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RESUMO 

Borges, A.C. Expressão de um fragmento da miosina Va inibe o crescimento de 

tumores de melanoma induzidos em modelo animal. 2012. Tese de Doutorado – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

A miosina Va é uma proteína motora envolvida no transporte e posicionamento de 

vesículas, organelas e mRNA. Além disso, postulou-se que a miosina-Va atua no 

seqüestro do fator pró-apoptótico, Bmf, no citoesqueleto de actina. Pesquisas 

realizadas em nosso laboratório demonstraram que um fragmento da miosina Va 

(MVaf), que corresponde ao sítio ligante de DLC2-Bmf, é capaz de induzir intensa 

apoptose em células de melanoma e de carcinoma in vitro. O presente trabalho teve 

por objetivo principal avaliar o potencial do MVaf como agente antitumoral, através de 

abordagens de terapia gênica em modelo animal. Foram geradas linhagens 

estabilizadas e com expressão controlada pelo sistema Tet-ON onde a expressão de 

EGFP ou EGFP-MVaf é induzida com a adição de doxiciclina. Essas linhagens foram 

testadas quanto à porcentagem de morte por apoptose e ativação de caspases. 

Tumores foram induzidos em camundongos C57BL/6 por inoculação subcutânea de 

células tumorigênicas positivas ou não para a expressão de EGFP-MVaf. Também 

foram utilizadas linhagens de fibroblasto embrionário murino selvagem (MEFs WT) e 

nocautes para os fatores Bim/Bmf e Bax/Bak (MEFsBim-/-,Bmf-/-; MEFsBax-/-,Bak-/-) para 

estudos do mecanismo de ação do fragmento da miosina Va. Observou-se que a 

adição de butirato de sódio potencializa a expressão de EGFP-MVaf e, 

conseqüentemente, o efeito pró-apoptótico desse fragmento e que essas células são 

mais sensíveis aos quimioterápicos etoposídeo e taxol, apresentando maior 

susceptibilidade à apoptose. Verificou-se que a expressão de EGFP-MVaf em células 

de tumores de melanoma induzidos em camundongos C57BL/6J dificulta o 

crescimento desses tumores. Quanto ao estudo com MEFs, observou-se que células 

nocautes para os fatores pró-apoptóticos Bim/Bmf e Bax/Bak são menos susceptíveis 

à morte induzida pelo fragmento da miosina Va. Indução da expressão de MVaf 

desencadeia a liberação da proteína pro-apoptótica Smac (fusionada ao repórter 

fluorescente Cherry)  do espaço intermembranas da mitocôndria para o citoplasma 

sugerindo que a morte apoptótica induzida por MVaf requer a permeabilização da 

membrana mitocondrial externa (MOMP). Concluindo, os dados apresentados aqui 

nos permitem propor o MVaf como uma molécula promissora para o desenvolvimento 

de novas abordagens terapêuticas contra o câncer. 

Palavras-chave: terapia gênica, apoptose, miosina Va, melanoma, câncer, Tet-On. 



ABSTRACT 

Borges, A.C. Expression of a proapoptotic myosin Va fragment inhibits 

melanoma tumor growth in animal model. 2011. Ribeirão Preto Medical School, 

University of São Paulo. 

 

Myosin Va is a motor protein involved in the transport and positioning of vesicles, 

organelles and mRNA. Additionally, myosin-Va has been implicated in the sequestering 

of a proapoptotic factor, Bmf, to the actin cytoskeleton. Research in our laboratory 

demonstrated that a fragment of myosin Va (MVaf), which corresponds to the binding 

site of DLC2-Bmf, is capable to induce intense apoptosis in melanoma and carcinoma 

cells in vitro. Here, our goal was to assess the potential of MVaf as antitumor agent, 

through gene therapy approaches in animal models. We generated Tet-ON controlled 

B16-F10 melanoma cells whose expression of EGFP or EGFP-MVaf is induced with 

the addition of doxycycline. These cells were tested for apoptotic death and activation 

of caspases, and were used to induce tumors in C57BL/6J mice by subcutaneous 

inoculation. We also used cell lines of murine embryonic fibroblasts, wild-type (MEFs 

WT) and knockouts for the proapoptotic proteins Bim/Bmf or Bax/Bak (MEFsBim-/-,Bmf-/-, 

MEFsBax-/-,Bak-/-), to study the mechanism by which MVaf induces apoptosis. We 

observed that addition of sodium butyrate to the cultures enhances the EGFP-MVaf 

expression and, consequently, the pro-apoptotic effect of this fragment. Treated cells 

were more sensitive to the chemotherapeutic drugs etoposide and taxol, showing a 

higher susceptibility to apoptosis. Moreover, in vivo induction of EGFP-MVaf 

expression retards growth of B16-F10 melanoma tumors in mouse model. As for the 

study with MEFs, we observed that cells knockout for the proapoptotic factors Bim/Bmf 

or Bax/Bak are less susceptible to death induced by MVaf than wild-type MEFs. 

Accordingly, we showed that MVaf expression triggers release of the proapoptotic 

protein Smac (tagged with the fluorescent protein Cherry) supporting the involvement 

of the mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) in the MVaf-induced 

apoptotic death response. In conclusion, these data lead us to propose MVaf as a 

promising molecule for the development of new therapeutic approaches against 

cancer. 

Keywords: gene therapy, apoptosis, myosin Va, cancer, melanoma, Tet-ON. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é um dos principais 

problemas de saúde, matando só no ano de 2008 mais de 7 milhões de pessoas em 

todo o mundo, o que representa 13% do total de mortes nesse período (World Health 

Organization, 2012). No Brasil, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) para o ano de 2012 ocorrerão 518.510 casos novos de câncer, dos 

quais, o principal a acometer a população brasileira será o câncer de pele não 

melanoma (134 mil casos novos), seguido pelas neoplasias malignas da próstata (60 

mil casos novos) e da mama feminina (53 mil casos novos).  

 O câncer de pele do tipo melanoma atingirá em torno de 6.230 pessoas no 

mesmo período. Embora o câncer de pele tipo melanoma represente apenas 4% dos 

cânceres de pele, é o mais grave devido ao seu alto poder metastático. Quando a 

metástase ocorre, o melanoma é incurável na maioria dos casos. A sobrevida média 

estimada em cinco anos é de 56% para os países em desenvolvimento e 73% para 

países desenvolvidos (Instituto Nacional de Câncer, 2007). 

 

TERAPIAS NO COMBATE AO CÂNCER 

 Para muitos tipos de câncer, por exemplo, o melanoma, a cirurgia continua 

sendo o tratamento mais indicado. A radioterapia e a quimioterapia clássicas são 

aplicadas dependendo do estágio do câncer (Instituto Nacional de Câncer, 2007). 

 Porém, nas últimas décadas, novas terapias vêm surgindo como fortes 

promessas para a obtenção de resultados efetivos no combate de neoplasias. A 

terapia gênica, por exemplo, consiste na inserção de genes funcionais em células e 

traz esperança de tratamento para um grande número de doenças, das hereditárias e 

degenerativas às diversas formas de câncer e doenças infecciosas (Cemazar et al., 

2002). Atualmente, 64,6% dos protocolos clínicos de terapia gênica estão relacionados 

com o tratamento do câncer (Tabela 1), demonstrando que esta é uma das áreas que 
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vêm ganhando destaque. A China aprovou, recentemente, a primeira terapia de vírus 

oncolítico para o tratamento do câncer, utilizando adenovírus deficiente no gene E1B. 

As células cancerosas que carecem de p53 são permissivas à replicação viral e são 

condenadas à morte lítica. No entanto, uma das limitações dessa terapia é que o 

sistema imune reage e inativa o vírus, portanto a efetividade depende da alta 

capacidade replicativa necessária para morte lítica rápida. Outra limitação é que se 

aplica apenas ao tratamento de câncer que apresenta perda de p53. Sendo assim, a 

estratégia de entrega direcionada de uma forte molécula pró-apoptótica à célula 

tumoral pode complementar essa abordagem. 

Tabela 1: Panorama dos protocolos clínicos de terapia gênica no mundo* 

Indicações Número de protolocos Porcentagem % 
Câncer 1107 64,6 

Doenças cardiovasculares 146 8,5 

Doenças monogênicas 143 8,3 

Doenças infecciosas 138 8,1 

Genes marcadores 50 2,9 

Voluntários saudáveis 40 2,3 

Doenças neurológicas 35 2,0 

Doenças oculares 23 1,3 

Doenças inflamatórias 13 0,8 

Outros 19 1,1 

Total 1.714 100 

* Fonte: The Journal of Gene Medicine Website, Jan/2012. http://www.abedia.com/wiley/indications.php 

 Muitas terapias anticâncer estão sendo desenvolvidas, baseadas no princípio 

de modular a expressão ou a atividade de fatores que contribuem para a apoptose de 

células tumorais. Em um tipo de abordagem, a quimiossensibilidade aumentada pode 

ser realizada por terapia gênica, distribuindo fatores de transcrição que respondem a 

agentes danificadores de DNA, como p53 e E2F-1. A quimiorresponsividade também 

pode ser aumentada por terapia gênica usando a proteína E1A adenoviral que 

concede uma série de efeitos antitumorais, incluindo a indução de apoptose, podendo 

ser distribuída de maneira seletiva a um tumor, usando-se um vetor adenoviral 

replicante. Em outro tipo de abordagem, genes pró-apoptóticos podem ser 
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introduzidos nas células tumorais para aumentar a quimiossensibilidade (Waxman and 

Schwartz, 2003). 

 Outros métodos utilizados tratam da distribuição de drogas protéicas ou 

peptídicas e não mais de material genético. Por exemplo, drogas como “octreotide”, 

“lanreotide” e “vapreotide” que são peptídeos envolvidos no tratamento de tumores 

gastrointestinais e da glândula pituitária (Froidevaux and Eberle, 2002). A “L-

asparaginase” é uma enzima que inibe o crescimento de tumores pela quebra de 

asparagina, um aminoácido requisitado em grandes quantidades por muitos tipos de 

tumores (Asselin et al., 1999). O “trastuzumab” é um anticorpo humanizado contra 

determinados tipos de câncer de mama (Baselga and Albanell, 2001; Harries and 

Smith, 2002). Já o “Rituxan®” demonstrou ser altamente efetivo no tratamento de 

linfoma folicular (Marshall et al., 2001). Recentemente, foi liberado pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o uso do cloridrato de erlotinibe, um inibidor 

de tirosina quinase que vem apresentando resultados significativos no tratamento de 

pacientes com câncer de pulmão de não-pequenas células (CPNPC) (Mitsudomi, 

2010). 

ENVOLVIMENTO DA MIOSINA-VA NA APOPTOSE 

Estudos anteriores apresentaram evidências de que a miosina Va, motor 

molecular baseado em actina, parece possuir um papel preventivo da apoptose, 

seqüestrando fatores pró-apoptóticos ao citoesqueleto de actina (Puthalakath et al., 

2001), o que torna a miosina Va um interessante alvo de investigação para o 

desenvolvimento de terapias que atuem na regulação da apoptose. 

 Miosinas são mecanoenzimas que convertem energia química liberada por 

hidrólise de ATP em força mecânica ao longo dos filamentos de actina (Bahler, 2000). 

Esses motores, conhecidamente ou hipoteticamente, desenvolvem papéis 

fundamentais nas várias formas de motilidade em eucariotos tais como: migração 

celular, citocinese, fagocitose, desenvolvimento do cone de crescimento neural e 
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crescimento polarizado da célula, manutenção da forma celular, tráfego de organelas e 

partículas. Pelo menos 20 classes de miosinas já foram identificadas (para revisão 

Berg et al., 2001; Krendel and Mooseker, 2005) (figura 1). 

Puthalakath e colaboradores (2001) mostraram que a miosina V interage, via 

cadeia leve de dineína (DLC2), com a Bmf, um fator pró-apoptótico, ancorando-a ao 

citoesqueleto de actina e prevenindo sua interação com membros anti-apoptóticos da 

família Bcl2 (B-cell leukemia 2). A indução de perda de adesão leva à dissociação da 

DLC2/Bmf de sua parceira miosina V, possibilitando a interação de DLC2/Bmf com 

Bcl2 e o desencadeamento da apoptose (figura 2). 

 

 

Figura 1: Desenho esquemático hipotético da molécula de miosina V (à esquerda), onde 

estão representados os domínios estruturais das cadeias pesadas e cadeias leves de 
calmodulina e a cadeia leve essencial (ELC) associada ao pescoço. Os domínios da cauda estão 
representados com a cadeia leve de dineína (DLC2 em vermelho) associada à cauda medial. 
Imagem obtida por microscopia eletrônica (à direita), utilizando-se o método de sombreamento 

rotatório, da proteína miosina V purificada de cérebro de pintainhos (Cheney et al., 1993). 
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Figura 2: Modelo da participação da miosina Va em apoptose. Em condições normais, a 
DLC2 seqüestra a BMF no citoesqueleto de actina, via interação com miosina V. Quando há 
um estímulo que leva à perda da adesão celular, o complexo DLC2-Bmf desliga-se da miosina 
V, ficando livre no citosol, o que possibilita sua interação com os membros anti-apoptóticos da 
família Bcl2, inativando-os. Desta forma, engatilha-se a apoptose (“anoikis”) via Bmf. Baseado 
nos dados experimentais de Puthalakath e colaboradores (2001) e Izidoro-Toledo (2006). 

 

A DESCOBERTA DO EFEITO PRÓ-APOPTÓTICO DE UM FRAGMENTO DA MIOSINA VA 

(MVAF) 

No trabalho de Araújo (2003), realizado em nosso laboratório, foi selecionada 

uma região de menor conservação entre os três genes parálogos de miosina V 

(MYO5A, MYO5B, MYO5C) através do alinhamento múltiplo das seqüências de 

aminoácidos. Os estudos de interferência funcional mostraram que culturas de 

melanoma murino B16-F10 transfectadas com a construção derivada de miosina Va 

apresentaram um significativo declínio no número de células transfectadas ao longo do 

tempo, em comparação ao controle. Esse fragmento da miosina Va, representado na 

figura 3, foi então denominado de MVaf. 
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Figura 3: Representação do MVaf em esquema linear de domínios da miosina-Va. (A) 
Esquema linear da cadeia pesada de miosina V (Espreafico et al., 1992), destacando o 
fragmento 1274-1328 da cauda medial (MVaf). São mostradas as regiões de interação com 
ATP, actina e DLC2, o sítio de fosforilação para a CaM-quinase e sítios hipotéticos para 
Tirosina quinase. Baseado nos dados experimentais de Puthalakath e colaboradores (2001) e 
Araújo (2003). 

 O estudo mais detalhado do efeito do MVaf sobre a viabilidade celular, mostrou 

que as células expressando este fragmento em fusão com EGFP (enhanced Green 

fluorescent protein) apresentaram características morfológicas semelhantes à fase de 

execução de células apoptóticas, como forma esférica, acentuada marcação para F-

actina em forma de anel em sua periferia, formação de bolhas na superfície da 

membrana plasmática (blebbing) e núcleo pequeno ou fragmentado, além de picnose 

e fragmentação celular (para revisão sobre as características morfológicas da 

apoptose, ver Mills et al., 1999).  

Em ensaios de interação protéica in vitro, demonstrou-se que o MVaf é capaz 

de associar-se à DLC2, interação esta não ocorrida com o fragmento MVc (Araújo, 

2003).  

Demonstramos que a morte celular induzida por MVaf é do tipo apoptótica, 

através de marcação para anexina V e análise de características morfológicas por 

meio de microscopia eletrônica de varredura (figura 4) e vídeo-microscopia de time-

lapse (http://www.prometheus.fmrp.usp.br/timelapse/ ou na mídia que acompanha esta 

tese). Também demonstramos que MVaf é capaz de induzir intensa apoptose em 

células HeLa de carcinoma humano e melanoma murino mutante para a miosina Va, 

S91-Cloudman (Borges, 2007). Izidoro-Toledo (2006) também observou esse efeito 

pró-apoptótico do MVaf em células de linhagens WM, provenientes de melanoma 
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humano.  

 

 

Figure 4: Características morfológicas de células B16-F10 transfectadas com 
EGFP

MVaf. 

Em A, células B16-F10 de melanoma murino aderidas sobre lamínulas microgradeadas e 
observadas em microscopia ótica de contraste de fase; em B, identificação das células 
transfectadas com a construção 

EGFP
MVaf por microscopia ótica de fluorescência; em C, 

sobreposição de A e B; em D, microscopia eletrônica de varredura de uma célula transfectada 
com 

EGFP
MVaf. Pode-se se observar características morfológicas de morte celular por apoptose 

como a intensa formação de “blebbings” de membrana. 

O início dos estudos sobre o mecanismo de morte celular induzida por MVaf foi 

realizado em nosso laboratório por Izidoro-Toledo (2006) que comprovou o papel pró-

apoptótico do MVaf e sua dependência da liberação de citocromo c e ativação das 

caspases 9 e 3. Esse estudo também demonstrou que o MVaf interage com a DLC2 e 

que esse complexo é incapaz de se ligar simultaneamente à Bmf, sugerindo que a 

indução de apoptose por MVaf decorre do seqüestro da DLC2, o que promoveria a 

liberação de Bmf no citosol, possibilitando sua ligação à Bcl2 na mitocôndria e o 

desencadeamento da apoptose (figura 5).  

Além de interferir na interação DLC2-Bmf, é possível que o MVaf também 

interfira na ligação DLC1-Bim, liberando Bim, um outro fator pró-apoptótico, pois MVaf 

é capaz de interagir também com a DLC1 na mesma extensão que com DLC2 em 

ensaios de pull-down (Izidoro-Toledo, 2006). Estes dados estão em acordo com 

estudos prévios, que também demonstraram a capacidade de um fragmento da cauda 
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medial da miosina Va de se ligar à DLC1 ou DLC2, indistintamente, em ensaio de 

duplo-híbrido (Naisbitt et al., 2000). Sendo assim, essa interferência dupla, isto é, 

sobre as duas moléculas pró-apoptóticas BH3-only, poderia explicar a alta intensidade 

da resposta apoptótica ao MVaf (figura 5). 

