horas para precipitação 

do RNA e depois foram centrifugados a 14.000 rpm, a 4ºC, por 15 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet, lavado 2 vezes com etanol (Merck – 

Darmstadt, Alemanha) 75% em água tratada com ditiopirocarbonato (DEPC). Após 

lavagens, os eppendorfs foram deixados sobre papel toalha a temperatura ambiente 

com a tampa aberta, para evaporação de todo etanol. Em seguida, o RNA foi 

ressuspenso em 40 μl de água DEPC e a solução foi aquecida a 65ºC por 10 minutos 

para solubilizar o RNA. As amostras foram armazenadas a -70ºC.  

A dosagem do RNA foi realizada em espectrofotômetro (Nanodrop / Thermo 

Fisher Scientific Inc. – North Carolina, EUA) e 2 μg de RNA diluídos em tampão de 

amostra para RNA foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1%, preparado 

em TBE com 0,5 μL de brometo de etídio 1 mg/mL (Sigma-Aldrich Co. – Missouri, 

EUA), a 100 V em tampão TBE. O gel foi visualizado em transiluminador (ImageQuant 

150 / GE Healthcare Bio-Sciences – Uppsala, Suécia).  

A cuba para eletroforese e todo material utilizado foi anteriormente deixado em 

solução de SDS 1% em água destilada e deionizada por 12 horas e, em seguida, 

lavados em água Milli-Q para evitar degradação do RNA por RNAses  

Os RNAs foram tratados com DNAse; 2 μg de RNA foram tratados com 2 μl de 

DNAse I, livre de RNAse (Fermentas International Inc. –Ontário, Canadá) na presença 

do inibidor de ribonuclease RNAseOUT (Invitrogen – Califórnia, EUA) por 30 minutos a 

37ºC. O RNA tratado foi incubado com 2 μl de EDTA 25 mM por 10 minutos a 65ºC. 

Este RNA foi utilizado para síntese de cDNA.     

 

 

3.12. Síntese da primeira fita de DNA complementar (cDNA) e reação de 

polimerase em cadeia (RT-PCR semiquantitativo) 

 

Foi utilizado 1μg do RNA, extraído conforme descrito acima, para a síntese da 

primeira fita de cDNA. O RNA foi incubado com 1 μl de oligo(dT)20 (50 μM), 1 μl de 

dNTP (10mM) e água DEPC (volume final 13 μl) a 65ºC por 5 minutos e a 4ºC por 1 

minuto. Posteriormente, o RNA foi incubado com 4 μl do tampão 5X First-Strand 
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Buffer, 1 μl de DTT (0,1 M), 1 μl de RNAseOUT (40 unidades/μl) e com 1 μl of 

SuperScript III RT (200 unidades/μl) (Invitrogen – Califórnia, EUA), a 25ºC por 5 

minutos, a 50ºC por 1 hora, a 55ºC por 1 hora e a 70ºC por 15 minutos em 

termociclador (Mastercycler personal / Eppendof do Brasil Ltda. – São Paulo, Brasil). 

Os cDNAs foram estocados a -20ºC. 

Para controle interno da reação, realizou-se PCR para o gene da β-actina com 

os cDNA sintetizados. Os primers foram desenhados no site 

www.ensembl.org/index.html, sendo a sequência do primer direto: 5’ CGA GGC CCA 

GAGCAAGAG AG 3’ e do primer reverso: 5’ AGG AAG AGG ATG CGG CAG TGG 3’ 

(Integrated DNA Technologies, Inc. – Califórnia, EUA). O tamanho do fragmento 

amplificado corresponde a 538 pb. A PCR foi feita com 1 μl de cDNA incubado com 

0,5 μl de dNTP (10mM), 0,75 μl de MgCl2 (50mM), 0,4 μl de cada primer (20mM), 0,1 

μl da enzima Taq Platinum, em volume final de 25 μl, completados com água DEPC 

(Invitrogen – Califórnia, EUA). As condições de ciclagem foram iniciadas com 

desnaturação a 94ºC por 2 minutos, seguida de 25 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 

50ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos, finalizando com apenas um ciclo a 

72ºC por 7 minutos. Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 1 % preparado em tampão TBE. O gel foi visualizado em transiluminador sob 

luz ultravioleta e a imagem capturada por um sistema automático Kodak. 

 

 

3.13. PCR em tempo real (qPCR) 

 

A expressão do RNAm de Mgat-V nas linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+ 

foi avaliada por meio da técnica de PCR em tempo real. Para isso, foi utilizado o 

reagente SyberGreen. O SyberGreen é capaz de absorver luz no comprimento de 

onda de 488 nm e emitir no comprimento de 522 nm, sendo assim a maior parte da 

fluorescência emitida na qPCR correspondente à quantidade de cDNA amplificado.  

O primer para Mgat-V foi desenhado no programa OligoAnalyzer 3.1 (IDT 

SciTools / Integrated DNA Technologies, Inc. – Califórnia, EUA) a partir das 

sequências fornecidas pelo site www.ensembl.org/index.html (Integrated DNA 

Technologies, Inc. – Califórnia, EUA). Primer direto: 5’ GGT ACA TTA AGG CAC TGG 

CAG AGG 3’,  Primer reverso: 5’ TGC GCT GCA GGA TGT TAT CCA G 3’. Para obter 

o valor de threshold e estabelecer a melhor diluição de cDNA, foram feitas curvas de 

diluição para o par de primers. Amostras contendo a mesma quantidade de cDNA de 

todas as linhagens (melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+) foram diluídas nas proporções de 

1/5, 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 e 1/160 e 2 μl de cada diluição foram utilizados na PCR em 
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tempo real.  Esses foram incubados com 1,2 μl de cada primer (direto e reverso) (5 

mM), com 7,5 μl da solução SyberGreen (The Rotor-Gene SYBR Green PCR Kit / 

QIAGEN Inc. – Califórnia, EUA) e 3,1 μl de água DEPC. As amostras foram colocadas 

no termociclador (Corbett Rotor-Gene 6000 / QIAGEN Inc. – Califórnia, EUA) e 

submetidas às seguintes variações de temperatura: 95ºC por 5 minutos, 40 ciclos de 

95ºC de 5 segundos e 60ºC de 10 segundos e, em seguida, aumento gradual da 

temperatura até 72ºC por 10 minutos. 

Ao fim da reação, as curvas foram avaliadas no programa Rotor-Gene 

ScreenClust HRM Software (QIAGEN Inc. – Califórnia, EUA), no qual foi determinado 

manualmente o valor de threshold. O valor de threshold foi estabelecido considerando 

a maior eficiência da reação e o ponto no qual todas as curvas são paralelas (fase 

exponencial). Foi também estabelecido a melhor diluição do cDNA. Além disso, a 

especificidade de cada par de primers foi avaliada por meio da observação das curvas 

de melting.  

Em seguida, foram realzadas as PCRs com as amostras. Os valores de 

expressão gênica (valor de Ct) foram determinados considerando o threshold. A 

expressão das amostras com os primers de interesse foi normalizada com a do gene 

Gapdh. Cada PCR foi realizada em duplicata (duplicata técnica) e cada cDNA foi 

obtido de duas amostras biológicas diferentes (duplicata biológica).  

