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RESUMO 
 

TCTP (Translationally Controlled Tumor Protein) é uma proteína multifuncional alta-

mente conservada, identificada em eucariotos. Níveis elevados de TCTP são obser-

vados em diversos tumores; enquanto sua inibição resulta no aumento da expressão 

da proteína P53 e está vinculada ao processo de reversão tumoral, o qual conduz a 

perda do fenótipo maligno da célula, caracterizando TCTP como possível alvo tera-

pêutico. A sertralina, antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é 

capaz de reduzir os níveis intracelulares de TCTP. O aumento da expressão de 

TCTP já foi observado em diferentes tipos tumorais. Neste trabalho, avaliamos os 

efeitos do tratamento com sertralina em diferentes linhagens de melanoma humano. 

O melanoma é um tumor de difícil tratamento em casos avançados, com menos de 

5% de eficácia das terapêuticas disponíveis. As linhagens de melanoma humano 

utilizadas foram MeWo, Mel-85, A2058 e Sk-MEL-28, sendo avaliados a viabilidade 

celular, a clonogenicidade e os níveis intracelulares de TCTP após o tratamento com 

sertralina. Observamos redução dos parâmetros de viabilidade celular e do número 

de colônias formadas em soft agar. Tais resultados foram associados com a diminui-

ção dos níveis intracelulares de TCTP observados no ensaio de imunodetecção. Os 

dados obtidos são muito promissores e reforçam a relação entre TCTP e o processo 

de reversão tumoral em células de melanoma humano. Dessa forma, os resultados 

apresentados demostram redução dos níveis de TCTP por ação das sertralina nas 

células de melanoma, o que provocou a diminuição de sua capacidade proliferativa 

na ausência de ancoragem, sugerindo alteração no fenótipo maligno.  

Palavras-chaves: TCTP, Melanoma, sertralina, clonogenicidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O fenômeno de como as células tornam-se malignas tem sido objeto das tradi-

cionais pesquisas na área oncológica. Contudo, uma nova abordagem também é 

válida: as células tumorais são capazes de reverterem o seu estado maligno? (TE-

LERMAN; AMSON, 2009). A reversão tumoral é um processo biológico com seus 

próprios controles, ocorrendo em um background genético e fenotípico altamente 

perturbado. Tal evento envolve uma reprogramação celular, cujas ferramentas epi-

genéticas e genéticas desencadeiam vias alternativas para a supressão da tumori-

genicidade (TELERMAN; AMSON, 2009). Nessa perspectiva, seria possível evitar 

pressões seletivas que conduzissem à resistência às drogas administradas (PO-

WERS; POLLACK, 2016). 

No processo de malignização, três eventos principais são necessários: ativação 

de oncogenes, silenciamento de genes supressores de tumor e aumento da instabi-

lidade cromossômica (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Essas características são 

utilizadas como alguns alvos no tratamento oncológico; contudo, ainda não é possí-



 

vel inibir todas essas anormalidades concomitantemente. Além disso, não é inco-

mum a célula maligna tornar-se resistente às drogas utilizadas no tratamento (AM-

SON et al., 2013). Nesse sentido, analisar a possiblidade de uma célula reverter seu 

fenótipo maligno, tal como elucidar as vias moleculares que conduzem esse proces-

so tornam a reversão tumoral uma linha de pesquisa promissora. 

Estudos comparativos entre células tumorais e suas revertentes demonstraram 

expressão diferencial da proteína TCTP (do inglês Translationally Controlled Tumor 

Protein), sendo seu gene (tpt1) o mais inibido nas células revertentes. Portanto, es-

tabelece-se a TCTP como um possível alvo no tratamento do câncer, uma vez que 

modificar sua atividade poderia conduzir a supressão do fenótipo tumoral com rever-

são de sua malignidade (TUYNDER et al., 2004). 

A proteína TCTP está presente em todos os organismos eucariotos, sendo al-

tamente conservada. Ela é considerada uma proteína multifuncional, atuando em 

diversas vias, como na liberação de histamina (HFR – histamin releasing factor). 

