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8.3 Resumos apresentados  

 Ao longo deste trabalho, alguns resumos foram submetidos e 

apresentados em formato de pôster em congressos e simpósios.  

 

1) Resumo enviado e apresentado no 55º Congresso Brasileiro de 

Genética (2009): 

“Desenvolvimento de modelo animal e construção de partículas 

adenovirais com código para shRNAs contra o RNA do gene E2f1 para 

estudo de melanoma” 

Oliveira, MT¹; Pujiz, RS¹; Strauss, BE²; Vasques, LR¹ 

¹Depto de Bioquímica – Universidade Federal de São Paulo 
²Instituto do Coração – Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo 
 
Palavras chave: adenovírus, E2F1, RNAi, melanoma. 

 

E2F1 é um fator de transcrição com papel fundamental na progressão do ciclo 

celular em mamíferos, pois ativa genes que participam da síntese de DNA. A 

disfunção de sua via de regulação pode acarretar em proliferação exacerbada, onde a 

superexpressão de E2F1 é um fator comum em diferentes tipos de tumores, incluindo 

melanomas. A inibição da expressão de E2F1 através de RNA de interferência como 

tratamento para a diminuição da proliferação de tais células é bastante promissora. 

Deste modo, foram objetivos deste trabalho: (a) desenvolver partículas adenovirais 

para a inativação do gene E2f1, por RNA de interferência (AdshE2f1); (b) validar a 

construção das partículas adenovirais com código para shE2f1; (c) desenvolver 

modelo animal para o tratamento de melanoma, utilizando células B16mCAR, 

derivadas de melanoma de camundongos C57/BL6 e que superexpressam o receptor 

CAR, que media a entrada das partículas adenovirais.  

 As partículas adenovirais foram produzidas através da transfecção do 

plasmídeo pAdRSVLacZ em células empacotadoras HEK293.  Sucessivas passagens 

de vírus foram obtidas por amplificação até a obtenção da passagem P4, onde seu 

título foi mensurado. A partir de seqüências previamente validadas em trabalho 
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anterior, iniciou-se a construção de plasmídeos pAdshE2f1 e pAdshGFP (controle), 

com código para shRNA contra o gene E2f1 e GFP respectivamente, obtendo-se 

partículas virais dos mesmos, como o descrito acima. 

 A eficiência da construção AdshE2f1 em inativar o gene E2f1 foi verificada em 

células SMC-aorta, a análise da expressão de E2f1 mostrou que houve uma 

diminuição em cerca de 40% a 50%, quando comparada com o controle (qRT-PCR), 

demonstrando que os vetores virais construídos são competentes para promover a 

diminuição da expressão gênica. No entanto, a transdução viral ainda deve ser 

melhorada, para que haja aumento da eficiência da inativação. Para tanto, nova 

produção viral foi obtida e a eficiência de transdução foi averiguada em células 

B16mCAR, com AdRSVLacZ, onde observou-se uma melhora na mesma, já que 

aproximadamente 90% das células foram transduzidas. Assim, estão em andamento 

os experimentos utilizando-se a nova produção viral para AdshE2f1. 

Para o desenvolvimento do modelo animal foram selecionados camundongos 

machos da linhagem C57/BL6, com 10 semanas de idade. Uma curva de crescimento 

de células de melanoma in vivo foi realizada, a fim de se padronizar a quantidade ideal 

de células a serem injetadas em uma das patas posteriores, e as patas contralaterais 

foram utilizadas como controle. Para tanto, diferentes quantidades de células foram 

injetadas 5x104, 105, 5x105 e 106 nos animais; e pôde-se determinar a quantidade ideal 

em 5x105 células/animal, para acompanhamento do crescimento tumoral.   

Desta forma, a função de E2f1 pode ser averiguada no sistema desenvolvido 

neste trabalho, bem como o mesmo pode contribuir para estudos futuros de outros 

genes relacionados à proliferação celular. 

  

2) Resumo enviado para o IV Simpósio Multidisciplinar de Células tronco e 

Terapia Celular e Gênica da UNIFESP (2010): 

“Utilização de partículas adenovirais com código para shRNAs contra o 

RNA do gene E2f1 para estudo de melanoma in vitro e in vivo” 

Oliveira, MT¹; Schoof, CR²; Vasques, LR¹ 

¹Depto de Bioquímica – Universidade Federal de São Paulo 
²Depto de Genética – Universidade de São Paulo 
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Palavras chave: E2F1, adenovírus, RNAi, melanoma. 

 

E2F1 é um fator de transcrição com papel fundamental na progressão do ciclo 

celular em mamíferos, pois ativa genes que participam da síntese de DNA. A 

disfunção de sua via pode acarretar em proliferação exacerbada, onde a 

superexpressão de E2F1 é um fator comum em diferentes tipos de tumores, incluindo 

melanomas. A inibição da expressão de E2F1 por RNAi, como tratamento para 

diminuir a proliferação, é bastante promissora. Foram objetivos deste trabalho: (a) 

desenvolver e validar a construção de adenovírus para a inativação do gene E2f1, por 

RNAi; (b) averiguar a eficiência de modelos in vitro para inativação de E2f1; (c) 

desenvolver modelo in vivo, utilizando células B16mCAR, derivadas de melanoma de 

C57/BL6 e que superexpressam o receptor CAR. 