Os valores de Ct obtidos com cDNA de determinada amostra para os primers 

específicos foram normalizados em relação à média de Ct obtida a partir da mesma 

linhagem com primers para Gapdh. Primer direto: 5’ CAT GGC CTT CCG TGT TCC 

TA 3’, primer reverso: 5’ CCT GCT TCA CCA CCT TCT TGA 3’. Assim foram 

determinados 2 valores de ∆Ct (Ct primer específico - média Ct Gapdh) (duplicata 

técnica). Como o ensaio foi realizado com cDNAs obtidos de duas extrações 

independentes (duplicata biológica), ao final desta análise foram obtidos 4 valores de 

Ct (Ct primer específico, cDNA 1 - média CT Gapdh, cDNA1; 2 valores e Ct primer 

específico, cDNA 2 - média CT gapdh, cDNA 2; 2 valores). 

Estes dados foram utilizados para estabelecer o valor de ∆∆Ct. O valor de ∆∆Ct 

corresponde ao valor de expressão de uma amostra (já normalizada com controle 

endógeno) subtraído do valor de ∆Ct da amostra de referência. Nos casos analisados, 

são valores de ∆Ct das linhagens 4C, 4C11- e 4C11+ subtraídos do valor de ∆Ct da 

linhagem melan-a. Assim o valor médio de ∆Ct de melan-a foi utilizado para o cálculo, 

por exemplo, da expressão relativa da linhagem 4C. No final desta análise também 

foram obtidos 4 valores de expressão relativa (∆Ct da amostra, com primer específico, 

cDNA 1 - média ∆Ct do controle, primer específico, cDNA 1; 2 valores e ∆Ct da 
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amostra, primer específico, cDNA 2 - média ∆Ct do controle, primer específico cDNA 2; 

2 valores). A expressão relativa dos genes foi calculada pelo método 2-∆∆Ct (Livak & 

Schmittgen, 2001). No caso da eficiência menor que 100%, os valores da expressão 

gênica foram corrigidos, considerando o valor da eficiência obtida (Pfaffl, 2001).  

Os valores de expressão relativa foram plotados em gráficos de barra no qual 

médias +/- desvio padrão também são apresentados (GraphPad Prism / GraphPad 

Software, Inc. – Califórnia, EUA). As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

Teste One-way.ANOVA seguido pelo pós teste Tukey. 

 

 

3.14. Ensaio com meio condicionado 

 

 As linhagens melan-a e 4C11+ foram mantidas em cultura em meio RMPI 

pH6.9 com 0,5% de soro fetal bovino na presença de PMA durante 48 horas em 

placas de 6 cm2, contendo aproximandamente 106 células. Após as 48 horas, o 

sobrenadante foi recolhido e centrifugado a 2.000 rpm por 3 minutos. 

 Células (5x104) da linhagem de melanócitos murinos melan-a foram colocadas 

em placas de 6 cm2 com uma fina camada de agarose 1% e mantidas em cultura 

durante 96 horas em três diferentes condições: 1º) com meio condicionado de melan-

a, 2º) com meio condicionado de 4C11+ e 3º) com meio condicionado de 4C11+ na 

presença do anticorpo neutralizante para Timp1 (R&D) (20µL em 5mL de meio). Após 

as 96 horas, a suspensão de células foi recolhida e centrifugada a 2.000 rpm por 3 

minutos a 4ºC, o pellet foi ressuspenso em 200µL de meio RPMI 6.9 e transferido para 

uma placa de 96 wells. No meio foi adicionado 20µL de MTT e a placa foi incubada 

durante 1 hora na estufa (37ºC a 5% de CO2). Em seguida, o meio com o MTT foi 

retirado e 100µL de isopropanol foram adicionados. Após 15 minutos, a absorbância 

foi determinada em espectrofotômetro a 620 nm. 

 

3.15. Análise estatística  

 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata biológica e os resultados foram 

organizados em uma base de dados utilizando o programa de estatística GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software, Inc. – Califórnia, EUA). O nível de significância utilizado 

foi p<0,05. 

Foram feitas analises para as seguintes situações: 
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1) Foi verificado se houve diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias da expressão de β1-integrinas e expressão de N-glicanos na 

superfície celular das linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+, sendo 

utilizado o teste estatístico One-way ANOVA seguido do teste comparativo 

múltiplo de Tukey.  

2) Para observar se houve diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias de expressão de mRNA de Mgat-V nas linhagens melan-a, 4C, 

4C11- e 4C11+, utilizou-se o teste estatístico One-way ANOVA seguido do 

teste comparativo múltiplo de Tukey. 

3) Para o ensaio do meio condicionado para Timp1, o teste estatístico utilizado 

foi o Teste T de Student, para amostras não pareadas. 

4) No ensaio de resistência ao anoikis na presença do inibidor swansonine, 

verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre as médias da 

linhagem de melanoma mestatático 4C11+ não tratada com a tratada com 

swansonine, utilizando o teste estatístico Teste T de Student, para 

amostras não pareadas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Padrão de expressão de Timp1 na superfície celular durante a gênese do 

melanoma 

 

Dados prévios do nosso laboratório mostraram aumento expressivo e 

progressivo da expressão de Timp1 ao longo da gênese do melanoma e esse 

aumento foi acompanhado de resistência ao anoikis e fenótipo mais agressivo in vivo 

(Ricca et. al., 2009). Para analisar a expressão protéica de Timp1, e principalmente 

sua associação à superfície celular, extratos enriquecidos de membrana dos 

melanócitos murinos melan-a, da linhagem pré-maligna 4C e das linhagens de 

melanoma 4C11- e 4C11+, foram separados em gel de poliacrilamida SDS/PAGE 

15%. De acordo com os dados prévios, a expressão desta proteína foi observada em 

todas as linhagens derivadas do impedimento de ancoragem dos melanócitos melan-a 

(FIGURA 6). A proteína de expressão constitutiva β-actina foi utilizada como controle 

interno do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6. A proteína Timp1 está associada à membrana plasmática nas linhagens pré-
maligna e de melanoma, mas não nos melanócitos. Extratos enriquecidos em membrana 
foram separados em gel de poliacrilamida 15% SDS/PAGE e transferidos para uma membrana 
de PVDF. A membrana foi incubada com anticorpo policlonal específico anti-Timp1. A 

expressão de -actina foi utilizada como controle interno. ma: melanócitos não tumorigênicos 
melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: melanoma não metastático; 4C11+: melanoma 
metastático. 

 

 

4.2. Análise de Timp1 no sobrenadante das linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 

4C11+ 

 

O inibidor tecidual de metaloproteinase 1 é sintetizado em vários tecidos, 

principalmente nos reprodutores, e está presente na forma solúvel, sendo secretado e 
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podendo interagir com proteínas presentes na membrana plasmática e na matriz 

extracelular e, dessa forma, regular processos celulares (Stetler-Stevenson, 2008). 

Para verificar a presença de Timp1 solúvel no sobrenadante das linhagens melan-a, 

4C e 4C11+, as células foram mantidas em cultura durante 48h em meio RPMI pH6,9 

sem soro. Como PMA pode induzir a expressão de Timp1, todas as linhagens 

celulares foram cultivadas na presença de PMA. As amostras foram liofilizadas em 

Speed vac e a presença de Timp1 no sobrenadante foi determinada por Western 

Blotting. Somente as células 4C e 4C11+ apresentaram esta proteína no sobrenadante 

(FIGURA 7). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7. Timp1 está presente no sobrenadante de cultura de melanócitos pré-malignos 
e melanoma, mas não de melanócitos melan-a. O sobrenadante dos melanócitos melan-a e 
das linhagens 4C e 4C11+ foi coletado após 48 horas em cultura na presença de PMA e a 
presença da proteína solúvel foi determinada por Western Blotting usando anticorpo policlonal 
específico anti-Timp1. ma: melanócitos não tumorigênicos; 4C: melanócitos pré-malignos; 
4C11+: melanoma metastático. 
 

