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RESUMO 

 

LIMA, M. A. Influência dos hormônios esteroidais na migração, invasão e 
expressão de proteases ADAMTS 1 e 4 em células derivadas de tumores 
de ovário. 2015. 116f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
O câncer de ovário é uma neoplasia ginecológica de difícil diagnóstico, 

pois devido à localização desses órgãos, a maioria das pacientes apresenta 
estágios avançados da doença quando diagnosticadas. Alternâncias 
hormonais, que estão associados com a menopausa, tais como uma 
diminuição nos níveis de estrogênio e de progesterona, e um consequente 
aumento do nível sistêmico dos hormônios gonadotróficos poderia ter um papel 
na manifestação da doença. Os hormônios sexuais modulam diversas 
atividades no câncer, influenciando desde o processo de tumorigênese, 
crescimento celular e metástase. As ADAMTS´s (adisintegrin and 
metalloproteinase with thrombospondin motifs ou adamalysin-thrombospondin) 
são proteases secretadas que estão envolvidas em funções como o 
processamento de colágeno em procolágeno N-proteinase, clivagem dos 
proteoglicanos da matriz eangiogênese. Nosso objetivo nesse trabalho foi 
avaliar se há Influência do estrógeno, progesterona e/ou testosterona nos 
níveis de expressão de mRNA, proteínas e distribuição das proteases 
ADAMTS1 e 4 e avaliar a  capacidade destes hormônios em  induzir a 
migração e invasão em células tumorais humanas de ovário. As linhagens NIH-
OVCAR-3 e ES-2, derivadas de câncer de ovário humano, apresentam 
diferentes graus de malignidade. As linhagens foram tratadas com os 
hormônios progesterona, estrógeno ou testosterona e foram comparadas com 
a amostra controle, que não recebeu tratamento. Os níveis de mRNA foram 
avaliados por PCR em tempo real e os níveis proteicos foram analisados por 
Immunoblot, além de imunofluorescência para verificar a localização dessas 
proteases. A análise do mRNA demonstrou que o estrógeno e a testosterona 
induziram uma menor expressão gênica das proteases ADAMTS1 e 4 em 
relação ao controle para a linhagem ES-2, houve o aumento do mRNA de 
ADAMTS 1 e 4 com o tratamento com a progesterona. Já para na linhagem 
NIH-OVCAR-3 não houve diferenças estatisticamente significantes para a 
expressão de mRNA. Na análise da proteína, a progesterona foi capaz de 
induzir aumento nos níveis proteicos de ADAMTS1 e 4 no lisado das linhagem 
NIH-OVCAR-3 e ES-2. Além disso, a progesterona diminuiu a atividade 
migratória da linhagem NIH-OVCAR-3 e a capacidade migratória e de invasão 
da linhagem ES-2. Através de imunofluorescência observamos a presença 
pontual de ADAMTS1 no núcleo das células, enquanto que a protease 
ADAMTS4 mostrou-se dispersa por todo o núcleo e citoplasma. Desta maneira, 
concluímos que a progesterona regula a expressão das ADAMTS 1 e 4, além 
de reduzir a invasão e migração de células derivadas de câncer de ovário.  

 
Palavras-chave - Câncer de ovário. Matriz extracelular. Metaloproteinases da 
matriz. ADAMTS1 e 4. Hormônios. 
 

ABSTRACT 



 
LIMA, M. A. Influence of steroid hormones in the migration, invasion and 
expression of ADAMTS1 and 4 proteases in ovary cancer cells.116 p. 
Master Thesis (Cellular and Tissular Biology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
Ovarian carcinoma is the leading cause of gynecological neoplastic death, 

being associated primarily with deregulation of sex hormones. Sex hormones 
influence tumorigenesis, cell growth and metastasis. ADAMTS (a disintegrin 
and metalloproteinase with thrombospondin motifs or adamalysin-
thrombospondin) are secreted proteases involved in collagen processing, 
cleavage of the proteoglycan matrix and angiogenesis. Our aim is to assess 
whether sex hormones would affect ADAMTS1 and 4 expressions in ovarian 
cancer cells. We analyzed mRNA and protein levels in human ovarian tumor 
cells with different degrees of malignancy, NIH-OVCAR-3 and ES-2.The mRNA 
analysis showed that estrogen and testosterone induced a decrease on gene 
expression of ADAMTS proteases 1 and 4 compared to the control for the ES-2 
cell line, while progesterone led to an increase in the mRNA levels of these 
same proteases. For the NIH-OVACR-3 cell line there were no statistically 
significant differences in mRNA expression. Progesterone increases ADAMTS's 
protein levels in the lysate and in conditioned medium from NIH-OVCAR-3 and 
in the lysate from ES-2 cells.  Immunofluorescence showed ADAMTS 1 located 
at the cell nucleus, as punctate accumulation in the nucleolus.  ADAMTS4 
presented a more diffuse staining pattern appearing dispersed in cytoplasm and 
nucleus in both cell lines.NIH-OVCAR-3 cells treated with progesterone 
exhibited decrease migratory activity compared to control and ES-2 exhibited 
decrease invasion activity. We conclude that progesterone modulates 
ADAMTS1 and 4 levels in ovarian cancer cell lines and decrease migratory and 
invasion behavior in ovarian cancer cells.  

 
Keywords - Ovarian cancer. Extracellular matrix. Matrix metalloproteinases. 
ADAMTS1 and 4. Hormones. 
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1.1 Câncer 

 

 O câncer é a principal causa de morte nos países economicamente 

desenvolvidos e a segunda principal causa de morte nos países em 

desenvolvimento. A incidência do câncer está aumentando nos países em 

desenvolvimento econômico, como resultado do envelhecimento da população 

e a adoção de estilos de vida associados com o desenvolvimento do câncer, 

incluindo tabagismo, falta de atividade física e dietas não balanceadas 

(JEMALet al., 2011). No Brasil, a estimativa para o ano de 2014, também válida 

para o ano de 2015, aponta para a ocorrência de aproximadamente 576 mil 

novos casos de câncer. O câncer de pele do tipo não melanoma será o mais 

incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata, mama 

feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo do útero (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER - (INCA), 2014). 

 O câncer é uma doença multifacetada caracterizada por alterações 

genéticas heterogêneas (GERDES et al., 2014). Células normais evoluem 

progressivamente para um estado neoplásico, ao adquirirem uma sucessão de 

capacidades que lhes permitam evoluir para um fenótipo maligno. Porém, a 

biologia dos tumores não se define simplesmente pelas diversas características 

que as células cancerosas adquirem, mas também abrange contribuições do 

microambiente tumoral para o processo de tumorigênese (HANAHAN;  

WEINBERG, 2011).  

 Até o momento, seis características principais mostraram estar 

envolvidas com o desenvolvimento do câncer: autossuficiência de sinais de 

crescimento; insensibilidade a sinais inibidores de crescimento; aumento do 

potencial de replicação; evasão à apoptose; sustentação da angiogênese; 

invasão tecidular e metástases (HANAHAN;  WEINBERG, 2000, 2011). 
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Figura 1 - Capacidades adquiridas pelas células cancerosas. Através de diversos 

mecanismos, a maioria dos cânceres adquire o mesmo conjunto de capacidades 

funcionais durante o seu desenvolvimento. Adaptado de (HANAHAN E WEINBERG, 2011). 

 

 Nenhuma célula normal possui a capacidade de proliferar na ausência 

de sinais estimuladores de crescimento. As células neoplásicas tornam-se 

independentes desta estimulação de crescimento exógena com a produção de 

fatores de crescimento os quais irão agir sobre seus receptores, gerando um 

estímulo proliferativo autócrino (CHENGet al., 2008), hiperexpressão de 

receptores em sua superfície (HANAHAN;  WEINBERG, 2000, 2011) ou 

através do envio de sinais as células normais que respondem às células 

tumorais fornecendo-as fatores de crescimento (BHOWMICK; NEILSON; 

MOSES, 2004). Para a proliferação contínua das células cancerígenas é 

igualmente necessário que elas evitem a ação dos inibidores de crescimento 

celular, os quais são essenciais para a homeostasia celular em tecidos 

normais. Defeitos nestes mecanismos de controle do crescimento celular por 

feedback negativo permitem aumentar a sinalização da proliferação 

(HANAHAN;  WEINBERG, 2000, 2011). 
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. 

 As células dos mamíferos possuem um programa intrínseco que limita o 

seu potencial replicativo. O aparato molecular que limita o número de divisões 

está relacionado com segmentos de DNA nas extremidades dos cromossomos 

conhecidos como telômeros. Para a progressão tumoral é fundamental que a 

célula possua potencial replicativo ilimitado. Células malignas mostraram 

expressão de telomerase, o qual adiciona repetições de hexanucleotídeos aos 

locais terminais do DNA telomérico, evitando o encurtamento dos telómeros 

após cada ciclo celular, estabilizando o genoma mutante e conferindo a 

capacidade ilimitada de replicação (RAYNAUDet al., 2010). 

A capacidade de uma população de células neoplásicas expandir em 

número não depende só da taxa de proliferação celular, mas também da taxa 

de morte celular (ou apoptose). A apoptose trata-se de uma morte programada 

e ativa, que requer energia, síntese e degradação proteica (WYLLIE; KERR; 

CURRIE, 1980). Através dela, os organismos vivos eliminam as células 

potencialmente prejudiciais, para a manutenção da homeostase (Hengartner, 

2000). A resistência a apoptose pelas células neoplásicas pode ser adquirida 

por vários mecanismos, no entanto, o mais comum consiste em mutações no 

gene supressor tumoral p53, um gene chave na manutenção da integridade do 

DNA e na indução da cascata apoptótica (HANAHAN; WEINBERG, 2000, 

2011; HARRIS, 1996). 

 Para que uma população de células consiga se estabelecer e sobreviva 

no tecido, elas necessitam fundamentalmente do oxigênio e de nutrientes 

fornecidos pelos vasos sanguíneos (HANAHAN; WEINBERG, 2000, 2011), 

desta maneira a angiogênese é fundamental para a formação do tumor. 

