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RESUMO 

Cardim SGB. Vesículas extracelulares liberadas pelas células cancerosas modulam a 

proliferação, morte e migração celular no melanoma humano? [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade São Paulo; 2017. 

 

As células que compõem o tumor podem interagir entre si, através da liberação e incorporação 

de vesículas extracelulares, muitas vezes contribuindo para a progressão tumoral. Dessa 

maneira, o presente trabalho teve como objetivo observar se as vesículas extracelulares , como 

as microvesículas e os exossomas liberados pelas células cancerosas em condições de estresse 

celular, após quimioterapia e indução de hipóxia conferem alguma vantagem adaptativa às 

células tumorais. Nossos resultados mostram que vesículas liberadas por células de melanoma 

humano em hipóxia ou normóxia apresentam tamanho médio característico de exossomos e 

microvesículas e não modulam os processos de proliferação, morte e migração celular. As 

vesículas liberadas pelas células após tratamento com o quimioterápico temozolamida 

também apresentam tamanho característico de exossomos e microvesículas; em adição, o 

tratamento com a temozolamida induziu um aumento na secreção dessas vesículas pelas 

células de melanoma. A incubação das células tumorais com vesículas oriundas da terapêutica 

com a temozolamida aumentou a proliferação celular, conferindo vantagem proliferativa às 

células de melanoma humano. 

Descritores: melanoma; vesículas extracelulares; hipóxia; terapêutica; proliferação celular; 

morte celular. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Cardim SGB. Extracellular vesicles released by cancer cells modulate the cell proliferation, 

death and migration in human melanoma? [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade São Paulo”; 2017. 

 

Tumor cells can interact with each other by releasing and incorporating extracellular vesicles, 

contributing to tumor progression. Therefore, the aim of this study was to evaluate if 

extracellular vesicles, such as microvesicles and exossomes, released by cancer cells under 

cell stress conditions like chemotherapy and hypoxia, induce an adaptive advantage to tumor 

cells. Our results show that vesicles shed by human melanoma cells under hypoxia, or 

normoxia exhibit the characteristic size of exossomes and microvesicles and do not modulate 

cell proliferation, death or migration. The vesicles released by melanoma cells after 

temozolomide treatment also showed the average size of exossomes and microvesicles; 

moreover, temozolomide treatment induced an increase in extracellular vesicles shedding by 

tumor cells. Incubation of tumor cells with vesicles released under temozolamide therapeutics 

caused an increase in cell proliferation, providing a proliferative advantage to human 

melanoma cells.   

Descriptors: melanoma; extracellular vesicles; hypoxia; therapeutics; cell proliferation; cell 

death. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Melanoma 

               As neoplasias surgem quando as células adquirem algumas propriedades que levam a 

um crescimento descontrolado devido ao acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas em 

algumas vias moleculares (DIAZ-CANO, 2012). Dentre essas propriedades, incluem-se: 

sustentação dos sinais de proliferação celular; evasão de supressores tumorais; resistência à 

morte celular, replicação ilimitada, indução de angiogênese e ativação de invasão e metástase. 

Subjacentes a essas propriedades estão a instabilidade genética e mutação, promoção da 

inflamação tumoral, desregulação energética celular e evasão da resposta imune (HANAHAN 

e WEINBERG,2011; Figura 1).  

 

Figura 1. Os “hallmarks” do câncer (adaptado de HANAHAN e WEINBERG, 2011).  
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  Os melanomas são neoplasias malignas de melanócitos que têm apresentado aumento 

de incidência nas últimas décadas. Devido a essa situação e ao fato do melanoma quando 

metastático ser um dos seis tipos de cânceres que causa maior mortalidade, o mesmo tem 

despertado crescente interesse da comunidade científica (HOFF et al., 2013). 

 Os melanócitos são células pigmentadas localizadas na camada basal da epiderme, 

infundíbulo, e na região bulbar dos folículos pilosos, na coróide e em leptomeninges. Os 

melanoblastos são células precursoras dos melanócitos e são de origem neuroectodérmica, 

que migram a partir da crista neural do embrião após duas a três semanas depois da 

fertilização. Uma vez na derme, os melanoblastos embrionários sofrem um processo de 

maturação e/ou diferenciação, originando células precursoras de melanócitos, tais como pré-

melanócitos precoces e intermediários que na epiderme diferenciam-se completamente em 

melanócitos. Na epiderme, os melanócitos interagem com os queratinócitos, definindo as 

unidades de pigmentação da epiderme (HOFF et al; 2013; SCHADENDORF et al.,  2015).  

Na unidade de pigmentação, os melanócitos estão geralmente quiescentes devido a sua 

interação com os queratinócitos, porém essa interação é perdida em melanomas, o que leva a 

um estado replicativo. A radiação ultravioleta e a biossíntese de melanina podem contribuir 

também para a progressão do melanoma, pois ambas participam da produção de espécies 

reativas de oxigênio que geralmente estão envolvidas nos três estágios da carcinogênese: 

iniciação, promoção e progressão. As vias de reparo de DNA podem contribuir para o 

desenvolvimento do melanoma, através da aquisição de mutações carcinogênicas e na 

progressão da neoplasia mantendo as mutações que levam à metástase (HOFF et al; 2013). 

As vias de transdução de sinais que geralmente sofrem alteração em melanomas 

incluem: via Wnt, associada à transição epitélio-mesênquima e translocação nuclear de β- 

catenina; perda da função de supressores tumorais como CDKN2A (do inglês, Cyclin-

Dependent Kinase Inhibitor 2A e PTEN (do inglês, Phosphatase and Tensin Homolog); 
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mutações somáticas em BRAF (do inglês, B-Raf Proto-Oncogene, Serine/Threonine Kinase; 

ativação constitutiva da via dependente de FGF-2 (do inglês, Fibroblast Growth Factor 2), 

associada à proliferação e migração celular; perturbação no controle de fosforilação de pRB 

(do inglês, Retinoblastoma Protein), levando à ativação constitutiva de E2F (do inglês, 

Transcription Factor 2) e à proliferação celular descontrolada; ativação de vias de 

sobrevivência celular com perda de sinalização de vias pró-apoptóticas (HOFF et al; 2013). 

A exposição excessiva ao sol ainda é o maior fator de risco para o melanoma cutâneo, 

porém outros fatores podem contribuir para o aparecimento do mesmo, tais como pele clara, 

história prévia de câncer de pele, história familiar de melanoma, nevo congênito (pinta escura) 

e o nevo displásico (lesões escuras da pele com alterações celulares pré-cancerosas (SAITO et 

al., 2015; INCA, 2016). 

O melanoma pode se manifestar a partir da pele sem lesão ou com uma lesão 

pigmentada. Na pele sem lesão prévia pode surgir após o aparecimento de uma pinta escura 

de bordas irregulares acompanhada de coceira e descamação. Nos casos em que já existe uma 

lesão pigmentada pode ocorrer aumento no tamanho, alteração na coloração e na forma da 

lesão, que passa a apresentar bordas irregulares (INCA, 2016). 