(ACUNZO et al., 2014). Em células tumorais, TCTP está relacionada com promoção 

do crescimento tumoral, inibição da apoptose, antagonismo a p53, além de ser supe-

rexpressa em melanomas de fenótipos agressivos (AMSON et al., 2012). Além dis-

so, TCTP tem função antiapoptótica, sendo sua inibição responsável por reduzir a 

viabilidade de células neoplásicas (LI et al., 2001; TUYNDER et al., 2002) 

TCTP apresenta diversos parceiros moleculares, destacando-se tsap6, gene 

alvo de p53, no contexto de reversão tumoral (AMZALLAG et al., 2004). Uma re-

pressão recíproca entre TCTP e P53 também foi descrita. A primeira proteína atuaria 

competindo com NUMB para se ligar ao complexo MDM2-P53, promovendo ubiquiti-

nação e degradação de P53 mediada por MDM2, ao inibir a autoubiquitinação dessa 

última; enquanto se acredita que P53 reprimiria a transcrição de TCTP ao interagir 

diretamente com o seu promotor (AMSON et al., 2012). Essa regulação mútua entre 

TCTP e P53 aponta para um papel crucial de TCTP na tumorigênese 

É interessante ressaltar que níveis aumentados de TCTP foram associados a 

uma maior resistência a quimioterápicos (SINHA et al., 2000; WALKER et al., 2000). 

Entretanto, tctp não funciona como um oncogene clássico, pois sua superexpressão 

em camundongos transgênicos não induziu ou favoreceu a formação de tumores 

(KIM et al., 2008; YUEH et al., 2010). 

Drogas análogas a antihistamínicos foram testadas por Tuynder e colaborado-

res (2004) com o objetivo de inibir a viabilidade celular intensificada por TCTP/HRF. 



 

E resultados parecidos foram obtidos com a utilização de sertralina, fármaco utiliza-

do como antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina (SSRIs, selec-

tive serotonina reuptake inhibitor), que reduz as taxas intracelulares de TCTP. Célu-

las de melanoma e tumor de mama (U897 e MDA-MB231) tratadas com sertralina 

sofreram apoptose ou diminuíram sua proliferação, tendo suas porcentagens de so-

brevivência reduzidas nessas células in vitro, além de resultarem na redução do vo-

lume tumoral (TUYNDER et al., 2004).  Nota-se que a sertralina se liga diretamente 

à TCTP, prevenindo a formação do complexo TSAP6-TCTP (ACUNZO et al., 2014) e 

antagonizando sua ação no eixo MDM2-P53, ao permitir a autoubiquitinação de 

MDM2 (AMSON et al., 2013). Nesse sentido, outras pesquisas apontaram como re-

sultados para o tratamento com sertralina: redução da expressão de TCTP, aumento 

das taxas de P53, aumento da ocorrência de apoptose e diminuição da viabilidade 

celular em células tumorais de mama (AMSON et al., 2012).  

Uma vez que o tratamento para melanoma é realizado, atualmente, com o qui-

mioterápico Dacarbazina, a despeito de sua baixa eficácia (menor que 5% em casos 

de melanoma avançado) tem-se preconizado a prevenção com vistas à detecção 

precoce desse tumor – lesões encontradas em estádio I da escala de Breslow tem 

98% de cura com o tratamento cirúrgico. No entanto, seu caráter assintomático difi-

culta seu diagnóstico precoce, apontando para a necessidade do estudo de novos 

alvos para drogas, objetivando-se novas estratégias terapêuticas. A TCTP surge 

como um desses possíveis alvos e a sertralina, como possível tratamento, portanto. 

 

2 OBJETIVOS 

a. Objetivo geral 

Estudar o papel de TCTP em melanoma, utilizando linhagens de diferentes 

genótipos e fenótipos e buscando validar a TCTP como proteína alvo e o uso de ser-

tralina como terapia combinada no tratamento desses tumores. 

b. Objetivos específicos 

i. Avaliar os níveis de expressão de TCTP em diferentes linhagens 

celulares representando diferentes subtipos de melanoma (pre-

paração de extratos celulares e realização de western-blotting), 

correlacionando-os com níveis proteicos de p53. 



 

ii. Avaliar os efeitos do tratamento com sertralina nas diferentes li-

nhagens, estudando especificamente: níveis proteicos de TCTP, 

viabilidade celular e clonogenicidade. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

a. Cultivo celular  

As linhagens celulares de melanoma, MeWo, Mel-85, A2058 e Sk-MEL-28, fo-

ram obtidas da American Type Tissue Culture Colection (ATCC) (Manassas, USA). 