Durante a tumorigênese o equilíbrio adequado entre moléculas 

proangiogênicas e antiangiogênicas e a estimulação por fatores de crescimento 

parácrinos e autócrinos é perdida (MUELLER; FUSENIG, 2004). O mecanismo 

principal para a angiogênese, conhecido como a germinação endotelial, 

depende do aumento na regulação do fator de crescimento endotelial vascular 

e do desenvolvimento de interações entre as células endoteliais, pericitos, 
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células estromais, e a associação com a matriz extracelular (MEC) (GORDON; 

MENDELSON; KATO, 2010). 

 A capacidade de invadir e gerar metástases permite às células 

neoplásicas escaparem ao tumor primário e colonizarem novos locais do 

organismo. Na transição do carcinoma in situ para carcinoma invasivo há o 

rompimento da membrana basal, pela proliferação de células neoplásicas que 

possuem elevada capacidade proteolítica. Assim, a travessia das células 

neoplásicas pelas barreiras da membrana basal é resultado da síntese de 

proteínas ativas e a aquisição de um fenótipo invasivo (CHRISTOFORI, 2006). 

Várias classes de proteínas estão alteradas nas células com capacidade de 

invadir e metastizar, entre as quais as proteínas de adesão célula-célula, como 

as caderinas, as proteínas que ligam as células a substratos da matriz 

extracelular, como as integrinas (CAVALLARO; CHRISTOFORI, 2004) e 

proteínas secretadas, como as metaloproteinases de matriz (MMPs) (MERDAD 

et al., 2014). 

 

1.2 Ovários e o câncer de ovário 

 

 As glândulas de produção dos hormônios femininos são os ovários. As 

mulheres têm dois ovários, um de cada lado da pelve em contato com o útero 

através das trompas. Sua função é produzir o estrogênio e a progesterona que 

entre outras coisas, regem o ciclo menstrual da mulher, e produzir e armazenar 

os ovócitos. Os ovócitos são liberados dos ovários a cada ciclo menstrual 

normal e se encaminham para o útero pelas trompas. O óvulo se fixa na parede 

interna do útero e se desenvolve num feto depois de fertilizado pelo 

espermatozóide.  
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 Os ovários na sua camada mais externa são revestidos por eptélio 

cúbico simples, o qual é sustentado por uma camada de tecido conjuntivo 

denso denominado de túnica albugínea. Os gametas femininos ou ovócitos 

localizam-se no interior dos foliculos ovarianos que estão presentes na região 

cortical do ovário. A parte mais interna do ovário é a região medular, formada 

por tecido conjuntivo frouxo com um rico leito vascular (JUNQUEIRA;  

CARNEIRO, 2013).O folículo ovariano é a unidade morfofuncional do ovário, 

sendo constituído por um oócito circundado por células somáticas (granulosa e 

tecais). A função do folículo é proporcionar um ambiente ideal para a 

manutenção da viabilidade, crescimento e maturação do oócito (PICTON et al., 

2008). 

 

Figura 2 - Desenho esquemático de ovário de uma mulher em idade reprodutiva. 

No desenho são esquematizados os principais componentes do ovário: epitélio 

germinativo, túnica albugínea, região cortical e região medular (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). 
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 Todos diferentes tipos de células que compõem os ovários podem dar 

origem a tumores benignos ou malignos. Devido à localização desses órgãos 

mais de 70% das mulheres apresentam a doença na forma avançada quando 

diagnosticadas, e mesmo com tratamento, a taxa de sobrevida em cinco anos 

das pacientes com carcinoma de ovário é apenas de 30-50%. Este prognóstico 

pobre é resultado do diagnóstico tardio e da terapia ineficaz para a doença em 

estágio avançado (WEEN; OEHLER; RICCIARDELLI, 2011), tornando este 

carcinoma a principal causa de morte neoplásica ginecológica (SAPOZNIK et 

al., 2009). 

 Segundo o instituto Nacional de Câncer no ano de 2014 houve 5.680 

novos casos de câncer de ovário no Brasil (Inca, 2014). A maioria dos tumores 

de ovário tem origem epitelial (mais de 80%); 10 a 15% são tumores de células 

germinativas e 5 a 10%, tumores do estroma. Entre os tumores epiteliais, 40% 

são do tipo seroso, seguidos pelos tumores mucinosos, endometrioides, de 

células claras e mistos (CHEN et al., 2003). 

 Os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de ovário são: 

idade, história familiar e a reposição hormonal (GATES et al., 2010; RISTOW; 

YAMAMOTO; FAVARO, 2006).  

 O câncer de ovário é raro em mulheres com idade abaixo dos 40 anos, 

sendo que o risco é aumentado após está idade, com maiores incidências entre 

65 e 79 anos (ADAMI; HUNTER; TRICHOUPOULOS, 2008). 

 O câncer de ovário pode estar relacionado ao histórico familiar de 

carcinoma da mama, ovário ou ambos e nessas pacientes pode incidir em 

idade mais precoce do que em população geral . Essa síndrome familiar está 

relacionada à mutação, principalmente, em dois genes, o BRCA-1 e BRCA-2, 

envolvidos no processo de reparo de DNA (CANNISTRA, 2004).  

 Estudos mostram que o tratamento de reposição hormonal, tanto o com 

a utilização somente de estrogênio, como o uso combinado deste com 

progestina, aumenta o risco em desenvolver câncer de ovário (PEARCEet al., 

2009).  
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 Alguns fatores estão relacionados com uma menor incidência do câncer 

de ovário, como gestação, amamentação, o uso de contraceptivos orais ou ter 

realizado ligadura tubária ou histerectomia (RICCI et al., 2008). 

 Concomitante à gestação ocorrem anovulação e supressão pituitária e, 

logo, há diminuição no risco carcinogênico sobre epitélio ovariano. Assim, 

teoricamente, cada gestação adicional está associada com diminuição de risco 

de carcinoma de ovário (JEPPSSON; RANNEVIK; THORELL, 1977; 

SCHOCKet al., 2014). Torna-se difícil avaliar o fator protetor da amamentação 

isoladamente, uma vez que está relacionada à gestação. Assim, muitos 

estudos são favoráveis ao seu papel protetor (CHIAFFARINOet al., 2005; 

RIMANet al., 2002; TUNGet al., 2003). 

 Contraceptivos hormonais são um fator de proteção estabelecido para o 

câncer de ovário. Uma reanálise de 45 estudos distintos realizados em 21 

países mostrou que quanto mais tempo uma mulher usa anticoncepcionais 

hormonais, menor o risco de se desenvolver esta neoplasia (BERAL et al., 

2008). 

 Ligação tubária e histerectomia, com conservação de ovários, podem 

comprometer o suplemento sanguíneo ovariano. Com isso, as sequelas 

cirúrgicas desses procedimentos, inclusive as circulatórias, agem diminuindo a 

ação hormonal e, assim, reduzem o risco de câncer de ovário em torno de 80% 

(RIMAN; NILSSON; PERSSON, 2004). 

 O quadro clínico é inespecífico sendo que o primeiro sintoma pode ser 

um leve desconforto na região abdominal inferior. Pode ocorrer acúmulo de 

líquido no interior da cavidade abdominal, causando inchaço em todo 

abdômen. Raramente existe sangramento uterino e em estágios avançados 

pode ocorrer distensão abdominal em decorrência do aumento dos ovários e 

do acúmulo de líquido (LUIZet al., 2009). 

 Diversas modalidades terapêuticas podem ser oferecidas (cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia). A escolha vai depender principalmente do tipo 

histológico do tumor, do estadiamento clínico e/ou cirúrgico do tumor, da idade 
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e das condições clínicas da paciente e se o tumor é inicial ou recorrente 

(RISTOW; YAMAMOTO; FAVARO, 2006). 

 

Tabela 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes 

estimados para 2014 para o sexo feminino. O câncer de ovário aparece entre os 

principais tipos de câncer que atingem as mulheres. Adaptado de (INCA, 2014). 

 

1.3 Matriz extracelular e o microambiente tumoral 

 

 A MEC é um componente essencial dos tecidos, que constitui os 

organismos multicelulares. A MEC é composta por glicosaminoglicanos, 

proteoglicanos, glicoproteínas e água, as quais dão origem a porção fibrilar e à 

substância fundamental da matriz (BERRIER; YAMADA, 2007). Essas 

macromoléculas interagem entre si formando uma estrutura tri-dimensional e 

estão ligadas às células por receptores na superfície da membrana, 

denominados integrinas. Estruturalmente, estes componentes formam tanto a 

membrana basal, que é produzido conjuntamente pelas células epiteliais e 

endoteliais e células do estroma, para separar epitélio ou endotélio do estroma, 

e uma matriz intersticial, que é feito principalmente por células do estroma (LU; 

WEAVER; WERB, 2012). Esta organização não é estática, a composição da 

MEC varia em função do estado diferenciado do tecido e em função da idade. 

Ela muda durante o desenvolvimento, maturidade, patologias e 

envelhecimento, logo a organização da MEC é um processo dinâmico (LABAT-
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ROBERT, 2012). A MEC circunda as células em todos os tecidos, propiciando 

suporte estrutural e definindo as características de forma e função dos tecidos 

(COX; ERLER, 2011). As proteínas da MEC estão envolvidas na interação 

célula-célula, controlando a arquitetura tissular, orquestrando a adesão, a 

migração, a proliferação e a diferenciação celular, estando envolvidas também 

com a resposta inflamatória, cicatrização, homeostase dos tecidos e órgãos e 

apresenta um papel central no desenvolvimento embrionário  

(PARAMESWARANet al., 2006). 

 

Figura 3 - Mecanismos de função da MEC. Mecanismos de função da MEC. 

Ancoragem à membrana basal (fase 1). Bloqueia e facilita a migração de células 

(estágios 2 e 3). Reservatório de moléculas (etapa 4). Co-receptor de sinal (etapa 5) 

ou um apresentador de sinal (etapa 6). Liberação de fragmentos bioativos (fase 7). 