Além disso, postulamos que o envolvimento de vias de sinalização de quinases 

pró-sobrevivência ou pró-apoptótica poderia também contribuir para a intensa 

atividade apoptótica induzida por MVaf, conforme ilustrado no modelo esquemático da 

figura 5. Vadlamudi e colaboradores (2004) demonstraram que a p21-activated kinase 

(PAK1), uma quinase pró-sobreviência ativada em resposta ao fator de crescimento 

epidermal (EGF), interage fisicamente com DLC1 e fosforila tanto a DLC1 como a Bim, 

induzindo a dissociação deste complexo e marcando a segunda para a degradação. 

Com a superexpressão de MVaf, o fragmento da miosina Va se ligaria a DLC1, como 

foi demonstrado por Izidoro-Toledo (2006), evitando que a mesma se ligue a Bim. 

Dessa forma, Bim não seria fosforilada por PAK1 e não seria marcada para 

degradação. Ao invés disso, Bim estaria livre para ser fosforilada por c-Jun N-terminal 

kinase (JNK), uma quinase pró-apoptótica ativada em resposta a múltiplos estímulos 

estressantes, que fosforila Bim apenas no estado dissociado (Lei, 2003). Esta 

fosforilação é tida como um mecanismo para evitar a ubiquitinação e conferir 

estabilidade a este fator pró-apoptótico (figura 5). Analogamente, postulamos que 

estes dois mecanismos, que agem de maneiras opostas no controle da estabilidade de 

Bim, funcionam também para Bmf, uma vez que Bmf também é substrato para a 

quinase pró-apoptótica JNK (Lei et al., 2003) e, por outro lado, a quinase pró-

sobrevivência PAK1 também interage com a DLC2 (Lu et al., 2005). 
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Figura 5: Modelo hipotético de indução de apoptose por MVaf. A superexpressão de MVaf 
pode interferir no mecanismo de seqüestro e estabilidade protéica dos fatores pró-apoptóticos 
BH3-only Bim e Bmf. Modelo baseado em dados de nosso laboratório de Izidoro-Toledo 
(2006) e estudos de Naisbitt (2000), Lei (2003), Vadlamud (2004), Lu (2005), Hodi (2006). 
Elaborado por Borges, AC e Espreafico, EM. 

Com o objetivo de mapear com maior precisão a seqüência de aminoácidos na 

região da cauda medial da miosina Va requerida para indução da resposta apoptótica, 

Nascimento-Júnior (2006) obteve diferentes fragmentos da cauda da miosina V e os 

utilizou em ensaios de viabilidade. Verificou-se uma acentuada diferença entre dois 

fragmentos da mesma região da miosina Va que diferem apenas pela presença ou 

ausência do exon B. Enquanto que a expressão do primeiro fragmento que continha o 

exon  B resultou em uma progressiva redução no número de células, efeito similar ao 

observado para o MVaf, o segundo mostrou efeito não significativo, sugerindo a 

necessidade do exon B, constituído por três resíduos de aminoácidos, para a interação 

com DLC2. Esses resultados são corroborados pelo estudo recente de Hódi e 

colaboradores (2006), no qual demonstram que de fato o exon B da cauda da miosina 

Va é uma região essencial para a ligação de DLCs. Esses dados reforçam a hipótese 

de que a apoptose causada por MVaf seja dependente da interação desse peptídeo 

com uma ou as duas DLCs. 

  Uma vez observado que o MVaf expresso, fusionado à EGFP, realmente 

apresentou capacidade de induzir apoptose em células de melanoma e carcinoma, 



___________________________________________________________________________________________Introdução 

 10 

vislumbramos a possível utilização desse fragmento como um novo agente 

antitumoral. Para esta investigação, precisamos de ferramentas moleculares que nos 

permitissem propor estudos em modelo animal. Clonamos então o DNA codificador do 

MVaf em vetores retrovirais de expressão controlada responsivo à tetraciclina ou 

doxiciclina. 

O sistema de expressão controlada é constituído por dois vetores retrovirais: o 

pRevTet (Off ou On) e o pRevTRE, sendo que o primeiro carrega o gene do 

transativador sensível à tetraciclina ou doxiciclina, e o segundo carrega o elemento 

responsivo para controle da transcrição do gene de interesse, como exemplificado na 

figura abaixo (para revisão sobre esse sistema, ver Gallia and Khalili, 1998; Gossen 

and Bujard, 2002; Zhu et al., 2002).  O fragmento MVaf foi clonado no vetor plasmidial 

pRevTRE, obtendo-se as construções plasmidiais pRevTRE-EGFPMVaf e pRevTRE-

MVaf (Borges, 2007). 

 

Sistema Tet-Off e Tet-On de expressão controlada. Neste exemplo, o sistema funciona com 
dois plasmídios: um para a produção do transativador tTa (Tet-Off) ou o transativador reverso 
rtTa (Tet-On); e um outro  que possui o elemento responsivo a tetraciclina (TRE), onde se clona 
o gene de interesse na seqüência. No sistema Tet-Off, a presença de antibiótico tetraciclina ou 
de doxiciclina faz com que o transativador fique desligado, não ocorrendo a transcrição. Na 
ausência do antibiótico, a expressão é liberada. Já no sistema Tet-On, a presença do 
antibiótico tetraciclina ou de doxiciclina faz com que o transativador reverso ative a transcrição. 
No entanto, na ausência do antibiótico, o transativador reverso se desliga e a transcrição não 
ocorre. O esquema foi baseado no manual “RevTet System” PT3223-1 da Clontech

®
, 2004. 

Após obtenção das construções plasmidiais, transfectamos culturas de células 

empacotadoras de retrovírus (Retropack®PT67, Clontech) com os plasmídios 

pRevTetOff-In e pRevTetOn e com os plasmídios responsivos pRevTRE (carregando 

EGFPMVaf ou EGFP controle). Em paralelo à construção dos vetores retrovirais, 
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realizamos também a subclonagem do MVaf em um vetor lentiviral, FugW, que  se 

mostrou eficiente na transdução e expressão de proteína em células de melanoma 

murinas e humanas. Este sistema lentiviral foi desenhado de modo a manter um 

número mínimo dos genes virais e a depender de três unidades de transcrição 

separadas para a produção das partículas virais infectantes. Além disso, as 

seqüências enhancer e promotoras no LTR viral foram excluídas, reduzindo muito a 

possibilidade de geração de vírus competentes para a replicação fora do sistema de 

empacotamento (Lois et al., 2002; Miyoshi et al., 1998). 

O lentivírus traz a vantagem de infectar células proliferativas ou quiescentes, 

enquanto que o retrovírus infecta apenas células em processo ativo de divisão celular. 

Além disso, vários trabalhos mostram a alta estabilidade desse sistema lentiviral e sua 

alta eficiência para carregar genes ou RNAi para estudo de interferência na 

progressão tumoral em modelo animal (Yang et al., 2004). Este sistema lentiviral nos 

foi gentilmente cedido pelo laboratório do Dr. David Baltimore, do Instituto de 

Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos. O outro sistema lentiviral que também 

escolhemos utilizar foi o sistema Lenti-X Tet-On Advanced, Clontech, USA. 

De posse de algumas ferramentas moleculares, iniciamos nosso trabalho com 

o objetivo de obter linhagens celulares que nos permitissem responder a seguinte 

pergunta: qual seria o efeito do fragmento da miosina Va (MVaf) sobre os tumores de 

melanoma induzidos em modelo animal? Seria o MVaf capaz de reduzir ou até mesmo 

elimar esses tumores?  
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OBJETIVOS 

 O presente projeto teve por objetivos centrais avaliar o potencial do fragmento 

da miosina Va (MVaf) como agente antitumoral em modelo animal e investigar os 

mecanismos envolvidos na resposta apoptótica ao MVaf. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Avaliação do efeito antitumoral do MVaf em tumores induzidos em camundongos 

singenéicos C57BL/6J por meio de injeção intratumoral de DNA plasmidial, carreado 

por reagentes de transfecção in vivo; 

2) Estabelecimento de linhagens celulares duplamente estáveis (Tet-On/TRE) para 

expressão controlada do EGFPMVaf ou EGFP e caracterização dessas linhagens quanto 

a cinética de indução da expressão, taxa de apoptose e capacidade clonogênica in 

vitro; sinergismo do efeito pró-apoptótico do MVaf com quimioterápicos citotóxicos; e 

sobretudo caracterizar o efeito da expressão do MVaf sobre a capacidade dessas 

células de desenvolver tumores subcutâneos em camundongos; 

3) Investigar o envolvimento da via pró-apoptótica intrínseca na morte celular 

desencadeada pelo MVaf através de vídeo microscopia para revelar as características 

morfológicas dinâmicas incluindo a permeabilização da membrana mitocondrial 

externa durante a execução da morte; 

4) Determinar a necessidade das proteínas pró-apoptóticas Bax e Bak, as quais são 

requeridas na formação do poro de permeabilização da mebrana mitocondrial externa, 

e dos fatores pró-apoptóticos BH3-only, Bim e Bmf, para desencadeamento da 

apoptose causada por expressão do MVaf.  Para tanto se utilizou a abordagem de 

transfecção transitória de DNA plasmidial carregando EGFPMVaf em fibroblastos 

embrionário murinos (MEFs) duplo-nocautes para Bax e Bak ou para Bim e Bmf e 

MEFs selvagens como controle. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

CULTIVO DE CÉLULAS 

CULTIVO CÉLULAS DE MAMÍFEROS 

 O cultivo de células de mamíferos foi realizado da seguinte maneira: 

 • B16-F10: são células de melanoma murino (Fidler, 1973), derivadas do 

camundongo C57BL/6J selvagem e obtidas no laboratório do Dr. John Pawelek, da 

Yale University, New Haven, EUA. Estas células foram cultivadas em meio HAM-F10, 

suplementado com 10% (vol/vol) de soro fetal bovino (SFB – GIBCO® ou CULTILAB®) 

e 1% de antibióticos (penicilina 100U/mL e estreptomicina 100g/mL). Para o 

subcultivo é utilizada solução de Tyrode’s modificada (NaH2PO4 0,4mM, pH 7,2; 

NaHCO3 11,9mM; glicose 5,5mM; NaCl 137mM; KCl 2,7mM; EDTA 0,68mM); 

 • HeLa: células derivadas de carcinoma cervical humano. Estas células foram 

cultivadas em meio DMEM, suplementado com 10% SFB e 1% antibióticos. Para o 

subcultivo, estas células são ressuspensas em solução de tripsina 1,0% e EDTA 

0,68mM em PBS (NaH2PO4 4,3mM; KH2PO4 1,4mM, pH 7,3; NaCl 137mM; KCl 

2,7mM); 

 • HEK 293T: células de rim embrionário humano que apresentam alta eficiência 

de transfecção pelo método de fosfato de cálcio. Estas células foram cultivadas em 

meio DMEM, suplementado com 10% SFB e 1% antibióticos. Para o subcultivo é 

utilizada solução de Tyrode’s modificada; 

 • MEFs WT e DKO: os fibroblastos embrionários murinos MEFsBim-/-,Bmf-/-, 

MEFsBax-/-,Bak-/- e MEFs Wild-type, foram cultivados em meio DMEM (Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium) contendo 10% de soro fetal, 1% de aminoácidos não-

essenciais, 1% de L-glutamina, beta-mercaptoetanol 50µM, 1% de penicilina, 1% de 

estreptomicina e HEPES  20 mM. As células foram incubadas a 37°C com CO2 a 5%. 

 As linhagens foram cultivadas em seus respectivos meios e mantidas em 

estufa com ambiente úmido a 37°C e 5% de CO2. 
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PREPARO DOS MEIOS COMPLETOS DE CULTURA HAM, DMEM OU RPMI 

1) Colocar aproximadamente 800mL de água milli-Q em um béquer sobre o misturador 

magnético e dissolver o meio (conteúdo para 1L); 

2) Adicionar 1,176g de NaHCO3 (bicarbonato de sódio) para HAM; 3,7g para DMEM; 

1,5g para RPMI. Para RPMI, adicionar também 4,5g de glicose e 2,38g de Hepes; 

3) Acertar o pH=6,90 e , transferir para uma proveta e completar com H2O dd (água 

destilada e deionizada) para 1L; 

4) No fluxo, filtrar o meio em filtro 0,22µm com o auxílio de uma bomba a vácuo; 

5) Guardar o meio filtrado em dois frascos de 500mL estéreis e entre 4 e 8°C; 

6) Pegar um pouco de cada frasco e colocar em 2 frascos menores e estéreis, na 

estufa, como teste. Verificar se não houve contaminação após 24 e 48 horas; 

7) Para meio completo, adicionar soro fetal bovino a 10% e antibiótico a 1%. 

REATIVAÇÃO DO ESTOQUE DE CÉLULAS: 

1) Colocar meio completo correspondente a placa de cultura que será utilizada e 8mL 

do mesmo meio em um tubo de polipropileno de fundo cônico de 15mL. O meio deverá 

estar previamente aquecido a 37°C; 

2) Descongelar as células estoque em banho-maria a 37°C; 

3) Adicionar 1mL do meio completo no tubo criogênico com as células, homogeneizar 

e transferir todo o volume para o tubo de 15mL; 

4) Centrifugar por 5 minutos a 200xg; 

5) Desprezar o sobrenadante, suspender o pélete em meio completo e transferir para 

a placa de cultura; 

6) Incubar a 37°C em estufa úmida contendo 5% de CO2; 

7) Trocar o meio de cultura a cada 48 horas; 

8) Quando as células atingirem a confluência adequada é realizado o repique das 

mesmas. 
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PASSAGEM DE CÉLULAS 

Para placa de 100mm: 

1) Desprezar o meio de cultura da placa, adicionar 5mL de Tyrode’s modificada 

(NaH2PO4 0,4mM, pH 7,2; NaHCO3 11,9mM; glicose 5,5mM; NaCl 137mM; KCl 

2,7mM; EDTA 0,68mM) para B16 e HEK293T. Para HeLa e MEFs, lavar uma vez com 

PBS, adicionar 4mL de tripsina-EDTA e incubar na estufa por 2 minutos. Adicionar 4 

mL de meio de cultivo com SFB para inativar a tripsina; 

2) Ressuspender as células e transferir todo o volume para um tubo de 15mL.  

3) Centrifugar 5 minutos a 200xg e desprezar o sobrenadante; 

4) Ressuspender o pélete suavemente em 3 – 5 mL (dependendo do tamanho do 

pélete de meio completo); 

5) Contar as células em hemocitômetro; 

6) Transferir 1x106 células para cada placa contendo o meio de cultura, homogeneizar, 

observar ao microscópio óptico; 

7) Incubar a 37°C em estufa úmida contendo 5% de CO2; 

8) Trocar o meio de cultura a cada 48 horas. 

ESTOQUE DE CÉLULAS 

1) Repetir os passos de repique descritos acima até o item 4; 

2) Contar as células no hemocitômetro e anotar o número total de células; 

3) Centrifugar novamente por 4 minutos a 200xg e desprezar o sobrenadante; 

4) Ressuspender o pélete de modo a obter uma concentração de 1x106 células/400µL 

de meio completo; 

5) Preparar os tubos criogênicos, colocando-os no gelo já com 100µL de DMSO e 

400µL de SFB.  Adicionar o volume de 400µL de suspensão celular nos tubos 

criogênicos, totalizando o volume final de 1mL. Isso corresponderá a um total de 

aproximadamente 54% de SFB e 10% de DMSO; 
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6) Colocar os tubos imediatamente no freezer –20°C por cerca de 2 horas, depois 

colocá-los no freezer -80°C por 24 horas e então, transferir os tubos para o nitrogênio 

líquido. 

PREPARAÇÃO PLASMIDIAL 

 Para os ensaios de transfecção, sempre foram utilizados plasmídios obtidos 

por preparações em média ou larga escala. As preparações de pequena escala 

resumiram-se aos passos de subclonagem, digestões e verificações. 

CULTIVO DE BACTÉRIAS 

 Todos os plasmídios utilizados estão inseridos em bactérias Escherichia coli 

(DH5 ou XL1-Blue), selecionadas com os antibióticos apropriados. Abaixo, estão 

descritos os protocolos utilizados para propagação e estoque destas bactérias. 

Meio LB (Luria-Bertani) 

Volume (mL) Triptona (g) Levedo (g) NaCl (g) 

200 2,0 1,0 2,0 

500 5,0 2,5 5,0 

 

1) Pesar separadamente a triptona, o levedo, o NaCl; 

2) Dissolvê-los em H2Odd com o auxílio de um agitador magnético, em um volume 

menor que o final; 

3) Acertar o pH para 7,5 com NaOH; 

4) Acertar o volume final em uma proveta; 

5) Aliquotar e autoclavar durante 30 minutos. 

MINICULTIVO DE 5ML 

1) No fluxo, pegar 5mL do meio LB e colocar no tubo de ensaio estéril; 
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2) Adicionar o antibiótico de seleção correspondente ao plasmídio e bactéria de 

interesse e misturá-lo ao meio LB no tubo de ensaio numa proporção de 1 antibiótico : 

1000 de meio; 

3) Retirar rapidamente os plasmídios do freezer –80°C e descongelar no gelo; 

4) Pipetar 50µL do estoque de bactérias e colocar no meio + antibiótico (1vol de 

estoque de bactéria / 100vol de meio); 

5) Colocar os tubos no agitador a 37°C e 180rpm por aproximadamente 14 horas. 