O prognóstico dessa doença pode ser considerado bom, se detectado nos estádios 

iniciais. Nos últimos anos houve uma melhora na sobrevida dos pacientes devido à detecção 

precoce do tumor. O tratamento dependendo do estágio pode ser por radioterapia ou 

quimioterapia, mas geralmente o mais indicado é a cirurgia. Quando ocorre metástase, muitas 

vezes o melanoma é incurável, e dessa maneira seu tratamento serve para aliviar os sintomas 

do paciente (INCA, 2016).   

A taxa de incidência desse tipo de tumor varia em diferentes populações, com altas 

taxas na Austrália e Nova Zelândia, chegando a sessenta casos por cem mil habitantes por ano 
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(Figura 2). No Brasil, o câncer de pele é bastante freqüente, embora o melanoma represente 

apenas três por cento dessa malignidade (SCHADENDORF et al., 2015; INCA, 2016). 

 

Figura 2. Incidência e mortalidade de melanoma cutâneo (Adaptado de SCHADENDORF et al., 2015). 

 Existem vários mecanismos de resistência no melanoma: hiperativação dos sistemas 

de reparo do DNA; sistemas de efluxo de droga; aumento dos sinais de sobrevivência devido 

a alterações nas vias de PI3K/Akt , NF-kB e Raf/MAPK, expressão alterada de alguns genes, 

tais como o tumor p53, RAS, BRAF e aumento da regulação de alguns fatores anti-apopóticos 

como Bcl-2, survivina, Mel-IAP, FLIPs (HASSAN et al., 2016). 

Um dos mecanismos não mencionado no parágrafo anterior,caracteriza-se pela 

comunicação entre as células vizinhas, através das vesículas extracelulares (SAITO et al., 
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2015). Alguns estudos têm mostrado que os exossomas induzem alterações que contribuem 

para a angiogênese no melanoma, contribuindo para a disseminação do mesmo (HOOD et 

al.,2011). Hood et al. (2011) mostrou que exossomas liberados pelas células de melanoma 

prepararam linfonodos sentinela para a metástase tumoral.   

Dessa maneira, observa-se que existe uma interação das vesículas extracelulares com 

as células do melanoma e que essa interação pode contribuir para a progressão tumoral.  

 

 

1.2 Vesículas extracelulares 

Os tumores apresentam-se geralmente de maneira heterogênea e são constituídos tanto 

por células malignas como por células estromais, que também contribuem para a progressão 

tumoral e resistência ao tratamento, uma vez que subpopulações celulares diferentes exibem 

sensibilidade diferencial à terapia. (SAITO et al., 2015; KAPLAN et al., 2005; DIAZ-CANO, 

2012  

Além do componente celular, existem alguns fatores que contribuem para a 

heterogeneidade intratumoral, tais como a interação bidirecional entre as células tumorais e 

células do estroma, os mecanismos de transferência intercelular de informação genética 

através de vesículas extracelulares e os componentes ambientais como níveis de isquemia na 

massa tumoral (HOLLIDAY, 2006; DIAZ-CANO, 2012).  

Em relação às vesículas extracelulares, sabe-se que as mesmas fornecem uma nova 

rota de comunicação entre as células cancerosas e várias células estromais que se infiltram no 

microambiente tumoral. As vesículas extracelulares são nanopartículas secretadas por vários 

tipos celulares e carregam materiais biológicos, medeiam a comunicação intercelular e estão 

envolvidas em processos secretórios, imunomodulação, coagulação e comunicação 

intercelular (AL-NEDAWI, 2008; HAN et al., 2017). 
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Em 1981, Trams et al. relatou que culturas de várias linhagens celulares neoplásicas e 

normais podiam secretar microvesículas. Durante a década de oitenta, dois laboratórios 

independentes experimentalmente demonstraram a liberação de pequenas vesículas por corpos 

multivesiculares de reticulócitos para o espaço extracelular, um processo que permite a 

externalização seletiva e liberação do receptor de transferrina. Mais tarde descobriu-se que as 

vesículas extracelulares não somente são produzidas por células de mamíferos, mas também 

estão presentes em organismos eucariotos inferiores e procarióticos (HAN et al., 2017).   

Os tumores podem secretar uma população de vesículas extracelulares heterogênea 

que baseadas no mecanismo de formação, função e tamanho, podem ser divididas em 

exossomas, microvesículas e corpúsculos apoptópicos (GYÖRGY et al., 2011; D’ASTI et al., 

2012; HAN et al., 2017).  

Os exossomas são vesículas que variam de tamanho numa faixa de 30 a 150 nm de 

diâmetro e são gerados intracelularmente dentro de corpos multivesiculares, sendo que a 

secreção dos mesmos para o compartimento extracelular resulta na fusão da membrana dos 

corpos multivesiculares com a membrana plasmática, que pode ser de maneira espontânea ou 

induzida (RAPOSO et al., 1996; HEIJNEN et al.,1999; THÉRY,OSTROWSKI & SEGURA, 

2009; ARSCOTT e CAMPHAUSEN, 2011; ANDALOUSSI et al., 2013; RECORD et al., 

2014; SILVA et al., 2015; HAN et al., 2017). 

As microvesículas compreendem uma população heterogênea de vesículas maiores 

que os exossomas (diâmetro na faixa de 100 nm a 1 µm) que são liberadas a partir da 

membrana plasmática. O processo de liberação parece ser controlado pelo influxo de cálcio e 

pela dinâmica da localização do citoesqueleto, resultando no “brotamento” de pequenas 

protrusões citoplasmáticas delimitadas por membrana sendo liberadas para o meio 

extracelular (MURALIDHARAN-CHARI, 2009; MURALIDHARAN-CHARI et al., 2010; 
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MARTINS et al., 2013; HAN et al., 2017). Os corpúsculos apoptóticos possuem diâmetro na 

faixa de 800 nm a 5 µm e são liberados apenas por células apoptóticas (HAN et al., 2017).  

Essas vesículas extracelulares transportam lipídeos, proteínas solúveis e 

transmembranares, várias espécies de RNA e seqüências de DNA. A composição molecular 

das vesículas extracelulares varia dependendo do mecanismo de formação, assim como o tipo 

e estado funcional da célula de origem. Por exemplo, exossomas isolados de pacientes com 

câncer ovariano contêm antígenos específicos tumorais, como Her2/Neu e pacientes com 

melanoma, o Mart 1 (ANDRE et al., 2002; DESROCHERS et al., 2016). 