Alterações no comportamento celular devido a modificações nos componentes da 

MEC (fase 8). Adaptado de (LU; WEAVER; WERB, 2012). 

 

 As funções versáteis da MEC dependem de suas diversas propriedades 

físicas, bioquímicas e biomecânicas. A ancoragem à membrana basal é 

essencial para vários processos biológicos, incluindo a divisão celular 
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assimétrica, na biologia das células percursoras, e manutenção da polaridade 

do tecido. Dependendo do contexto a MEC pode servir para bloquear ou 

facilitar a migração de células. Além disso, a MEC pode se ligar as moléculas 

de sinalização impedindo a sua difusão livre, atuando como um dissipador para 

estes sinais e ajudando a formar gradientes de concentração. Alguns 

componentes da MEC, incluindo proteoglicanos de sulfato de heparan e o 

receptor para o ácido hialurônico, CD44, podem se ligar seletivamente a 

diferentes fatores de crescimento funcionando como co-receptores e 

apresentadores de sinal. A MEC também emite sinais diretos para as células, 

liberando fragmentos bioativos, os quais foram processados por proteases tais 

como as MMPs. Finalmente, as células sentem diretamente as propriedades 

biomecânicas da MEC, incluindo a sua rigidez, o que desencadeia uma grande 

variedade de comportamentos nas células (LU; WEAVER; WERB, 2012). 

 As funções desempenhadas pela MEC ovariana estão intimamente 

relacionadas com a sua diversidade de compartimentos e componentes. Dentre 

os principais compartimentos, têm a lâmina basal folicular, o fluido folicular, a 

zona pelúcida e o estroma ovariano. Em cada um deles, existem diferentes 

componentes encontrados de maneira difusa pelo tecido ovariano, como a 

fibronectina, colágeno, ácido hialurônico, versican (RODGERS; IRVING-

RODGERS; VAN WEZEL, 2000) e proteases como ADAMTS´s (adisintegrin 

and metalloproteinase with thrombospondin motifs ou adamalysin-

thrombospondin) (SHOZU et al., 2005). A MEC ovariana é importante para a 

sobrevivência e proliferação das células da granulosa durante a foliculogênese. 

In vitro, vários estudos têm demonstrado que a presença de componentes da 

MEC como o colágeno tipo IV, laminina e fibronectina melhoram a proliferação 

de células da granulosa, aumenta o número de folículos primordiais que entram 

na fase de crescimento, bem como influenciam a ação dos fatores de 

crescimento necessários para o desenvolvimento folicular (WOODRUFF;  

SHEA, 2007). Proteases que compõem a MEC, como proteases da família 

ADAMTS já mostraram ser fundamentais para o processo de foliculogênese, 

além de desempenhar papel na formação de novos vasos linfáticos no estroma 

ovariano (BROWN et al., 2006; SHOZU et al., 2005). 
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 Já em relação ao seu papel no câncer, estudos genéticos e de biologia 

celular indicam que o crescimento tumoral de diferentes tipos de carcinoma, 

dentre eles o câncer de ovário, não é apenas determinado pelo crescimento 

das células malignas, mas também pelo estroma tumoral (KALLURI, 2003; LILI 

et al., 2013). O microambiente tumoral é reconhecido por ser produto da 

interação entre diferentes tipos celulares. Elementos estromais, incluindo 

fibroblastos associados ao câncer propiciam uma rede de comunicação 

essencial, via secreção de fatores de crescimento e quimiocinas, induzindo 

alterações na MEC, proporcionando assim sinais oncogênicos adicionais que 

aumentam a vascularização, proliferação e invasão tumoral (KALLURI; 

ZEISBERG, 2006). Alterações na dinâmica da MEC já foram descritos em 

diversas doenças e são uma marca registrada no desenvolvimento do câncer. 

Por exemplo, o excesso ou a diminuição na produção dos componentes da 

MEC são proeminentes na fibrose do tecido de muitos órgãos (FRANTZ; 

STEWART; WEAVER, 2010) e vários colágenos, incluindo colágeno I, II, III, V 

e IX, mostraram aumento na deposição durante a formação do tumor 

(HUIJBERSet al., 2010; KAUPPILA et al., 1998). Além disso, outros 

componentes da MEC e seus receptores, como proteoglicanos de sulfato de 

heparan e CD44, que facilitam a sinalização de fatores de crescimento, 

frequentemente são produzidas em excesso no câncer (NASSER, 2008). 

 No câncer de ovário alterações nos componentes da MEC mostraram 

estar relacionados com características mais malignas das células neoplásicas. 

Níveis elevados de laminina-γ2, colágenos tipos I e III, fibronectina, sindecam-

1, glipicano-1, versicam, e ácido hialurônico e seus receptores CD44 têm sido 

associados a um mau prognóstico para o câncer de ovário (JANUCHOWSKI et 

al., 2014; RICCIARDELLI; RODGERS, 2006; SALANI et al., 2007). As 

metaloproteinases, presentes nesse estroma, que degradam a matriz 

extracelular, são essenciais para a progressão tumoral e processo metastático 

(ROCKS et al., 2008). Já foi visto que os passos iniciais para que as células de 

câncer de ovário sofram metástase ocorre através da clivagem de vitronectina 

e fibronectina mediada pela metaloproteinase de matriz MMP-2 (KENNY et al., 

2008). 
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1.4 Metaloproteinases de Matriz (MMPs) 

 

 As MMPs são uma família de mais de 20 subtipos de proteases zinco e 

cálcio-dependentes, estruturalmente relacionadas. Elas são caracterizadas 

pela habilidade de degradarem componentes da matriz extracelular, como o 

colágeno, fibronectina e vários proteoglicanos (KESSENBROCK; PLAKS; 

WERB, 2010; VISSE; NAGASE, 2003). 

 Fisiologicamente as MMPs participam das etapas de proliferação celular, 

diferenciação, remodelamento da matriz extracelular, vascularização, migração 

celular (CHANG; WERB, 2001), regulação de processos inflamatórios e em 

doenças como o câncer (GRASSO; BONNET, 2014). 

 Estas proteínas podem ser classificadas levando em consideração 

critérios como os mecanismos que desencadeiam uma reação catalítica, 

substrato de preferência, produtos resultantes e homologia estrutural 

(PRZEMYSLAW et al., 2013). 

Classificação Metaloproteinase 

Colagenases MMP 1, MMP 8, MMP 13 e MMP 18 

Gelatinases MMP 2 e MMP 9 

Estromelisinas MMP 3 e MMP 10 

Matrilisinas MMP 7 e MMP 26 

MMPs do tipo membrana MT1-MMP a MT8-MMP 

Metaloeleastases MMP 12 

 

Tabela 2 -  Classificação de acordo com os substratos das MMPs. 

 

 Independente do substrato que degradam, as MMPs apresentam 

algumas similaridades estruturais. De um modo geral, elas constituem-se de 

um peptídeo sinal, um pró-domínio auto inibitório (domínio pró-peptídico), um 
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domínio catalítico e um domínio hemopexina. Estas são secretadas na forma 

de precursores inativos (zimogênios) cuja latência é mantida através da 

interação entre o resíduo de cisteína, que está presente no pró-domínio, e o 

zinco presente no domínio catalítico, o que impede o acesso ao sítio ativo pelo 

substrato. Elas podem ser ativadas por outras MMPs, por outras classes de 

proteases, ou por meio da ação não proteolítica como o estresse oxidativo e 

detergentes. Estes promovem a clivagem do domínio pró-peptídicos, deixando 

o sítio catalítico da enzima livre para interação com o respectivo substrato (RA; 

PARKS, 2007; ROZANOVet al., 2004;).As MMPs regulam uma variedade de 

processos fisiológicos e eventos de sinalização e também desempenham 

importante função em processos patológicos, como na comunicação molecular 

entre o tumor e o estroma (KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010). Portanto, 

é necessário que haja um controle rígido das atividades das proteases, para 

evitar danos teciduais indesejáveis. Os inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs) são inibidores endógenos das MMPs e promovem o 

controle da atividade dessas formando um complexo na proporção de 1:1 com 

o zinco do domínio catalítico, promovendo, assim, um impedimento estérico 

dessas com os seus substratos (RAFFETTO et al., 2008). O equilíbrio tecidual 

entre MMPs e TIMPs é primordial para a dinâmica da degradação da matriz 

extracelular, sendo fundamental para a manutenção da homeostase tecidual, 

progressão do câncer e metástase (DEVY et al., 2002; HUA et al., 2011). 
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Figura 4 - Estrutura esquemática das MMPs nas formas inativa e ativa. Adaptado 

de (PAGE-MCCAW; EWALD; WERB, 2007). 

 

1.5 ADAMs e ADAMTSs  

 

 As ADAMs (adisintegrin and metalloproteinase) são glicoproteínas 

transmembranares caracterizadas pela presença de múltiplos domínios 

funcionais em sua estrutura. As ADAMs exercem papel fundamental na 

regulação do fenótipo celular, modulando interação célula-célula, a adesão à 

matriz extracelular, o processamento proteolítico de diversas moléculas de 

superfície e a sinalização intra e intercelular (PRIMAKOFF; MYLES, 2000). As 

ADAMs são caracterizadas por seus domínios estruturais conservados, 

consistindo de um sinal de sequência N-terminal, seguido por um pró-domínio, 

um domínio metaloproteinase, um domínio desintegrina com a região rica em 

cisteína, um domínio EGF (fator de crescimento epidermal), um domínio 

transmembrânico e uma cauda citoplasmática. A modulação da atividade das 

ADAMs ocorre, assim como nas MMPs, pela remoção do pró-domínio e 

mudança da sua distribuição intracelular (REISS; SAFTIG, 2009). A natureza 

fundamental dos processos biológicos controlados pelas ADAMs, indicam que 

a desregulação dessas enzimas podem contribuir para mecanismos 

patológicos. Elas têm sido relacionadas com o câncer, doenças neurológicas, 

cardiovasculares, infecção e inflamação (CHRISTIAN, 2012; 

EDWARDS;HANDSLEY; PENNINGTON, 2008). Como metaloproteinases 
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ativas, as ADAMs podem ter influência na promoção da invasão tumoral e 

metástase, via clivagem de proteínas presentes na MEC. As ADAMs podem 

diretamente modular a adesão celular em tumores, por interações com 

integrinas e proteoglicanos (ARRIBAS; BECH-SERRA; SANTIAGO-JOSEFAT, 

2006). 