 

CULTIVO 50ML 

1) Aos 50mL do meio LB autoclavado, adicionar 50µL do antibiótico correspondente à 

resistência da bactéria (proporção 1:1000); 

2) Colocar 500mL (1:100) da minicultura nos 50mL de LB + antibiótico; 

3) Incubar de 14 a 16 horas a 37°C e 180rpm. 

 

ESTOQUE DE BACTÉRIAS 

1) Para cada tubo eppendorf de 0,5mL colocar 100µL de glicerol 70% estéril; 

2) Misturar 200µL da minicultura ao glicerol; 

3) Buscar um pouco de N2 líquido no isopor e congelar o material; 

4) Guardar no freezer –80°C. 

O glicerol é tóxico para as bactérias por isso é necessário que se congele rápido no N2 

líquido para depois transferir para o freezer –80°C. 

 

Para as diversas aplicações que necessitaram de DNA plasmidial, foram 

utilizadas preparações plasmidiais em diferentes escalas: 

MINI-PREPARAÇÃO PLASMIDIAL (PREPARAÇÃO EM PEQUENA ESCALA): 
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MINIPREP POR LISE ALCALINA 

1) Inocular uma colônia ou 20µL de um estoque em 5mL de cultura LB e crescer 

overnight 37°C, 180rpm; 

2) Pipetar 1,5mL em tubo eppendorf estéril e centrifugar a 20.000xg, 2min e 4°C. 

Descartar o sobrenadante e adicionar ao pélete mais 1,5mL da cultura. Centrifugar 

novamente e descartar o sobrenadante. Este pélete poderá ser congelado neste passo 

(-20°C). O restante da cultura poderá ser guardado em geladeira; 

3) Ressuspender o pélete em 200μL de Solução 1 (contendo lisozima), misturar no 

vórtex e incubar por 5min TA; 

4) Adicionar 400μL da Solução 2 (NaOH/SDS). Misturar por inversão até ficar bem 

límpido. Incubar por 5min no gelo; 

5) Adicionar 200μL de Solução 3 (Acetato de amônio 10M). Misturar gentilmente por 

alguns segundos. Incubar 10 minutos no gelo. Neste passo as proteínas, RNA de alto 

peso molecular e DNA cromossomal precipitam (grumos); 

6) Centrifugar 2 x 15min a 20.000xg, TA. Remover o sobrenadante sem pipetar o 

precipitado e transferir para um novo tubo a cada centrifugação. Caso haja dúvida 

quanto à permanência de precipitado, centrifugar novamente. Descartar o precipitado; 

7) Adicionar ao sobrenadante 480μL de isopropanol gelado (0,6 volume), misturar por 

inversão e incubar 10min TA; 

8) Centrifugar 10min, 20.000xg e TA. Isso precipita o DNA plasmidial. Descartar o 

sobrenadante e manter os tubos invertidos por alguns minutos; 

9) Lavar o precipitado com etanol 70% gelado. Centrifugar por 2min, 20.000xg. 

Remova o sobrenadante e deixar o pélete secar de 10 a 15min; 

10) Dissolver o precipitado em 45μL de T.e.(Tris-HCl 10mM, pH8,0; EDTA 0,1mM, 

pH8,0) + 5μL de RNase. Incubar 10min a 37°C. Centrifugar 5min a 20.000xg e 

transferir o sobrenadante para outro tubo. 
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Solução 1 (para 50mL de H2O dd): 

Glicose 50mM – 2,5mL de glicose 1M (20%) 

Tris-HCl 25mM pH 8,0 – 1,25mL de Tris-HCl 1M pH 8,0 

EDTA 10mM – 1mL de EDTA 0,5M pH 8,0 

Estocar na geladeira. Quando for usar, adicionar lisozima à concentração final de 

4mg/mL. Para 1mL adicionar 100μL de lisozima 10x. 

 

Lisozima 10x (40mg/mL): para 5mL da Solução 1, dissolver 200mg de lisozima. 

Estocar à –20°C. 

 

Solução 2 (para 5mL): 

H2O dd – 4,3mL 

NaOH 0,2N – 200μL de NaOH 5N 

SDS 1% – 500μL de SDS 10% 

 

Solução 3 (Acetato de Amônio 10M, pH 7,8): 

Dissolver 77,08g de Acetato de Amônio em um pequeno volume de H2O dd, sob 

agitação com aquecimento. Acertar pH 7,8 com ácido acético. Completar o volume 

para 100mL com H2O dd. 

MIDI-PREPARAÇÃO PLASMIDIAL (PREPARAÇÃO EM MÉDIA ESCALA): 

MIDIPREP COM KIT FLEXIPREPTM (AMERSHAM BIOSCIENCES®) 

1) Transferir o conteúdo de uma cultura de 50mL para um tubo de 50mL e centrifugar 

a 7700xg por 10min para precipitar as células; 

2) Cuidadosamente, decantar o sobrenadante sem perturbar o pélete, mas permitindo 

secar o tanto quanto possível; 

3) Ressuspender o pélete em 5mL da Solução 1 no vórtex; 
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4) Adicionar 5mL da Solução 2 e misture por inversão várias vezes. Incubar em 

temperatura ambiente por 5min; 

5) Adicionar 5mL da Solução 3 e misture por inversão várias vezes. Coloque no gelo 

por 10min; 

6) Centrifugar 12.000xg, TA, por 15min; 

7) Cuidadosamente, decante o sobrenadante em um tubo de centrifuga limpo (o DNA 

cromossomal desnaturado aderirá na parede do tubo quando o sobrenadante é 

removido); 

8) Adicionar 10,5mL (0,7 volume) de isopropanol em temperatura ambiente ao 

sobrenadante e misturar no vórtex para misturar. Incube por 10min em TA; 

9) Centrifugar em 12.000xg por 20min para precipitar o DNA plasmidial. Decantar o 

sobrenadante e inverta o tubo para drenar. 

10) Suspenda a SephaglasTMFP agitando a garrafa. Adicione 5mL da suspensão ao 

pélete de DNA e misture no vórtex gentilmente por 1min para dissolver o pélete; 

11) Incubar por 10min em TA. Misturar no vórtex gentilmente a amostra a cada 2min 

para manter o Sephaglas em suspensão. Trocar para um tubo transparente; 

12) Centrifugar em 1000xg por 2min. Cuidadosamente remova o sobrenadante sem 

pertubar o pélete de Sephaglas; 

13) Lavar o pélete de Sephaglas adicionando 5mL de Wash Buffer e misturar no vórtex 

gentilmente para ressuspender. Centrifugar em 1000xg por 2min. Remova o 

sobrenadante sem pertubar o pélete; 

14) Adicionar 5mL de etanol 70% ao pélete de Sephaglas e misturar no vórtex 

gentilmente para ressuspender. Centrifugar em 1000xg por 2min. Remover o 

sobrenadante sem pertubar o pélete; 

15) Centrifugar sem tampar em 1000xg por 1min. Cuidadosamente, remover qualquer 

resíduo de etanol com uma pipeta; 

16) Bater de leve para dispersar o pélete de Sephaglas. Deixar o pélete secar ao ar 

livre por 20-30min em TA; 
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17) Para eluir o DNA ligado do Sephaglas, adicionar 500μL de T.E. e misture no vórtex 

para ressuspender o pélete. Incube por 10min em TA, misturando no vórtex 

ocasionalmente para manter o Sephaglas em suspensão; 

18) Centrifugar em 1000xg por 5min. Transfira o sobrenadante para um tubo de 

microcentrifuga limpo. Se algo de Sephaglas for observado na amostra de eluido, 

centrifugar novamente e cuisadosamente transferir o sobrenadante para um tubo 

limpo, verificando se ainda há pélete de Sephaglas no fundo do tubo (não guarde o 

DNA eluido na presença de Sephaglas); 

19) Dependendo dos requerimentos de aplicação, o DNA pode ser posteriormente 

concentrado por precipitação em etanol. 

MAXI-PREPARAÇÃO PLASMIDIAL (PREPARAÇÃO EM LARGA ESCALA): 

MAXIPREP COM KIT PLASMID MAXI (QIAGEN®) 

1) Tocar uma única colônia de uma cultura seletiva fresca e inocular num pré-cultivo 

de 2-5mL de meio contendo o antibiótico seletivo apropriado. Incube por 

aproximadamente 8h, 37°C e 300rpm; 

2) Diluir o pré-cultivo entre 1/500 à 1/1000 em meio LB seletivo, inoculando em 500mL 

(low-copy) ou 200mL (high-copy) do meio. Crescer em 37°C por 12-16h a 300rpm; 

3) Separar as bactérias por centrifugação a 6000xg por 15min a 4°C. (Ponto de 

parada: se desejar parar neste ponto congele em –20°C); 

4) Ressuspender o pélete de bactérias em 10mL do Buffer P1; 

5) Adicionar 10mL do Buffer P2, misturar gentilmente mas de forma completa por 

inversão 4-6 vezes e incube em TA por 5min (não misturar no vórtex e não incubar 

mais do que 5min); 

6) Adicionar Buffer P3 previamente resfriado a 4°C, misturar gentilmente de 4-6 vezes 

por inversão e incube no gelo por 20min; 

7) Misturar novamente e centrifugue a 20.000xg, 30min a 4°C. Remova o 

sobrenadante contendo o DNA plasmidial prontamente; 
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8) Centrifugar o sobrenadante novamente a 20.000xg, 15min a 4°C. Remova 

prontamente o sobrenadante contendo DNA plasmidial (remova uma amostra 1 de 

120μL do sobrenadante lisado e clareado); 

9) Equilibre um QIAGEN-tip 500 aplicando 10mL de Buffer QBT e permita que a 

coluna esvazie pelo fluxo de gravidade; 

10) Aplique o sobrenadante do Passo 8 ao QIAGEN-tip e deixe que ele entre na resina 

pela gravidade (remova uma amostra 2 de 120μL daquilo que passar pela resina); 

11) Lavar o QIAGEN-tip com 2 x 30mL Buffer QC (remova uma amostra 3 de 240μL do 

resultante da lavagem); 

12) Eluir o DNA com 15mL Buffer QF removendo uma amostra 4 de 60μL do eluído. 

(Neste ponto de parada, a 4°C, recomenda-se não guardar por um período maior que 

overnight); 

13) Precipitar o DNA por adição de 10,5mL (0,7 volume) de isopropanol TA ao DNA 

eluído. Misturar e centrifugue imediatamente a 15.000xg por 30min a 4°C. Em tubo de 

fundo cônico, pode-se centrifugar a 5000xg, 60min, 4°C. Cuidadosamente decantar o 

sobrenadante; 

14) Lavar o pélete de DNA com 5mL de etanol 70% TA e centrifugar a 15.000xg por 

10min. (Em tubo de fundo cônico, pode-se centrifugar a 5000xg, 60min, 4°C). 

Cuidadosamente decantar o sobrenadante sem perturbar o pélete; 

 15) Deixar o pélete secar ao ar livre por 5-10min e redissolva o DNA em um volume 

de tampão apropriado (ex.: TE pH 8; Tris-Cl 10mM pH 8,5), enxaguando as paredes 

do tubo. 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 Todos os procedimentos adotados nos experimentos com animais foram 

descritos no projeto e previamente aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (anexo 1). 
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 A indução de tumores de melanoma foi realizada por meio de injeção 

subcutânea de células tumorais da linhagem B16-F10 na região dorsal de 

camundongos C57BL/6J (Lyng  et al., 1992). 

PREPARAÇÃO DE CÉLULAS 

 Células tumorais de melanoma da linhagem B16-F10 foram cultivadas em meio 

de cultivo apropriado. O número de placas de cultivo foi calculado de maneira a se 

obter no mínimo 1x106 células/animal para os experimentos com reagente de 

transfecção in vivo. Nos experimentos com células transduzidas e estabilizadas, 

utilizamos a razão de 5x105 células/animal. 

 No dia marcado para a injeção de células tumorais nos animais, as células 

foram lavadas com PBS estéril, descoladas das placas e contadas manualmente no 

hemocitômetro. Após a contagem das células, as mesmas foram centrifugadas e 

ressuspendidas em PBS estéril de maneira a se obter a concentração de 5x105 

células/100µl: 100µl é o volume ideal para injeção subcutânea no dorso dos 

camundongos. 

INDUÇÃO DO TUMOR 

 Uma vez preparadas as células, os animais eram anestesiados com injeção de 

tribromoetanol a 2,5% (Sigma-Aldrich) por via intraperitoneal na dose de 100µl/10g de 

peso corporal. Com o animal anestesiado, seu dorso posterior era depilado com uma 

máquina de depilar para acabamento (Mundial). Então, foi realizada a injeção 

subcutânea de 100µl de suspensão de células, o que corresponde 5x105 

células/animal. A retirada da agulha nesse momento deve ser lenta, seguida de uma 

leve pressão com o dedo no local. Esses cuidados visam evitar o refluxo da solução e 

a conseqüente perda de células. 
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 No caso dos animais que precisavam ser tratados para a indução da expressão 

de EGFP ou EGFPMVaf, a doxiciclina foi adicionada na água de beber no mesmo dia da 

indução de tumor. A água foi preparada com doxiciclina a 200µg/ml e sacarose a 1%. 

TESTES COM REAGENTES DE TRANSFECÇÃO IN VIVO 

 A indução de tumores de melanoma foi realizada por meio de injeção 

subcutânea de células tumorais da linhagem B16-F10, como descrito acima. Foram 

feitos quatro grupos de 6 camundongos cada: 2 grupos-controle onde se utilizou o 

plasmídeo pEGFP; 2 grupos-teste onde se utilizou a construção plasmidial pEGFPMVaf. 

Cada animal recebeu 1,0x106 de células B16-F10. Após o tempo necessário para o 

crescimento dos tumores (figura 6), foram testados dois diferentes reagentes de 

transfecção in vivo, ExGene® da Fermentas (2007) e JetPei® da Polyplus (2007), para 

a aplicação intratumoral dos plasmídeos pEGFP e pEGFPMVaf. 

 Os reagentes de transfecção in vivo ExGene® e JetPei® são constituídos de 

polímero linear de etilenoimina (polyethylenimine - PEI) que produz complexos com 

DNA, formando nanopartículas que interagem com proteoglicanas aniônicas da 

membrana celular. O complexo é, então, absorvido por endocitose, liberado no 

citoplasma e o DNA é transportado para o núcleo. 

 Após aproximadamente 12 dias da injeção de células tumorais, os 

camundongos deste ensaio apresentavam tumor acima de 100mm3, volume mínimo 

estimado para início das injeções intratumorais de DNA plasmidial (Pang et al., 2001).

 Foram, então, realizadas injeções intratumorais de 50µl de solução total, 

contendo 20µg do plasmídeo pEGFP, reagente de transfecção in vivo PEI e solução 

de glicose estéril a uma concentração final de 5% para o grupo controle. O mesmo 

procedimento foi realizado para grupo teste, desta vez utilizando a construção 

plasmidial pEGFPMVaf. 
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Figura 6. Ensaio de tumorigênese. A seta branca indica um tumor na região dorsal do 
camundongo após 15 dias da injeção de indução. 

 

MENSURAÇÃO DOS TUMORES 

 Após aproximadamente 7 dias, os tumores já começam a ser visíveis, 

ganhando volume nos dias seguintes. Dessa maneira, os tumores foram medidos 

diariamente ou de dois em dois dias, conforme o experimento, com o auxílio de um 

paquímetro (figura 7).  O cálculo do volume do tumor é baseado no volume de um 

elipsóide. A fórmula utilizada para cálculo do volume foi: 

Volume = π/6 . a . b
2
 

onde “a” representa o diâmetro maior e “b” representa o diâmetro menor (Lyng et al, 

1992).  
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Figura 7. Avaliação do crescimento tumoral. O volume do tumor foi calculado medindo-se o 

diâmetro maior e menor com o auxílio de um paquímetro e aplicando-se uma fórmula derivada 

do cálculo do volume de um elipsóide (Lyng et al, 1992). 

 

PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS DO SISTEMA TET-ON DE EXPRESSÃO 

CONTROLADA 

 O sistema de expressão controlada baseado na resposta a tetraciclina e 

análogos é o sistema de expressão induzível mais utilizado em células de mamíferos. 

Nós trabalhamos aqui com o sistema retroviral RevTet-On e o sistema lentiviral Lenti-X 

Tet-On Advanced, ambos da Clontech, USA. Os protocolos utilizados foram extraídos 

dos manuais PT3132-1 (2006) e PT3985-1 (2007) (www.clontech.com). Durante as 

transduções, foi utilizado polibreno (Hexadimethrine Bromide; Sigma Cat. No. H9268) 

que é um poli-cátion que reduz a carga de repulsão entre o vírus e a membrana 

celular, aumentando a eficiência de transdução. Também com essa intenção, tratamos 

previamente as células com tunicamicina 0,5µg/ml (Miller et al., 1992) em alguns 

experimentos de transdução retroviral. 

 É importante destacar que a produção, manipulação e estocagem de partículas 

retrovirais e lentivirais exigem procedimentos e equipamentos de Biossegurança nível 

2, que incluem cuidados para limpeza e descarte de material infectante. 
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PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS RETROVIRAIS 

 Para a produção de retrovírus realizamos a transfecção pelo método do fosfato 

de cálcio (adaptado de Sambrook & Russel, 2000. “Molecular Cloning- A laboratory 

manual”, 3ª edição). Alternativamente, pode-se utilizar outros reagentes de 

transfecção como, por exemplo, o polietilenoimina (PEI – Polyethylenimine, Sigma-

Aldrich, #408727), que também proporciona boa eficiência de transfecção em células 

HEK293T. 