 

4.3. Expressão e localização subcelular de β1-integrinas na superfície celular 

ao longo da transformação maligna de melanócitos 

 

A presença de β1-integrinas na superfície celular dos melanócitos murinos 

melan-a e de suas linhagens derivadas 4C e 4C11- e 4C11+ foi analisada por 

citometria de fluxo. Para isso, as linhagens celulares não foram permeabilizadas e a 

incubação com o anticorpo policlonal anti-β1-integrinas foi realizada a 4oC para evitar 

internalização do anticorpo. A média de intensidade de marcação foi determinada em 

cada amostra.  

As células de melanoma mais agressivo 4C11+ apresentaram aumento de 

expressão de β1-integrinas na superfície celular quando comparadas com a linhagem 

não tumorigênica melan-a (FIGURA 8A). 

Com base na importância e no papel bem estabelecido das β1-integrinas nas 

interações célula-matriz extracelular e célula-célula, analisamos a localização de β1-

integrinas no modelo de estudo pela técnica de imunofluorescência indireta. Em todas 
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as linhagens analisadas, observou-se a presença de β1-integrinas na superfície celular 

(FIGURA 8B, setas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8. Linhagem de melanoma metastático apresenta maior expressão de β1-

integrinas na superfície celular. A expressão de 1-integrinas na superfície celular foi 
avaliada na linhagem de melanócitos murinos melan-a (ma) e nas suas linhagens derivadas 

4C, 4C11- e 4C11+ por citometria de fluxo usando anticorpo policlonal específico anti-1-
integrinas. **p<0,01; ***p<0,001 (A). A localização de β1-integrinas na superfície celular foi 
analisada pelo ensaio de imunofluorescência indireta. Em placas de cultura de 24 poços foram 
plaqueadas 2x10

4
 células por poço em meio RPMI pH6,9 completo e estas foram incubadas 

com anticorpo específico anti-β1-integrinas, seguido de anticorpo secundário conjugado à 
FITC. As imagens foram adquiridas em microscópio confocal em objetiva de 40x (Zeiss, 
Göttingen, Germany) (B). melan-a: Melanócitos não tumorigênicos; 4C: melanócitos pré-
malignos; 4C11-: melanoma não metastático; 4C11+: melanoma metastático. 
 
 

A 
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4.4. Expressão da tetraspanina CD63 ao longo da gênese do melanoma 

 

CD63 é um membro da família das tetraspaninas e foi primeiramente 

identificado como antígeno associado aos estágios iniciais do melanoma e vários 

estudos mostram que CD63 pode se associar a muitas proteínas presentes na 

superfície celular, incluindo integrinas (Pols et. al., 2008). O padrão de expressão de 

CD63, principalmente na membrana plasmática, foi verificado nas linhagens melan-a, 

4C, 4C11- e 4C11+ por meio da técnica de Western Blot usando anticorpo policlonal 

específico anti-CD63. Os extratos utilizados neste ensaio correspondem a extratos 

protéicos enriquecidos de membrana. A expressão de -actina foi utilizada como 

controle interno do experimento. Observa-se a expressão da proteína CD63 em todas 

as linhagens do modelo de estudo, sendo que as linhagens de melanoma expressam 

os níveis mais elevados de CD63 comparado às outras linhagens (FIGURA 9).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9. A proteína CD63 é expressa em níveis elevados no melanoma. A partir da 
técnica de Western Blot, verificou-se a expressão da proteína CD63 em extratos enriquecidos 
de membrana obtidos das diferentes linhagens celulares. A membrana foi reutilizada e 
incubada com anticorpos anti-actina para controle interno do ensaio. ma: melanócitos não 
tumorigênicos melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: melanoma não metastático; 
4C11+: melanoma metastático. 

 

 

4.5. Análise da interação entre Timp1, CD63 e β1-integrinas 

 

 Jung e colaboradores (2006) observaram interação entre CD63, Timp1 e 1-

integrinas em células epiteliais de mama humana e relataram que essa interação pode 

regular processos fisiológicos como apoptose. 

 Uma vez que em nosso modelo, ao longo da progressão maligna, as células 

passam a expressar níveis elevados de Timp1 e isto confere progressiva resistência 

ao anokis, analisamos a possível interação diferencial de Timp1 com CD63 e 1-

integrinas nas linhagens correspondendo a diferentes etapas da gênese do melanoma. 
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Para isso, a interação entre as proteínas CD63, Timp1 e 1-integrinas na superfície 

celular das linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+ foi analisada por ensaios de 

imunoprecipitação de proteínas de extratos protéicos enriquecidos de membrana com 

anticorpos específicos para as moléculas de interesse. 

 

4.6.1  A proteína Timp1 se associa com a proteína CD63 nos melanócitos 

pré-malignos e melanomas. 

 

 Primeiramente, extratos celulares enriquecidos de membrana plasmática foram 

imunoprecipitados com anticorpos anti-CD63. As proteínas foram então separadas em 

gel de poliacrilamida, transferidas para membrana de PVDF e esta foi inicialmente 

incubada com o anticorpo anti-CD63 para controle interno da reação. Observa-se a 

presença da proteína CD63 em todas as linhagens analisadas (FIGURA 10A). Em 

seguida, a membrana contendo os extratos celulares imunoprecipitados com o 

anticorpo anti-CD63 foi incubada com o anticorpo anti-Timp1. Observa-se interação 

entre Timp1 e CD63 na linhagem 4C que corresponde à fase pré-maligna e nas 

linhagens de melanoma 4C11- e 4C11+ (FIGURA 10B). 

 

  

 

 

 
 
 
FIGURA 10. As proteínas Timp1 e CD63 interagem durante a progressão do melanoma. 
Extratos protéicos enriquecidos de membrana foram imunoprecipitados (IP) com anticorpo anti-
CD63 e analisados por Western Blot com anticorpo anti-CD63 (A) para controle interno, e com 
anticorpo anti-Timp1 (B). ma: melanócitos não tumorigênicos; 4C: melanócitos pré-malignos; 
4C11-: melanoma não metastático; 4C11+: melanoma metastático. 

 

 

 

4.6.2.  A tetraspanina CD63 interage com β1-integrinas na superfície 

celular em melanócitos pré-malignos e melanomas 

 

Extratos protéicos enriquecidos de membrana das linhagens melan-a, 4C, 

4C11- e 4C11+ foram imunoprecipitados com anticorpos anti-CD63 e submetidos à 

análise por Western blot com anticorpos anti-β1-integrinas para avaliar possível 
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Resultados 

 

36 
 

interação entre essas duas proteínas. Observa-se que esta interação ocorre nos 

melanócitos pré-malignos 4C e nas linhagens de melanoma 4C11- e 4C11+, mas não 

nos melanócitos não tumorigênicos melan-a (FIGURA 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11. CD63 interage com β1-integrinas nos melanócitos pré-malignos e 
melanomas. A interação entre CD63 e β1-integrinas foi analisada através do ensaio de 
imunoprecipitação. Extratos enriquecidos de membrana foram imunoprecipitados (IP) com 
anticorpo anti-CD63 e, em seguida, realizou-se o ensaio de Western Blotting com anticorpo 
anti-β1-integrinas. ma: melanócitos não tumorigênicos; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: 
melanoma não metastático; 4C11+: melanoma metastático. 
 

 

 

4.6.3.  Timp1 interage com β1-integrinas somente nas linhagens de 

melanoma. 