Assim, após a liberação de sua célula de origem, muitas vesículas sofrem a ruptura da 

membrana, levando à liberação de sua carga para o meio extracelular. (TARABOLETTI et al., 

2006; DESROCHERS et al., 2016). As vesículas extracelulares também podem ser 

internalizadas por células ditas receptoras através da sua interação com receptores da 

membrana plasmática, ou pela fusão com a membrana da célula ou ainda através do processo 

de endocitose (SVENSSON et al., 2011; CHRISTIANSON et al., 2013). Nesses casos, o 

conteúdo das vesículas é liberado no interior de células alvo, e assim podem interagir com a 

maquinaria de sinalização das mesmas (GRANGE et al., 2011), modulando diferentes 

processos biológicos como crescimento, migração e sobrevivência celular (DESROCHERS et 

al., 2013; Figura 3).  
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Figura 3. Função das VEs na comunicação intercelular (adaptado de DESROCHERS et al., 2016). 

Algumas vesículas extracelulares podem ainda migrar para distâncias significantes por 

difusão, e assim entrar em fluidos biológicos, tais como fluido cérebro-espinhal, sangue, 

saliva e urina (VAN DOORMAAL et al., 2009). Isso permite que ocorram trocas de 

informações de longo alcance mediadas por essas vesículas, o que é bastante relevante no 

contexto da formação do nicho pré-metastático (PEINADO et al., 2012). Nesse sentido, o 

trabalho de Silva et al (2015) mostrou que os exossomas liberados pelas células tumorais no 

câncer de pâncreas iniciam a formação de um nicho pré-metastático no fígado.  

 

Vários estudos vêm demonstrando que as vesículas extracelulares podem regular 

vários processos celulares, incluindo a proliferação celular e afetam vários estágios da 

progressão do tumor, incluindo a angiogênese, a degradação da matriz extracelular e a 

metástase (CAMUSSI et al., 2011; D’ASTI et al., 2012; VAN DOORMAAL et al., 2009; 

HAN et al., 2017).  
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Porém, um trabalho mais recente apresentou que as vesículas extracelulares, como os 

exossomas, podem agir diferentemente. Kamerkar et al. (2017) demonstrou que os exossomas 

inibiram a progressão tumoral em camundongos e aumentou significativamente a sobrevida 

total. Desde então, muitos grupos vêm demonstrando que o número de vesículas 

extracelulares circulantes está aumentado em pacientes portadores de diferentes tipos de 

tumor e as mesmas podem carregar marcadores que facilitem a eficácia do diagnóstico da 

doença. (TAYLOR e GERCEL-TAYLOR, 2008; BARAN et al., 2010; XU et al., 2017). O 

trabalho de Xu et al. (2017) relatou que a detecção de miR-145 em vesículas extracelulares na 

urina aumentou a eficiência do diagnóstico do câncer de próstata. 

1.3 Indutores de estresse celular: hipóxia e quimioterápicos 

Alguns fatores do microambiente tumoral podem induzir maior secreção de vesículas 

extracelulares e algumas evidências mostram que esse aumento pode contribuir para a 

progressão tumoral. Vários estudos mostram que as células liberam vesículas em resposta a 

diferentes tipos de estresse, tais como a hipóxia e a presença de drogas citotóxicas 

(WYSOCZYNSKI e RATAJCZAK, 2009; PAROLINI et al., 2009; LV et al., 2012). 

Algumas descobertas recentes têm sugerido que o oncogene conhecido como fator indutor de 

hipóxia HIF- 1α, por exemplo, pode desencadear a liberação de vesículas extracelulares por 

células cancerosas. O trabalho de King et al. (2012) demonstrou que HIF- 1α é responsável 

por mediar a secreção de exossomas em células do câncer de mama, sendo esse processo 

então dependente de baixa pressão parcial de oxigênio. Outro estudo feito por Wang et al. 

(2012) observou que a hipóxia ativa o receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR) e 

fornece um mecanismo potente para a vesiculação mediada por HIF em resposta à hipóxia.  

Outros estudos mostram que quimioterápicos podem induzir um amento na secreção 

de vesículas e que as mesmas seriam responsáveis pela aquisição de um fenótipo de 

resistência pelas células tumorais receptoras. Em câncer de próstata, por exemplo, a 
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resistência a docetaxel foi mediada por exossomos (Corcoran et al., 2012). Em linhagem de 

tumor de pulmão, A549, foi demonstrado uma diminuição na sensibilidade à cisplatina em 

resposta as vesículas secretadas durante o tratamento com esse quimioterápico (Xiao et al., 

2012). Recentemente, Zeng et al. (2017) mostraram em glioblastoma que a resistência ao 

quimioterápico temozolomida foi mediada por exossomos secretados pelas células tumorais 

portadoras da fusão gênica PTPRZ1-MET e independente dos níveis da enzima MGMT. 

Esses estudos mostram que a comunicação intercelular no microambiente tumoral pode 

promover a sobrevivência das células tumorais em situações de estresse. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo observar se as vesículas extracelulares 

liberadas pelas células cancerosas em resposta a diferentes tipos de estresse, tais como a 

administração de uma droga citotóxica e condições de hipóxia são as responsáveis por 

conferir algum tipo de vantagem adaptativa como aumento de proliferação, resistência a 

drogas e/ou aumento de migração em células de melanoma humano. 

 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar as vesículas extracelulares de células de melanoma humano 

submetidas à quimioterapia e hipóxia, quanto ao tamanho e quantidade produzida sob 

essas condições estressoras em relação à condição controle (ausência de droga e 

condição de normóxia).  

2. Analisar a captura de vesículas extracelulares por células de melanoma através 

de microscopia de fluorescência. 

3. Incubar células de melanoma com as vesículas oriundas das 2 situações acima 

discutidas, avaliando se as vesículas conferem à célula tumoral vantagens adaptativas, 

como maior capacidade de proliferação, migração e resistência à quimioterápicos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

      

3.1 Manutenção das células de melanoma humano SKMel37 em cultura  

As células de melanoma humano cutâneo SKMel37 foram gentilmente cedidas pela 

professora Dra. Sonia Nair Bao da Universidade de Brasília. Para a manutenção em cultura, as 
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células foram lavadas com a solução de fosfato-salino tamponado (PBS, do inglês phosphate 

buffered saline) pH 7.2 com 1 mM de ácido etilenodiamino (EDTA) e depois foi utilizada a 

enzima tripsina (Life Technologies) para a realização da desadesão celular da placa (Corning). 

Em seguida foi adicionado o meio mínimo essencial (MEM, do inglês Minimum Essential 

Medium, Life Technologies) em pH 7,2 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, 

Life Technologies) para inativar a ação da tripsina e depois as células foram centrifugadas a 

300 g por 4 minutos. Após esse tempo, o sobrenadante das células foi retirado e as mesmas 

foram ressuspendidas em meio de cultura MEM com 10% de SFB e em seguida 1/5 dessas 

células foram transferidas para novo frasco de cultura, no qual foi adicionado o meio MEM 

com a porcentagem de SFB já dita anteriormente. Depois, as células foram mantidas em uma 

estufa em atmosfera úmida a 37 C contendo 5% de CO2 . 