Para placas de cultivo de 60mm: 

1) Misturar 10ug de DNA com 20uL de CaCl2 2,5M. Acertar o volume para 180uL com 

T.e. 0,1x; 

2) Adicionar 200uL de HEBS 2x enquanto se mistura levemente no vortex a reação de 

DNA+CaCl2; 

3) Incubar 20 minutos, temperatura ambiente; 

4) Deixar apenas 1mL de meio. Adicionar a reação às células e mexa a placa para 

misturar bem. Incubar 15 minutos, temperatura ambiente; 

5) Adicionar mais 3mL de meio; 

6) Após 12 horas de incubação, retirar o meio e lavar com PBS 1X; 

Choque osmótico (opcional): 

7) Adicionar à cultura 1,5mL de glicerol 15% em HEBS 1X e incubar por no máximo 4 

minutos; 

8) Remover o glicerol e lavar com PBS; 

9) Adicionar o meio completo; 

10) De 20 a 30 minutos depois, pode-se repetir o choque osmótico por glicerol. 
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PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS LENTIVIRAIS COM O SISTEMA TET-ON ADVANCED 

1. Plaquear Hek293T um dia antes da transfecção: de 4-5x106 células/placa de 

100mm; 

2. Adicione a construção plasmidial Lenti-X, o Mix empacotador Lenti-X HT e 

água estéril para atingir um volume final de 438ul: 

Mix empacotador Lenti-X HT       15ul 

plasmídeo Lenti-X                          6ul (3ug a 0,5ug/ul) 

Água estéril                                417ul 

Volume total                             438ul 

3. Adicione 62ul da solução Lentiphos 1 para diluir o DNA; 

4. Enquanto vortexa a solução de Lentiphos 1/DNA, gotejar 500ul de Lentiphos2; 

5. Incubar em temperatura ambiente para permitir precipitar o DNA; 

6. Gotejar a reação sobre as células Hek293T; 

7. Gentilmente mexer a placa para distribuir a reação de transfecção. Incube a 

placa a 37oC por 8 horas ou overnight; 

8. Retire o meio de transfecção e adicione meio completo (com soro da Clontech); 

9. Colete o sobrenadante contendo vírus em 48 a 72 horas, filtrando em 0,45um 

(tomar cuidado com a manipulação e descarte de meio contendo vírus); 

10. Aplique o filtrado imediatamente nas células-alvo ou faça alíquotas e estoque 

em -800C. Evite ciclos de congelamento-descongelamento. 

 

TRANSDUZINDO E ESTABILIZANDO UMA LINHAGEM DE TET-ON: 

1. Plaqueie as células-alvo de 12-18hr em placas de 100mm antes da infecção. 

Plaqueie as células em um número suficiente para atingir uma confluência de 

40-60% no momento da transdução; 
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2. Para a transdução, colete o meio das células empacotadoras e filtre em um 

filtro 0,45µm de baixa ligação de proteína. A coleta de meio pode ser feita em 

24, 48 e 72hs. Os melhores resultados parecem ser atingidos com 48hs; 

3. Adicione o polibreno à cultura a uma concentração final de 4ug/ml; 

4. Troque o meio após 24hs de incubação. Para se aumentar a eficiência, pode-

se re-transduzir após 12-24hs da transdução inicial; 

5. 2-3dias após a última transdução das células-alvo, trate as células com G418 

por 7-10 dias (é necessário fazer previamente uma curva para encontrar a 

dose mínima necessária do antibiótico de seleção para matar as células não 

transduzidas);   

6. Transfira colônias saudáveis para placas individuais. 

 

ESTABELECENDO UMA LINHAGEM DUPLAMENTE ESTÁVEL E RESPONSIVA: 

Nota: 1. Com exceção do antibiótico de seleção, o protocolo é idêntico ao anterior:  

passo 5 -> 2-3dias após a última transdução das células-alvo, trate as células com 

Higromicina por 7dias, trocando o meio quando necessário; 

         2. Somente para células Tet-off: quando utilizar células Tet-Off duplamente 

estabilizadas, cultivar as células na presença de 2ug/ml de Tc ou 1ug/ml Doxy para 

evitar a transcrição do Gene X. Isto é essencial se a proteína introduzida for tóxica 

para a célula. Doxy nova deve ser adicionada a cada 2 dias. 

 

IMUNODETECÇÃO DE PROTEÍNAS 

 As proteínas separadas por SDS-PAGE foram transferidas por eletroforese de 

acordo com o método Towbin et al. (1979) por 1,5h, 35V a 4ºC para uma membrana 

de nitrocelulose (BioRad), em tampão de transferência (Tris 25mM; glicina 192mM; 

etanol 18,5% e SDS 0,1%). 
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 Após a transferência, a membrana foi corada em Ponceau 0,5% em ácido 

tricloroacético (TCA) 0,3% por 15 min, sob agitação. A seguir, foi lavada com H2Odd 

para remover o excesso de corante e possibilitar a visualização das amostras e 

marcação com lápis da altura de cada banda do padrão e das raias contendo as 

amostras. 

 Antes da imunomarcação, os sítios inespecíficos foram neutralizados com 

solução de bloqueio: 5% de leite em pó em TBS/T (Tris-HCl 50mM pH8,0; NaCl 

150mM e Tween-20 0,05% V/V) sob agitação contínua por 1 hora à temperatura 

ambiente ou overnight a 4ºC.  

 Após o bloqueio, a membrana foi lavada 5x por 5 min em TBS/T, sob agitação 

contínua a temperatura ambiente. Em seguida, o anticorpo primário de interesse 

diluído em TBS/T foi adicionado e a membrana incubada por 1 hora a temperatura 

ambiente, sob agitação. 

 A membrana foi novamente lavada 4x por 5 min em TS/T, sob agitação 

contínua a temperatura ambiente para retirar o anticorpo primário não ligado. A 

solução de anticorpo utilizada foi guardada em geladeira para reutilização posterior. 

 Foi acrescentado então o anticorpo secundário conjugado com peroxidase, 

diluído em solução de bloqueio e a membrana mais uma vez incubada por 1 hora a 

temperatura ambiente, sob agitação. Para retirada do anticorpo secundário não ligado 

(também armazenado em geladeira para uso posterior) a membrana foi lavada por 4x 

por 5 min em TS/T, sob agitação contínua à temperatura ambiente. 

 Para revelação do anticorpo em câmara escura,  a membrana foi banhada com 

os reagentes do kit ECL-Western Blotting analysis system (Amersham Biosciences) na 

proporção de 1:1 e protegida entre duas folhas de acetato para exposição ao filme de 

Raio-X (Sigma Kodak), em intervalos de tempos distintos, de acordo com a 

intensidade do sinal. Após a exposição, o filme foi revelado em processadora 

automática (Kodak M35 X-OMAT). 
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ENSAIO CLONOGÊNICO 

Ensaio clonogênico ou ensaio de formação de colônia é um ensaio de 

sobrevivência celular baseado na habilidade de uma única célula formar colônia 

(Franken et al., 2006).  

Com o objetivo de comparar a capacidade de formação de colônias sob 

condições aderentes, foram semeadas 600 células de cada linhagem em placas de 

60mm. As células foram tratadas com doxiciclina (2ug/ml) e butirato de sódio (2mM) 

durante 11 dias. Após este período, as células foram fixadas em paraformoldeído (4% 

em PBS) e coradas por 20 minutos com cristal violeta (0,2% em PBS) e lavadas com 

H2Odd. Em seguida, as placas foram fotografadas e a análise das imagens e 

quantificação das áreas foi feita utilizando-se o software Image J v.1.42q. 

 

QUANTIFICAÇÃO NO IMAGEJ 

 Cada placa contendo as células fixadas pode ser armazena em geladeira ou 

fotografada imediatamente. Após a aquisição das imagens, utilizamos o ImageJ 

v.1.42q que é um programa de processamento de imagem, baseado em Java, de 

domínio público, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos 

(NIH). Para proceder a análise de imagens, abra o arquivo da foto pelo ImageJ, de 

preferência em formato “.tiff”, e acerte a unidade de medida da escala para milímetros: 

Analyse –> Set Scale. Em “Know distance”, insira o valor de 25.4 (valor de uma 

polegada em milímetros) e em “Unit of Lenght”, digite “mm”. Para não ficar repetindo 

estes passos a cada abertura de foto, marque a opção “Global” e clique “Ok”. Se a 

imagem tiver sido salva em formato “.tiff”, não é necessário saber a resolução da 

imagem pois o próprio arquivo guarda essa informação. Caso contrário, será 

necessário obter essa informação para realizar as medidas corretas. Em Analyse –> 

Set Measurements, escolhe-se os parâmetros que se quer medir. Marca-se a opção 

“Area” e outras que se desejar. Converta a imagem para 8-bits: Image –> Type –> 8-
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bit e depois “binarize”, Process –> Binary –> Make binary. Caso a imagem fique com 

muito ruído que não sejam pequenas colônias, sugiro o uso do filtro gaussiano antes 

da “binarização”: Process -> Filters -> Gaussian blur. Este filtro homogeneíza as 

sombras que possam existir nas fotos e minimiza a formação de ruído quando 

“binarizar” a imagem. Repita a “binarização”. Feito isso, faça a seleção da área na foto 

que contenha as colônias com a ferramenta de seleção *Oval*, que é a mais 

apropriada para placas redondas de cultivo celular. Salve essa seleção com “Ctrl+t”, 

pois isso garante que a área comparada seja a mesma para todas as placas do 

experimento. Em seguida, em Analyze –> Analyze Particles, obtém-se o valor da área 

da amostra e outros parâmetros. Os valores podem ser copiados para uma planilha do 

Excel. Repita esses passos para cada imagem a ser analisada, lembrando de aplicar 

sempre a mesma área de seleção salva no “ROI manager”. Para baixar o ImageJ, 

entre no endereço http://rsbweb.nih.gov/ij/. Em outro endereço na internet, 

http://www.imagesurvey.com.br/2009/02/como-usar-o-imagej/, encontram-se alguns 

tutoriais simplificados para uso do ImageJ. 

 

DETECÇÃO DE MARCADORES DE APOPTOSE: ANEXINA V E CASPASES 

 Nos ensaios para detecção de apotose e ativação de caspases foram utilizados 

kits Guava® Nexin Reagent e Guava® Caspase Kit para caspase 3/7, 9 e 

multicaspase (Millipore). Anexina V é uma proteína ligante de fosfolipídio dependente 

de cálcio e tem alta afinidade por fosfatidilserina. A fosfatidilserina, dentro outros 

eventos moleculares, acaba sendo externalizada durante a apoptose e, dessa 

maneira, fica exposta à interação com a anexina V. Já as caspases são um grupo de 

proteases baseadas em cisteína capazes de clivar outras proteínas depois de um 

resíduo de ácido aspártico. O kit é baseado em inibidores específicos de cada caspase 

que são capazes de penetrar na célula e se ligar às caspases ativadas. 
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ENSAIOS COM ANEXINA V 

 As células foram cultivadas sob as condições determinadas para cada 

experimento e seguindo os seguintes passos, de acordo com o manual do kit: 

1. As células são ressuspendidas da placa e centrifugadas com seu 

sobrenadante; 

2. Ressuspender as células em PBS com 1% de soro fetal bovino de maneira que 

se obtenha a concentração de 2x104 a 1x105 células/100µl; 

3. Adicionar 100µl da célula em suspensão em um tubo ou poço de uma placa de 

96 wells; 

4. Adicionar 100µl do Guava Nexin Reagent; 

5. Incubar 20 minutos em temperatura ambiente e no escuro; 

6. Realizar a leitura no citômetro de fluxo. 

ENSAIOS PARA DETECÇÃO DA ATIVAÇÃO DE CASPASES. 

 Foram utilizados três kits, um para cada marcação: multicaspase (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9), caspases 3/7 (efetoras) e caspase 9 (iniciadora): 

1. As células são ressuspendidas da placa e centrifugadas com seu 

sobrenadante; 

2. Ressuspender as células em PBS de maneira que se obtenha a concentração 

de 2x104 a 1x105 células/100µl; 

3. Adicionar 100µl da célula em suspensão em um tubo ou poço de uma placa de 

96 wells; 

4. Adicionar 10µl do Guava Caspase Reagent Working Solution; 

5. Pipetar para homogeneizar; 

6. Encubar por uma hora, dentro de estufa de CO2 a 37ºC; 

7. Adicionar 100µl do Apoptosis Wash Buffer 1x; 

8. Centrifugar 300xg, 5 minutos; 

9. Entornar o sobrenadante (não todo) com cuidado para não perder célula; 
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10. Adicionar 200µl do Apoptosis Wash Buffer 1x; 

11. Repetir os passos 8 e 9; 

12. Adicionar 200µl de Caspase 7-AAD Working Solution para cada tubo; 

13. Incubar 10 minutos em temperatura ambiente e no escuro; 

14. Realiza-se a leitura no citômetro de fluxo. 

 

VIDEO-MICROSCOPIA DE TIME-LAPSE 

 As vídeo-microscopias de time-lapse para os experimentos com as linhagens 

de MEFs e de B16-F10 com Smac-cherry foram adquiridas utilizando-se uma câmera 

CoolSNAP HQ2 monochrome (Roper Scientific-Photometrics,Tucson, EUA) em um 

microscópio Nikon Eclipse TE2000-E, equipado com contraste diferencial de 

interferência (DIC) e aquecimento a 37ºC, no laboratório da Dra Kathleen Kinnally 

(College of Dentistry, New York University). Para os experimentos com a linhagem 

B16-TRE-EGFP-MVaf-On utilizamos um microscópio confocal TCS SP5 (Leica, 

Alemanha), na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 As células aderidas foram transfectadas sobre lamínulas e depois de 24 horas, 

30 minutos antes do início do time-lapse, foram montadas em “rose chambers”, com o 

meio de cultivo apropriado próprio para o cultivo de cada linhagem.  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados dos experimentos com tumores foram expressos como média do 

volume tumoral do grupo analisado. As diferenças estatísticas foram testadas por 

Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Os valores de “p” e o erro-padrão estão indicados nos 

gráficos. Os cálculos foram realizados utilizando o programa Prism (Graph Pad 

Software). 
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RESULTADOS 

TESTES COM REAGENTES DE TRANSFECÇÃO IN VIVO  

 Como preparação para este experimento, foram induzidos tumores (figura 6) 

por meio de injeção subcutânea de células tumorais B16-F10 na região dorsal 

posterior de 12 camundongos, os quais foram divididos em 2 grupos: 6 animais no 

grupo controle; 6 animais no grupo teste. Este experimento foi realizado em duplicata. 

Foram injetadas 1x106 células/animal e aguardou-se que os tumores atingissem um 

volume mínimo de 100 mm3.  

 Foram, então, realizadas injeções intratumorais de 50µl de solução total, 

contendo 20µg do plasmídeo pEGFP, reagente de transfecção in vivo PEI e solução 

de glicose estéril a uma concentração final de 5% para o grupo controle. O mesmo 

procedimento foi realizado para grupo teste, desta vez utilizando a construção 

plasmidial pEGFPMVaf. 

 O desenvolvimento dos tumores entre os grupos teste e controle foi muito 

similar. Ambos tiveram médias dos volumes bem aproximadas e praticamente não 

apresentaram alteração no ritmo de crescimento após a injeção de DNA (figura 8) até 

o 11°dia, quando um dos animais morreu. O mesmo ocorreu ao se analisar a taxa de 

crescimento dos grupos (figura 9). Analisando-se a taxa de crescimento, verifica-se 

que, após 11 dias da injeção de DNA, a morte de um animal com um tumor de grande 

volume interfere acentuadamente na média do grupo EGFPcontrole.  

 As medições para este experimento foram realizadas dentro de período de 12 

dias. Após esse período os camundongos foram mantidos até que começassem a 

apresentar os primeiros sinais apatia, letargia ou dificuldade de locomoção, quando 

então foram eutanasiados de acordo com as normas propostas pelo comitê de ética 

em experimentação animal. Com 34 dias de experimento, os animais restantes foram 

também eutanasiados. No gráfico da figura 10, pode-se observar que a curva de 

sobrevivência dos dois grupos são bem semelhantes. Neste caso, sobreviveu um 
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animal de cada grupo até o último dia do experimento, quando os animais restantes 

foram eutanasiados. 

 

 

Figura 8. Crescimento do volume tumoral. O crescimento do volume tumoral foi 

acompanhado por 12 dias. A injeção de DNA foi realizada no 2°dia de medição. O grupo 

controle recebeu pEGFP, enquanto que o grupo teste recebeu p
EGFP

MVaf, transfectados com 

reagente de transfecção in vivo PEI. O valor plotado no gráfico representa a média do volume 

do tumor de cada grupo (n=6, para cada grupo). 

 

 

Figura 9. Taxa de crescimento tumoral. Os valores da média de crescimento foram 
normalizados pelo valor do dia da injeção de DNA (indicado pela seta). 
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Figura 10. Taxa de sobrevivência. No gráfico se observa a porcentagem de animais 
sobreviventes ao longo do tempo. O primeiro dia representa o dia em que os animais 
receberam a injeção de DNA. 
 

TESTE DE INDUÇÃO COM O SISTEMA RETROVIRAL TET-ON DE EXPRESSÃO 

CONTROLADA  

 Utilizando plasmídeos retrovirais pRevTRE-EGFP e pRevTet-On obtidos 

durante o mestrado (Borges, 2007), realizamos co-transfecções desses plasmídeos 

em células HEK293T para verificar a indução de expressão de EGFP em resposta à 

adição de doxiciclina (figura 11). Verificamos após 48 horas que havia algumas células 

expressando EGFP mesmo sem a adição de doxiciclina. Esse “vazamento” já é citado 

na literatura e é comum quando não se utiliza soro fetal bovino livre de tetraciclina. No 

entanto, 24 horas após adicionarmos 1µg/ml de doxiciclina notamos aumento no 

número de células expressando e na intensidade de expressão de EGFP. 
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Figura 11. Comparação entre os níveis de resposta à doxiciclina do sistema retroviral 
Tet-On. Células HEK293T foram co-transfectadas com o plasmídeo responsivo pRevTRE-
EGFP e os plasmídeo regulatório pRevTet.On. A figura A acima mostra que após 48 horas da 
transfecção há poucas células expressando EGFP. No entanto, 24 horas após a adição de 
doxiciclina a 1µg/mL, nota-se o aumento do número de células transfectadas e da intensidade 
de expressão de EGFP (B). As fotos de microscopia ótica de campo claro e fluorescência 
foram tiradas com a objetiva de 40x. 