 

 Após imunoprecipitação com o anticorpo anti-β1 integrinas, foi realizado análise 

por Western Blot com anticorpo anti-Timp1 e foi possível observar interação de 1-

integrinas com esta proteína somente nas linhagens de melanoma 4C11- e 4C11+ 

(FIGURA 12).  

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 12. Interação entre Timp1 e β1-integrinas nas linhagens de melanoma.  Extratos 
protéicos enriquecidos de membrana foram imunoprecipitados (IP) com anticorpos anti-β1-
integrinas. As proteínas foram separadas em gel de poliacrilamida SDS/PAGE 15%, 
transferidas para membrana de PVDF e esta foi incubada com anticorpo anti-Timp1. Ma: 
melanócitos não tumorigênicos melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: melanoma não 
metastático; 4C11+: melanoma metastático. 
 

 

 

Os dados obtidos a partir destes ensaios de imunoprecipitação utilizando as 

linhagens celulares que representam diferentes fases da transformação maligna de 

melanócitos mostram interação diferencial de Timp1 com CD63 e 1-integrinas ao 
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longo da progressão tumoral. Considerando que Timp1 confere resistência ao anoikis 

ao longo da gênese do melanoma neste modelo, é possível que a sinalização de 

sobrevivência desencadeada por Timp1 dependa de sua interação com moléculas 

como CD63 e 1-integrinas, moléculas sabidamente envolvidas com sinalização de 

sobrevivência. 

 

 

4.6. Timp1 presente no sobrenadante confere resistência ao anoikis 

 

Como foi demonstrado que há Timp1 no sobrenadante de cultura dos 

melanócitos pré-malignos e das células de melanoma e que ele interage com 

proteínas presentes na superfície celular, como CD63 e β1-integrinas, observou-se a 

capacidade de Timp1 solúvel de conferir às células resistência ao anoikis. Para isso, 

células melan-a e 4C11+ foram mantidas em cultura em meio contendo 0,5% SFB 

durante 48 horas. Após as 48 horas o meio condicionado foi coletado. Células melan-a 

foram plaqueadas em condições de desadesão em 3 diferentes condições: a) com o 

meio condicionado dos melanócitos melan-a, b) com o meio condicionado das células 

e melanoma 4C11+ e c) com o meio condicionado das células de melanoma 4C11+ na 

presença de anticorpo neutralizante para Timp1. Observou-se que, na presença do 

meio condicionado de células de melanoma 4C11+, as células melan-a sobreviveram 

mais em condições independentes de ancoragem quando comparadas aos 

melanócitos melan-a mantidos com meio condicionado das próprias células melan-a 

(FIGURA 13). Além disso, a neutralização de Timp1 com anticorpos específicos 

reverteu a aquisição de resistência ao anoikis das células melan-a na presença do 

meio condicionado de células de melanoma 4C11+ (FIGURA 13). Esses dados 

indicam que Timp1 presente no sobrenadante confere resistência ao anoikis. 
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FIGURA 13. Timp1 solúvel confere resistência ao anoikis aos melanócitos melan-a. As 
linhagens melan-a e 4C11+ foram mantidas em cultura em meio RPMI 0,5% SFB na presença 
de PMA por 48 horas. Após esse período, o meio condicionado por estas células foi coletado. 
Melanócitos melan-a foram cultivados em suspensão durante 96 horas em três diferentes 
condições: a) com meio condicionado da melan-a; b) com meio condicionado da 4C11+ e c) 
com meio condicionado da 4C11+ na presença de anticorpo neutralizante anti-Timp1. Após as 
96 horas, a viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de MTT. ma: melanócitos não 
tumorigênicos melan-a; 4C11+: melanoma metastático. **p<0.01; ***p<0,001.  

 

 

 

4.7. Aumento dos níveis de N-glicosilação aberrante ao longo da 

transformação maligna dos melanócitos 

 

Vários trabalhos mostram forte correlação entre N-glicosilação aberrante, 

estruturas tri- e tetra-antenares, e características adquiridas durante a progressão 

tumoral, entre elas pior prognóstico e fenótipo invasivo (Yamamoto et. al., 2007, Guo 

et. al., 2007). A expressão de N-acetilglucosaminiltransferase do tipo V (MgaT-V), 

enzima responsável pela adição de ramificações tri- e tetra-antenares ligadas em 

configuração 1-6 à manose, está correlacionada a aquisição de características 

metastáticas. Várias proteínas que participam desses processos são alvos deste 

padrão aberrante de glicosilação, inclusive Timp1, CD63 e β1-integrinas (Ahn et. al., 

2009, Kim et. al., 2008, Pochéc et. al., 2001, Guo et. al., 2002, Zöller, 2009). 

Recentemente, Timp1 foi identificada como alvo de glicosilação pela MgaT-V em 

células de câncer de cólon humano, apresentando adição de 1,6-N-acetilglucosamina 

(Kim et. al., 2008) . 

Com o intuito de analisar o padrão de expressão das ramificações do tipo 1-6-

N-acetilglucosamina nas linhagens que representam diferentes fases na gênese do 

melanoma, as mesmas foram marcadas com a lectina vegetal L-PHA conjugada à 
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FITC, que reconhece ramificações do tipo 1-6 e, em seguida, analisadas por 

citometria de fluxo. As linhagens não foram permeabilizadas com o objetivo de avaliar 

a presença deste padrão de glicosilação em glicoconjugados presentes na superfície 

celular. Observou-se aumento progressivo da presença de N-glicanos com estruturas 

tri- e tetra-antenares na superfície celular ao longo da gênese do melanoma, sendo 

que a linhagem de melanoma metastático apresentou maior presença deste padrão 

aberrante de glicosilação (FIGURA 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14. A gênese do melanoma está associada com aumento dos níveis de 
glicosilação aberrante na superfície celular. A presença de glicoconjugados contendo N-
glicanos tri- e tetra-antenares foi analisada ao longo da transformação maligna de melanócitos 
em células não permeabilizadas por citometria de fluxo usando a lectina vegetal L-PHA 
conjugada à FITC. ma: melanócitos não tumorigênicos melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 
4C11-: melanoma não metastático; 4C11+: melanoma metastático. **p<0,01; ***p<0,001. 

 

 

4.8. Padrão de expressão do mRNA de Mgat-V 

 

 Para verificar se há alteração na expressão do RNA mensageiro de Mgat-V em 

nosso modelo de estudo, a análise da expressão do gene foi realizada por Real Time 

PCR (SyBR Green). Verificou-se aumento de expressão de Mgat-V nas linhagens 

tumorigênicas, sendo este mais evidente na linhagem de melanoma metastático 

4C11+ (FIGURA 15). 
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FIGURA 15. A progressão do melanoma está associada com o aumento de expressão do 
transcrito de Mgat-V. A análise da expressão gênica foi realizada por real time PCR. O gráfico 
acima representa a expressão relativa de Mgat-V nas linhagens celulares. O resultado foi 
normalizado considerando os respectivos controles de cada linhagem celular. ma: melanócitos 
não tumorigênicos melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: melanoma não metastático; 
4C11+ e Tm5: melanoma metastático. *p<0.05; ***p<0.001. 
 