3.2 Depleção de vesículas extracelulares do SFB 

O SFB foi centrifugado em ultracentrífuga (Beckman L8-80M) por 16 horas a 100.000 

g a 4oC. Em seguida, o sobrenadante foi filtrado (filtro de 0,2 micras) a vácuo e 

posteriormente armazenado a -20 o C até o momento de uso. 

3.3 Tratamento das células SKMel37  

3.3.1 Padronização do tratamento com quimioterápico 

Foi realizado o método do sal amarelo de tetrazolium [MTT, (3-(4,5-dimetiltiazol-

2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) para avaliação da atividade metabólica da enzima 

succinato desidrogenase. Esse método colorimétrico é baseado na clivagem celular do sal 

MTT pela enzima mitocondrial succinato desidrogenase, e o resultado é a formação de cristais 

insolúveis de formazam azuis escuros que é solubilizado com isopropanol ou outro solvente 

inorgânico. Logo, havendo maior existência de células vivas, existirá maior atividade dessa 

enzima e maior será a absorbância. As células foram plaqueadas (1x104) em placas de 96 

poços (Corning) e, após 24 horas, foi adicionado o quimioterápico temozolamida (TMZ; 
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Sigma) ou DMSO (Sigma) no grupo controle. Foram avaliadas 8 concentrações de TMZ: 3 

µM, 9 µM, 27 µM, 81 µM, 243 µM, 360 µM, 729 µM, 1.000 µM e 3 tempos diferentes de 

tratamento (24 horas, 48 horas e 72 horas). Após cada tempo, foi adicionado o sal MTT (na 

concentração de 0,5 mg/ml) em cada poço e em seguida cada placa foi colocada na estufa a 

37oC com 5% de CO2 por 3 horas. Após esse período, foi adicionado o tampão de 

solubilização (10% SDS, 10 mM HCl) em cada poço e a placa mantida na estufa por período 

de 16 horas. No dia seguinte, a leitura da absorbância foi realizada em espectofotômetro a 595 

nm (equipamento Biotrack II Visible Plate Reader). 

3.3.2 Tratamento com TMZ 

Foram plaqueadas 2,5. 106 células em um frasco de cultura de 150 cm2 (Corning) e, 

após 24 horas, o meio foi trocado por meio acrescido de soro depletado de vesículas 

extracelulares e 360 µM de TMZ. Após 72 horas de tratamento foi retirado o sobrenadante 

das células para ser feito o isolamento das vesículas secretadas por ultracentrifugação. 

3.3.3 Exposição das células à hipóxia 

As células foram plaqueadas na densidade de 5. 106 células em um frasco de cultura de 

75 cm2 (Corning), conforme tópico referente à manutenção das células. No dia seguinte o 

meio foi trocado por meio acrescido de soro depletado de vesículas extracelulares e as células 

foram submetidas à hipóxia em câmara apropriada (H35 hypoxystation, Don Whitley 

Scientific Ltd., West Yorkshire, UK) a 1% de O2 por 24 ou 48 horas. Ao final desse período, 

o meio foi coletado para isolamento das vesículas secretadas pelas células. 

3.4 Padronização do isolamento de VEs  
 

3.4.1 Isolamento de VEs após submissão à hipóxia e normóxia 

 Para separar as VEs secretadas pelas células SKMel37 após submissão à hipóxia, o 

sobrenadante das células foi coletado e inicialmente centrifugado a 300 g por 2 minutos à 
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temperatura ambiente. Após esse período de tempo, o pellet foi descartado e o sobrenadante 

centrifugado em ultracentrífuga (Beckman L8-M-Ultra) a 30.000 g por 15 minutos à 4oC. 

Depois o pellet foi descartado e o sobrenadante foi novamente centrifugado em 

ultracentrífuga a 100.000 g por 2 horas a 4oC. Finalmente o sobrenadante foi descartado e o 

pellet contendo as VEs foi armazenado em PBS a -80oC até o momento de uso. 

3.4.2 Isolamento de VEs após submissão ao tratamento com TMZ  

Para separar as vesículas secretadas pelas células SKMel37 após o tratamento com a 

TMZ foi seguido o protocolo de Théry e colaboradores (2006). Após o tratamento, o 

sobrenadante das células foi coletado e centrifugado a 300 g por 10 minutos à temperatura 

ambiente. A seguir, o sobrenadante foi centrifugado a 2.000 g por 10 minutos à temperatura 

ambiente e então centrifugado em ultracentrífuga por 30 minutos a 10.000 g a 4 oC. Após esse 

período, o sobrenadante foi centrifugado a 100.000 g por 2 horas a 4 oC. A seguir, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em PBS filtrado e submetido nova 

ultracentrifugação (100.000 g por 2 horas a 4 oC). Nessa etapa, o sobrenadante foi descartado 

e o pellet, que contém as VEs, foi ressuspendido em PBS e armazenado a -80 °C até o 

momento de uso. 

 

3.4.3 Caracterização quanto ao tamanho e concentração das vesículas extracelulares 

Após isolamento, as VEs foram diluídas em PBS na proporção de 1: 20 e rastreadas 

pelo equipamento NanoSight da Malvern Instruments (Malvern,UK). No equipamento foi 

mostrada a concentração de partículas por mililitros, a média do tamanho das partículas e a 

população mais frequente em relação ao tamanho. O equipamento funciona acompanhando e 

registrando o movimento browniano das partículas. Essa caracterização foi realizada no 

laboratório da Dra. Vilma Martins, no AC Camargo Cancer Center.  
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3.4.4 Lise das vesículas e quantificação do conteúdo protéico  

 Após o isolamento das vesículas extracelulares, foi feita a lise das mesmas para a 

quantificação do conteúdo protéico com tampão de lise NP40 (50 mM de Tris, pH 7.4, 250 

mM de NaCl, 5 mM de EDTA, 50 mM de Na3VO4, 0.02% de NaN3 e 1% de Nonidet P40; 

Life Technologies) acrescido dos inibidores de protease PMSF (do inglês, 

phenylmethylsulfonyl fluoride) na concentração de 1 mM e aprotinina (2 µg/ml). As amostras 

foram ressuspendidas nesse tampão e, posteriormente, mantidas em gelo por 30 minutos. A 

amostra foi então centrifugada a 13.000 rpm por 10 minutos a 4oC. Em seguida o 

sobrenadante foi armazenado a -20oC para posterior quantificação. Para a quantificação 

protéica foi utilizado o método do Ácido Bicinconínico (BCA) segundo instruções do 

fabricante. O método consiste em duas etapas, na primeira as proteínas reduzem o Cu2+ para 

Cu1+ em condições alcalinas, na segunda duas moléculas de BCA que é um reagente 

cromogênico específico para Cu1+, reagem com um íon Cu1+ formando um complexo púrpura 

com absorbância de 562 nm. A absorbância é diretamente proporcional a quantidade de 

proteínas presentes nas amostras e pode ser estimada através da comparação com uma curva 

de concentração conhecida de proteínas, como a curva de albumina sérica bovina (BSA, do 

inglês, Bovine Serum Albumin). A leitura da reação colorimétrica foi realizada em 

espectrofotômetro a 562 nm (Biotrack II Visible Plate Reader).  