 

OBTENDO LINHAGENS RESPONSIVAS AO SISTEMA DE EXPRESSÃO CONTROLADA 

 Células de melanoma murino B16-F10 previamente tratadas com tunicamicina 

0,5ug/ml (Miller et al. 1992) e polibreno 4ug/ml foram submetidas à transdução com o 

retrovírus Tet-On. Após a transdução, as células foram submetidas ao tratamento com 

G418 para selecionar aquelas que adquiriram resistência ao antibiótico de seleção. 

Uma vez selecionada a população resistente à G418, essa foi dividida em duas outras 

populações que foram submetidas à outra transdução, desta vez com retrovírus de 

TRE-EGFP ou TRE-EGFPOn. Células resistentes foram novamente selecionadas com o 

antibiótico apropriado, desta vez, a higromicina.  

 Obtidas as populações de células resistentes, essas foram submetidas a um 

processo de sorting celular no citômetro de fluxo, onde células positivas para EGFP e 

EGFPMVaf foram separadas um clone por poço, em placas de 24 poços. Desse 

processo, foram obtidas 5 populações expandidas a partir de um único clone e que 

apresentaram células fluorescentes na adição de doxiciclina. Os cinco clones 

expressavam EGFPMVaf. Também obtivemos uma população de células positivas para 
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EGFPMVaf que foram separadas por sorting celular da população transduzida e 

selecionada. Foi a primeira vez que conseguimos células responsivas à doxiciclina por 

meio de transdução retroviral. Dos clones separados da população transduzida com 

retrovírus para EGFP neste processo de sorting, não conseguimos obter nenhum que 

tivesse boa resposta à doxiciclina. A população de células expressando somente a 

EGFP foi obtida por transdução lentiviral, como descrita mais adiante. 

ANÁLISE DA INDUÇÃO DE EXPRESSÃO NOS CLONES B16-TRE-EGFPMVAF-ON 

 Uma vez obtidos clones por transdução retroviral que respondem a indução de 

expressão de EGFPMVaf quando doxiciclina é adicionada, medimos a intensidade da 

fluorescência por citometria de fluxo, adicionando doxiciclina a 2µg/ml nas culturas de 

B16-F10 (controle) e clones de B16-TRE-EGFPMVaf-On (G3, C3 e C3.2) (figura 12). 

Como se pode observar na figura 12, os clones C3 e C3.2 tratados com doxiciclina 

apresentaram os maiores níveis de fluorescência ao longo de seis dias. O clone C3.2 

é o clone C3 re-transduzido com o retrovírus do transativador do sistema Tet-On. 

 

 

Figura 12. Indução da expressão do 
EGFP

MVaf através do sistema Tet-On. Clones de 
células B16-F10 duplamente estabilizadas e responsivas à doxiciclina foram testados quanto à 
intensidade de fluorescência durante um período de 144 horas. Células B16-F10 não 
transduzidas foram utilizadas como controle. Notamos que todos os clones apresentam 
aumento na intensidade de fluorescência quando cultivados na presença de doxiciclina. O 
clone C3.2 foi o que apresentou maior intensidade na expressão de EGFP. 
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 Na tentativa de detectar a expressão de EGFP e EGFPMVaf em ensaio de 

western blot  (figura 13), utilizamos lisados totais de B16-TRE-EGFPMVaf-On (clone C3), 

B16-TRE-EGFPMVaf-On (população pós-sorting celular) e B16-LVX-EGFPOn. Neste 

ensaio, detectamos a proteína de fusão EGFPMVaf (~36KDa) e a EGFP (~27kDa) 

utilizando um soro anti-MVaf e anticorpo primário anti-EGFP. Na figura 13a é possível 

notar o aumento da expressão de EGFPMVaf e EGFP quando as células foram 

cultivadas com doxiciclina a 2ug/ml. Notamos também que a adição de butirato de 

sódio (10mM), um potente inibidor de desacetilase de histonas, em combinação com 

doxiciclina, promove um aumento ainda maior da expressão de EGFPMVaf (figura 13b). 

 
Figura 13. Detecção da expressão de 

EGFP
MVaf em ensaio de Western Blot. Em A, foi 

analisado o lisado total de amostras das linhagens B16-TRE-
EGFP

MVaf-On (clone C3), B16-
TRE-

EGFP
MVaf-On Sort (população pós-sorting celular) e B16-LVX-

EGFP
On. Nota-se, tanto na 

marcação anti-MVaf quanto na marcação anti-EGFP, que há um aumento da expressão de 
EGFP

MVaf (~36kDa) e EGFP (~27kDa) quando é adicionada doxiciclina 2µg/ml. Em B, foi 
analisado o lisado total da linhagem B16-TRE-

EGFP
MVaf-On (clone C3) na presença de 

doxiciclina 2µg/ml e butirato de sódio (NaBu) a 10mM por um período de 30 horas. Observa-se 
que a adição combinada de butirato de sódio e doxiciclina aumenta significativamente a 
expressão de 

EGFP
MVaf (~36kDa). 
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 Uma vez que notamos que o butirato de sódio tem a capacidade de aumentar a 

expressão de EGFPMVaf em nossas linhagens estabilizadas e induzidas com 

doxiciclina, resolvemos investigar o efeito desses dois reagentes sobre o cultivo 

celular.  

 Realizamos, então, um ensaio clonogênico para comparar a capacidade de 

formação de colônia sob condições aderentes, entre a linhagem de melanoma B16-

F10 e uma de nossas linhagens expressando EGFPMVaf. 

 Este ensaio demonstrou que a linhagem obtida do clone C3.2 tem uma 

capacidade reduzida de formar colônias, provavelmente em função da taxa de morte 

celular observada nesse clone. A diferença entre as células B16-F10 (controle), 

tratadas e não-tratadas com doxiciclina, sugere que a dose utilizada para indução da 

expressão foi um pouco tóxica para a linhagem B16-F10 em cultivo. Mesmo assim, 

podemos observar menor taxa de crescimento para o clone C3.2 expressando 

EGFPMVaf. O fato de esta linhagem formar menos colônias que as células B16-F10 do 

grupo controle pode ser devido ao “vazamento” de expressão de EGFPMVaf na 

condição basal (ausência de doxiciclina) que esta linhagem possui. Porém não 

podemos descartar a possibilidade de haver diferenças intrínsecas do clone isolado 

em relação à linhagem. Nas placas tratadas com butirato de sódio a 2mM ocorreu alta 

mortalidade das células, tanto no controle quanto na linhagem C3.2 (figura 14). Mesmo 

utilizando uma concentração de butirato de sódio menor do que aquela que 

usualmente se utiliza para acentuar a expressão de genes repórteres em ensaios de 

transfecção (10mM), essa mortalidade provavelmente ocorreu pela exposição 

prolongada das células a este inibidor de histona desacetilase. 
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Figura 14. Ensaio clonogênico das linhagens de B16-F10 e C3.2. Células B16-F10 e C3.2 
foram tratadas com doxiciclina (doxy) 2µg/ml e butirato de sódio (NaBu) 2mM durante 14 dias. 
A linhagem C3.2 expressando 

EGFP
MVaf apresenta uma área total de formação de colônia 

menor que das células B16-F10 (controle). 

 

TESTES COM QUIMIOTERÁPICOS 

 O tratamento com doxiciclina e butirato de sódio durante quatorze dias se 

mostrou tóxico para as linhagens B16-F10 e B16-TRE-EGFP-MVaf-On. No entanto, 

resolvemos investigar qual o efeito deste mesmo tratamento por um período mais 

curto e aliado a quimioterápicos. 

 Células B16-F10 e B16-TRE-EGFP-MVaf-On foram tratadas com etoposídeo 

1,15µl/ml e taxol 50nM por períodos de 24 e 48 horas. No cultivo das duas linhagens 

foram adicionados doxiciclina 2µg/ml e butirato de sódio 2mM. 

 Nos períodos de 24 e 48 horas, as células foram ressuspendidas e incubadas 

com anexina V, um indicador de apoptose, e depois analisadas por citometria de fluxo. 
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Observou-se que após 48 horas de tratamento com os quimioterápicos, as células da 

linhagem C3.2 apresentaram praticamente o dobro da porcentagem de células 

positivas para a anexina V quando comparadas às células B16-F10 (figura 15). Este 

período coincide com o pico de expressão de EGFPMVaf que ocorre nas células da 

linhagem C3.2 quando tratadas com doxiciclina. 

 
 
Figura 15. Ação de quimioterápicos sobre células B16-F10 e B16-TRE-EGFP-MVaf-On 
(C3.2). Linhagens de B16-F10 selvagem e C3.2 foram submetidas a tratamento com os 

quimioterápicos etoposídeo e taxol por 48 horas. A linhagem C3.2, que expressa 
EGFP

MVaf na 
presença de doxiciclina, apresentou maior porcentagem de células positivas para a anexina V 
que as células da linhagem B16-F10 após dois dias de tratamento. Foi adicionado doxiciclina 
2µg/ml e butirato de sódio 2mM no cultivo das duas linhagens. 

 

 Resolvemos, então, investigar se esses quimioterápicos causariam o mesmo 

efeito sobre as linhagens de B16-F10 e linhagens expressando EGFPMVaf na ausência 

do butirato de sódio. Neste experimento foi incluída a linhagem controle B16-LVX-

EGFP-On, uma linhagem transduzida por lentivírus e que expressa somente a EGFP 

quando induzida por doxiciclina. 

 Pela figura 16, notamos que, no gráfico que mostra a marcação para anexina V 

nas células tratadas com etoposídeo, praticamente não há diferença na porcentagem 

de células apoptóticas entre as linhagens controle (linhagens B16-F10 e B16-LVX-

EGFP-On) e a linhagem expressando EGFPMVaf (B16-TRE-EGFP-MVaf-On (Sort)) nas 
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primeiras 24 horas. Já com 48 horas de tratamento, as células que expressam 

EGFPMVaf têm uma porcentagem menor de células apoptóticas. No tratamento com 

taxol, as células B16-F10 foram mais sensíveis em ambos os períodos do que as 

outras duas linhagens. Os gráficos para marcação com 7-AAD, um indicador de morte 

com comprometimento de membrana plasmática, praticamente reproduzem as 

porcentagens para marcação de anexina V.   

 

Figura 16. Ação de quimioterápicos sobre as linhagens B16-F10, B16-LVX-EGFP-On e 
B16-TRE-EGFP-MVaf-On. As linhagens foram submetidas a tratamento com os 
quimioterápicos etoposide e taxol por 48 horas. Avaliou-se no período de 24 e 48 horas a 
marcação para anexina V (indicador de morte por apoptose) e 7-AAD (indicador de morte por 
necrose). Foi adicionada doxiciclina 2µg/ml no cultivo das três linhagens. Neste experimento, 
não houve tratamento com butirato de sódio. 
 

  

 Na marcação para multicaspases (caspases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), a 

contabilização de células positivas ficou em concordância com a marcação para 

anexina V e 7-AAD. As células de melanoma murino B16-F10 tem uma ativação de 
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caspases maior que as outras células no primeiro período de 24 horas. Porém, com 48 

horas essa diferença se inverte, em ambos os tratamentos (etoposídeo e taxol), onde 

as células expressando EGFP e EGFPMVaf começam a apresentar maior ativação das 

multicaspases (figura 17). 

 Quando analisamos os gráficos da marcação para as caspases 3/7, que são 

caspases efetoras, notamos maior ativação nas linhagens B16-F10 e B16-TRE-MVaf-

On tratadas com etoposídeo quando comparadas à linhagem B16-LVX-EGFP-On. No 

tratamento com taxol, ocorre o contrário nas primeiras 24 horas: a linhagem B16-LVX-

EGFP-On apresenta maior ativação (~10%). Nas 24 horas seguintes, a porcentagem 

de ativação fica praticamente equiparada entre as três linhagens. 

 Já se tratando de ativação de uma caspase iniciadora, a caspase 9, há uma 

equiparação da ativação nas três linhagens tratadas com etoposídeo, com um discreto 

aumento para a linhagem expressando EGFPMVaf na 24 horas iniciais. No tratamento 

com taxol, também para o primeiro dia, a porcentagem maior passa a ser da linhagem 

B16-F10. 

 Neste experimento, a linhagem de células B16-F10 selvagem e que, portanto, 

não foi transduzida apresenta porcentagens maiores em quase todas as marcações. 

Isso pode indicar que as células transduzidas apresentam uma resistência à morte um 

pouco maior que a linhagem de melanoma murino selvagem.  
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Figura 17. Ação de quimioterápicos sobre as linhagens B16-F10, B16-LVX-EGFP-On e 
B16-TRE-EGFP-MVaf-On: ativação de caspases. As linhagens foram submetidas a 

tratamento com os quimioterápicos etoposide e taxol por 48 horas. Avaliou-se no período de 
24 e 48 horas a marcação para multicaspases, caspases 3/7 e caspase 9. Foi adicionada 
doxiciclina 2µg/ml no cultivo das três linhagens. Neste experimento, não houve tratamento 
com butirato de sódio. 

 

 Realizamos um novo ensaio clonogênico, desta vez para avaliar a capacidade 

de formar colônias das linhagens B16-F10, B16-LVX-EGFP-On, B16-TRE-EGFP-

MVaf-On (C3) e B16-TRE-EGFP-MVaf-On (Sort) sem a adição de butirato de sódio. As 

linhagens foram cultivadas em duplicata, sendo uma replicata tratada com doxiciclina e 
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a outra replicata, não. Observamos que na ausência de butirato de sódio todas as 

linhagens foram capazes de formar colônias (figura 18). No entanto, as linhagens 

transduzidas apresentam uma capacidade reduzida em comparação com a B16-F10 

selvagem. A presença de doxiciclina também parece causar certa toxicidade, pois a 

área total das colônias é diminuída nos cultivos que receberam esse antibiótico. A 

exceção está na linhagem de B16-LVX-EGFP-On, que apresentou aumento na área 

total de colônias formadas quando tratada com doxiciclina. Esse resultado que a 

princípio parece contraditório se confirmou novamente nos experimentos com indução 

de tumores em animais, descritos mais adiante. 

 

 

Figura 18. Ensaio clonogênico das linhagens B16-F10, B16-LVX-EGFP-On, B16-TRE-
EGFP-MVaf-On (C3) e B16-TRE-EGFP-MVaf-On (Sort). Estas linhagens foram tratadas com 

doxiciclina (doxy) 2µg/ml durante 14 dias. Após esse período, as células foram fixadas, 
coradas com cristal violeta e fotografadas para quantificação da área total das colônias 
formadas. A quantificação é feita pelo programa ImageJ v. 1.45r. 
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VÍDEO-MICROSCOPIA DE TIME-LAPSE: OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS B16-F10 

EXPRESSANDO EGFPMVAF EM APOPTOSE. 

 Em um microscópio confocal Leica, modelo SP5, foram adquiridas uma 

seqüência de imagens que deram origem a dois vídeos em time-lapse de células B16-

F10 de uma linhagem (C3.2) duplamente estabilizada. Estas células têm a expressão 

de EGFPMVaf induzida após a adição de doxiciclina ao meio de cultura por um período 

de 48 horas. Foram adquiridas imagens em contraste de fase e fluorescência e a 

sobreposição das mesmas permite observar que as células expressando EGFPMVaf 

apresentam um intenso processo apoptótico (figura 19), com características 

morfológicas típicas da fase de execução, como: forma esférica, acentuada marcação 

para F-actina em forma de anel em sua periferia, formação de blebbings na superfície 

da membrana plasmática e núcleo pequeno ou fragmentado, além de picnose e 

fragmentação celular (Mills et al., 1999). Na figura 19, é possível observar uma 

seqüência de imagens que mostram duas células expressando EGFPMVaf e que iniciam 

um intenso processo de apoptose, enquanto que outras células que não apresentam 

fluorescência verde permanecem aderidas e saudáveis. Na figura 20, é possível nas 

imagens a formação de corpos apoptóticos e como eles parecem “trilhar” caminhos 

determinados para formar vesículas com conteúdo citoplasmático. 

 Os vídeos podem ser observados em arquivo gravado no cd que acompanha 

essa tese ou ainda através do link http://www.prometheus.fmrp.usp.br/timelapse. 
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Figura 19. Vídeo-microscopia de time-lapse: células B16-TRE-EGFP-MVaf-On 
expressando 

EGFP
MVaf entram em apoptose. Células B16-TRE-EGFP-MVaf-On (C3), uma 

linhagem duplamente estabilizada, são induzidas a expressão de 
EGFP

MVaf após a adição de 
doxiciclina ao meio de cultura por um período de 48 horas. As células expressando 

EGFP
MVaf 

apresentam intensa formação de blebbings, perda de adesão e formação de corpos 
apoptóticos. A seqüência de imagens foram adquiridas em microscópio confocal modelo Leica 
SP5, durante um período de 3 horas, temperatura de 37

o
C e meio de cultivo independente de 

CO2. 
 