 As partículas adenovirais foram produzidas através da transfecção dos 

plasmídeos pAdRSVLacZ, pAdshE2f1 (contra o gene E2f1) e pAdshGFP (controle) em 

células HEK293. Sucessivas passagens foram obtidas por amplificação até a obtenção 

da passagem P4, onde seus títulos foram mensurados.  

 A eficiência da construção AdshE2f1 foi verificada em células SMC-aorta, e a 

análise da expressão de E2f1 mostrou diminuição em cerca de 50%, quando 

comparada ao controle (qRT-PCR), demonstrando que os vetores são competentes 

para promover a diminuição da expressão gênica. Afim de se obter um aumento desta 

eficiência, nova produção viral foi realizada e averiguada em células B16mCAR, com 

AdRSVLacZ, onde observou-se melhora, já que aproximadamente 90% das células 

foram transduzidas. Em estudos in vitro, observou-se diminuição da expressão de 

E2f1 em cerca de 60% (qRT-PCR), e de aproximadamente 80% na expressão da 

proteína de E2f1 (Western Blot), ambas comparadas ao controle. 

Para estudos in vivo foram selecionados camundongos machos C57/BL6. Uma 

curva de crescimento tumoral foi realizada, a fim de se padronizar a quantidade ideal 

de células a serem injetadas em uma das patas posteriores, sendo as contralaterais o 

controle. Diferentes quantidades de células foram testadas 5x104, 105, 5x105 e 106; e 

determinou-se a quantidade ideal em 5x105 células/animal. Em testes preliminares, 

com 5x105, observou-se redução do melanoma em aproximadamente 50%, quando 

comparados os animais com AdshE2f1 em relação aos controles (AdshGFP). No 

entanto, os resultados ainda devem ser melhorados, para que haja aumento da 
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eficiência da inativação in vivo, podendo contribuir para estudos futuros de melanoma 

e de outros genes relacionados à proliferação celular. 

 

3) Resumo enviado e apresentado no 56º Congresso Brasileiro de 

Genética (2010): 

“RNA de interferência: ferramenta para o estudo da função do gene E2F1 no 

mecanismo celular de reparo ao dano no DNA”  

Oliveira, MT¹; Schoof, CRG2; Menck, CFM3; Vasques, LR¹ 

¹Depto de Bioquímica – Universidade Federal de São Paulo 
²Depto de Genética – Universidade de São Paulo 
3Depto de Microbiologia – Universidade de São Paulo 
 
Palavras chave: E2F1, RNAi, apoptose, reparo de DNA. 
 

E2F é uma família de fatores de transcrição composta por oito genes, E2F1 a 

E2F8. E2F1 apresenta papel fundamental na progressão do ciclo celular em 

mamíferos, uma vez que é responsável pela ativação de genes que participam da 

síntese de DNA. E2F1 é regulado pela proteína Rb que, ao liberar este fator, promove 

a proliferação celular. Além disso, E2F1 atua em outra via antagônica, promovendo a 

apoptose. Assim, foram objetivos deste trabalho: (a) inativar o gene E2F1 através de 

RNA de interferência em diferentes linhagens humanas deficientes em reparo de DNA; 

(b) analisar seu efeito na apoptose induzida por radiação ultravioleta (UVB). 

Duplexes de siE2F1 foram inicialmente utilizados para verificação da eficiência 

da inativação gênica em linhagem humana de fibroblastos transformados (MRC5). A 

eficiência dos duplexes de siE2F1, com o uso de oligofectamina como veículo, 

mostrou ser bastante satisfatória, onde observou-se que a análise da expressão de 

E2F1 estava diminuída em 73% a nível de mRNA (qRT-PCR) e 78% a nível protéico 

(Western Blot). 

Após a confirmação da eficiência da inativação, foram iniciados experimentos 

em linhagens de células deficientes em reparo ao dano de DNA (XPA e XPC). Células 

XPA não mostraram redução no nível do mRNA, porém houve diminuição de 

aproximadamente 60% na expressão da proteína E2f1 (Western Blot), ambas quando 

comparadas ao controle. A eficiência da inativação de E2F1 na linhagem XPC foi 
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semelhante, onde na análise por qRT-PCR e por Western Blot pode-se observar 

redução de cerca de 50%, quando comparadas ao controle. Pode-se averiguar, 

portanto, que a inativação por RNAi é uma potente ferramenta para o estudo da 

função gênica de E2F1. 

Para o ensaio de apoptose foi quantificada a população sub-G1, através de 

citometria de fluxo (Guava Express Plus). Para tanto, células das diferentes linhagens 

foram tratadas com siE2F1 e irradiadas com doses de UVB previamente estipuladas, 

utilizando-se de células não irradiadas como controle. Após a irradiação, observou-se 

leve aumento da morte celular nas linhagens XPA e XPC, sugerindo que a ausência 

de E2F1 não promoveu uma significativa diferença em relação a apoptose nas células 

deficientes em reparo ao dano no DNA, quando comparadas às células proficientes 

em reparo, indicando que E2F1 está à montante da via de NER. Entretanto, os 

resultados aqui obtidos surpreendem, pois após a irradiação, células deficientes e 

proficientes em reparo, tratadas com siE2F1, apresentaram um aumento de morte, 

apesar de E2F1 ser um fator de transcrição  pró-apoptótico, sugerindo que o mesmo 

protege a célula da apoptose após irradiação com UVB. 

 

 

Apoio financeiro: FAPESP e CAPES 
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