 As ADAMTSs (adisintegrin and metalloproteinase with thrombospondin 

motifs ou adamalysin-thrombospondin) são enzimas semelhantes às MMPs, 

dependentes de Zn2+/Ca2+ (PORTER et al., 2005) secretadas e que estão 

envolvidas em diversas funções - processamento de colágeno, clivagem dos 

proteoglicanos da matriz (versican, agrecan e brevican), angiogênese 

(STANTON et al., 2011; VÁZQUEZ et al., 1999), clivagem da protease do fator 

de Von Willebrand para a homeostase da coagulação sanguínea, inflamação 

(Kuno et al., 1997; Apte, 2009), organogênese, fertilidade (PORTER et al., 

2005; ROCKS et al., 2008), estrutura do tecido conjuntivo e câncer (LE GOFF; 

CORMIER-DAIRE, 2011). 

 

Figura 5 - Estrutura das proteinases ADAM e ADAMTS. Adaptado (ROCKS et al., 

2008). 

 As ADAMTS estão intimamente relacionadas com as proteinases ADAM 

(Desintegrinas e Metaloproteases) que participam na clivagem do ectodomínio 

ou na ativação de diversas moléculas da superfície celular, incluindo receptores 
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de fatores de crescimento e moléculas de adesão. Contudo, ao contrário das 

ADAM que, com exceções pontuais, são proteínas transmembranares, as 

ADAMTS são proteínas de secreção, algumas das quais se ligam à matriz 

extracelular (ECM) (SEALS; COURTNEIDGE, 2003). 

 Após a publicação do primeiro membro da família, ADAMTS 1, em 1997 

(KUNO et al., 1997), o sequenciamento completa do genoma humano revelou 

19 membros desta família de proteases. Todas as enzimas ADAMTS 

compartilham de uma estrutura em comum que compreende, a partir do 

domínio N-terminal, um péptido sinal, um pró-domínio, um domínio catalítico, 

um domínio semelhante a desintegrina, um domínio trombospondina repetido 

(TSR) na região central, um domínio rico em cisteína e um domínio espaçador. 

Com a exceção de ADAMTS 4, todas as outras enzimas ADAMTS tem um 

domínio TSR na região C-terminal, e alguns membros da família possuem 

exclusivos módulos adicionais também na porção C-terminal (TORTORELLA et 

al., 2009).  

 O pró-domínio é responsável por manter as ADAMTS em latência, ou 

seja, essas proteínas necessitam de enzimas para torna-lás ativas. Pró-

proteínas convertases, como a furina, irão cliva-lás em sítios específicos para 

que então possam efetuar sua atividade catalítica. Além disso, o pró-domínio 

mantém a correta conformação das ADAMTS para a sua secreção (PORTER 

et al., 2005; ROCKS et al., 2008). 

 O domínio catalítico possui a sequência de ligação ao zinco 

(HEXXHXXGXXH), que é coordenado por três resíduos de histidina (PORTER 

et al., 2005; ROCKSet al., 2008). 

 O domínio semelhante à desintegrina, corresponde a um domínio 

pequeno constituído por 60 a 90 aminoácidos com 25 a 45% de similaridade 

com as desintegrinas do veneno de cobra, no entanto sem o seu arranjo de 

cisteína canônico (PORTER et al., 2005; ROCKS et al., 2008). As desintegrinas 

são potentes inibidores da agregação plaquetária. Algumas desintegrinas 

possuem a sequência adesiva RGD através da qual se ligam ao receptor de 
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fibrinogênio, o que resulta na inibição da agregação plaquetária dependente de 

fibrinogênio (NIEWIAROWSKI et al., 1994). 

 O TSR central é muito semelhante em todas as ADAMTS e compreende 

entre 48 a 54 aminoácidos (PORTER et al., 2005; ROCKS et al., 2008). Além 

disso, já foi observado que TSR central possui atividade antiangiogênica e 

antitumoral (LIU; XU; YU, 2006). 

 O Domínio rico em cisteína constitui uma sequência bem conservada 

entre as ADAMTS, contendo 10 resíduos de cisteína. Pode estar associado à 

adesão e migração das células, uma vez que interage com proteoglicanos de 

membrana, como o sindecan, envolvido na interação célula-matriz (PORTER et 

al., 2005; ROCKS et al., 2008). 

 O domínio espaçador apresenta pouca homologia entre as ADAMTS. 

Pode ser dividido numa metade N-terminal em que vários aminoácidos 

hidrofóbicos são conservados e em uma metade C-terminal variável (PORTER 

et al., 2005; ROCKS et al., 2008). Juntamente com o domínio rico em cisteína, 

o domínio espaçador, determina o reconhecimento e ligação da protease aos 

substratos e sua localização na MEC (GENDRON et al., 2007; FUSHIMI et al., 

2008). 

 Os TSRs C-terminal possuem uma sequência muito mais variável que o 

TSR central. Alguns TSR em determinadas ADAMTS podem ainda conter um 

motivo BBXB que liga a heparina ou um motivo CVSTCG que liga o receptor de 

superfície celular CD36 (PORTER et al., 2005; ROCKS et al., 2008).  

 Quatro tipos de módulos C-terminal foram encontrados. As ADAMTS 9 e 

20 possuem um módulo encontrado somente no seu ortólogo GON-1 que 

contém 10 cisteínas conservadas e vários outros aminoácidos conservados. 

ADAMTS 2, 3, 10, 14 17 e 19 contêm um domínio PLAC, que é encontrado em 

algumas convertases pró-proteína. Finalmente ADAMTS 13 é o único membro 

desta família que contem domínios CUB, existindo dois localizados na sua 

região C-terminal (PORTER et al., 2005; ROCKS et al., 2008). 
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Figura 6 - Domínios estruturais e análise filogenética dos membros da família 

ADAMTS. 

 

 As ADAMTS agrupam-se em pequenas classes e estão organizadas de 

acordo com sua estrutura molecular, sequência proteica, estrutura do gene e 

preferência por determinados substratos (ROCKS et al., 2008). A família 

ADAMTS é geralmente subdividida em 4 classes, baseada nas similaridades 

estruturais e/ou funcionais: proteoglicanases (ADAMTS 1, 4, 5, 8, 15 e 20), pró-

colagenases-n-peptidades (ADAMTS 2, 3 e 14), clivagem do fator de Von 

Willebrand (ADAMTS 13), degradação da proteína oligomérica da matriz da 

cartilagem (ADAMTS 7 e 12) e aquelas proteases que as  funções 

permanecem indefinidas (ADAMTS 6, 16, 17, 18 e 19) (APTE, 2009; PORTER 

et al., 2005). 
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Substratos  Proteases 

Agrecam ADAMTS 1, 4, 5, 9 e 15 

Versicam ADAMTS 1, 4 e 9 

Brevicam ADAMTS 4 

Pró- colágeno ADAMTS 2, 3 e 14 

Fator de Von Willebrand ADAMTS 13 

Proteína oligomérica da matriz da cartilagem ADAMTS 7 e 20 

Desconhecido ADAMTS 6, 16, 17, 18 e 19 

 

Tabela 3 - Classificação de acordo com os substratos das ADAMTSs. 

 

 Em relação à regulação, existem evidências que várias ADAMTS são 

reguladas por fatores de crescimento, hormônios e citocinas inflamatórias. 

Entre estas moléculas reguladoras encontram-se o TGF-α (WANG et al., 2003), 

hormônios tiroidianos, nomeadamente a tri-iodotironina (T3) (MAKIHIRA et al., 

2003), paratormônio (MILES et al., 2000), hormônio luteinizante, hormônio 

gonadotrófico coriónico humano e progesterona (ROBKER et al., 2000). 

Regulando negativamente, as TIMP, inibidores efetivos das metaloproteinases, 

inibem também as ADAMTS, no entanto, de uma forma mais seletiva 

(HASHIMOTO et al., 2003). 

 

1.6 ADAMTS 1 e 4 

 

 Fisiologicamente ADAMTS 1 foi inicialmente descrita como um mediador 

da inflamação (KUNO et al., 1997), entretanto já foi demostrado que esta 

protease é necessária para o crescimento normal, além de auxiliar na estrutura 

e no funcionamento dos rins, da glândula adrenal e do aparelho reprodutor 

feminino (SHINDO et al., 2000), participando da foliculogênese ovariana, na 

formação de vasos sanguíneos e linfáticos (BROWN et al., 2006) e do 

processo de ovulação (BROWN et al., 2010).  
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 No ovário, durante o processo de ovulação induzido pelo hormônio 

luteinizante (LH), a libertação de um ovócito maduro com células do cumulus 

circundante através do epitélio superficial exige a remodelação da matriz 

extracelular ovariana (BROWN et al., 2010; NAGASE; WOESSNER, 1999), 

Estudos mostram que ADAMTS 1 é fundamental para a morfogênese estrutural 

dos folículos e do estroma ovariano, além de estar relacionado com o 

desenvolvimento da rede de drenagem linfática do ovário (Brown et al., 2006). 

Já foi demonstrado que o gene da ADAMTS 1 é exclusivamente expresso em 

células foliculares da granulosa no momento da ovulação, na matriz que 

circunda os folículos ovarianos (ESPEY et al., 2000; RICHARDS et al., 2005) e 

que a indução de ADAMTS 1 é drasticamente reduzida, em ratos, quando a 

síntese de progesterona é inibida com epostano (agente antiprogesterona), 

bem como em ratos que não possuem receptor para progesterona (PR) 

(ROBKER et al., 2000). O padrão temporal da expressão deste gene, em 

conjunto com sua regulação pela progesterona, sugere que a metaloproteinase 

deste gene pode ter um papel importante no mecanismo de ovulação.  