 
 

4.10. Análise da presença de N-glicosilação aberrante nas β1-integrinas 

 

 Estudos demonstram que 1-integrinas são substrato para a enzima Mgat-V 

(Guo et. al., 2002). Como observamos aumento da expressão de Mgat-V e aumento 

dos níveis de N-glicanos tri- e tetra-antenares, avaliamos a presença de ramificações 

do tipo 1,6 nas 1-integrinas nas linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+. Para isso, 

as linhagens celulares melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+ foram tratadas com o inibidor de 

manosidade II, swansonine, que impede a retirada dos resíduos de manose, e 

consequentemente, a adição dos resíduos de polilactosamina na posição 1-6 (Tulsiani 

et. al., 1982). Extratos enriquecidos de membrana foram preparados e o padrão de 

expressão das 1-integrinas foi analisado por Western blot. É interessante observar 

que a relação entre a banda de maior e menor peso é maior na linhagem de 

melanoma metastático 4C11+ comparado aos melanócitos melan-a (FIGURA 16A), 

indicando predomínio de padrões mais complexos de glicosilação na linhagem 4C11+. 

Este padrão é alterado após tratamento com swainsonine, que resulta em bandas de 

menor peso molecular de 1-integrinas (FIGURA 16B). A banda de maior peso 

molecular das 1-integrinas após o tratamento com a swansonine apresenta menor 

intensidade quando comparadas ao controle, sugerindo que as células expressam 1-

integrinas carregando um padrão mais complexo de N-glicanos.  
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FIGURA 16. O tratamento com o inibidor de manosidade II, swansonine, muda o padrão 

de migração eletroforético das β1-integrinas. A. Perfil eletroforético de 1-integrinas nas 
linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+. B. Linhagens celulares correspondendo a diferentes 
estágios da gênese do melanoma foram tratadas na presença (SW) ou ausência (C) de 2µg/mL 
de swansonine (SW), um inibidor de manosidase II, e a expressão de β1-integrinas foi 
analisada por Western Blot usando anticorpo policlonal específico anti-β1-integrinas. A mesma 
membrana foi incubada com anticorpos anti-actina e Erk para controle interno. ma: melanócitos 
não tumorigênicos melan-a; 4C: melanócitos pré-malignos; 4C11-: melanoma não metastático; 
4C11+: melanoma metastático. 
 

 

4.11. Resistência ao anoikis após tratamento com o inibidor de manosidase 

II, swansonine 

 

Dados da literatura demonstram que a diminuição da expressão de MGat-V 

resulta em menor capacidade migratória das células tumorais e menor 

tumorigenicidade (Guo et. al., 2007, Yamamoto et. al., 2007). A diminuição da 

tumorigenicidade pode ser devido à diminuição da capacidade proliferativa ou 

aumento de apoptose, por isso avaliamos o papel da N-glicosilação no fenótipo de 

resistência ao anoikis. Para isto, a linhagem de melanoma metastático 4C11+ foi 

mantida em suspensão por 96 horas, na ausência ou presença de 2µg/mL de 

swansonine e, em seguida, foi realizado o ensaio de viabilidade celular (MTT).  

Observamos que o tratamento com o inibidor de manosidade II sensibilizou as células 
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4C11+ ao anoikis (FIGURA 17A). Para controle do ensaio, células 4C11+ foram 

mantidas em adesão por 96 horas na presença ou ausência de 2µg/mL de 

swansonine, e após as 96 horas a viabilidade celular foi avaliada. Nestas condições de 

adesão não foram observadas alterações na sobrevivência celular (FIGURA 15B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 15. O tratamento com o inibidor de manosidase II, swansonine, sensibiliza a 
linhagem de melanoma metastático 4C11+ ao anoikis. A linhagem de melanoma agressivo 
4C11+ foi mantida em suspensão (A) ou adesão (B) por 96 horas na ausência (C) ou presença 
(SW) de 2µg/mL de swansonine e a viabilidade celular foi analisada por MTT. **p<0.01 
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5. DISCUSSÃO 

 

Dados prévios do nosso laboratório mostraram aumento significativo da 

expressão de Timp1 ao longo da transformação maligna de melanócitos melan-a em 

paralelo à aquisição do fenótipo de resistência ao anoikis (apoptose induzida por perda 

de adesão ao substrato). Interessantemente, este aumento é observado não só nas 

linhagens de melanoma, mas também no início do processo de transformação 

maligna, ou seja, nas linhagens 2C e 4C que corresponderiam a lesões pré-malignas. 

Células melan-a passaram a resistir ao anoikis quando transfectadas com o gene 

Timp1. Além disso, células de melanoma Tm5, que expressam Timp1, resistiram mais 

ao anoikis e tornaram-se mais metastáticas quando transfectadas com o gene de 

Timp1, correlacionando assim expressão de Timp1 com pior prognóstico de melanoma 

(Ricca et. al., 2009).  

Esse resultado foi considerado inicialmente inesperado, levando em 

consideração a função bem estabelecida de Timp1 de impedir a degradação da matriz 

extracelular (MEC) mediada pelas metaloproteases de matriz extracelular (MMPs) e, 

consequentemente, de inibir a invasão da célula tumoral e a formação de metástases 

por diferentes tipos tumorais, incluindo o melanoma (Airola et al., 1999). Entretanto, 

diferentes estudos têm correlacionado o aumento da expressão de Timp1 com 

progressão maligna e mau prognóstico, tanto em tumores humanos como em modelos 

experimentais murinos (Rhee et al., 2004; Guedez et al., 2001; Schrohl et al., 2003). 

Esses dados, aparentemente contraditórios, podem ser resultado de outras 

importantes funções exercidas por Timp1, não relacionadas à inibição de MMPs. De 

fato, tem sido comumente demonstrado que essa molécula pode induzir proliferação, 

sobrevivência celular, diferenciação de inúmeros tipos celulares (Chesler et al., 1995; 

Guedez et al., 1998), regulação da angiogênese (Bloomston et al., 2002; Ikenaka et 

al., 2003) e da apoptose (Kossakowska et al., 1991; Oelmann et al., 2002) através de 

mecanismos aparentemente independentes das MMPs. Neste sentido, Li e 

colaboradores (2003 e 2005) mostraram que a expressão de Timp1 protege células 

epiteliais de mama e linfócitos humanos de diferentes estímulos que induzem a 

apoptose, incluindo anoikis. 

As proteínas multifuncionais Timps são secretadas na MEC e podem ser 

encontradas próximas à superfície celular quando associadas com alguma proteína 

ligada à membrana (Backer et. al., 2002). Estudos de ligação demonstraram que 

Timp2 interage com α3β1 integrinas na superfície de células endoteliais humanas e 

outros estudos observaram a presença de Timp1 na superfície de células humanas de 

leucemia mielóide crônica e de queratinócitos (Bertaux et. al., 1991; Avalos et. al., 
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1988). Esses achados apontam para a existência de parceiros de ligação para Timps 

na superfície celular e sugerem que essas ligações estariam regulando processos 

fisiológicos. Tan e colaboradores (2003) demonstraram que a neuroproteção mediada 

por Timp1 em neurônios hipocampais mantidos em cultura estava associada à 

restrição de glutamato e aumento dos níveis de cálcio intracelular, sugerindo que 

Timp1 extracelular estaria se ligando a receptores de glutamato e modulando assim os 

níveis de cálcio intracelular.  

Para avaliar a presença de Timp1 na superfície celular da linhagem melan-a e 

nas suas linhagens derivadas, foram feitos extratos enriquecidos de membrana e a 

expressão de Timp1 foi analisada através do ensaio de Western Blot. A FIGURA 6 

mostra que a proteína Timp1 encontra-se na membrana celular da linhagem 4C que 

corresponderia à lesão pré-maligna e das linhagens de melanoma 4C11- (não 

metastático) e 4C11+ (metastático). Esses dados estão de acordo com dados prévios 

obtidos em nosso laboratório que mostram que a linhagem de melanócitos murinos 

melan-a não expressa Timp1 e que sua expressão é somente observada a partir da 

linhagem pré-maligna 2C (Ricca et. al., 2009). 