 
Figura 20. Vídeo-microscopia de time-lapse: células B16-F10 expressando 

EGFP
MVaf 

entram em apoptose. Células B16-F10 de uma linhagem duplamente estabilizada são 
induzidas a expressão de 

EGFP
MVaf após a adição de doxiciclina ao meio de cultura por um 

período de 48 horas. As células expressando 
EGFP

MVaf apresentam intensa formação de 
“blebbings”, perda de adesão e formação de corpos apoptóticos. Nesta seqüência, observa-se 
como os corpos apoptóticos (setas brancas) originados de uma célula apoptótica se unem a 
outro (seta vermelha), percorrendo um caminho ao longo do citoplasma. A seqüência de 
imagens foram adquiridas em microscópio confocal modelo Leica SP5, durante um período de 
1 hora, temperatura de 37

o
C. 
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ENSAIOS DE INDUÇÃO DE TUMOR EM MODELO ANIMAL 

 Uma vez que conseguimos estabelecer linhagens de células de melanoma 

murino, com o aumento da expressão de EGFPMVaf induzido pela doxiciclina, iniciamos 

então os testes de indução de tumores em camundongos C57BL/6J. Utilizamos neste 

experimento as seguintes linhagens: B16-TRE-EGFP-MVaf C3 (linhagem derivada de 

um clone separado por sorting celular); B16-TRE-EGFP-MVaf Sort (população de 

células EGFPpositivas separadas por sorting celular); B16-LVX-EGFP (linhagem 

selecionada após a transdução por lentivírus). 

 Antes, porém, de injetar as linhagens obtidas nos camundongos, as mesmas 

foram testadas quanto a sua expressão de EGFPMVaf e EGFP.  Estas células foram 

cultivadas por dois dias na presença de doxiciclina 2µg/ml e depois foram passadas no 

citômetro de fluxo para quantificar a porcentagem de células EGFPpositivas. Como 

podemos observar na figura 21, a linhagem B16-TRE-EGFP-MVaf Sort foi a que 

apresentou maior porcentagem de células EGFPpositivas.  

 

Figura 21. Teste de indução de expressão de EGFP e 
EGFP

MVaf nas linhagens B16-TRE-
EGFP-MVaf C3, B16-TRE-EGFP-MVaf Sort e B16-LVX-EGFP. Estas linhagens foram 

cultivadas por dois dias na presença de doxiciclina 2µg/ml e depois foi realizada leitura no 
citômetro de fluxo. A linhagem de B16-F10 foi utilizada como controle negativo de 
fluorescência. 
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INDUÇÃO DE TUMOR 

 Para este experimento, preparamos três linhagens: B16-TRE-EGFP-MVaf Sort, 

B16-LVX-EGFP e B16-F10. As células foram cultivadas sem a adição de doxiciclina. 

Após cultivar um número suficiente de células para o experimento, as células foram 

preparadas e injetadas no flanco dos camundongos, formando 3 grupos de 8 animais 

cada:  

Tabela 2: Grupos de animais com tumores induzidos  

Grupo Flanco esquerdo Flanco direito Tratamento 

1 B16-LVX-EGFP B16-TRE-EGFP
-
MVaf Sort Sem doxy 

2 B16-LVX-EGFP B16-TRE-EGFP-MVaf Sort 
Doxy 200µg/ml na água 

de beber + sacarose 1% 

3 B16-F10 - 
Doxy 200µg/ml na água 

de beber + sacarose 1% 

 Os animais foram monitorados por mais de um mês e foram mantidos até que 

começassem a apresentar os primeiros sinais apatia, letargia ou alguma dificuldade de 

locomoção, quando então foram eutanasiados de acordo com as normas propostas 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto. As medições do volume tumoral eram feitas com o auxílio de um 

paquímetro e os pulmões, fígado e baço eram analisados em lupa estereoscópica para 

pesquisa de metástase. No entanto, apenas um animal do grupo 3 apresentou um 

ponto de metástase no pulmão (dados não mostrados). 

 Nos gráficos da figura 22 podemos acompanhar a evolução do crescimento do 

tumor e a curva de sobrevivência dos grupos. Podemos notar pelo gráfico de 

sobrevivência que o grupo 3, que corresponde aos camundongos que receberam B16-

F10, foi o grupo que apresentou maior mortalidade. Já os grupos 1 e 2, não tratados e 

tratados com doxiciclina, respectivamente, apresentaram uma curva de sobrevivência 

semelhante.  
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Figura 22. Crescimento tumoral e curva de sobrevivência dos grupos de animais com 
tumor induzido. Observando-se gráfico do volume tumoral, em escala logarítmica, pode-se 
notar que as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf Sort apresentam o menor crescimento tumoral 
quando comparadas às linhagens controle, B16-F10 e B16-LVX-EGFP. Houve diferença 
estatísticamente significativa entre as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort

)+doxy
 e B16-

F10
+doxiciclina

 (p<0,05); e entre as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort
)+doxy

 e B16-LVX-EGFP-
On

+doxy/-doxy
 (p<0,0001). No gráfico de sobrevivência, nota-se que o grupo 3 (B16-F10) 

apresentou menor sobrevida que o grupo 1 (B16-LVX-EGFP-On + B16-TRE-EGFP-MVaf 
(Sort) sem doxiciclina) e o grupo 2 (B16-LVX-EGFP-On + B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort) com 
doxiciclina). Os símbolos • e *** indicam valores de p<0,05 e p<0,0001, respectivamente.  
 

 No entanto, observando os dados da tabela 3 e gráfico da figura 23 poderemos 

verificar que os animais que receberam células B16-TRE-EGFP-MVaf Sort e foram 

tratados com doxiciclina têm um desenvolvimento tumoral bem mais tardio em relação 

aos outros grupos: os tumores nesses animais só se tornaram mensuráveis a partir do 

26º dia após a indução de tumor.  
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Tabela 3: Média do volume do tumor (mm
3
)* 

Dias pós-indução 16 18 20 22 24 26 28 31 
B16.LVX.ON-EGFP (sem doxy) 303 660 922 1903 2525 3527 4728 7103 

N= 8 8 8 8 7 7 7 6 
B16.LVX.ON-EGFP (com doxy) 409 621 848 1577 2757 3640 5413 7789 

N= 8 8 7 7 7 6 6 4 
B16.TRE.ON-EGFP-Mvaf (sorting) (sem doxy) 34 72 97 168 302 316 440 492 

N= 8 8 8 8 7 7 7 6 
B16.TRE.ON-EGFP-Mvaf (sorting) (com doxy) 0 0 0 0 0 71 91 122 

N= 8 8 7 7 7 6 6 4 
B16-F10 (com doxy) 157 263 302 548 822 1032 1776 3708 

N= 8 8 8 7 5 5 5 4 

*Os valores do volume tumoral representam a média de acordo com o número (N) de animais 
vivos. 

  

 

Figura 23. Crescimento tumoral em escala não logarítmica. Em A, observa-se em escala 

ampliada as curvas do volume tumoral de B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort) tratadas e não tratadas 
com doxiciclina. Pose-se notar que o grupo tratado com doxy apresentou um crescimento 
tumoral menor (~5x) e mais lento. Há uma diferença estatística entre os dois grupos pelo teste 
de Mann-Whitney (p<0,01).  Em B, As linhagens que expressam 

EGFP
MVaf apresentam menor 

crescimento do volume tumoral ao longo do tempo. Houve diferença estatísticamente 
significativa entre as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort

)+doxy
 e B16-F10

+doxiciclina
 (p<0,05); e 

entre as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort
)+doxy

 e B16-LVX-EGFP-On
+doxy/-doxy

 (p<0,0001). 
Os símbolos •, *, *** indicam valores de p<0,05, p,0,01 e p<0,0001, respectivamente. 
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 Essas diferenças também ficam evidentes quando observamos as fotos tiradas 

dos animais no 24º dia após a indução de tumor. Na figura 24b, podemos observar 

que o local que recebeu a injeção de células B16-TRE-EGFP-MVaf Sort começa 

apresentar uma pequena pinta, mas que ainda não adquiriu volume. Já o local que 

recebeu células B16-LVX-EGFP apresenta um de grande volume.  
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Figura 24. Teste de indução tumoral com as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf Sort, B16-
LVX-EGFP e B16-F10. Em A, grupo 1 (B16-LVX-EGFP; B16-TRE-EGFP-MVaf Sort) não 

tratados com doxiciclina; Em B, grupo 2 (B16-LVX-EGFP; B16-TRE-EGFP-MVaf Sort) tratados 
com doxiciclina na água de beber; Em C, grupo 3 (B16-F10) tratado com doxiciclina. As fotos 
foram tiradas no 24º dia após a injeção de células tumorais. 
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 Uma vez que tivemos um resultado positivo com a linhagem B16-TRE-EGFP-

MVaf-On Sort, que foi obtida por sorting celular e é composta de uma população de 

células transduzidas, nos interessava também saber qual seria o comportamento das 

linhagens derivadas de uma única célula, obtidas pelo mesmo processo. 

 Realizamos então a indução de tumor com as linhagens B16-TRE-EGFP-MVaf-

On C3.2 e G3. Como controle foi utilizado a linhagem selvagem B16-F10. Os três 

grupos foram tratados com doxiciclina na água de beber. 

 Como podemos observar na figura 25, os animais que receberam as células 

que expressam EGFPMVaf apresentaram uma sobrevida maior quando comparados ao 

grupo cujos tumores foram induzidos com células B16-F10.  

 

Figura 25. Curva de sobrevivência de animais após indução de tumor com células B16-
F10 controles ou originadas de clones expressando EGFP-MVaf. Grupos de 6 animais 

cada receberam injeção subcutânea de células tumorais 
EGFP

MVaf/Tet.On. Animais que 
receberam células originadas dos clones C3 e G3 apresentaram maior sobrevivência que os 
animais que receberam células B16-F10 não-transduzidas. Os animais foram tratados com 
doxiciclina na água a 200 µg/ml e sacarose a 1% durante todos os dias após a injeção de 
indução tumoral. 
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QUANTIFICAÇÃO DA MORTE EM FIBROBLASTOS EMBRIONÁRIOS MURINOS SELVAGENS 

E DUPLOS-NOCAUTES 

 Em busca de compreender melhor e explorar a capacidade indutora de 

apoptose deste fragmento da miosina Va (MVaf), principiamos nossos experimentos 

no laboratório da Dra Kathleen Kinnally, da New York University,   juntamente com o 

Dr Pablo Marco Veras Peixoto. 

 Como citado anteriormente, o mecanismo pela qual o MVaf induz a apoptose 

parece estar intrinsecamente ligado a uma via clássica de morte celular programada, 

onde Bmf é fator essencial para desencadear o processo. Uma possível participação 

de Bim também pode estar envolvida, uma vez que obtivemos resultados em nosso 

laboratório (Izidoro-Toledo, 2006) que sugerem uma interação do MVaf com DLC1, 

molécula que faz a ancoragem de Bim à proteína motora Dineína.  

 Dessa maneira, obtivemos junto ao Dr. Roger Davis (Howard Hughes Medical 

Institute, University of Massachusetts Medical School) uma linhagem celular de 

fibroblasto embrionário murino, duplo-nocaute para Bim e Bmf (MEFBim-/-,Bmf-/-). O 

laboratório da Dra Kinnally já possuía as linhagens de melanoma murino B16-F10, 

MEF selvagem (Wild-type, WT) e duplo-nocaute para Bax/Bak (MEFBax-/-,Bak-/-). As 

proteínas Bax/Bak, por sua vez, são capazes de sofrer mudança conformacional, 

formando poros na membrana externa mitocondrial e permitindo a liberação de 

citocromo c e Smac/Diablo, ambas as proteínas pró-apoptóticas. 

 Realizamos, então, as transfecções com as combinações entre linhagens e 

plasmídeos indicadas na figura 26. As contagens das células que apresentavam 

características de morte foram feitas por meio de vídeo-microscopias de time-lapse, 

iniciados após 24 horas da transfecção. Isso nos permitiu acompanhar com mais 

precisão, na maioria das vezes, a viabilidade de cada célula analisada ao longo do 

tempo. 
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Figura 26. Porcentagem de MEFs exibindo características de morte apoptótica. A análise 
realizada por vídeo microscopia em múltiplos campos, para diferentes linhagens de 
fibroblastos embrionários murinos (Wild-type, Bim/Bmf duplo-nocaute, Bax/Bak duplo-
nocaute), 24 horas após a transfecção com as construções plasmidiais eGFP-MVaf, Smac-
Cherry, DsRed-MVaf, mitoRFP, EGFP). Os valores acima da barras indicam a porcentagem 
de células com características morfológicas de apoptose. O “n” abaixo das barras indica o 
número de time-lapses que foram acompanhados para cada experimento. 

 Pelo gráfico da figura 26, pode-se notar que a linhagem MEF selvagem (WT) 

foi a linhagem que apresentou maior porcentagem de células mortas no tempo de 24 

horas pós-transfecção com EGFPMVaf + Smac-Cherry. Já as linhagens duplo-nocaute, 

tanto Bim e Bmf (MEFBim-/-,Bmf-/-) quanto Bax/Bak (MEFBax-/-,Bak-/-), apresentaram morte 

de 45 e 30%, respectivamente. Isso pode ser um forte indício de que o fragmento da 

miosina Va realmente necessita da participação dos fatores pró-apoptóticos ausentes 

nestas células-nocaute para poder atingir seu maior potencial indutor de morte. As 

MEFsBim-/-,Bmf-/- que foram transfectadas apenas com DsRed-MVaf apresentaram uma 

porcentagem de morte (40%), semelhante àquelas que receberam EGFPMVaf + Smac-

Cherry. A ausência de Bax/Bak parece afetar mais a ação do EGFPMVaf pois MEFsBax-/-

,Bak-/- transfectadas apresentaram maior resistência a morte.  

 Observa-se também que a porcentagem de morte parece ser um pouco maior 

quando as MEFsBim-/-,Bmf-/- e as MEFsBax-/-,Bak-/- foram co-transfectadas com Smac-



___________________________________________________________________________________________Resultados 

 59 

Cherry. Esta construção de Smac-Cherry, no entanto, não utiliza a proteína completa: 

utiliza apenas a porção que corresponde a seqüência alojada no espaço 

intermembranas mitocondrial, fusionada a proteína-repórter mCherry (Peixoto et al., 

2011). A função dessa proteína seria apenas evidenciar o momento em que ocorre a 

permeabilização da membrana mitocondrial externa (MOMP). Portanto, a sua 

superexpressão pode estar provocando certa toxicidade pela quantidade de proteína 

superexpressa, e não exatamente por ser um fragmento de uma proteína pró-

apoptótica. 

LIBERAÇÃO DE SMAC-CHERRY EM CÉLULAS B16-F10 

 Em trabalhos anteriores em nosso laboratório, já havíamos estudado o efeito 

do EGFPMVaf sobre células B16-F10 e caracterizado o tipo de morte como apoptótica. 

No entanto, precisávamos pesquisar que outros fatores pró-apoptóticos downstream 

poderiam ser desencadeados. Transfectamos células B16-F10 com os plasmídeos 

pEGFP-MVaf e pSmac-Cherry e acompanhamos a expressão destas proteínas por 

vídeo-microscopia de time-lapse. Como se pode observar o exemplo na figura 27, no 

tempo de 27 horas (pós-transfecção) ainda é possível observar que a Smac-Cherry 

está compartimentada nas mitocôndrias e as duas células expressam intensamente 

EGFPMVaf. No entanto, o citoplasma das células já começa a se retrair. 
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Figura 27. Video-microscopia de Timelapse: Células B16-F10 co-transfectadas com Smac-
Cherry e 

EGFP
Mvaf. No tempo de 27h00 após a transfecção pode-se notar que a Smac-cherry 

ainda está compartimentada nas mitocôndrias. Nos tempos de de 27h20’e 28h00’já é possível 
notar como a Smac-cherry se difundiu para o citoplasma. No tempo de 28h20’nota-se como as 
células perdem a fluorescência. 

 
 Vinte minutos depois, já é possível notar que a Smac-Cherry sai do espaço 

intermembranas mitocondrial e se difunde por todo o citoplasma das células. Nas 

micrografias seguintes, nota-se que as células começam a exibir as características 

morfológicas da fase de execução da apoptose: perda de aderência, blebbings de 

membrana, condensação do núcleo, etc, culminando na quase total perda de 

fluorescência. 

 Em estudos anteriores de nosso laboratório, já havia sido documentada a 

liberação de citocromo c para o citoplasma em células transfectadas com EGFPMVaf 

(Izidoro-Toledo, 2006). Esse novo dado – a liberação de Smac-Cherry – vem 

corroborar esses dados anteriores e reforçar a nossa hipótese de que o EGFPMVaf é 

capaz de desencadear a apoptose pelas vias clássicas. 
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SMAC-CHERRY PERMANECE COMPARTIMENTADA DURANTE A MORTE DE 

FIBROBLASTOS EMBRIONÁRIOS MURINOS DUPLO-NOCAUTE PARA BAX/BAK 

 MEFsBax-/-,Bak-/- transfectadas com EGFPMVaf e Smac-Cherry apresentam uma 

taxa de morte menor quando comparadas a MEFs Wild-type (ver figura 26). 

Provavelmente, essa resistência à morte é devido à ausência das proteínas Bax/Bak 

que atuam na permeabilização da membrana externa da mitocôndria. Essa condição 

também pode explicar o fato de a maioria destas células co-transfectadas com 

EGFPMVaf e Smac-Cherry continuarem com Smac-Cherry compartimentada, mesmo 

em estágios avançados de morte (figura 28). 