 ADAMTS 1 é sintetizada como um pró-zimogênio e sofre glicosilação 

logo após a tradução da proteína. A secreção de ADAMTS 1 para a MEC 

requer a excisão desse pró-domínio da proteína madura de 87 kDa, por 

endopeptidases furina relacionadas. ADAMTS 1 pode ser processada e ser 

detectada como uma proteína de 65 kDa. A região C-terminal da protease 

madura liga-se diretamente na MEC e se associa com outras proteínas tais 

como fibulina-1, TGF-β (fator de transformação do crescimento beta) latente e 

com proteoglicanos sulfatados. A protease catalisa a degradação do colágeno 

tipo I (REHN et al., 2007), proteoglicanos do estroma de tecidos específicos, 

como o versicam (RICCIARDELLI et al., 2011; RUSSELL et al., 2003), agrecam 

(RODRÍGUEZ-MANZANEQUE et al., 2002), sindecam-4 (RODRÍGUEZ-

MANZANEQUE et al., 2009) e proteínas da membrana basal (nidogênio 1 e 2) 

(CANALS et al., 2006; TAN; RICCIARDELLI; RUSSELL, 2013). Assim, a 

estrutura complexa de ADAMTS 1 pode, portanto, influenciar o ambiente 

tumoral por uma série de vias (TAN; RICCIARDELLI; RUSSELL, 2013). 
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 Em relação a sua função nos tumores, ADAMTS 1 possui efeito anti-

angiogênico (Vázquez et al., 1999; Iruela-Arispe, Carpizo e Luque, 2003; Lee et 

al., 2006), no entanto, alguns trabalhos mostram que ADAMTS 1 tem sua 

expressão aumentada em tumores de alto grau de malignidade (Masui et al., 

2001), podendo promover a proliferação (LIU; XU; YU, 2006), sobrevivência 

(RICCIARDELLI et al., 2011), migração e invasão celular (TYAN et al., 2012), 

talvez devido a sua capacidade de degradar o agrecan e o versican, os quais 

são componentes da matriz extracelular que funcionam como barreira a 

passagem da células. Dados do nosso laboratório mostram que em tumores 

mais agressivos de mama, existe uma diminuição nos níveis de ADAMTS 1 

quando comparados ao tecido normal (FREITAS et al., 2013). Uma revisão da 

literatura mostra que o valor de expressão da proteína de ADAMTS1 está 

reduzida em diferentes tipos de câncer, inclusive no câncer de ovário (TAN; 

RICCIARDELLI; RUSSELL, 2013). 

 Liu et al., 2006 (LIU; XU; YU, 2006) demonstraram que a ADAMTS 1 

sofre auto-clivagem proteolítica, e que a proteína de ADAMTS 1 sem clivagem 

e os seus fragmentos exibem atividade pro- e anti-tumoral, respectivamente. 

Observou-se também que a atividade de metaloproteinase de ADAMTS 1 é 

necessária para o seu potencial pro-tumoral, favorecendo a metástase. Além 

disso, foi demonstrado que a atividade anti-tumoral dos fragmentos de 

ADAMTS 1 dependem do motivo TSP-1,  que é mascarado na molécula de 

comprimento total, indicando que o efeito de ADAMTS 1 sobre a metástase do 

tumor depende se a molécula está clivada ou intacta. 

 A ADAMTS 4 foi inicialmente  designada como "agrecanase 1" com base 

na sua capacidade para clivar a ligação Glu373-Ala374 da proteína agrecam 

(TORTORELLA et al., 1999). Atualmente sabe-se que está protease também é 

responsável pela clivagem de outros componentes da MEC, como o versicam 

(SANDY et al., 2001) e o brevicam (MATTHEWS et al., 2000). Ela está 

envolvida com a remodelação da cartilagem e inflamação (KUNO et al., 2000), 

no processo de ovulação (RICHARDS et al., 2005), a modulação da 

plasticidade neural (TAUCHI et al., 2012) e esta presente nas fases precoces 

da destruição da cartilagem na artrite reumatoide e na osteoartrite (NAGASE; 
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KASHIWAGI, 2003; NAITO et al., 2007). ADAMTS 4 está presente em diversos 

tecidos como a medula espinal, útero, cérebro, coração e  o ovário (WESTLING 

et al., 2002).   

 No ovário, ADAMTS 4 é expressa em células da granulosa de pequenos 

folículos em crescimento e tem sua expressão aumentada em resposta ao 

tratamento com gonadotrofina coriónica humana  (hCG) (RICHARDS et al., 

2005).  Antes do processo de ovulação, ADAMTS4 é induzida 

seletivamente nas células da teca dentro de 2 a 4 horas após a administração 

de hCG. A indução específica de ADAMTS4 nestas células e nesta fase do 

desenvolvimento folicular sugere que esta protease participa na cascata 

proteolítica, através da qual componentes da lâmina basal são degradados 

antes da ovulação e luteinização (RICHARDS et al., 2005). 

 ADAMTS 4 está estruturalmente e funcionalmente relacionada com 

ADAMTS 1. Possuem um peptídeo sinal, um pró-domínio que é clivado pela 

furina no momento da secreção, um domínio metaloproteinase que realiza a 

proteólise seletiva dos proteoglicanos da família hyalectan (formada pelos 

proteoglicanos agrecan, versican, brevican e neurocan), um domínio 

desintegrina com o potencial de se ligar as integrinas presentes na membrana 

celular e responsáveis pela a adesão das células com a MEC, e uma região 

carboxi-terminal com motivos TSRs. O domínio TSR da ADAMTS 4 mostra 

fortes semelhanças com a sequência TRS da ADAMTS 1 (KARAGIANNIS; 

POPEL, 2007) e esta mostrou conter propriedades antiangiogênicas (LIU; XU; 

YU, 2006). Desta maneira ADAMTS 4 pode estar envolvida em processos 

antitumorigênicos. 

 Entretanto muitos dos substratos de ADAMTS 4 são proteoglicanos 

presentes em abundância na MEC. Por isso, é possível que esta 

metaloproteinase de vários domínios possa desempenhar um papel na 

angiogênese e progressão do tumor (KUMAR; RAO; GE, 2012). O aumento da 

expressão de ADAMTS4 foi observada em vários tipos de câncer humanos, 

como o de mama (PORTER et al., 2004), carcinoma de células escamosas de 

cabeça e pescoço (DEMIRCAN et al., 2009) e glioblastoma (HELD-FEINDT et 

al., 2006) 
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 Usando um modelo de implante de tumor de melanoma de rato 

singênico, foi demonstrado que ADAMTS 4 sem clivagem, o qual possui seu 

domínio metaloproteinase ativo, foi capaz de promover o crescimento do 

câncer. Em contraste, as regiões C-terminais auxiliares e a proteína sem 

clivagem com ausência do domínio metaloproteinase inibiram o crescimento do 

tumor (RAO et al., 2013). Assim, ADAMTS 4 possui propriedades semelhantes 

a ADAMTS 1, uma vez que age de forma pro e antitumorigênica. 

 

1.7 Hormônios sexuais 

 

 Hormônios esteroidais são moléculas regulatórias de natureza lipídica 

que atuam através de receptores localizados no núcleo das células alvo. 

Quando ocorre a ligação do hormônio ao seu receptor, este passa por uma 

mudança conformacional que o ativa, formando complexos e tornando-o capaz 

de promover ou inibir a transcrição de um grupo específico de genes 

(ALBERTS et al., 2002; COUSE; HEWITT; KORACH, 2006). 

 Os receptores de estrógeno (Erα e Erβ) apresentam localização nuclear, 

assim como os receptores para andrógenos (AR), já os receptores de 

progesterona (PR) podem ter localização nuclear ou na membrana plamática, e 

todos estes apresentam a estrutura clássica dos receptores de esteróides, 

composta por 4 domínios distintos: um domínio N-terminal regulador da 

transcrição, um domínio de ligação ao DNA com os clássicos dedos de zinco 

proximal e distal, uma região “dobradiça” e um domínio de ligação ao seu 

respectivo hormônio (COUSE; HEWITT; KORACH, 2006; MOSSELMAN; 

POLMAN; DIJKEMA, 1996;). 

 Estes hormônios estão integrados em cada aspecto da fisiologia 

reprodutiva dos mamíferos, em ambos sexos, incluindo o desenvolvimento, 

gametogênese, função das gônodas, do controle hipotálamo – pituitária, 

comportamento sexual e maternal, gestação e lactação.  
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 Os hormônios esteroidais são produzidos em tecidos específicos do 

corpo e são divididos em duas classes, os hormônios sexuais e 

progestacionais e os hormônios adrenais. O colesterol é o esteroide de maior 

prevalência no organismo e percussor, entre outros, de hormônios sexuais 

como os estrógenos e as progestinas (LITWACK;  TJ, 1998).   

 Diferentes tipos de células do ovário sintetizam preferencialmente 

determinados hormônios sexuais, as células da teca, por exemplo, produzem 

principalmente a androstenediona, hormônio esteroide percussor do andrógeno 

testosterona e dos estrógenos estrona e estradiol.  A progesterona é produzida 

principalmente pelas células que formam o corpo lúteo, glândula endócrina 

temporária formada após o processo de ovulação. O tipo de hormônio 

esteroide produzido pelas células também muda com sua progressiva 

maturação, as células da granulosa de folículos em crescimento secretam 

principalmente estradiol e pouca ou nenhuma progesterona, enquanto após a 

ovulação, as células da granulosa luteinizadas secretam principalmente 

progesterona (PETERS; MCNATTY, 1980). 