3.4.5 Avaliação da internalização das vesículas pelas células de melanoma 

Após o procedimento de cultura celular, as células SKMel37 foram plaqueadas na 

densidade de aproximadamente 1.106 células por poço (1,9 cm2) contendo uma lamínula 

circular de 13 milímetros de diâmetro. As VEs foram incubadas com Dio (marcador 

fluorescente de membrana celular Vybrant Dio, Invitrogen/Life Technologies) na proporção 

de 1:200 e mantidas na estufa por 2 horas e então ultracentrifugadas por 2 horas a 100000 g e 

a 4 oC (Beckman L8-M-Ultra) A seguir, adicionou-se 30, 50 ou 100 µg de VEs nas células que 
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foram então incubadas por 2 horas a 37oC. O grupo controle recebeu somente Dio diluído em 

PBS. Ao término da incubação, as células foram lavadas e fixadas utilizando-se uma solução 

de paraformaldeído a 1% por 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida o núcleo das 

células foi marcado com o marcador fluorescente Hoescht 33258 (na concentração de 25 

µg/ml) durante 15 minutos a 37 oC. As lâminas foram montadas utilizando-se glicerol e PBS 

(na proporção de 1:1) e mantidas ao abrigo da luz até a análise. As análises foram realizadas 

no microscópio de fluorescência Eclipse E600 (Nikon, Japão), utilizando-se o software ACT-

1 (Nikon, Japão) para captura da imagem. 

3.5 Ensaios de proliferação, morte celular e migração  

3.5.1 Proliferação e morte celular (VEs oriundas da hipóxia e normóxia e tratamento com 
TMZ) 

Foram plaqueadas 3.104 ou 2 x 104 células por poço em uma placa de 24 poços 

(Corning) para a realização dos ensaios de proliferação e morte celular com as VEs 

provenientes do tratamento com a TMZ e hipóxia, respectivamente. Após 24 horas, 50 µg de 

VEs provenientes das células que foram submetidas à hipóxia ou normóxia por 24 e 48 horas 

ou 50 µg de VEs oriundas do tratamento com 360 µM de TMZ por 72 horas foram 

adicionadas nas células. Com relação à hipóxia e normóxia, após 24 e 48 horas, o 

sobrenadante das células foi retirado e em seguida as células foram lavadas com PBS, depois 

as mesmas foram destacadas das placas com tripsina e em seguida foram adicionadas aos seus 

sobrenadantes correspondentes. As amostras foram ressuspendidas em meio de cultivo e a 

contagem do número de células foi realizada com azul de tripan (0,2 %) na câmara de 

Neubauer no microscópio convencional.  

Para a avaliação da influência das VEs na resposta das células à TMZ, as células 

foram plaqueadas como descrito acima e incubadas com 360 µM de TMZ acrescido ou não de 

VEs de células previamente tratadas com TMZ por 72 horas. Nesse caso, 50 µg de VEs foram 
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adicionadas diariamente ao longo das 72 horas e, após esse período, foi realizado o mesmo 

procedimento descrito ao final do experimento de hipóxia e normóxia.   

Para avaliação da morte celular, após incubação com as VEs como descrito acima, as 

células foram destacadas das placas e adicionadas ao respectivo sobrenadante e, então, 

centrifugadas a 300 g durante 4 minutos. O pellet formado foi ressuspendido em etanol 70 % 

e mantido a -20 o C por até 20 dias. A seguir, cada amostra foi centrifugada a 700 g por 5 

minutos (centrífuga eppendorf Mod. 5415D), o etanol foi descartado e cada amostra foi 

lavada com PBS e submetida a centrifugação a 700 g por 5 minutos. Após esse período, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em solução de iodeto de propídeo (PI): 

PBS (pH 7.2); triton X-100 (0,1% v:v); RNase A (200 µg/ml; Life Technologies); iodeto de 

propídeo (20 µg/ml; Sigma). As amostras foram incubadas por 30 minutos a temperatura 

ambiente protegidas da luz. Em seguida, a análise de morte celular foi realizada através da 

leitura de fluorescência em citômetro de fluxo (Attune, Life Technologies). A análise do 

percentual de células hipodiplóides foi realizada utilizando-se o software Attune® Cytometric.  

3.5.2 Migração celular (VEs oriundas da hipóxia e normóxia) 

As células foram plaqueadas na densidade de 7.10 4 células por poço (1,9 cm2) e, após 

24 horas, 50 µg das VEs provenientes das células que foram submetidas à hipóxia e normóxia 

por 24 e 48 horas foram adicionadas nas células. Após a adição das VEs, a migração das 

células foi analisada ao longo de 16 horas utilizando-se o aparelho Operetta (Life 

technologies). Esse aparelho acompanha em tempo real o comportamento migratório das 

células.  

Abaixo segue um esquema sobre os passos experimentais acima descritos. 
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Figura 4. Esquema da metodologia utilizada nesse trabalho. 

3.6 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do software GraphPad Prism versão 

4.0 para o Windows (GraphPad Software, San Diego California USA). Os dados foram 

comparados e analisados com o auxilio de testes paramétricos (One-way ANOVA, two-way 

ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni). Foram consideradas como estatisticamente 

significantes as comparações cujo valor de p foi menor que 0,05 (p < 0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Células SKMel37 liberam vesículas extracelulares 

4.2 Para verificar se as células SKMel37 liberam vesículas extracelulares, o sobrenadante 
de uma cultura de 72 horas foi ultracentrifugado e o pellet ressuspendido em tampão de 
lise para quantificação protéica pelo método de BCA. A leitura da absorbância indicou a 
presença de proteína que foi de 1,635 mg de proteínas de VEs por 1.106 células no 
pellet contendo VEs, sugerindo que células SKMel37 liberam VEs em condições de 

cultivo. Células SKMel37 incorporam vesículas extracelulares 

 O próximo passo foi observar se as células SKMel37 internalizam as vesículas 

extracelulares. Para tal, as VEs foram marcadas com o corante lipofílico Dio. A Figura 5 

mostra que as SKMel37 incorporam VEs e após a adição de 50 µg de VEs houve um aumento 

da captação dessas vesículas quando comparado a quantidade de 30 µg, porém não houve 

diferença entre 50 µg e 100 µg. 
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                   100 µg (D) 

Figura 5. Imagens da incorporação das VEs obtidas do microscópio de fluorescência. O núcleo das células foi 
corado em azul com Hoescht e as VEs na região perinuclear e/ou citoplasma foram coradas em verde com Dio 
(aumento de 20 vezes). Em (A) controle, (B) células SKMel37 incubadas com 30 µg de VEs, em (C) células 50 
µg de VEs, em (D) 100 µg de VEs.  