Todas foram mantidas em meio RPMI 1640 (Cultilab) suplementado com 10% de 

Soro Fetal Bovino (SFB, Cultilab. Em todos os meios foram adicionados 40 mg/L de 

gentamicina (Schering-Plough, Kenilworth, USA), e as células permaneceram a 

37°C, em atmosfera com 5% de CO2. 

b. Tratamento com sertralina 

Com o objetivo de diminuir a quantidade intracelular de proteína TCTP as cé-

lulas foram tratadas com sertralina. As células das diferentes linhagens foram pla-

queadas em placas de 96 poços (104 células/poço), placas de 24 poços (105 célu-

las/poço), placas de 6 poços (5x105 células/poço) e em garrafas médias (106 células) 

em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de SFB. Posteriormente, as células 

foram tratadas com 1 nM, 10 nM, 100nM, 1 μM, 5 μM e 10 μM de sertralina por 24, 

48 e 72 horas para avaliar a viabilidade a fim de determinar qual a melhor concen-

tração de sertralina para os demais ensaios. Para os controles, foi utilizado o solven-

te da sertralina, DMSO, sempre na maior concentração (v/v) utilizada no ensaio. 

c. Preparo de Extratos Proteicos das linhagens de melanoma   

Extratos protéicos das linhagens celulares foram obtidos de aproximadamente 

106 células. As células foram retiradas e ressuspensas em 300 µL de tampão de lise. 

Após ressuspenção, foram sonicadas em potência média por 15 segundos a 4°C, os 

tubos foram então centrifugados a 20.000 xg por 20 minutos a 4°C. Os sobrenadan-

tes foram coletados e a quantidade de proteína foi dosada pelo método Micro BCA 

ProteinAssay Kit (ThermoScientific, Waltham, USA).   

d. Dosagem de Proteínas pelo Método MicroBCA  

  A dosagem de proteínas dos extratos proteicos foi realizada pelo Kit Micro BCA 

Protein Assay Kit (ThermoScientific, Waltham, USA), em leitor de placas de 96 poços 

(Meridian ELX 800). A curva padrão foi construída com diferentes concentrações (0 



 

μg/mL a 200 μg/mL) de Soro Albumina Bovina (BSA) e as amostras foram diluídas 

para entrarem na região de linearidade da curva. Sendo a leitura realizada em 610 

nm. 

e. Ensaio de Viabilidade Celular (Azul de Trypan) 

   Para o ensaio de viabilidade por Azul de Trypan foram plaqueadas 105 células 

em placas de 24 poços em meio RPMI contendo 10% de SFB. Após 16 horas o meio 

foi trocado por RPMI sem SFB e as células incubadas por 24 horas. As células foram 

então tratadas com as diferentes concentrações de sertralina em presença de RPMI 

10% SFB. Após 24, 48 e 72 horas as células foram soltas e contadas com auxílio de 

hemocitômetro. A viabilidade celular foi calculada utilizando a seguinte equação:   

Viabilidade (%) = 100 x número de células viáveis/ número de células totais.  

f. Ensaio de Clonogenicidade (Soft Ágar)  

Para avaliar a capacidade de formação de colônias (crescimento independen-

te de ancoragem), foram utilizadas placas de 6 poços contendo uma camada de 

ágar 0,5% em respectivo meio de cultura contendo 10% SFB e gentamicina (40 

mg/L) (1,5mL/poço). Após a solidificação desta camada, foi preparada uma solução 

contendo 5x103 (MeWo, Mel-85, A20058 e SkMel) em ágar 0,35% em meio conten-

do 10% SFB, gentamicina (40 mg/L) e tratamentos de sertralina (0,1 µM, 1 µM e 5 

µM), que será adicionada aos poços (1,5 mL/poço) previamente preparados. As pla-

cas foram incubadas a 37°C a 5% CO2 por 20 dias. Após esse tempo, as células 

foram coradas com 500 μL de Cristal Violeta 0,005% por 1 hora. As colônias foram 

contadas utilizando microscópio invertido. 

g. Ensaio de Imunodetecção (western blott)  

O ensaio de western blot foi realizado para avaliar e identificar a presença e 

quantidade das proteínas TCTP e GAPDH (controle endógeno) nos extratos celula-

res. Após eletroforese em SDS-PAGE 15%, as proteínas (50 µg do extrato total) fo-

ram transferidas do gel para membranas de nitrocelulose (Whatman, Dassel, Alema-

nha) com aplicação de voltagem constante (100 V) por 1 hora em tampão de transfe-

rência. As membranas de nitrocelulose foram bloqueadas com PBS contendo caseí-

na, por 1 hora à temperatura ambiente. Para detecção das proteínas TCTP, P53 e 

GAPDH nos extratos, fitas contendo 100 μg de proteínas do extrato foram incubadas 

com anticorpo policlonal específico (anti-TCTP 1:6000/Santa Cruz; anti-GAPDH 

1:7000/Santa Cruz) por 16 horas a 4°C. Em seguida, as membranas foram lavadas e 

incubadas com anticorpo secundário, conjugado à peroxidase, durante 1 hora a 



 

temperatura ambiente. Para revelação foi utilizado um substrato quimioluminescente 