 A mulher adulta é exposta continuamente a flutuações hormonais ao 

longo da vida, até a menopausa, como um resultado de ciclos reprodutivos, 

conhecidos como ciclos hormonais. Os ciclos são controlados pelo eixo 

hipotálamo-pituitária-ovário (HAWKINS; MATZUK, 2008). 

 

Figura 7 - Flutuação dos níveis hormonais durantes os ciclos fisiológicos 

femininos. Na puberdade, os altos níveis de estrógeno atuam nas células hormônio-

responsivas, estimulando a proliferação. Na fase lútea do ciclo reprodutivo, ocorre um 
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aumento de progesterona estimulando as células hormônio-responsivas à proliferação. 

No início da gravidez, a progesterona juntamente com a prolactina, atuam estimulando 

a mama para a secreção láctea. Adaptado de (JOSHI; DI GRAPPA; KHOKHA, 2012). 

 

 A progesterona e o estradiol são importantes reguladores dos processos 

de proliferação e diferenciação celular no trato genital feminino. Alterações da 

resposta destes hormônios podem estar relacionadas ao aparecimento de 

doenças estrogênio-dependentes como a endometriose, câncer de endométrio, 

infertilidade, câncer de mama e ovário (ROMANO et al., 2006). 

 No câncer os hormônios sexuais modulam a proliferação, apoptose, 

migração, metástase e angiogênese, influenciando desde o processo de 

tumorigênese, o crescimento celular e a metástase (RAMACHANDRAN, 2011). 

O papel dos hormônios no câncer de ovário incluem fatores de proteção e de 

risco para a doença. Contraceptivos hormonais são um fator de proteção 

estabelecido para o câncer de ovário. Uma reanálise de 45 estudos distintos 

realizados em 21 países mostrou que quanto mais tempo uma mulher usa 

anticoncepcionais hormonais, menor o risco de se desenvolver esta neoplasia 

(BERAL et al., 2008). Estudos mostram que o tratamento de reposição 

hormonal, tanto o com a utilização somente de estrogênio, como o uso 

combinado deste com progestina, aumenta o risco em desenvolver câncer de 

ovário (PEARCE et al., 2009).  

 

1.8 Progesterona 

 

 A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, uma estrutura glandular 

transitória, que inicia seu desenvolvimento no ovário imediatamente após a 

ovulação, e esta relacionada com a preparação do útero para a aceitação do 

embrião, à preparação das mamas para a secreção láctea, o crescimento 

folicular, a ovulação e a luteinização (SCHAMS; BERISHA, 2002). 
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 A progesterona (P4) ou respostas celulares a P4 parecem oferecer 

proteção contra o desenvolvimento do câncer de ovário (HO, 2003). A 

progesterona protege as células da hiperestimulação estrogênica, pois diminui 

o número de receptores para o estrógeno, aumenta seu metabolismo 

intracelular e inibe a conversão da androstenediona em estrona, reduzindo a 

atividade mitótica das células (VOIGT et al., 1991). Deficiências de 

progesterona, devido à menopausa, a infertilidade ou alterações no gene de 

PR estão associados com um risco aumentado de câncer de ovário 

(EDMONDSON; MONAGHAN, 2001; SYED et al., 2001). Estudos clínicos têm 

demonstrado que a multiparidade, a gravidez de gêmeos, e a gravidez que 

ocorre na vida adulta aumentam drasticamente os níveis de progesterona em 

circulação e reduzem o risco de desenvolver câncer de ovário (ADAMI et al., 

1994; BANKS; BERAL; REEVES, 1997). Além disso, já foi observado que a 

expressão de receptores para progesterona estão relacionados com um melhor 

prognóstico em mulheres com câncer de ovário (LEE et al., 2005; LENHARD et 

al., 2012). O uso de contraceptivo oral hormonal tem sido consistentemente 

associado a uma redução no risco de desenvolvimento do câncer de ovário 

(BERAL et al., 2008; DIEP et al., 2015). Já foi observado que formulações de 

contraceptivos orais com altos níveis de progesterona estão associadas a um 

menor risco de câncer de ovário do que as formulações com baixos níveis de 

progestina (SCHILDKRAUT et al., 2002). No entanto, acredita-se que a maior 

parte dos efeitos protetores da progesterona são mediados pelo receptor da 

progesterona nuclear (n-Pr), os quais se perdem progressivamente com o 

aumento do grau de malignidade do câncer de ovário (AKAHIRA et al., 2002). 

 

1.9 Estrógeno 

 

 O estradiol, hormônio esteróide produzido pelas células da granulosa de 

folículos em desenvolvimento (GINTHER et al., 2003) é responsável pelo 

aparecimento das características sexuais secundárias, inibição do eixo 

hipotálamo-hipofisário por feedback, estimulação da oogênese, regulação do 
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endométrio e da homeostase cardiovascular (HAFEZ; JAINUDEEN; ROSNINA, 

2004). 

 Evidências associam o estrogênio com o aumento da incidência do 

câncer de ovário (GAMBACCIANI et al., 2003; GREISER; GREISER; DÖREN, 

2007). Estudos clínicos e epidemiológicos demonstraram que o uso a longo 

prazo de terapia de reposição hormonal com estrógeno aumenta o risco de 

câncer de ovário (LACEY et al., 2002; MØRCH et al., 2009), pois diminui a 

secreção de gonadotrofinas, e já foi observado que níveis decrescentes de 

gonadotrofinas estão associados a um maior risco no desenvolvimento deste 

tipo de câncer (HELZLSOUER et al., 1995). Estudos experimentais tanto in vivo 

como in vitro também implicam um papel do estrógeno na carcinogênese do 

ovário, pois a sobrevivência e proliferação das células poderiam ser reforçadas 

por este hormônio (BAI et al., 2000; CHOI et al., 2001; SONG et al., 2005). Os 

estrogénios estimulam a proliferação de linhagens de células de câncer de 

ovário e células epiteliais da superfície dos ovários normais em cultura. Em 

contraste, o crescimento é inibido por antantagonistas de ER (SYED et al., 

2001).  O estrógeno pode melhorar a motilidade das células de tumor do 

ovário, desencadeando a transformação epitélio mesenquimal através do 

receptor ERα, além disso é capaz de reforçar a capacidade migratória das 

células através da maior regulação transcricional dos repressores de E-

caderina, Snail e Slug (PARK et al., 2008). 

 

1.10 Testosterona 

 

 Em mulheres, a síntese dos andrógenos ocorre principalmente na zona 

fasciculada da adrenal (25%) e no estroma ovariano (25%). Os 50% restantes 

são produzidos no fígado, pele e tecido adiposo (EL-ALFY et al., 1999). 

 Após a testosterona ser sintetizada ocorre a formação do complexo 

hormônio-transportador (testosterona-proteína transportadora de hormônios 

sexuais) o qual é liberado na circulação para atingir tecidos-alvos onde o 

complexo é dissociado para que a testosterona exerça seus efeitos celulares. 
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O andrógino, então na forma livre, liga-se ao receptor para andrógenos, 

desencadeando os efeitos celulares deste esteroide (JONES; HUGH JONES; 

CHANNER, 2004). Dentre os principais efeitos da testosterona estão: a 

indução das características sexuais secundarias relacionadas com a 

puberdade (BAIN, 2007), inibição da atividade dos osteoclastos e estimulação 

da atividade dos osteoblastos levando, portanto, a uma menor reabsorção 

óssea e maior fixação do osso (Tivesten et al., 2004; Davey e Morris, 2005), 

desenvolvimento e manutenção da massa muscular (SINHA-HIKIM et al., 

2006), efeito sobre a libido, excitação e ereção (MORLEY; PERRY, 2003). 

 Evidências indiretas sugerem um possível papel etiológico para 

andrógenos no início e / ou progressão do câncer de ovário. Contraceptivos 

orais, que suprimem andrógenos, são inversamente associado com o risco de 

câncer de ovário (GREER et al., 2005) enquanto síndrome dos ovários 

policísticos e obesidade central, que são caracterizadas por níveis elevados de 

andrógenos, estão associados com risco aumentado de câncer de ovário 

(MINK et al., 1996). Além disso, foi relatada em mulheres transexuais 

submetidas à suplementação de testosterona uma maior incidência de câncer 

de ovário (DIZON et al., 2006).  Vários estudos in vitro demonstraram aumento 

da proliferação de células epiteliais da superfície de ovários normais após 

administração de andrógenos(EDMONDSON, MONAGHAN E DAVIES, 2002; 

SYED et al., 2001). Por fim, os pacientes com endometriose que tinham sido 

tratados com Danazol (que suprime a secreção hipofisária de gonadotrofinas, 

mas tem propriedades androgênicas) tiveram um risco 3 vezes maior de 

desenvolver câncer de ovário, em comparação com os pacientes que tomaram 

Leuprolide (um hormônio antagonista liberador de gonadotropina) ou nenhuma 

medicação (NESS, 2003). 

 

1.11 Modelo utilizado 

 

 Linhagens celulares derivadas de tumores são os modelos mais 

utilizados em pesquisa sobre o câncer (DOMCKE et al., 2013), pois essas 
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amostras patológicas mimetizam o estado real do tumor in vivo e muitas vezes 

proporcionam resultados reprodutíveis, que fornecem informações para a 

compreensão da biologia dos tumores e aplicação na clínica médica (VAN 

STAVEREN et al., 2009). 

 No presente estudo, utilizamos linhagens de ovário comerciais, com 

diferentes graus de malignidade. A linhagem ES-2 com fenótipo agressivo, e a 

linhagem NIH-OVCAR-3 com fenótipo menos agressivo e mais diferenciado. 