4.3 Ensaios de isolamento e caracterização de VEs de células de melanoma 
humano secretadas em condições de normóxia ou hipóxia  

As células de melanoma humano SKMel37 foram mantidas em normóxia ou hipóxia por 24 e 

48 horas e a quantidade protéica contida nas VEs secretadas nessas situações foram avaliadas. 

O resultado mostra que a hipóxia aumenta a relação entre quantidade de proteínas nas VEs 

por número de células. No tempo de 24 horas, embora o grupo controle tenha crescido mais 

comparado ao grupo da hipóxia, a quantidade de proteínas das vesículas liberadas pelas 

células controle foi menor do que o grupo da hipóxia, sugerindo a ocorrência de alterações na 

carga protéica carreada pelas vesículas nessa condição. No tempo de 48 horas, a quantidade 

de proteínas das vesículas liberadas pelas células em ambas situações foi menor comparado ao 

tempo de 24 horas e não houve diferença entre a situação de normóxia e hipóxia (Figura 6).  
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Figura 6. Quantidade de proteínas contidas nas VEs liberadas pelas células de melanoma após hipóxia. As 
células SKMel37 foram submetidas à hipóxia (1% de O2) ou  normóxia por 24 horas e 48 horas. Em seguida as 
VEs liberadas pelas células foram isoladas através de sucessivas centrifugações. A quantificação protéica foi 
determinada pelo método do ácido bicinconínico (BCA). 

 

Em seguida foram realizados experimentos de caracterização dessas VEs oriundas da 

hipóxia e normóxia para verificar a concentração de vesículas por mililitros, a média do 

tamanho e a população mais frequente em relação ao tamanho. Os resultados encontram-se 

descritos na tabela abaixo e ilustrados nos gráficos subsequentes.  

 

Tabela 1. Caracterização das VEs secretadas em condição de  hipóxia ou normóxia. 

 

 
Normóxia 24h Hipóxia 24h Normóxia 48h Hipóxia 48h 

Partículas 
(VEs)/ml 

7,04. 107 7,425. 107 6.59.107 7,79. 107 

Média do 
tamanho 

152 nm 145 nm 92 nm 158 nm 

População mais 
frequente 

115 nm 114 nm 116 nm 118 nm 
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Figura 7. Caracterização das VEs secretadas por células de melanoma em normóxia ou hipóxia pelo 
equipamento NanoSight. Em (A) VEs liberadas pelas SKMel37 mantidas em condições normais de oxigênio por 
24 horas; em (B) hipóxia por 24 horas; em (C) normóxia 48 horas; em (D) hipóxia 48 horas. 
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Os resultados mostram que em todas situações analisadas as VEs são enriquecidas em 

exossomas e microvesículas com base no tamanho do diâmetro das mesmas, que variaram nas 

diferentes situações, apresentando médias de tamanhos de 152 nm na normóxia 24 horas, 145 

nm na hipóxia 24 horas, 92 nm na normóxia 48 horas e 158 nm na hipóxia 48 horas, conforme 

apresentado na Tabela 1. Além disso, tanto em 24 como em 48 horas, a hipóxia induz um 

aumento na quantidade de VEs liberadas pelas células SKMel37. O próximo passo foi avaliar 

se essas VEs de diferentes situações modulam os processos de proliferação, morte e migração 

de células de melanoma humano conforme descrito a seguir. 

4.4 Ensaios de migração, proliferação e morte celular  após  a adição de VEs 
oriundas de normóxia e hipóxia em células SKMel 37 

 Foram realizados experimentos de migração celular nos quais as células foram 

incubadas com 50 µg de VEs liberadas pelas células em situações de hipóxia e normóxia e 

observou-se se as mesmas influenciam a migração celular. Os resultados mostraram que não 

houve diferença entre os grupos analisados, tanto no tempo de 24 horas como no tempo de 48 

horas (Figura  8 A e B; Figura 9 A e B). 
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(B) 

Figura 8. (A) e (B) Análise da migração de células SKMel37 pelo aparelho Operetta. Foram analisados o padrão 
de migração das células incubadas com 50 µg de VEs oriundas da condição de 24 horas de normóxia (verde); 
das células incubadas com VEs advindas da condição de hipóxia por 24 horas (azul) e das células as quais não 
foram ofertadas VEs (vermelho). Em (A) cada ponto representa uma célula. Em (B) cada curva representa o 
deslocamento de cada grupo experimental ao longo do tempo de 16 horas. 
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(B) 
Figura 9. (A) e (B) Análise da migração de células SKMel37 pelo aparelho Operetta. Foram analisados o padrão 
de migração das células incubadas com 50 µg. VEs oriundas da condição de 48 horas de normóxia (verde); das 
células incubadas com VEs advindas da condição de hipóxia por 48 horas (azul) e das células as quais não foram 
ofertadas VEs (vermelho). Em (A) cada ponto representa uma célula. Em (B) cada curva representa o 
deslocamento de cada grupo experimental ao longo do tempo (16 horas). 

 
 
Foram realizados experimentos de proliferação celular para observar se as VEs 

oriundas da hipóxia e normóxia por 24 e 48 horas exerceriam alguma influência no 

crescimento dessas células. Verificou-se que não houve diferença significativa quando as 

células foram incubadas com 50 µg de VEs tanto da hipóxia quanto da normóxia por 24 e 48 

horas (Figura 10 A e B).  
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                           (A)                                                                             (B) 

Figura 10. (A) e (B) Análise da proliferação de células SKMel37 após 24 e 48 horas de incubação com 50 µg de 
VEs oriundas das células condicionadas à normóxia e hipóxia por 24 horas (A) e 48 horas (B). A contagem 
celular foi realizada com azul de Tripan na câmara de Neubauer (n=3). Resultado representativo de 3 
experimentos independentes. O teste estatístico utilizado foi o Two-Way Anova. C: controle; VN24: VEs 
liberadas por células mantidas 24 horas em normóxia; VH24: VEs liberadas por células mantidas 24 horas em 
hipóxia; VN48: VEs liberadas por células mantidas 48 horas em normóxia; VH48: VEs liberadas por células 
mantidas 48 horas em hipóxia. 

                                       

Depois foi realizado o experimento de morte celular para observar se as VEs oriundas 

das situações de hipóxia e normóxia por 24 e 48 horas causariam alguma influência na morte 

das células. Verificou-se que não houve diferença em relação à morte celular quando as 

células foram incubadas com 50 µg de VEs oriundas tanto da hipóxia quanto da normóxia nos 

2 tempos analisados (Figura 11 A e B). 
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(A)                                                                              (B)                              

Figura 11. (A) e (B) Taxa de morte de células SKMel 37 após 24 e 48 horas de incubação com 50 µg de VEs 
oriundas das células condicionadas à normóxia e hipóxia por 24 horas (A) e 48 horas (B). Foram analisadas as 
taxas de morte celular através da incorporação de iodeto de propídeo no DNA e leitura em citômetro de fluxo. 
(n=3). Resultado representativo de 3 experimentos independentes. O teste estatístico utilizado foi o Two-Way 
Anova . C: controle; VN24: VEs liberadas por células mantidas 24 horas em normóxia; VH24: VEs liberadas por 
células mantidas 24 horas em hipóxia; VN48: VEs liberadas por células mantidas 48 horas em normóxia; VH48: 
VEs liberadas por células mantidas 48 horas em hipóxia. 
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4.5 Padronizações da concentração e tempo de incubação de células de 
melanoma humano com o quimioterápico Temozolomida (TMZ). 