West Dura (Pierce Co.) (HARLOW; LANE, 1988).   

h. Análise Estatística 

Os resultados foram submetidos à análise estatística, sendo as repetições e o 

tratamento avaliados. Eles foram submetidos à análise de variância (ANOVA - duplo 

sem repetição); e para avaliar as diferenças entre o tratamento e controle foi utiliza-

do o teste de Bonferroni que permite estabelecer a diferença mínima significante en-

tre duas médias. A significância foi definida como *p < 0,05; **p < 0,01, ***p < 0,001 

ou ****p < 0,0001. 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS  

a. Atividade de sertralina sobre a viabilidade das linhagens de mela-

noma humano  

Neste relatório mostramos os resultados do estudo da ação da sertralina so-

bre as linhagens tumorais de melanoma humano SK-Mel, Mel-85, MeWo e A2058. 

As células foram tratadas com sertralina nas concentrações de 1, 5 e 10 µM durante 

24, 48 e 72 horas. Concomitantemente, o DMSO foi utilizado como controle negati-

vo, já que é utilizado como solvente para a sertralina. Devido ao estudo ter vistas à 

reversão tumoral, as concentrações de sertralina foram previamente determinadas 

em pesquisas nesse mesmo laboratório, de tal forma que não resultassem em um 

efeito citotóxico pronunciado nas condições propostas, permitindo análise de outros 

aspectos da biologia celular (como clonogenicidade).  

Os resultados de viabilidade celular dos tratamentos das linhagens de mela-

noma humano SK-Mel com sertralina em diferentes concentrações nos tempos de 

24, 48 e 72 horas estão apresentados na Figura 1A. Esse método de avaliação da 

teve como princípio a análise da citotoxicidade do fármaco sertralina sobre as célu-

las tumorais de melanoma. Observamos que apenas a concentração de 10 µM redu-

ziu 20%, 30% e 45% a viabilidade nos tempos de 24, 48 e 72 horas, respectivamen-

te. Após 48 horas, as concentrações de 5 µM e 10 µM mostraram redução significa-

tiva da viabilidade dessas células, e com 72 horas de tratamento, as doses de 1, 5 e 

10 µM reduziram em torno de 20%, 47% e 45% a viabilidade, respectivamente.    

Em relação à linhagem Mel-85, uma redução significativa da viabilidade celu-

lar em todos os tempos testados pode ser observada com o tratamento de 5 µM de 



 

sertralina (15%, 20% e 40% nos três tempos respectivamente) e 10 µM de sertralina 

(53%, 39% e 99% nos tempos testados respectivamente) (Figura 1B). Após 48 horas 

de tratamento a concentração de 1 µM também foi capaz de reduzir a viabilidade; e 

em 72 horas 100 nM e 1 µM de sertralina reduziram em torno de 15% e 20%, res-

pectivamente, a viabilidade celular.  Já a linhagem MeWo (Figura 1C) teve redução 

significativa na viabilidade somente após 48 horas de tratamento, nas concentrações 

de 1, 5 e 10 µM da droga. Após 72 horas, todas as concentrações de sertralina fo-

ram capazes de diminuir a viabilidade significativamente, chegando a uma redução 

de 39% na concentração de 10 µM.  Por fim, na linhagem A2058, observamos maior 

resistência ao tratamento, pois somente a maior concentração (10 µM) obteve redu-

ção significativa (65% e 70%) nos tempos de 24 e 72 horas, respectivamente (Figura 

1D). De forma geral, os resultados indicaram redução da viabilidade em todos os 

tempos e concentrações.  