 Carcinoma de células claras (CCC) do ovário é um subtipo de câncer 

epitelial de ovário conhecido por sua relativa resistência à quimioterapia 

baseada em platina e de prognóstico ruim (KWOK et al., 2014). ES-2 é uma 

linhagem de CCC humana estabelecida em 1980 a partir de uma amostra de 

tumor cirúrgico retirado de uma mulher negra de 47 anos. O tumor foi descrito 

como um carcinoma de células de ovário pouco diferenciado. Inicialmente, as 

células foram cultivadas em ágar macio, um indicador de transformação e 

tumorigenicidade. As células exibem uma baixa a moderada resistência para 

um número de agentes quimioterapêuticos, incluindo doxorrubicina, cisplatina, 

carmustina, etoposido e ciano morfolino doxorrubicina (COLLECTION, 2014a). 

Esta linhagem celular não possui receptores para estrogênio (ER -) (HALON et 

al., 2011) e receptores nucleares de progesterona (n-PR -); e possui receptores 

de membrana para a progesterona (m-PR +) (CHARLES; THOMAS; LANGE, 

2010).  

 Adenocarcinoma é um tipo de câncer que se forma nas glândulas 

secretoras de muco ao longo do corpo. A linhagem NIH-OVCAR-3 foi 

estabelecida a partir de ascites malignas, de uma mulher caucasiana de 60 

anos de idade com adenocarcinoma de ovário progressivo, após a 

quimioterapia de combinação com ciclofosfamida, adriamicina e cisplatina. A 

linhagem cresce em monocamada e é tumorigênica em ratos atímicos 

(HAMILTON et al., 1983). Esta linhagem possui receptores para estrógeno, 

progesterona e andrógenos (COLLECTION, 2014b). 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivos Gerais 

 

 Avaliar se os hormônios estrógeno, progesterona e testosterona 

influenciam os níveis das proteases ADAMTS 1 e 4 em células tumorais de 

ovário. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

I. Avaliar se os níveis de mRNA e proteínas de ADAMTS 1 e 4 são 

alterados na presença dos hormônios sexuais estrógeno, progesterona e 

testosterona em linhagens celulares de ovário humanas com diferentes 

graus de malignidade; 

II. Avaliar se a localização das proteases ADAMTS 1 e 4 são alteradas na 

presença dos hormônios sexuais estrógeno, progesterona e testosterona 

em linhagens celulares de ovário humanas com diferentes graus de 

malignidade; 

III. Avaliar se com a exposição à progesterona há alterações na capacidade 

migratória e invasiva das linhagens de câncer estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAS E MÉTODOS 
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3.1 Linhagens celulares 

 

 A linhagem NIH-OVCAR-3, derivada de um adenocarcinoma de ovário, 

possui morfologia epitélioide e a linhagem ES-2 foi desenvolvida a partir de um 

carcinoma de células claras de ovário e possui aspecto fusiforme.  As células 

foram obtidas do acervo do Banco de Células do Rio de Janeiro e foram 

cultivadas em DMEM/Ham´s F-12 (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino. As células foram mantidas em 

frascos de 25 cm2 a 37°C, em atmosfera contendo 5% de CO2. 

 

Figura 8 - Imagens representativas das linhagens celulares de câncer de ovário 

ES-2 e NIH-OVCAR-3. 

 

 O crescimento das células foi monitorado diariamente em microscópio 

invertido de contraste fase, e o meio de cultura trocado a cada 2 ou 3 dias, de 

acordo com o metabolismo celular. Após atingirem a sub-confluência, as 

células foram sub-cultivadas. Amostras representativas da cultura foram 

posteriormente congeladas e mantidas em recipientes contendo nitrogênio 

líquido, crio - protegidas com 5-10% de di-metilsulfóxido (DMSO–Sigma). 
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3.2 Tratamentos das linhagens celulares com hormônios 

 

 As células ES-2 e NIH-OVCAR-3 foram plaqueadas em placas de 60 

mm2 (Corning, New York, USA) em uma densidade de 1 x 106 de células,em 

DMEM F12 sem vermelho de fenol, suplementado com 10% de soro fetal 

bovino, e mantidas na estufa de CO2 por 24 horas. No dia seguinte, as células 

foram lavadas com PBS, e foi adicionado DMEM/F12 sem vermelho de fenol, 

suplementado com 10% de soro fetal bovino livre de esteróides (soro 

previamente tratamento com carvão Dextrana, Gibco). As células foram 

incubadas novamente em estufa de CO2 por 24 horas. Após esse período, as 

células foram lavadas com PBS, o DMEM/F12 sem soro fetal bovino contendo 

os hormônios Progesterona (P4) 1 µM, Estrógeno (E2) 30 nM ou Testosterona 

(DHT) 100nM (Sigma) foi adicionado. Como controle utilizamos o DMEM/F12 

sem soro fetal bovino e sem os hormônios.  

 As linhagens celulares NIH-OVCAR-3 e ES-2 foram cultivadas também 

na presença do inibidor de progesterona RU486 (7 µM) (Mifepristone ≥98%, 

Sigma) por 24 horas, sozinho ou em combinação com 1 µM de P4. A 

justificativa para este experimento foi avaliar se o aumento nos níveis proteicos 

das ADAMTS 1 e 4 proporcionados pela P4 poderia ser inibida por reagente 

antiesteroidal. 

 

3.3 MTT 

 

 O teste do MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) baseia-se na redução dos sais amarelos de tetrazólio por redutases 

mitocondriais de células metabolicamente ativas. Formam-se, 

intracelularmente, cristais azuis que são solubilizados e posteriormente 

analisados por espectrofotometria UV/visível. Deste modo, quanto menor for a 

viabilidade celular, menor será a redução do MTT e menor o sinal 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/m8046
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espectrofotométrico. Após o tratamento hormonal das células por 24 horas (as 

células mantidas em meio DMEM F12 sem SFB e sem vermelho fenol foram 

utilizadas como controle) o teste do MTT foi realizado de acordo com os 

seguintes passos (Mosmann, 1983), primeiramente realizou-se a remoção do 

sobrenadante das culturas de células e foi adicionado 100 µL de meio fresco 

DMEM F12 e 10 µL de MTT (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) a 5 mg/mL 

em PBS, para uma concentração final de 0,5 mg/mL. As células foram 

mantidas na estufa durante 3 horas, até à formação de cristais azuis. Foi então 

adicionado 100 µL de DMSO, para dissolução dos cristais, a placa foi 

homogeneizada e realizou-se a leitura da absorbância a 570 nm em um 

espectrofotômetro. 

 

3.4 PCR em tempo real 

 

 Os níveis de expressão gênica das ADAMTS 1 e 4 (mRNA) foram 

analisados por qPCR.  O isolamento do RNA total das células foi realizado com 

o kit Magno Bead RNA total (Invitrogen, USA) seguindo as recomendações do 

fabricante. Após a verificação da integridade do RNA, através de gel de 

agarose, realizamos transcrições reversas (RT) utilizando termoclicador. 

 Após a realização da transcrição reversa, diferentes frações de cDNAs 

foram utilizadas na amplificação em cadeia por polimerase (PCR) em um 

equipamento que monitora a amplificação em tempo real (Corbett Rotor-Gene 

6000,Corbett, Oregon, USA). As amplificações foram executadas com produto 

da reação de transcrição reversa, SYBR Green PCR (Invitrogen) e primers.  

 A seqüência dos iniciadores (primers) para detecção de ADAMTS-1 

foram as seguintes -  primer senso 5´ GGACAGGTGCAAGCTCATCTG 3´ e 

primer anti-senso 5´   TCTACAACCTTGGGCTGCAAA 3´. Para ADAMTS-4 

primer senso 5’ TCAGCCTTCACTGCTGCTCAT-3’ e anti-senso  5’-

GCCCATTCAAACTGATGCATG 3’. As condições de ciclagem foram 

padronizadas previamente de acordo com as características de cada primer. 

Todas as reações foram normalizadas de acordo com a expressão do gene 
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GAPDH, primer senso 5´CTAAGCGTGTTATCATCTCAG 3´ e anti-senso 5´ 

GACTTGTCATATTTCTCATGG 3´. 

 A expressão relativa foi calculada pelo método 2-∆∆Ct, onde Ct é o ciclo 

de início de quantificação do transcrito, ∆Ct é o Ct do gene de interesse menos 

o Ct do gene de referência (GAPDH) e ∆∆Ct é o ∆Ct da amostra tratada com 

hormônio menos o ∆Ct da amostra controle (Livak e Schmittgen, 2001). 

 Os valores de absorbância obtidos por qPCR foram submetidos à 

análise estatística com ANOVA ou análise comparativa (test t), utilizando 

GraphPad Prism 5 computador software (GraphPad, San Diego, CA). As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significantes para p≤ 0,05.  

 

3.5 Immunoblot 

 

 Ensaios de immunoblot foram realizados para avaliar a influência 

hormonal sobre os níveis de expressão proteica das proteases ADAMTS 1 e 4. 

Foram analisados o meio condicionado, representando o material secretado, e 

o lisado total, representado o material que permaneceu dentro da célula.  

 As células foram plaqueadas em placas de 60 mm², em meio contendo 

10% de soro fetal bovino (SFB) na concentração de 3x106, e mantidas a 37°C 

em estufa contendo 5% de CO2, por 24 horas. Após as 24 horas, o meio de 

cultura foi trocado pelo meio de cultura contendo suplementado com 10% de 

soro fetal bovino livre de esteróides (tratamento com carvão Dextrana, Sigma). 

Passadas 24 horas, as células foram tratadas com diferentes concentrações 

dos hormônios sexuais 1 mM progesterona (P4), 30 nM estrógeno (E2) ou 100 

nM de testosterona (DHT) em meio sem soro. As amostras controle foram 

mantidas no meio de cultura sem soro. 