Para determinar se Timp1 é secretado nas linhagens que representam 

diferentes fases da gênese do melanoma, o sobrenadante das células melan-a, 4C e 

4C11+ foi coletado e a presença de Timp1 foi avaliada através do ensaio de Western 

blot. A FIGURA 7 mostra a presença de Timp1 no sobrenadante das linhagens pré-

maligna 4C e de melanoma 4C11+, mas não no sobrenadante da linhagem de 

melanócitos murinos melan-a. Para demonstrar que Timp1 no sobrenadante estaria 

modulando processos fisiológicos, como anoikis, melanócitos murinos melan-a foram 

mantidos em suspensão durante 96 horas na presença de meio condicionado das 

células 4C11+ (que contém Timp1) na presença ou ausência de anticorpo 

neutralizante para Timp1 e, em seguida, a viabilidade celular foi avaliada. Como 

podemos observar na FIGURA 13, melanócitos melan-a desaderidos na presença de 

meio condicionado de células de melanoma 4C11+ resistem mais ao anoikis do que 

aqueles desaderidos na presença de meio condicionado dos próprios melanócitos 

melan-a. Além disso, o aumento na resistência ao anoikis conferido pelo meio 

condicionado das células de melanoma é impedido na presença de anticorpo 

neutralizante anti-Timp1, demonstrando que a presença de Timp1 no sobrenadante 

confere resistência ao anoikis aos melanócitos melan-a. 

A expressão de Timp1 está inversamente correlacionada com a suscetibilidade 

à morte celular programada (apoptose) em várias linhagens de linfoma de Burkitt 

(Guedez et. al., 1998). Estes estudos demonstraram que o tratamento com Timp1 

recombinante ou a transfecção dessas células com Timp1 reduziu a suscetibilidade à 
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apoptose (via intrínseca e extrínseca), inibiu a atividade de caspase-3 e manteve a 

síntese de DNA durante 5 dias em condições de cultura livres de soro. Anticorpos que 

neutralizam Timp1 bloquearam estes efeitos, sugerindo um mecanismo autócrino de 

Timp1.  

Timp1 também inibiu apoptose e anoikis em células epiteliais de mama 

humana in vitro. Fridman e colaboradores (1999) demonstraram que a superexpressão 

de Bcl-2 aumentou os níveis da proteína Timp1 em linhagens epiteliais de mama 

(MCF10A e MCF7), enquanto que a expressão de Timp2 ou MMP não teve nenhum 

efeito. Além disso, a superexpressão de Timp1, tanto celular quanto extracelular, nas 

células MCF10A transfectadas com Timp1 conferiu resistência ao anoikis. Estes 

achados mostraram que, em células normais, a atividade anti-apoptótica de Timp1 não 

é dependente da capacidade de estabilizar interações célula-matriz e é independente 

da função de inibir MMPs. Outro estudo demonstrou que Timp1 é capaz de ativar as 

vias de sinalização FAK, PI3K e ERK, protegendo assim as células da morte celular 

induzida por vias intrínseca e extrínseca (Liu et. al., 2003). Estes estudos indicam que 

tanto Timp1 solúvel quanto celular medeia ativação de vias de transdução de sinais 

específicas e protege as células de diversos tipos de morte celular independente da 

sua atividade inibitória de metaloproteinases.  

Em nosso modelo, a resistência ao anoikis é uma característica das células 

transformadas e demonstramos que Timp1 secretado confere resistência ao anoikis, 

mas pouco se sabe por qual mecanismo Timp1 estaria modulando vias de 

sobrevivência. Para tentar elucidar o mecanismo pelo qual Timp1 exerce funções 

independentes de MMPs, analisamos sua interação com moléculas presentes na 

membrana celular. 

Em condições normais as células encontram-se associadas com células 

vizinhas e com a MEC. Este contato com a matriz garante não somente suporte físico 

para a adesão das células, mas também informações necessárias para proliferação, 

diferenciação, migração e sobrevivência celular (Adams & Watt, 1993; Hay, 1993; 

Lukashev & Werb, 1998). As integrinas são uma família de macromoléculas 

mediadoras da adesão celular e reguladoras da angiogênese e da homeostasia 

vascular. Fornecem interação física com a matriz extracelular necessária para a 

adesão, migração, posicionamento celular e indução de eventos sinalizadores 

essenciais para a sobrevivência, proliferação e diferenciação celular. Van Belle e 

colaboradores (1999) demonstraram que o aumento na expressão de integrinas está 

correlacionado com a progressão do melanoma e diversos estudos demonstraram 

alteração no padrão de expressão de integrinas em vários tumores malignos (Mortinari 

et. al., 1995; Shaw et. al., 1996). Neste trabalho, nós observamos aumento na 
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expressão de 1-integrinas na superfície celular da linhagem de melanoma 

metastático 4C11+ (FIGURA 8A), correlacionando assim a expressão de 1-integrinas 

com malignidade neste modelo. Weaver e colaboradores (1997) demonstraram que 

células de carcinoma mamário T4-2 apresentam aumento da expressão de 1-

integrinas na superfície celular e que estes níveis aumentados estão associados com 

a perda de controle de crescimento e alteração na morfologia. Além disso, a redução 

da atividade das β1-integrinas na superfície celular foi suficiente para reverter o 

fenótipo tumoral destas células. A superexpressão e a sinalização alterada de 1-

integrinas têm sido relatadas em cânceres primários e metastáticos de mama, colón, 

pele e próstata (Fujita et. al., 1995; Leppa et. al., 1995; Mortinari et. al., 1995; Shaw et. 

al., 1996). Além de sua correlação com aumento da agressividade do tumor, o 

aumento de β1-integrinas também parece estar relacionado com diminuição da 

sobrevida do paciente (Friedrichs et. al., 1995). Recentemente, um estudo demonstrou 

que a inibição de 1-integrinas induziu apoptose em células de câncer de mama e 

inibiu o crescimento tumoral (Parck et. al., 2006). 

As  1-integrinas estão presentes principalmente na superfície celular 

integrando a célula com a matriz extracelular. Para observar o padrão de localização 

das 1-integrinas na linhagem de melanócitos murinos melan-a, na linhagem pré-

maligna 4C e nas linhagens de melanoma 4C11- e 4C11+, foi realizado o ensaio de 

imunofluorescencia indireta, onde as células foram marcadas com anticorpo específico 

anti-1-integrinas. Na FIGURA 8B, observamos a presença de 1-integrinas na 

superfície celular em todas as linhagens estudadas. Como citado acima, integrinas 

também podem se encontrar associadas com Timps na superfície celular. 

CD63 é um membro da família das tetraspaninas e está presente nos 

endossomos tardios e membranas de lisossomos, sendo também conhecido como 

proteína associada à membrana de lisossomos (LAMP-3) (Metzelaar & Nieuwenhuis, 

1991). Foi primeiro identificado como uma glicoproteína de ativação plaquetária 

(Pltgp40) (Hildreth et al, 1991) e depois foi visto ser idêntico ao ME491, um antígeno 

associado ao melanoma humano (Hotta et al, 1988). Recentemente, demonstrou-se 

aumento da expressão de CD63 em linfócitos ativados, especialmente na superfície 

celular, sugerindo participação de CD63 na ativação de células T e transmissão de 

sinais de sobrevivência celular quando estimulados com anticorpo anti-CD63 

(Pfistershammer et al, 2004).  