 O passo seguinte foi fazer uma análise da sensibilidade das células SKMel37 

ao quimioterápico temozolamida através da avaliação da atividade metabólica da enzima 

mitocondrial succinato desidrogenase de células SKMel37 com diferentes concentrações de 

TMZ (3 µM, 9 µM, 27 µM, 81 µM, 243 µM, 360 µM, 729 µM, 1.000 µM) e diferentes 

tempos de tratamento (24 horas, 48 horas e 72 horas) pelo método MTT. De acordo com as 

Figuras 12 A, B e C, observou-se que a concentração de 360 µM de TMZ (aproximadamente 

a concentração utilizada na clínica) resultou em pouco efeito na atividade metabólica dessas 

células. Como mencionado nos ensaios descritos abaixo, utilizou-se a concentração de 360 

µM de TMZ por ser uma concentração próxima ao utilizado na clínica e por não induzir morte 

celular significativa (dados não mostrados). Desse modo, evita-se a liberação de corpos 

apoptóticos juntamente com as VEs liberadas nessa situação, excluindo-se um fator de 

confusão nas análises dos experimentos abaixo.  

 

(A) 
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(B) 

 

(C) 

Figura 12. (A), (B) e (C). Avaliação da sensibilidade das células SKMel37 ao quimioterápico temozolamida. 
Foram avaliadas diferentes concentrações da TMZ: 3 µM, 9 µM, 27 µM, 81 µM, 243 µM, 360 µM, 729 µM, 
1.000 µM e sob diferentes tempos de incubação (24 horas, 48 horas e 72 horas) pela técnica do MTT (n=8). 
Resultado representativo de 3 experimentos independentes. Isolamento e caracterização das VEs liberadas por 
células SKMel37 após tratamento com TMZ. 

 Nos próximos experimentos, foi realizado o isolamento das VEs segundo Théry et al 

(2006), o qual é composto de mais centrifugações, obtendo-se uma amostra de maior pureza e 

mais enriquecida em VEs. Nesse caso, o tratamento de células SKMel37 com 360 µM de 

TMZ por 72 horas aumentou o conteúdo protéico no interior de VEs liberadas pelas células 

(Figura 13). 
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Figura 13. Quantidade de proteínas das VEs liberadas pelas células tratadas ou não com TMZ. As células 
SKMel37 foram submetidas ao tratamento com o quimioterápico temozolomida na concentração de 360 µM por 
72 horas  As VEs das SKMel37 foram isoladas através de sucessivas centrifugações e a extração de proteínas das 
mesmas foi determinada pelo método do ácido bicinconínico(BCA). C; grupo controle; TMZ: grupo tratado com 
temozolomida. 

Em seguida, caracterizou-se as VEs oriundas do tratamento e sem tratamento para 

determinar a concentração de vesículas por mililitros, a média do tamanho dessas partículas e 

a população mais freqüente em relação ao tamanho, conforme a tabela abaixo e ilustrados nos 

gráficos subseqüentes.  

Tabela 2. Caracterização das VEs na ausência e presença de TMZ. 

 Ausência de TMZ 360 µM TMZ 

Partículas/mL 206.108 326.108 

Média de tamanho 202 nm 202 nm 

População mais freqüente 233 nm 202 nm 
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(A) 

 

(B) 

Figura 14. (A) e (B) Caracterização das VEs controle e TMZ pelo equipamento NanoSight Malvern Instruments 
(Malvern, UK). Em (A) VEs controle (liberadas pelas SKMel37 sem tratamento por 72 horas); em (B) VEs TMZ 
(liberadas pelas SKMel37 mantidas sob tratamento com a TMZ por 72 horas). 

 

Esses resultados demonstram que as VEs liberadas em ambas situações são 

enriquecidas em microvesículas apresentando mesma média de tamanho de 202 nm, tanto na 
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presença como na ausência de TMZ (Tabela 2).  Na presença de TMZ, nota-se um aumento 

na concentração de VEs (partículas por mililitros) liberadas pelas células tratadas com TMZ 

conforme mostrado na Tabela 2. 

4.6 Ensaios de proliferação e morte celular após adição de VEs oriundas de 
células SKMel 37 tratadas ou não com TMZ 

 O próximo passo foi realizar experimentos incubando as células com 50 µg de 

VEs oriundas do tratamento por 72 horas com 360 µM de TMZ e VEs controle (liberadas 

pelas células que não estavam sob tratamento) para observar se as mesmas exerceriam alguma 

influência na proliferação dessas células quando estivessem sob tratamento ou não. Como 

ilustrado na Figura 15, a adição de VEs secretadas por células previamente tratadas com TMZ 

ao meio de cultura induziu um aumento no número de células em relação às células incubadas 

com VEs controle (VEs liberadas por células mantidas em cultura sem adição do 

quimioterápico) após 72 horas. Quando as células foram tratadas com TMZ na presença ou 

ausência dessas VEs, as VEs liberadas por células previamente tratadas com essa droga 

aumentaram significativamente o número de células em relação ao grupo controle (sem 

adição de VEs) e ao grupo que recebeu VEs controle (células mantidas em cultura na ausência 

de TMZ) após mesmo período.  
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Figura 15. Análise da proliferação de células SKMel37 após tratamento com a TMZ. Células SKMel37 foram 
incubadas com  50 µg de VEs TMZ (oriundas das células previamente tratadas com 360 µM de TMZ por 72h) 
ou VEs controle (oriundas de células mantidas sem tratamento) e então tratadas ou não com 360 µM de TMZ. 
Após 72 horas, foi realizada a contagem celular com azul de tripan na câmara de Neubauer. Resultado 
representativo de 3 experimentos independentes.O teste estatístico utilizado foi o Two-Way Anova com pós teste 
de Bonferroni. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  S/V :sem adição de VEs; VC: VEs oriundas de células 
mantidas em cultura sem adição de quimioterápico; VT: VEs oriundas de células tratadas com TMZ.  