 

MEFS WILD-TYPE TRANSFECTADAS COM EGFPMVAF E SMAC-CHERRY APRESENTAM 

CARACTERÍSTICAS CLÁSSICAS DE MORTE POR APOPTOSE 

 No período de 24 horas após a transfecção, as células MEFs Wild-type 

apresentaram alta taxa de morte (90%) nos time-lapses analisados. Estas células 

apresentaram as características morfológicas clássicas para células que entram em 

apoptose. Na figura 29, pode-se notar no tempo de 24 horas pós-transfecção a célula 

duplamente transfectada para EGFPMVaf e Smac-Cherry. Por volta de 27 horas pós-

transfecção, já é possível observar a retração do citoplasma, o aparecimento de 

blebbings e o surgimento dos corpos apoptóticos.  Nos tempos seguintes, fica mais 

evidente a dispersão dos corpos apoptóticos pela cultura e o desaparecimento da 

célula. A formação destes corpos apoptóticos também pode ser observada em vídeo-

microscopia de time-lapse de células da linhagem B16-TRE-EGFP-MVaf, que foram 

induzidas com doxiciclina e expressam a proteína de fusão EGFPMVaf (figura 20). 
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Figura 28. MEFs
Bax-/-,Bak-/- 

transfectadas com 
EGFP

Mvaf e Smac-Cherry: a Smac-Cherry 
permanece compartimentada mesmo em estágios avançados de morte, provavelmente pela 
dificuldade em realizar MOMP. A 

EGFP
MVaf está difusa no citoplasma. 

 

MARCAÇÃO DE EGFPMVAF NÃO SE CO-LOCALIZA COM AS MARCAÇÕES PARA 

MITOCÔNDRIA 

 Como descrito anteriormente, nossa hipótese é que o fragmento da miosina Va 

é capaz de perturbar a interação entre Bmf, DLC2 e a cauda medial da miosina Va, 

causando a liberação de Bmf para que este se dirija para a mitocôndria e interaja com 

Bcl-2, iniciando o processo de permeabilização da membrana externa. Para investigar 

se o EGFPMVaf poderia estar seguindo em um complexo trimérico, EGFPMVaf/DLC2/Bmf, 

para a mitocôndria, transfectamos MEFs WT com pEGFP-MVaf e pMitoRFP. Este 

último é um plasmídio que codifica uma proteína vermelha que é endereçada para a 

mitocôndria. 
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Figura 29. Timelapse de WT MEF co-transfectada com Smac-cherry e 
EGFP

Mvaf. A figura 
mostra uma célula co-transfectada com Smac-cherry e 

EGFP
Mvaf entranto em apoptose e 

seguindo para a formação de corpos apoptótico que se dispersam pela cultura. A barra branca 
equivale a 40 µm para todas as figuras. 

 

 Na figura 30 é possível observar que as mitocôndrias ficam bem marcadas em 

vermelho, enquanto que o EGFPMVaf fica totalmente difuso pelo citoplasma. Mesmo em 

imagens aumentadas não conseguimos perceber qualquer marcação de EGFPMVaf que 

pudesse indicar uma co-localização com a marcação para mitocôndrias. 
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Figura 30. Marcação de 
EGFP

MVaf não co-localiza com a marcação de MitoRFP para 
mitocôndrias. MEFs WT co-transfectadas com MitoRFP e 

EGFP
MVaf. A figura mostra células 

co-transfectadas com MitoRFP e 
EGFP

MVaf. A direita de cada linha está o detalhe ampliado 
mostrando a marcação delimitada nas mitocôndrias (vermelho), enquanto que a marcação em 
verde para o 

EGFP
Mvaf apresenta-se difusa pelo citoplasma. Isto parece indicar que não há 

uma co-localização do 
EGFP

Mvaf com as mitocôndrias. As barras brancas equivalem a 20µm 
para todas as figuras. 

 

MARCAÇÃO PARA EGFPBMF SE CO-LOCALIZA COM DSREDMVAF APÓS 48 HORAS 

 De acordo com a nossa hipótese, o fator pró-apoptótico Bmf seria o iniciador do 

processo de morte disparado por MVaf. Para conhecermos mais sobre o 

comportamento de Bmf em presença do fragmento da miosina Va, transfectamos 

células B16-F10 com EGFPBmf e utilizamos MitoTracker vermelho. Também co-

transfectamos EGFPBmf com DsRed-MVaf. Nas primeiras 24 horas após a transfecção 

foi possível observar na maioria das células que EGFPMVaf estava co-localizando com a 

marcação para mitocôndria. No entanto, com 48 horas, o EGFPBmf tendeu a formar 

aglomerados no citoplasma (figura 31). 

 Já na co-transfecção com DsRedMVaf, nas primeiras 24 horas pós-transfecção 

EGFPMVaf tem uma distribuição muito parecida com a marcação para mitocôndrias, 

enquanto que DsRedMVaf está difusa pelo citoplasma e com a formação de alguns 
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aglomerados. Porém, com 48 horas, as células sobreviventes tem a marcação para 

EGFPBmf co-localizada com a marcação para DsRedMVaf. Isto pode indicar que EGFPBmf e 

o fragmento da miosina Va fusionado a proteína vermelha, DsRedMVaf, podem estar 

interagindo em um mesmo complexo. 

 

Figura 31. 
EGFP

Bmf se co-localiza com 
DsRed

MVaf. Células B16-F10 foram transfectadas com 
EGFP

Bmf e coradas com MitoTracker vermelho. No período de 24 horas após a transfecção, 
nota-se que 

EGFP
Bmf está co-localizado com as mitocôndrias coradas pelo MitoTracker. Em 48 

horas após a transfecção, nota-se que 
EGFP

Bmf começa a formar aglomerados no citoplasma, 
perdendo a co-localização com as mitocôndrias. Já na co-expressão de 

EGFP
Bmf e 

DsRed
MVaf, 

nota-se que ao final das primeiras 24 horas, 
DsRed

MVaf está difusa pelo citolasma e inicia a 
formação de aglomerados, enquanto que 

EGFP
Bmf parece estar localizada junto às 

mitocôndrias. No entanto, no tempo de 48 horas, as duas proteínas de fusão parecem estar 
fortemente co-localizadas em várias aglomerados citoplasmáticos. A barra branca equivale a 
20µm para todas as micrografias. 
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DISCUSSÃO 

 Estudos anteriores realizados em nosso laboratório demonstraram que um 

fragmento da miosina Va (MVaf) foi capaz de induzir apoptose em culturas de células 

de melanoma e carcinoma (Araújo, 2003; Izidoro-Toledo, 2006; Borges, 2007). Este 

fragmento corresponde a uma região da cauda medial que possui o sítio ligante de 

DLC2 (figura 3). A DLC2, por sua vez, faz a ponte de ancoragem entre a cauda da 

miosina Va e a proteína Bmf, um fator pró-apoptótico (figura 2). 

 Puthalakath e colaboradores (2001) demonstraram que sob estímulos que 

interferem com a integridade do citoesqueleto de actina como, por exemplo, a perda 

de adesão celular, a DLC2 se dissocia da miosina Va e é encontrada complexada com 

Bmf e Bcl2, indicando assim que a Bmf é capaz de se associar simultaneamente à 

DLC2 e a Bcl2. Além disso, em ensaios de interação protéica in vitro, foi mostrado que 

MVaf é capaz de associar-se à DLC2 (Araújo, 2003). 

 Em 2006, um grupo da Hungria realizou estudos com espectroscopia de 

ressonância nuclear magnética e simulação de acoplamento para mostrar que um 

peptídeo de 15 resíduos de aminoácidos (Ile 1280-Ile1294), derivado da cauda da 

miosina Va, se liga à fenda formada entre as subunidades do dímero de DLC2 à 

semelhança de outros conhecidos parceiros de ligação de DLCs. E demonstraram 

também que a remoção do éxon B (AspAspLys) contido nesse peptídeo é suficiente 

para impossibilitar a ligação de DLC2 (Hódi et al., 2006). 

 Esses estudos corroboram nossos resultados prévios, pois o nosso fragmento 

da miosina Va (MVaf) contém a região estudada pelo grupo de Hódi (2006) e atuaria 

como se estivesse impedindo o sequestro da DLC2-Bmf ao motor 

molecular/citoesqueleto de actina, provocando assim a resposta apoptótica à 

semelhança da resposta de anoikis, mediada por DLC2-Bmf, segundo os estudos de 

Puthalakath et al. (2001). 
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 Baseados nisso e em nossos resultados anteriores, iniciamos estratégias para 

averiguar qual seria o efeito desse nosso fragmento sobre tumores de melanoma 

induzidos em camundongos. Perguntamo-nos se a expressão do MVaf, em células 

tumorais crescendo dentro das condições de um organismo animal, seria capaz de 

reduzir a formação de tumores?  Obteríamos os mesmos resultados de indução de 

morte alcançados em cultivo celular? A expressão do MVaf poderia sensibilizar as 

células tumorais a outros quimioterápicos? Assim, planejamos utilizar linhagens B16-

F10 de melanoma murino na indução de tumores em camundongos C57BL/6J. 

 Para expressar o MVaf nessas células, planejamos utilizar duas metodologias: 

a) transfecção por meio de reagentes de transfecção in vivo (Hattori, 2007; Lavergne, 

2004; b) Transdução, utilizando vetores retrovirais e lentivirais (Pang, 2001; Sumimoto, 

2005). 

A primeira opção, mais direta e rápida, foi injetar os plasmídeos diretamente 

dentro de tumores induzidos, uma vez que já possuíamos os plasmídeos que 

codificam a expressão de EGFPMVaf e o controle com EGFP. 

Obtivemos amostras de dois reagentes de transfecção in vivo de diferentes 

marcas: ExGene® (Fermentas) e JetPei® (Polyplus). Estes reagentes são estéreis e 

livres de impurezas como, por exemplo, endotoxinas. Embasados nos trabalhos 

anteriormente citados, iniciamos os experimentos com grupos formados de 6 animais 

para a indução de tumores. Uma vez induzidos, os tumores tornaram-se visíveis por 

volta de uma semana, com 10 a 12 dias já se tornavam palpáveis e alguns 

mensuráveis. Fundamentados em Pang et al. (2001), iniciamos as injeções 

intratumorais quando os tumores atingiram um volume mínimo de 100mm³. Um dos 

primeiros problemas ocorreu quando iniciamos as injeções de DNA + reagente + 

glicose, totalizando um volume de 50µL de solução. Ao se injetar, a solução 

apresentou refluxo, perdendo parte da mesma. Tentamos, então, aplicar as injeções 

em 2 ou 3 pontos diferentes no tumor. Isso diminuiu um pouco o refluxo. 
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Após a injeção de DNA, as medições dos tumores foram feitas diariamente e 

notou-se que os mesmos continuaram crescendo no mesmo ritmo (figuras 8 e 9). A 

princípio, pensamos que a transfecção não havia sido eficiente. Para verificarmos isso, 

retiramos o tumor dos camundongos após 10 dias da injeção de plasmídeos pEGFP e 

pEGFP-MVaf para preparação de cortes histológicos. Observamos as lâminas em 

microscópio de fluorescência e não conseguimos detectar qualquer fluorescência que 

indicasse a ocorrência de transfecção (dados não mostrados).  

 Assim, acreditamos que a melhor estratégia seria induzir tumores com células 

de melanoma que já estivessem expressando EGFPMVaf, pois a eficiência de 

transfecção era baixa para as células B16-F10 que sempre apresentaram certa 

resistência a transfecção, mesmo quando realizada em placas de cultivo celular. 

 Além do mais, em função do efeito pró-apoptótico de nosso fragmento de 

miosina Va, as células positivas para essa expressão poderiam morrer antes que 

houvesse tempo suficiente de se obter quantidade adequada de células para a 

indução de um tumor. Como, então, poderíamos obter uma população de células 

expressando o MVaf sem induzí-las à morte precoce? 

 Optamos então pela utilização de um sistema de expressão controlada onde 

poderíamos ativar a expressão de MVaf no tumor já formado no camundongo. Após 

alguns testes, optamos por utilizar o sistema RevTet-On® da Clontech, um sistema 

retroviral que nos permitiria obter linhagens estáveis e com a expressão controlada de 

EGFP e EGFPMVaf.  

 As células foram então submetidas à transdução com partículas retrovirais e 

em seguida passaram por um processo de seleção por antibiótico. Porém, ao final do 

período de seleção, tivemos o problema de obter células que eram resistentes ao 

antibiótico, mas não expressavam nossa proteína de fusão ou a expressavam em 

níveis muito baixos, bem inferiores aos alcançados nas transfecções transientes. O 

baixo número de células positivas ainda inviabilizava os ensaios de tumorigênese. 
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 Na tentativa de enriquecer a população de células transduzidas e positivas, 

induzimos a expressão de EGFPMVaf com doxiciclina a 1µg/ml e realizamos um 

processo de sorting celular no citômetro de fluxo, separando as células pela 

fluorescência. Dessa maneira, conseguimos tanto uma população onde a maioria das 

células era positiva para EGFPMVaf, quanto alguns clones isolados em poços de placas 

de 24 wells, dos quais se originaram populações estáveis para expressão de nossa 

proteína de fusão. 

 Dos clones obtidos no sorting celular, separamos aqueles que possuíam maior 

intensidade de expressão quando submetidos ao tratamento com doxiciclina. Os 

clones C3, C3.2 e G3 foram os clones que apresentaram maior intensidade de 

expressão (figura 12) quando induzidos. Os camundongos que receberam estes 

clones para indução de tumor sobreviveram mais que o grupo controle (figura 25). O 

clone C3.2 também apresentou maior marcação para anexina V quando a indução de 

expressão por doxiciclina foi combinada ao tratamento com quimioterápicos (figura 15) 

e também apresentou menor capacidade de formar colônias (figura 14). 

 Acreditamos que estes clones não apresentaram maior taxa de morte devido a 

dois motivos: primeiro por terem sido selecionados após a indução com doxiciclina, o 

que pode favorecer a seleção de clones mais resistentes a apoptose; segundo, por 

ainda apresentar um nível de expressão menor que o atingido por transfecção 

plasmidial transitória. Apesar dessas células não apresentarem entre si uma resposta 

homogênea quanto à expressão de EGFPMVaf, foi a primeira vez que conseguimos 

células responsivas à doxiciclina por meio de transdução retroviral. 

 Em relação aos clones positivos para expressão de EGFP sozinha, não 

fusionada ao MVaf, não conseguimos obter nenhum clone que fosse satisfatoriamente 

responsivo à doxiciclina nesse processo de sorting celular. A população de células 

responsivas ao sistema Tet-On e expressando somente o controle EGFP foi obtida 

mais tarde, quando utilizamos o sistema Lenti-X Tet-On Advanced® (Clontech), para 

transduções lentivirais. Obtivemos, assim, a linhagem B16-LVX-EGFP-On (figura 13). 
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 Na tentativa de aumentar o nível de expressão de EGFP ou EGFPMVaf nas 

linhagens obtidas, adicionamos butirato de sódio em alguns testes. O butirato é um 

ácido graxo de cadeia curta, naturalmente presente no cólon humano como um 

micronutriente resultante da fermentação bacterial de fibras. O butirato age como um 

inibidor de desacetilase de histona (HDAC), induzindo à hiper-acetilação da histona, 

ao afrouxamento da cromatina e mudanças na expressão de genes regulatórios 

(Emanuele et al., 2004). Enquanto que a acetilação está correlacionada com a 

remodelagem do nucleossomo e a ativação da transcrição, a desacetilação da cauda 

da histona induz à repressão transcricional através da condensação da cromatina. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que a neutralização de cargas positivas dos resíduos 

de lisina na cauda N-terminal pelo processo de acetilação leva ao relaxamento entre 

os pontos de contato DNA-histona.  Este afrouxamento das estruturas de cromatina 

facilita a acessibilidade de uma variedade de fatores ao DNA (Monneret, 2005). 

 Estudos apontam que o butirato é capaz de induzir apoptose em vários tipos de 

linhagens cancerosas como células de câncer de mama e cólon, linhagens de glioma, 

mesotelioma e hepatoma (Soldatenkov et al., 1998; Wang et al., 1999; Hernandez et 

al., 2001; Mohiuddin et al., 2001; Chopin et al., 2002; Kamitani et al., 2002). Durante os 

primeiros testes clínicos, o butirato de sódio mostrou uma eficácia limitada, incluindo 

certa toxicidade ao sistema nervoso central e fadiga. Testes clínicos em Fase II estão 

sendo realizados com administração intravenosa (Kelly et al., 2002). 

 Em nossos testes, tratamos nossas linhagens expressando EGFPMVaf com 

butirato de sódio 10mM, combinado com doxiciclina a 2µg/ml. Esta combinação parece 

ter um efeito sinérgico, aumentando consideravelmente a expressão de EGFPMVaf 

(figura 13b). Para tratamentos mais prolongados como, por exemplo, o utilizado no 

ensaio clonogênico, diminuímos a concentração de butirato de sódio para 2mM. 

Mesmo assim, a presença de butirato durante vários dias teve um efeito letal, tanto 

para células de melanoma B16-F10, quanto para a linhagem B16-TRE-EGFP-MVaf-

On (C3.2) (figura 14). No entanto, em tratamento por períodos mais curtos – 24 e 48 
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horas – nota-se que a associação de butirato de sódio com quimioterápicos 

(etoposídeo e taxol) foi capaz de mostrar que a linhagem expressando EGFPMVaf 

apresenta maior susceptibilidade à indução de apoptose que a B16-F10 selvagem 

(figura 15).  

  A associação da expressão de EGFPMVaf com o tratamento por butirato de sódio 

parece ser de grande importância na indução dos altos níveis de apoptose obtidos nas 

linhagens de melanoma. Uma vez que, foi possível observar que na ausência do 

inibidor de desacetilase de histona, somente a expressão de EGFPMVaf aliada ao 

tratamento com etoposídeo e taxol não foram capazes de induzir os mesmos níveis de 

morte por apoptose nas células de melanoma no mesmo período (figura 16). 