Na membrana plasmática, membros da família das tetraspaninas, incluindo 

CD63, CD82 e CD151, interagem com moléculas de adesão, incluindo integrinas, e 

modulam vias de transdução de sinais intracelulares que regulam adesão, motilidade e 
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sobrevivência (Berditchevski, 2001; Yunta et. al., 2003). Há relatos que indicam que 

CD63 pode regular tanto positiva como negativamente a atividade de integrinas 

(Hemler, 2001). CD82 parece exercer papel de supressor de metástases, inibindo a 

sinalização de integrinas (Kovalenko et. al., 2005), enquanto que CD151 parece 

manter as integrinas na conformação ativa, aumentando assim a adesão das células à 

matriz extracelular (Tonoli et. al., 2005).  

As tetraspaninas também interagem com várias proteínas da superfamília das 

imunoglobulinas, fatores de crescimento e receptores de fatores de crescimento 

(Hemler, 2001). A pequena cauda citoplasmática do CD63 interage com moléculas de 

sinalização incluindo fosfatidilinositol 4-Kinases (PI4-k) e Src (Berditchevski et al, 1997; 

Yauch & Hemler, 2000; Heijnen et al., 2003). Também existem evidências sugerindo 

que CD63 regula vias de sinalização que envolvem proteínas como FAK, Gab2, PI3K 

e Akt (Berditchevski & Odintsova, 1999; Sugiura & Berditchevski, 1999; 

Pfistershammer et al., 2004; Kraft et al., 2005). 

Para analisar o padrão de expressão do CD63 no modelo de estudo, foi 

realizado o ensaio de Western Blot. Na FIGURA 9 podemos observar a presença da 

proteína CD63 em todas as linhagens, sobretudo nas linhagens de melanoma. Esse 

resultado está de acordo com dados publicados que relacionam CD63 com uma 

proteína presente principalmente nos estágios iniciais do melanoma (Pfistershammer 

et al, 2004).  

Recentemente, a proteína CD63 foi identificada em células epiteliais de mama 

humana como um parceiro de ligação de Timp1 na superfície celular (Jung et al., 

2006). Esses autores confirmaram, por microscopia confocal, a colocalização de 

Timp1 com CD63 e β1-integrinas e mostraram que a redução dos níveis de CD63 por 

shRNA resultou na redução da ligação de Timp1 e restaurou a formação acinar, 

polarização celular e apoptose. Outros autores demonstraram que CD63 regula 

algumas vias de sinalização celular envolvidas na atividade anti-apoptótica de Timp1 

(Berditchevski & Odintsova, 1999).  

Para verificar se Timp1, CD63 e 1 integrinas estavam interagindo nas 

linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+, ensaios de imunoprecipitação com extratos 

enriquecidos de membrana foram realizados, onde verificou-se que CD63 interage 

com Timp1 e 1-integrinas na lesão pré-maligna 4C e nas linhagens de melanoma não 

metastático 4C11- e metastático 4C11+ (FIGURAS 10B e 11). Na FIGURA 12, porém, 

observamos que Timp1 interage com 1-integrinas somente nas linhagens de 

melanoma (4C11- e 4C11+). Portanto, é possível sugerir que neste modelo a 

formação do complexo Timp1, CD63 e 1-integrinas possa ter um papel na aquisição 
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do fenótipo maligno, já que somente nas linhagens de melanoma observa-se a 

interação das três moléculas. 

Como já discutido, Timp1 parece regular vias de sinalização independente da 

sua atividade inibitória de MMPs. Esta outra função de Timp1 parece estar relacionada 

tanto com a quantidade de Timp1 ligado a MMPs e sua localização (solúvel ou 

pericelular), quanto com sua habilidade de se ligar a proteínas presentes na superfície 

celular, como CD63 (Chirco et. al., 2006). A ligação de Timp1 à proteína CD63 pode 

ativar vias de sinalização de sobrevivência celular mediadas por 1-integrinas, 

incluindo FAK e Src, que resultam na ativação da via de sinalização de PI3-K (Li et. al., 

1999, Lee et. al., 2003). PI3-kinase ativa AKT, que fosforila Bad, membro pró-

apoptótico da família Bcl-2, no resíduo Ser136 (Datta et. al., 1997). A forma fosforilada 

de Bad não permite sua interação com Bcl-2 ou Bcl-Xl, proteínas anti-apoptóticas, 

resultando na ativação de Bcl-2 e Bcl-Xl. De um modo similar, ERK e membros da 

família MAPK fosforilam a proteína Bad no resíduo Ser112, resultando na ativação de 

Bcl-2 e Bcl-Xl e aumento da sobrevivência celular (Scheid et. al., 1999). AKT e ERK 

também fosforilam fatores de transcrição, fatores de transdução e outras quinases 

(Kyriakis et. al., 1996, Robinson et. al., 1997) que são criticas na regulação da 

expressão gênica, síntese de proteínas, progressão do ciclo celular, regulando assim a 

sobrevivência celular.  

Sabemos que a presença de Timp1 no meio extracelular aumenta a resistência 

dos melanócitos ao anoikis (FIGURA 13). Para sinalizar sobrevivência, Timp1 deve 

interagir com proteínas presentes na superfície celular. Vimos que Timp1 interage com 

CD63 e β1-integrinas (FIGURAS 10B e 12). Dados da literatura mostram a 

importância dessa interação em células normais (Jung et. al., 2006), mas não 

sabemos qual o significado dessa interação em células tumorais. Um dado curioso é 

que a interação entre as 3 moléculas só foi observada nas linhagens tumorigênicas, 

sugerindo o papel desse complexo na aquisição do fenótipo agressivo. Dados do 

nosso laboratório mostram que a linhagem 4C é mais resistente ao anoikis que os 

melanócitos melan-a, indicando que talvez a interação entre CD63 e Timp1 já seja 

suficiente para iniciar vias de sinalização de sobrevivência.  

A tetraspanina CD63 e β1-integrinas podem estar presentes em lipid rafts 

(Berditchevski, 2001). Vários trabalhos associam CD63 no melanoma com diminuição 

da migração e da formação de metástases (Jang et. al., 2003; Radford et. al., 1997). 

Esse papel pode estar relacionado à localização e à interação com outras moléculas 

em domínios de membrana. Em nosso modelo não foi observado interação entre β1-

integrinas e Timp1 na linhagem que corresponderia à lesão pré-maligna, 4C. É 

possível que após um novo ciclo de desadesão, que levou à transformação destas 
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células e o estabelecimento das linhagens tumorigênicas, a composição dos domínios 

de membrana tenham sido alterados, ocorrendo a formação do complexo 

Timp1/CD63/β1-integrinas, ou seja, o impedimento de adesão ao substrato poderia 

resultar em modificações da estrutura plasmática e da composição dos lipid rafts 

levando a diferenças entre as interações observadas nas linhagens. Para uma melhor 

compreensão dos efeitos desencadeados pela diferentes interações entre Timp1, 

CD63 e 1-integrinas, será necessário analisar as vias de sinalização desencadeadas 

pela formação dos diferentes complexos e estabelecer o papel de CD63 na 

transformação maligna de melanócitos induzida pela perda de adesão ao substrato. 

A progressão tumoral está associada com mudanças nos glicoconjugados 

presentes na superfície celular. A presença de 1,6-N-acetillactosaminas é um dos 

padrões aberrantes de N-glicosilação observados durante a transformação maligna e 

sua adição é catalisada pela enzima N-acetilglucosaminiltransferase V (Mgat-V). 