 

Figura 1: Avaliação dos efeitos da sertralina na viabilidade celular de linhagens de melanoma huma-
no (SK-Mel, Mel-85, MeWo e A2058) por Azul de Trypan . Experimento único, n=2 (*p<0,01; 
**p<0,001 e ***p<0,0001). Foram plaqueadas 105 células/poço, o controle foi realizado na presença de 
DMSO (solvente da sertralina) e nas concentrações de 1nM, 10nM, 100nM, 1 µM, 5 µM e 10 µM de 
sertralina. Viabilidade celular avaliada após 24, 48 e 72 horas de tratamento, a 37º e 5% de CO2  

 

b. Efeito da sertralina sobre a clonogenicidade de linhagens de mela-

noma humano  

Pretendeu-se analisar a capacidade de proliferação na ausência de ancora-

gem (forte característica tumoral) em presença de sertralina, optando-se pelo ensaio 

de clonogenicidade em soft agar em presença desse fármaco (Figura 2). Foram utili-

zadas as concentrações 0,1 µM ,1 µM e 5 µM de sertralina e o tempo de incubação 

foi de 20 dias. Os resultados mostraram que houve redução significativa do número 
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de colônias formado para todas as linhagens testadas, sendo as concentrações mais 

altas de sertralina (1 µM e 5 µM) aquelas mais eficientes. O tratamento com 5 µM 

resultou em ausência de formação de colônias para a linhagem Mel-85 (2B) e as 

concentrações de 0,1 µM e 1 µM já foram suficientes para que houvesse redução de 

mais da metade no número de colônias formadas. Enquanto as células da linhagem 

MeWo (2A) apresentaram redução do número de colônias de maneira mais propor-

cional ao aumento das concentrações da droga. A linhagem SK-Mel (2D) foi aquela 

que apresentou maior número de colônias formadas, sendo a mais resistente ao tra-

tamento nas condições estudadas.  

 

Figura 2: Efeito da sertralina na formação de colônias em soft ágar – linhagens de melanoma huma-
no. 5x 10³ células foram submetidas ao tratamento com sertralina 0,1, 1 e 5 µM, (A) MeWo; (B) Mel-
85; (C) A2058; (D) SK-Mel respectivamente. Após 20 dias, as células foram coradas com cristal viole-
ta e contadas.   
 

c. Efeitos da sertralina sobre os níveis intracelulares de TCTP em li-

nhagens de melanoma humano   

A fim de confirmar a redução dos níveis de TCTP pelo tratamento com a ser-

tralina nas linhagens de melanoma humano, foi realizado ensaio de imunodetecção 

(western blot). Para tanto, as células Mel-85 foram tratadas com 10 nM, 100 nM e 1 

µM de sertralina por diferentes tempos (24, 48 e 72 horas). As células foram coleta-

das, os extratos proteicos preparados, submetidos à eletroforese SDS-PAGE e, pos-

teriormente, à imunodetecção utilizando anticorpos que reconhecem as proteínas 

TCTP e GAPDH (controle endógeno). A diminuição da expressão de TCTP na linha-

gem de melanoma Mel-85 ocorreu de forma concentração e tempo dependentes. As 

outras linhagens celulares (MeWo, Sk-Mel e A2058) também serão analisadas quan-

to à quantidade de TCTP intracelular após o tratamento com sertralina.   



 

 

Figura 4: Efeitos da sertralina sobre os níveis intracelulares de TCTP em melanoma humano Mel85. 
As células (105 células) foram tratadas com sertralina (10, 100 nM e 1 microM) por 24, 48 e 72 horas. 
Após foram extraídas proteínas totais para realização de SDS-PAGE (15%) seguida de ensaio de 
imunodetecção utilizando anticorpos primários: anti-TCTP (1:3000, Santa Cruz) e anti-GAPDH (con-
trole endógeno) (1:2000; Santa Cruz). Foi utilizado anticorpo secundário, conjugado a peroxidase 
(1:5000; Merck) e a revelação foi realizada com substrato quimioluminescente para peroxidase. Dois 
experimentos independentes, n=5 (*p<0,01; **p<0,001 e ***p<0,0001).  
 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo conseguiu reforçar sua sugestão inicial de que a sertralina po-

de desencadear o processo de reversão tumoral em células de melanoma por meio 

da redução dos níveis de TCTP. Isso foi observado nas reduções de viabilidade e do 

número de colônias formadas quando as células foram submetidas ao tratamento 

com sertralina. Os ensaios de imunodetecção também reforçaram a hipótese inicial 

por demostrarem a redução dos níveis de TCTP na linhagem de Mel-85, o que pode 

ter conduzido as células a retomarem um fenótipo mais próximo do normal, como 

ocorreu em câncer de mama (AMSON et al., 2012). 
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