 Nos experimentos representados nas figuras 16 e 17, onde tratamos as células 

com os quimioterápicos etoposídeo e taxol, na ausência de butirato de sódio, 

praticamente todas as marcações para anexina V e caspases foram equivalentes entre 

a linhagem de células B16-F10 selvagens, a linhagem controle de B16-LVX-EGFP-On 

e B16-TRE-EGFP-MVaf-On. Em alguns casos, principalmente nos tratamentos com 

taxol, há um ligeiro aumento na marcação para a linhagem B16-F10. Esses resultados 

podem indicar que as linhagens de células transduzidas apresentam resistência à 

morte um pouco maior que a linhagem de melanoma murino selvagem. Acreditamos 

que o processo de seleção e manutenção das linhagens transduzidas sob pressão 

seletiva de antibiótico pode favorecer a obtenção de populações mais resistentes à 

apoptose em uma situação em que a expressão do MVaf é sub-limiar para o efeito 

pró-apoptótico. 

 Já em ensaios clonogênicos (figura 18), também na ausência de butirato de 

sódio, verificamos que as linhagens B16-EGFP-MVaf apresentam baixa capacidade 

clonogênica em relação às células controles B16-F10 e B16-LVX-EGFP, um resultado 

compatível com o ritmo de crescimento tumoral observado in vivo. Lembrando que 

mesmo na ausência do indutor de expressão, doxiciclina, essas linhagens apresentam 

vazamento de expressão, o que pode causar uma menor capacidade de sobrevivência 
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e consequentemente de formação de colônia, no entanto, a indução de EGFPMVaf por 

doxiciclina contribui para uma redução de aproximadamente duas vezes na formação 

de colônias, compatível com a atenuação do crescimento tumoral in vivo. Uma 

preocupação que tínhamos no início era se a própria doxiciclina não exerceria algum 

efeito citotóxico que poderia se refletir em atenuação da tumorigênese, no entanto, os 

resultados desses ensaios clonogênicos (figura 18) e de tumorigênese in vivo (figuras 

22-24) mostram que, pelo contrário, a presença de doxiciclina nas linhagens 

transduzidas controles se relaciona mais com aumento do que redução do 

crescimento. 

 No ensaio de indução de tumor nos animais cujos resultados são mostrados 

nas figuras 22-24, optamos por utilizar cada camundongo como teste e controle, ao 

mesmo tempo. Foram feitos dois grupos que receberam células B16-LVX-EGFP-On 

no flanco esquerdo e células B16-TRE-EGFP-MVaf (Sort) no flanco direito. Um dos 

grupos foi tratado com doxiciclina e o outro, não. O terceiro grupo recebeu apenas 

células B16-F10 e também foi tratado com doxiciclina. Todos os animais foram 

preparados no mesmo dia. Acreditamos que dessa forma teríamos melhores 

condições de comparação entre as linhagens controle e a linhagem expressando 

EGFPMVaf, pois ambas estariam crescendo em um mesmo organismo. Os resultados 

obtidos  

 Pela figura 22, podemos notar que os tumores que mais se desenvolveram 

foram os tumores da linhagem B16-LVX-EGFP-On, sendo que a doxiciclina parece ter 

tido um efeito ligeiramente positivo sobre o crescimento, indicando que a atenuação de 

crescimento observada na linhagem B16-EGFP-MVaf tratadas por doxiciclina em 

comparação às não tratadas deve refletir o efeito pró-apoptótico do MVaf induzido. 

Vale salientar que os tumores expressando MVaf não só atingiram tamanhos menores 

que os controles ao final do período analisado, mas também demoraram mais para 

aparecer (ver tabela 3; figuras 22-24). 
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 O gráfico da figura 22 mostra curvas de sobrevivência aproximadas entre os 

grupos. Porém, vale lembrar que estes grupos possuíam tumores-controle induzidos 

no flanco esquerdo e estes tumores cresceram mais rapidamente que os tumores de 

células expressando EGFPMVaf. Devido a isso, o desenvolvimento dos tumores de 

células controle (B16-LVX-EGFP-On) entre os grupos foi parecido e precisávamos 

eutanasiar os animais antes que apresentassem sofrimento. 

 A influência da expressão de EGFPMVaf sobre a curva de sobrevivência dos 

animais fica mais nítida no experimento em que apenas uma única linhagem foi 

injetada por grupo (figura 25). Observamos que os animais que receberam linhagens 

de células que tiveram a expressão de EGFPMVaf induzida apresentaram maior 

sobrevida do que os camundongos que receberam células de melanoma B16-F10. 

 Os vários experimentos de indução de tumor com linhagens transduzidas 

estabilizadas, realizados no presente trabalho juntamente com o efeito pró-apoptótico 

observado in vitro, principalmente quando a indução é aliada ao tratamento com 

butirato de sódio, indicam fortemente que a molécula EGFPMVaf realmente afeta o 

crescimento de tumores de melanoma em camundongos. Contudo, nos experimentos 

in vitro com as linhagens transduzidas, não observamos a mesma porcentagem de 

apoptose que havíamos observado nas transfecções transientes (Araújo, 2003; 

Izidoro-Toledo, 2006; Borges, 2007). Porém, observamos  que os níveis de expressão 

de EGFPMVaf nas linhagens transduzidas e induzidas sempre foi menor do que os 

níveis obtidos de transfecções plasmidiais. A adição de butirato de sódio ajudou a 

aumentar os níveis de expressão, aumentando conseqüentemente a taxa de apoptose 

(figuras 13-15). Nossos dados reforçam a importância de investirmos na obtenção de 

novos meios mais eficientes para indução de altos níveis da molécula para futuros 

estudos.   

 O fato de termos obtido resultados mais expressivos in vivo do que in vitro com 

nossas linhagens transduzidas nos incentiva a continuar pesquisando uma possível 

aplicação terapêutica para o fragmento da miosina Va. É preciso se estar atento aos 
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desvios de rota que os experimentos podem sofrer por causa da diferença de 

resultados entre ensaios in vitro e in vivo. Os experimentos in vitro são realizados em 

ambientes controlados, fora de um organismo vivo e que na maioria das vezes não 

atingem a totalidade de condições a que uma célula normalmente está exposta dentro 

de um organismo. O cultivo de células tumorais em placas de cultura, por exemplo, 

força essas células a adotarem uma morfologia extremamente achatada, muito 

diferente das condições tridimensionais de um tumor. Neste caso, cultivos celulares 

em matriz 3D mimetizam melhor as condições do ambiente para células tumorais 

(Maltmam and Przyborski, 2010). Por outro lado, fica difícil partir diretamente para 

experimentos em modelo animal sem antes ter parâmetros que possam conduzir os 

primeiros ensaios. Até mesmo por questões éticas, disponibilidade de animais, 

manutenção das linhagens, etc.   

 Os mecanismos moleculares de indução de morte por apoptose através da 

superexpressão do fragmento da miosina Va (MVaf) foi estudado por Izidoro-Toledo 

(2006) e Borges (2007) que demonstraram o papel pró-apoptótico do MVaf e sua 

dependência da ativação das caspases. No entanto, o mecanismo não foi ainda 

elucidado completamente. Os resultados apontaram caminhos que parecem estar 

intrinsecamente ligados a uma via intrínseca clássica de morte celular programada, 

requerendo a permeabilização da membrana mitocondrial externa e subsequente 

liberação de citocromo c e outros fatores pró-apoptóticos. 

 Dessa maneira, durante o doutorado-sanduíche, iniciamos uma colaboração 

com o laboratório da Dra Kathleen Kinnally, da New York University, e com o Dr Pablo 

Marco Veras Peixoto, professor-assistente no mesmo laboratório. Nosso principal 

intuito foi ampliar as evidências sobre o envolvimento da via mitocondrial e buscar 

evidências diretas para definir o requerimento dos fatores pró-apoptóticos Bmf e Bim. 

Além disso, tínhamos o objetivo de esclarecer se a morte celular desencadeada pelo 

MVaf seria específica para células tumorais. Com estes objetivos em mente,  

utilizamos linhagens não tumorais de fibroblastos embrionários murinos (MEFs) e 
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pudemos verificar que o efeito pró-apoptótico do fragmento da miosina Va não é 

específico para células tumorais. Subsequentemente, para responder às duas 

primeiras perguntas postas acima, foram utilizadas linhagens selvagens (MEFs WT) e 

duplo-nocaute para Bax e Bak (MEFBax-/-,Bak-/-) e para Bim e Bmf (MEFBim-/-,Bmf-/-, 

gentilmente cedidas por Dr. Roger Davis do Howard Hughes Medical Institute, da 

University of Massachusetts Medical School). Para estes experimentos, utilizamos 

também uma construção de Smac-Cherry que não utiliza a proteína Smac completa: 

possui apenas a porção que corresponde a seqüência alojada no espaço 

intermembranas mitocondrial, fusionada a proteína-repórter mCherry (Peixoto et al., 

2011). A função dessa proteína seria apenas de evidenciar o momento em que ocorre 

a permeabilização da membrana mitocondrial externa (MOMP). 

 De posse dessas ferramentas, realizamos uma série de transfecções e co-

transfecções que foram acompanhadas por vídeo-microscopia de time-lapse. Os time-

lapses, por sua vez, iniciados em sua maioria com 24 horas pós-transfecção, foram 

realizados por períodos de dezoito a vinte e quatro horas em sua maior parte. Esse 

tipo de acompanhamento nos permitiu observar em maiores detalhes os eventos 

celulares ocorridos com as células transfectadas e obter dados para a interpretação 

dos resultados. 

 Quanto à necessidade da via mitocondrial para a apoptose desencadeada pela 

expressão da proteína EGFPMVaf, observamos que, enquanto 90% das MEFs WT 

sofrem apoptose com a expressão de EGFPMVaf, entre as células MEFBax-/-,Bak-/-, apenas 

em torno de 30% sofrem apoptose. Se considerarmos que Smac-Cherry ou a própria 

manipulação celular decorrente dos procedimentos possam ter algum efeito tóxico, 

provavelmente responsável por 25% de morte observado em células expressando 

EGFP/Smac-Cherry, deduziremos que a resposta apoptótica desencadeada por MVaf 

é essencialmente dependente da via mitocondrial, que por sua vez requer Bax/Bak 

para formação dos poros de permeabilidade da membrana mitocondrial externa. 

Quanto ao requerimento, de Bmf e Bim, nossos dados forneceram um forte indício de 
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que o fragmento da miosina Va realmente necessita da participação dos fatores pró-

apoptóticos BH3-only Bim e/ou Bmf para atingir seu maior potencial indutor de morte, 

uma vez que a expressão de MVaf em MEFs nocautes para Bmf e Bim levou a taxas 

de morte pelo menos 50% inferiores à observada nos MEFs selvagens. 

 Nos time-lapses de células de melanoma B16-F10 foi possível observar o 

interessante evento de liberação de Smac-Cherry do espaço intermembranas da 

mitocôndria (figura 27). No tempo de 27 horas após a co-transfecção de EGFPMVaf e 

Smac-Cherry, ainda é possível notar como a Smac-cherry está compartimentada nas 

mitocôndrias. Vinte minutos depois, o evento é praticamente simultâneo nas duas 

células: a Smac-Cherry que aparecia compartimentada se torna difusa por todo o 

citoplasma das células transfectadas, indicando a ocorrência de permeabilização da 

membrana mitocondrial externa (MOMP). Interessantemente, uma hora depois, as 

células perdem abruptamente grande parte de sua fluorescência, parecendo ocorrer 

um extravasamento do conteúdo citoplasmático solúvel. 

 Esse evento de perda de fluorescência, durante ou ao final do processo de 

morte celular, foi observado várias vezes nas células transfectadas com EGFPMVaf. 

Esse tipo de evento leva à hipótese de que as taxas de morte causadas pela 

expressão desse fragmento da miosina Va podem ser maiores que as contabilizadas 

até o momento. A perda da fluorescência nestas células em processo de morte pode 

ter feito com que elas não tenham sido contabillizadas em várias contagens, tanto 

manuais (microscopia) quanto automatizadas (citometria de fluxo). 

 Realizamos também ensaios de vídeo-microscopia de time-lapse para observar 

as alterações morfológicas que as células das linhagens expressando EGFPMVaf 

poderiam sofrer. Observamos que as células expressando EGFPMVaf apresentaram 

intensa formação de blebbings, perda de adesão e formação de corpos apoptóticos 

(figura 19), alterações morfológicas típicas de morte por apoptose (Mills et al., 1999). 

Pelo vídeo (ver arquivo eletrônico do time-lapse na mídia que acompanha a tese) é 

possível notar que à medida que a célula parece intensificar a expressão de EGFPMVaf, 
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a célula começa a intensificar a formação de blebbings, a perda de adesão e a 

retração do citoplasma. Células vizinhas que não expressam EGFPMVaf permanecem 

íntegras e aderidas. No time-lapse representado na figura 20 é possível observar a 

movimentação de corpos apoptóticos que são formados em uma fase mais tardia (ver 

mídia que acompanha a tese).  

 Embora em torno de 24 horas após a transfecção tenha ocorrido menor 

número de eventos de morte na população de MEFsBax-/-,Bak-/- transfectadas com MVaf, 

como discutido acima, nos eventos observados em torno de  31 horas depois,  Smac-

Cherry ainda permanece compartimentada até a formação de corpos apoptóticos. 

Portanto, o efeito indutor de apoptose do fragmento da miosina Va parece, 

eventualmente e em menos intensidade, abranger outros caminhos além das vias 

mitocondriais clássicas. Essa hipótese é reforçada por resultados como os observados 

na figura 28. A maioria de células MEFsBax-/-,Bak-/- transfectadas com EGFPMVaf e Smac-

Cherry, em apoptose, apresentaram a Smac-Cherry compartimentada na mitocôndria 

até os estágios mais avançados de morte (figuras 26 e 27).  

 Por último, investigamos uma possível co-localização entre o fator Bmf e MVaf. 

De acordo com a nossa hipótese (figura 5), Bmf seria o primeiro fator pró-apoptótico 

liberado do citoesqueleto pela interferência do MVaf,  uma vez que este competiria 

com a cauda endógena da miosina Va pelo sítio de ligação de DLC2. No experimento 

representado na figura 30, co-transfectamos EGFPMVaf com MitoRFP, uma proteína 

vermelha fluorescente que marca mitocôndrias. A co-transfecção mostrou que 

EGFPMVaf fica difundida por todo o citoplasma, não havendo nenhuma concentração 

coincidente com a marcação vermelha para as mitocôndrias.  

 No entanto, observamos que EGFPBmf nas primeiras 24 horas pós-transfecção, 

co-localiza com as mitocôndrias marcadas com Mitotracker. Com 48 horas, porém, a 

marcação de EGFPMVaf começa a formar aglomerados, diferindo da marcação 

mitocondrial (figura 31). Já no caso de uma co-transfecção de DsRedMVaf e EGFPBmf 

pudemos observar um que EGFPBmf se co-localiza praticamente de maneira completa 
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com a DsRedMVaf após 48 horas de transfecção.  Isto pode indicar que EGFPBmf e o 

fragmento da miosina Va fusionado a proteína vermelha, DsRed-MVaf, podem estar 

interagindo em um mesmo complexo. 

 Enfim, concluímos que a expressão de EGFPMVaf prejudica o crescimento de 

tumores de melanoma induzidos em camundongos C57BL/6J e que isto foi possível de 

ser verificado através da produção e seleção de linhagens estabilizadas e responsivas 

ao sistema de expressão controlada. Estas linhagens, apesar de não apresentarem 

níveis de expressão tão altos quanto os níveis de expressão plasmidial, foram 

ferramentas fundamentais no desenvolvimento de todo trabalho e permitiram observar 

o efeito de expressão do fragmento de miosina Va, fusionado a EGFP, sobre tumores 

induzidos em modelo animal. Novas linhagens, construídas com sistemas Tet-On de 

última geração, podem oferecer melhor controle e respostas mais contundentes. O 

fragmento de miosina Va continua sendo, portanto, uma promissora ferramenta 

molecular para a pesquisa de novas abordagens terapêuticas contra o câncer. 
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CONCLUSÕES 

 A obtenção de linhagens com a expressão controlada para o fragmento da 

miosina Va e os estudos com células nocautes para fatores pró-apoptóticos nos 

permitiram concluir que:  

 A expressão de EGFPMVaf em células de tumores de melanoma induzidos em 

camundongos C57BL/6J atenua significativamente o crescimento desses 

tumores;  

 In vitro, as células estavelmente carregando Tet/On-EGFPMVaf apresentam 

expressão de EGFPMVaf induzida por doxiciclina, sendo que a adição de butirato 

de sódio potencializa a expressão e, conseqüentemente, o efeito pró-

apoptótico desse fragmento; 

 Células expressando EGFPMVaf e tratadas com butirato de sódio são mais 

sensíveis a quimioterápicos como etoposídeo e taxol e apresentam maior 

susceptibilidade à apoptose; 

 A expressão do fragmento da miosina Va é capaz de induzir a morte em 

células de linhagens tumorais e também não tumorais como, por exemplo, 

fibroblasto embrionário murino (MEFs); 

 Células nocautes para os fatores Bim/Bmf e Bax/Bak (MEFsBim-/-,Bmf-/-; MEFsBax-/-

,Bak-/-) são menos susceptíveis à morte induzida pelo fragmento da miosina Va, 

demonstrando a importância da via mitocondrial na indução da morte causada 

pela molécula de MVaf, além de corroborar a hipótese de que, acima do nível 

mitocondrial, MVaf atua via ativação de Bmf e/ou Bim; 

 Durante a morte por apoptose induzida pelo fragmento da miosina Va ocorre a 

liberação de Smac-cherry do espaço intermembranas da mitocôndria para o 

citoplasma, mas células nocautes para Bax e Bak, que são incapazes de 

liberar as proteínas pró-apoptóticas do espaço intermembranas da mitocôndria, 

morrem mais tardiamente e em menor porcentagem. Isto sugere que outras 
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vias, além da mitocondrial, possam operar no desencadeamento da apoptose 

causada por MVaf; 

 Novas linhagens que possuam a expressão deste fragmento de miosina Va 

controlada de maneira mais eficiente podem ajudar a elucidar todo o potencial 

deste fragmento como um novo agente antitumoral. 
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