 

Em seguida foram realizados experimentos de morte celular. Não houve diferença 

significativa em nenhuma dessas circunstâncias (Figura 16). 
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Figura 16. Taxa de morte de células SKMel37 após tratamento com a TMZ. Células SKMel37 foram incubadas 
com 50 µg de VEs TMZ (oriundas das células previamente tratadas com 360 µM de TMZ por 72h) ou VEs 
controle (oriundas de células mantidas sem tratamento) e então tratadas ou não com 360 µM de TMZ . Após 72 
horas foi analisada a morte celular através da incorporação de iodeto de propídeo no DNA e leitura de 
fluorescência por citometria de fluxo. Resultado representativo de 3 experimentos independentes. O teste 
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estatístico utilizado foi o Two-Way Anova com pós teste de Bonferroni. S/V: sem adição de VEs; VC: VEs 
oriundas de células mantidas em cultura sem adição de quimioterápico; VT: VEs oriundas de células tratadas 
com TMZ; C: grupo controle (sem adição de TMZ) e TMZ: grupo tratado com TMZ.  

 

De acordo com esses resultados, constatou-se que as VEs liberadas por células tratadas 

com TMZ conferem uma vantagem proliferativa às células de melanoma humano receptoras; 

contudo, não observamos diferenças nas taxas de morte induzida por TMZ na presença dessas 

vesículas.   
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5 DISCUSSÃO 

As células secretam uma variedade de VEs, das quais as mais estudadas são os 

exossomas e as microvesículas que são liberadas em condições fisiológicas ou patológicas 

(SAITO et al.,2015; LOPATINA et al., 2016). Nesse trabalho, primeiramente foi observado 

se as células SKMel37 liberam VEs, pois o trabalho realizado pelo grupo de Antonyak et al. 

(2011) constatou que nem todos os tipos celulares liberam VEs. Todavia, os resultados desse 

trabalho mostraram que as células de melanoma humano da linhagem SKMel37 secretam VEs 

e as mesmas são enriquecidas em exossomas que apresentam diâmetro entre 50 e 150 nm e 

microvesículas que apresentam diâmetro na faixa de 100 nm a 1 µm (ARSCOTT e 

CAMPHAUSEN, 2011; ANDALOUSSI et al., 2013; RECORD et al., 2014; SILVA et al., 

2015, HAN et al.,2017 Figuras 7 e 14 ; Tabelas 1 e 2). Em adição, foi observado que 

praticamente em todas as situações estressoras houve aumento da liberação de VEs (Figura 7, 

Figura 14, Tabela 1 e Tabela 2). Esses resultados condizem com vários estudos que já 

demonstraram esse aumento da vesiculação em situações de estresse, como alguns já descritos 

nesse trabalho (WYSOCZYNSKI e RATAJCZAK, 2009; PAROLINI et al., 2009; LV et al., 

2012; KING et al., 2012; WANG et al.,  2012), sugerindo que a secreção de vesículas em 

resposta a hipóxia e a TMZ constitua um meio de sinalização da presença de fatores 

estressores no microambiente tumoral em melanoma. No que diz respeito à padronização para 

a incorporação de VEs pelas células SKMel37, foi demonstrado que as células incorporaram 

VEs que se concentraram tanto na região perinuclear como  dispersas no citoplasma (Figura 

5). O trabalho de LV et al (2014) demonstrou a incorporação de exossomas através de 

imagens que mostraram essas VEs dentro da célula tumoral e na superfície celular em células 

de câncer de mama. Chen et al (2014) também mostraram a incorporação de VEs pelas 

células de câncer de mama, as quais apresentaram VEs nas regiões perinuclear, membrana 

plasmática e citoplasma.  
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Alguns estudos demonstraram que essa comunicação entre células vizinhas através da 

secreção e incorporação dessas VEs podem diminuir a eficiência de terapias como 

demonstrado em Chen et al (2014) e LV et al (2014). Realizamos experimentos com as VEs 

oriundas das células submetidas à hipoxia e normóxia e observamos que ambas não 

influenciaram nem a proliferação celular, nem a migração e morte celular (Figura 10, Figura 

8, Figura 9 e Figura 11). As VEs oriundas das células submetidas ao tratamento com 

temozolamida não influenciaram a morte celular nem quando as células se encontravam sob 

tratamento (Figura 16). Contudo, as VEs oriundas das células submetidas ao tratamento com 

TMZ influenciaram positivamente a proliferação celular quando as células estavam ou não 

sob tratamento (Figura 15), conferindo assim uma vantagem proliferativa a essas células. 

Vários estudos mostram que as VEs possuem um papel efetivo na progressão do câncer (VAN 

DOORMAAL et al., 2009; CAMUSSI et al., 2011; D’ASTI et al., 2012; LOPATINA et al., 

2016). Já foi mostrado, por exemplo, que as VEs liberadas pelas células tumorais podem estar 

envolvidas na regulação da apoptose, proliferação, invasão, transição epitélio-mesênquima e 

também na supressão da atividade das células imunes (LOPATINA et al., 2016). O estudo 

apresentado por Antonyak et al. (2011) mostraram que microvesículas oriundas de células de 

câncer de mama e de tumor de cérebro foram capazes de conferir aos fibroblastos normais e 

às células epiteliais características transformadas de células cancerosas, tal como o aumento 

na capacidade de sobrevivência. Outro trabalho com esse enfoque demonstrou que células em 

cultura derivadas de pacientes com glioblastoma apresentou microvesículas enriquecidas com 

RNA e proteínas envolvidas com a promoção do crescimento celular (SKOG et al., 2008). 

Outro estudo, dessa vez em câncer de mama, mostrou que as células estromais liberaram VEs 

que contribuíram para a quimioresistência e recidiva do tumor (BOELEN et al., 2014). Como 

já mencionado nesse trabalho, Bach et al (2017) também constatou que uma diminuição na 
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sensibilidade ao tratamento quimioterápico pode estar relacionados ao efluxo da droga do 

interior das células através das vesículas extracelulares (BACH et al., 2017).   

Dessa maneira, os últimos resultados referentes à proliferação celular com o agente 

estressor, o quimioterápico temozolamida leva a constatar que as vesículas extracelulares 

podem modular a proliferação de células de melanoma humano na presença do 

quimioterápico, podendo-se imaginar então que a comunicação entre as células tumorais no 

microambiente por vesículas celulares possa contribuir no fenômeno de recidiva nesse 

modelo.  
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6 CONCLUSÕES 

1. Células SKMel 37 liberam vesículas extracelulares enriquecidas em exossomas 

e microvesículas em condições de cultivo e situações de estresse celular como hipóxia e 

exposição ao quimioterápico temozolamida. 

2. Células de melanoma SKMel 37 incorporam vesículas extracelulares, as quais 

se encontram dispersas no citoplasma e região perinuclear das células.  

3. Tanto a hipóxia como a exposição ao quimioterápico temozolamida induzem 

um aumento no número de vesículas extracelulares liberadas pelas células de melanoma. 

4. As vesículas extracelulares oriundas das células submetidas à hipóxia ou 

normóxia por 24 e 48hs não influenciaram nem a proliferação, morte ou tampouco a migração 

de células SKMel 37. 

5. As VEs oriundas de células mantidas em cultura por 72 horas, tratadas com 

temozolamida, induzem um aumento na proliferação de células tanto na presença como na 

ausência desse quimioterápico. 
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