
105 

 

 



106 

 

 



107 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2009. 

 

 

Ilmo. Sr.  

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

 

 

 Venho por meio desta solicitar as seguintes alterações no projeto de pesquisa 

intitulado: “ Uso de interferência por RNA para a análise da função do gene E2F1 

na progressão do ciclo celular em células tumorais “ – CEP 1884/07: 

 

Pesquisadora responsável: Drª Luciana dos Reis Vasques 

Co-investigadores: Maria Theresa de Oliveira  

 

OBJETIVOS: E2f1 e seu papel na proliferação celular em células tumorais in vitro e in 

vivo. 

 

RESUMO: Neste projeto, 5x10
4 

células B16mCAR, derivadas de melanoma de 

camundongo C57/BL6, serão misturadas à construção adenoviral com código para o 

RNA de interferência contra o gene E2f1, AdsiE2F1, e posteriormente injetadas em uma 

das patas inferiores por via sub-cutânea. Após um período de aproximadamente 2 

semanas haverá formação de um tumor de aproximadamente 1cm sob a pele da pata do 

animal, e por este motivo não deverá causar dor intencional , bem como não deverá 

afetar a locomoção e demais atividades do animal, uma vez que as células tumorais 

estarão restritas à região onde foram injetadas. Após este período o animal será 

eutanasiado em câmara de CO2 e o tumor será removido. O tumor será então analisado 

quanto ao seu tamanho, peso e expressão do gene E2F1, bem como outros genes 

envolvidos na cascata de eventos da proliferação celular, como as ciclinas A e E, através 

de PCR em tempo real. Como controle serão utilizadas células B16mCAR misturadas 

com o adenovírus com código para o gene repórter LacZ, além do controle scrambled 

para a interferência por RNA, AdsiGFP. 

 

OBJETIVO ACADÊMICO: Pós-graduação (mestrado) – projeto da aluna Maria 

Theresa de Oliveira, cód. Matrícula 52336, regularmente matriculada no curso de pós-

graduação do departamento da Clínica Médica, sob a orientação do Prof. Dr. Hugo 

Pequeno Monteiro, bolsista Capes. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Drª Luciana dos Reis Vasques 

Pesquisadora responsável pelo Projeto  
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