Muitos estudos têm demonstrado associação entre aumento da atividade de Mgat-V, 

tumorigenicidade e aumento do potencial metastático, mas os mecanismos exatos 

ainda não foram elucidados. Guo e colaboradores (2005) mostraram que a deleção de 

de Mgat-V em camundongos e, consequentemente, a diminuição dos resíduos N-

ligados resultou em aumento dos níveis de 51 integrina, receptor de fibronectina, na 

superfície celular, com consequente aumento da adesão célula-matriz mediada por 

fibronectina e inibição da migração celular. Litynska e colaboradores (2005) 

observaram em duas linhagens de células de melanoma metastático, WM239 e A375, 

que o tratamento com o inibidor de glicosilação, swainsonine, aumentou em 70% e 

40% a adesão à fibronectina e sua migração foi diminuída em 40% e 50%, 

respectivamente, ou seja, a glicosilação aberrante pode estar influenciando as 

propriedades de adesão e de migração celular. Análises por citometria de fluxo 

utilizando a lectina vegetal L-PHA, que reconhece oligossacarídeos tri- e tetra-

antenares, nas linhagens melan-a, 4C, 4C11- e 4C11+ demonstraram aumento 

progressivo deste padrão aberrante de glicosilação na superfície celular ao longo da 

gênese do melanoma, sugerindo que a progressão tumoral está associada com o 

aumento dos níveis de N-glicosilação aberrante (FIGURA 14). Para verificar se há 

alteração na expressão do RNA mensageiro para Mgat-V no nosso modelo de estudo, 

a análise da expressão do gene foi realizada por Real-Time PCR. Foi constatado 

aumento progressivo na expressão de Mgat-V ao longo da transformação maligna dos 

melanócitos melan-a (FIGURA 15).  

Uma vez que diferentes trabalhos mostraram que 1-integrinas são um dos 

mais conhecidos alvos da ação de Mgat-V, analisamos se em nosso modelo as 1-
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integrinas carregam N-glicanos com ramificações do tipo 1,6. Para isso, as linhagens 

celulares foram tratadas com o inibidor de manosidade II, swansonine, e o padrão de 

expressão das 1-integrinas foi analisado por Western blot. O tratamento das 

linhagens celulares levou à maior migração eletroforética (menor peso molecular) das 

bandas correspondentes às 1-integrinas em todas as linhagens analisadas. As 

alterações mais evidentes foram observadas nas linhagens melan-a e 4C11+, no 

entanto, é importante enfatizar que a proporção entre as bandas de maior (com 

padrões mais complexos de glicosilação) e menor peso é maior na linhagem de 

melanoma metastático 4C11+ comparado à linhagem de melanócitos melan-a 

(FIGURA 16C).  

Para verificar se a N-glicosilação aberrante estaria relacionada ao fenótipo 

resistente ao anoikis, a linhagem de melanoma agressivo 4C11+ foi mantida em 

suspensão por 96 horas na ausência ou presença de 2g/mL de swansonine e, em 

seguida, foi realizado o ensaio de viabilidade celular (MTT). O tratamento com o 

inibidor de manosidade II sensibilizou as células 4C11+ ao anoikis (FIGURA 17). 

Esses resultados vão de encontro com dados da literatura que demonstram que 

baixos níveis de Mgat-V resultam em menor capacidade de migração de células 

tumorais e menor tumorigenicidade (Kim et. al. 2008). 

Um número cada vez maior de evidências indica que a presença de 

oligossacarídeos pode modular a ativação de integrinas (Gu et.al., 2003). Quando 

fibroblastos foram cultivados na presença de 1-deoximanojirimicim, um inibidor de α-

manosidade I que impede o processamento de oligossacarídeos N-ligados, α5β1 

integrinas imaturas foram observadas na superfície celular e a adesão dependente de 

fibronectina foi inibida. Este trabalho sugeriu que a N-glicosilação é essencial para a 

função de α5β1 integrina, já que a expressão alterada de N-glicanos na α5β1 estava 

contribuindo para as propriedades adesivas das células tumorais (Isaji et. al., 2006). 

Guo e colaboradores (2002) demonstraram que a migração celular e a invasão foram 

significantemente estimuladas nas células transfectadas com Mgat-V. Por outro lado, a 

deleção de Mgat-V em fibroblastos embrionários de camundongos resultou no 

aumento de clusters de integrinas e ativação da sinalização da proteína quinase C, 

que, por sua vez, aumentou a expressão na superfície celular de α5β1 integrina, 

resultando no aumento de adesão e diminuição da migração (Guo et. al, 2005). 

Apesar de Timp1/CD63 e β1-integrinas serem potenciais alvos de glicosilação 

por Mgat-V, sua possível influência na interação entre essas moléculas ainda precisa 

ser investigada em nosso modelo. 
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 A identificação de receptores na superfície celular para Timp1 é o primeiro 

passo para começar a entender outras funções de Timp1 além da sua atividade 

inibitória de MMPs. Neste trabalho nós observamos a interação diferencial de Timp1 

com CD63 e β1-integrinas em células normais e tumorais e que esta ligação pode 

estar regulando processos fisiológicos como anoikis. O entendimento deste processo e 

como ele é modulado durante a progressão da doença poderá ser de grande valia no 

desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas. 
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6. CONCLUSÃO 

Timp1 solúvel na linhagem melan-a confere resistência ao anoikis (FIGURA 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Esquema representando a capacidade de Timp1 de conferir resistência ao 
anoikis em linhagem de melanócito murino melan-a. Sobrenadante da linhagem de 
melanócito murino 4C11+ que contêm Timp1 solúvel torna células de melanócito murino 
resistentes ao anoikis. 

 

 

A ausência de interação entre CD63/ β1-integrinas/Timp1 na linhagem de 

melanócitos murinos melan-a pode estar relacionada à ausência de sinalização celular 

eficiente para sobrevivência. Já na linhagem que corresponde à lesão pré-maligna dos 

melanócitos, 4C, observa-se a interação entre CD63/β1-integrinas e CD63/Timp1, o 

que poderia iniciar vias de sinalização para sobrevivência celular, já que a linhagem 

4C é mais resistente ao anoikis quando comparada com sua linhagem parental melan-

a. Nas linhagens de melanoma murino 4C11- e 4C11+, forma-se o complexo CD63/ 

β1-integrinas/Timp1, o que poderia resultar em ativação mais eficiente dos sinais de 

sobrevivência celular, conferindo a estas células maior resistência ao anoikis 

(FIGURA19). 
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FIGURA19. Esquema representando o padrão de interação entre CD63/β1-
integrinas/Timp1 ao longo da gênese do melanoma. Na linhagem de melanócitos melan-a 
não há interação entre CD63/β1-integrinas/Timp1. Na linhagem intermediária 4C, Timp1 se 
associa com CD63, mas não com β1-integrinas e CD63 interage com β1-integrinas. Nas 
linhagens de melanoma ocorre a formação do complexo CD63/β1-integrinas/Timp1, o que 
poderia estar relacionado à maior ativação de sinais de sobrevivência celular. 

 

O aumento de N-glicosilação aberrante é progressivo ao longo da gênese do 

melanoma. Neste modelo, células de melanoma metastático apresentam β1-integrinas 

com ramificações do tipo β1,6-N-acetilactosamina e este padrão de N-glicosilação 

aberrante pode estar conferindo às células de melanoma resistência ao anoikis já que 

o tratamento com o inibidor de manosidase II, swansonine, sensibilizou estas células 

ao anoikis.  
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