 Após 24 horas de tratamento com os hormônios estrógeno, 

progesterona e testosterona, o meio condicionado foi recolhido em tubos 

contendo inibidor de protease (1 mg/ml pepstatina A, 100mM PMSF e 1mg/ml 
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E-64), a amostra foi centrifugada por 10 minutos na rotação de 1000g na 

temperatura de 4ºC. O “pellet” de células formado no fundo do tubo foi 

descartado, e em seguida, para realizar a precipitação das proteínas do meio 

condicionado, adicionaremos 800 l de álcool etílico absoluto em cada 

amostra. As amostras foram incubadas em gelo seco, por 15 minutos, e 

centrifugadas por adicionais 10 minutos na rotação de 13400g na temperatura 

de 4ºC. O sobrenadante foi descartado, foi adicionado 500 l de álcool etílico 

absoluto em cada amostra, e centrifugado por 10 minutos na rotação de 

13400g à temperatura de 4ºC. O sobrenadante foi novamente descartado, e o 

tubo contendo a amostra ficou em temperatura ambiente por 45 minutos para a 

evaporação do etanol e secagem das proteínas precipitadas.  

 Para a obtenção do lisado celular foi utilizado o tampão RIPA contendo 

inibidores de protease (1 mg/ml pepstatina A, 100mM PMSF e 1mg/ml E-64). 

Os lisados foram sonicados e, em seguida, centrifugados a 10000g por 10 

minutos a 4ºC. A quantificação foi realizada através do método de BCA (Pierce 

Inc Rockford, IL, USA). Em seguida, foram ressuspendidas em tampão de 

amostra (sample buffer), contendo 3% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 

150mM Tris pH 6.8, 15% de mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul 

de bromofenol.   

 A eletroforese foi realizada seguindo o método SDS-PAGE. Foram 

carregadas 30 μg de proteína por poço, que foram separadas em gel de 

poliacrilamida 10% (preparado com 1.5M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-

acrilamida, 10% de persulfato de amônia e TEMED). Após a eletroforese, as 

proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham). As 

membranas foram bloqueadas com 5% de leite em TBS-tween 20 (TTBS) e 

incubadas com anticorpos que reconheçam as proteases ADAMTS-1 (MAB 

1810, Millipore) e ADAMTS-4 (ab84792, ABCAM). Esses anticorpos primários 

foram detectados por anticorpos secundários conjugados com peroxidase. A 

reação então foi revelada no equipamento MF-ChemiBIS 3.2 (DNR Bio-Imaging 

Systems, Biocompare). Para possibilitar marcação com mais de um anticorpo, 

as membranas foram “stripped” com “Restore Western Blot Stripping Buffer” 
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(Pierce) e submetidas a novas marcações. Como controle positivo, foi utilizado 

o anticorpo primário β- actina ou GAPDH.  

 Os valores obtidos na densitometria das bandas, foram submetidos à 

análise estatística OneWay ANOVA, e análise comparativa entre dois grupos 

(test t) utilizando GraphPad Prism 5 computador software (GraphPad, San 

Diego, CA). As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 

para p≤ 0,05. 

 

3.6 Imunofluorescência indireta 

 

 Concomitante à análise proteica por immunoblot, foi analisado também a 

imunolocalização das proteínas ADAMTS 1 e 4 nas linhagens celulares 

tratadas com hormônios sexuais. Adicionalmente foi analisado a presença e 

distribuição dos receptores desses hormônios. 

 As linhagens celulares ES-2 e NIH-OVCAR-3, foram depositadas sobre 

lamínulas de vidro, na concentração de 2x105 com 1 ml de DMEM/Ham´s F-12, 

e mantidas em estufa de CO2 por 24 horas. Todas as linhagens foram 

cultivadas em duplicata, e receberam o mesmo tratamento com os hormônios 

estrógeno, progesterona e testosterona, conforme protocolo já descrito acima. 

Passadas 24 horas do tratamento hormonal, as células foram fixadas com 4% 

de paraformaldeído em PBS, e incubadas com 100 l de 10% Normal Goat 

Serum (KPL,Gaithersburg,USA) por 1 hora. 

 Para avaliar a imunolocalização da molécula de ADAMTS 1, as 

lamínulas foram lavadas 3 vezes de 5 minutos  com o PBS, e incubadas com 

100l de anticorpo primário ADAMTS-1 (ab28284, Abcam), ADAMTS 4 

(AB84792, Abcam), na diluição de 1:50 em PBS, por 1 hora. As lamínulas 

foram lavadas novamente por 3 vezes de 5 minutos com PBS, e incubadas 

com anticorpo secundário Alexa Flúor 568 goat anti-rabbit IgG (Invitrogen, 

Eugene, Oregon, USA), na concentração de 1:2000, diluído soro de cabra 

(KPL,Gaithersburg,USA), por 1 hora no escuro. Em seguida, as lamínulas 
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foram lavadas por 3 vezes de 5 minutos com PBS, e incubadas com Faloidina-

Alexa 488, na concentração de 1:10, diluida em PBS, por 15 minutos no 

escuro. As lamínulas foram novamente lavadas com PBS, e as lâminas foram 

montadas com Prolong Gold antifade reagent with DAPI (Invitrogen, Eugene, 

Oregon, USA). 

 A substituição do anticorpo primário por PBS foi utilizado como controle 

negativo. Os resultados foram analisados por microscopia confocal (Revolution 

Yokogawa-based spinning disk system, Andor, UK). 

 

3.7 Ensaio de invasão 

 

 Para o ensaio de invasão utilizamos o sistema de câmaras bipartites do 

tipo Transwell. O diagrama a seguir mostra o ensaio de invasão em câmara 

bipartite Transwell.  

 

Figura 9 - Representação esquemática do ensaio de invasão. 

 O Matrigel ® (BD) foi polimerizado diluído 1:6 em DMEM sem soro sobre 

a membrana da câmara. As células NIH-OVCAR-3 e ES-2 foram tripsinizadas 
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de seus respectivos frascos de cultura ressuspendidos em número de 3 x 105 

células/ml de DMEM sem soro para cada poço. 

 Os grupos experimentais foram compostos pelos grupos de células em 

meio contendo progesterona e pelo grupo controle, que não irá conter o 

hormônio. Essas células foram colocadas na câmara superior de migração. 

Dessa forma, tínhamos células sobre a membrana porosa coberta por matriz. 

Na câmara inferior foi adicionado DMEM com 10% de SFB na presença ou 

ausência da progesterona. A placa multipoço foi coberta e incubada por 48 

horas a 37 °C na estufa de CO2 para que ocorresse a digestão da Matriz e 

invasão das células da câmara superior para inferior. Após o período de 

incubação, a câmara superior de invasão foi delicadamente invertida, para 

remoção do conteúdo (células que não invadiram e meio de cultura) da câmara 

superior. Nessa situação restaram somente as células que digeriram a matriz e 

migraram, ficando localizadas na face inferior da membrana. Essas células 

foram fixadas em 4% paraformaldeído diluído em PBS, coradas com solução 

de Cristal Violeta 2% em metanol e imagens de sete campos de cada 

membrana foram adquiridas em aumento final de 500x para determinação do 

número de células que invadiram através de contagem.  Cada experimento foi 

realizado em triplicata.  

 

3.8 Ensaio de migração 

 

 No ensaio de migração utilizamos o sistema de câmaras bipartites do 

tipo Transwell. As células NIH-OVCAR-3 ou ES-2, após permanecerem 24 

horas em meio DMEM F12 sem fenol e suplementado com 10% de SFB tratado 

com carvão dextrana, foram tripsinizadas de seus respectivos frascos de 

cultura e ressuspendidas em 1 mL de meio DMEM F12 sem soro. As células 

foram então contadas em câmara de Neubauer e foram plaqueadas 1,0 x 105 

células em cada poço da câmara Transwell, a câmara possui 10 poços. Essas 

células foram colocadas na câmara superior de migração. Dessa forma, 

tínhamos células sobre a membrana porosa. Os grupos experimentais 
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consistem em meio contendo 1 mM P4,  que estava no compartimento 

superior, agindo diretamente sobre as células e o controle, que não foi tratado 

por hormônios, os compartimentos foram preenchidos com meio DMEM F12 

livre de SFB ou com 10% de SFB. A placa multipoços foi coberta e incubada 

por 24 ou 48 horas a 37 °C na estufa de CO2 para que ocorresse a migração 

das células da câmara superior para inferior. Após o período de incubação, a 

câmara superior de invasão foi delicadamente invertida, para remoção do 

conteúdo (células que não migraram e meio de cultura) da câmara superior. 

Nessa situação restaram somente as células que migraram pela membrana 

porosa, ficando localizadas na face inferior da membrana. Essas células foram 

fixadas em paraformaldeído 4% em PBS por 10 minutos, coradas com solução 

de Cristal Violeta 2% em metanol e imagens de sete campos de cada 

membrana foram adquiridas em aumento final de 500x para determinação do 

número de células que invadiram através de contagem no programa Image J 

(The National Institutes of Health (NIH),  Maryland, USA). Cada experimento 

será realizado em triplicata, pelo menos 3 vezes. 

 

3.9 Ensaio de ferida 

 

 As linhagens celulares de câncer de ovário cresceram em placas de 60 

mm3 até atingirem a confluência de 80%. Em seguida, foi feita uma “ferida” na 

monocamada, através de delicada passagem de ponteira de pipeta de 10 µL 

sobre a mesma. Esta passagem determinou uma descontinuidade na 

monocamada, cujas células em sua margem tenderam a migrar para os 

espaços vazios. 

Depois de realizadas as “feridas”, as células cresceram em meio 

acrescido com 1 µM de P4 sozinho ou em conjunto com 7 µM de RU486. 

Células mantidas em meio DMEMF12 sem SFB e sem vermelho fenol serviram 

como controle. Pontos de referência foram demarcados no fundo de cada 

placa, a fim de permitir obtenção de fotomicrografias das mesmas regiões das 

“feridas” em diferentes tempos (0 e 24 horas). A migração celular foi avaliada 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bethesda,_Maryland
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como área livre (arbitrariamente marcada como região com ausência de 

células) e foi medida com auxílio do programa Image J (software de domínio 

público desenvolvido por Wayne Rasband, NIMH, NIH, USA), sendo que o 

decréscimo percentual da área da “ferida” caracterizou o índice de migração 

celular. Os ensaios foram obtidos em triplicata de cada grupo testado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Comparação dos níveis proteicos de ADAMTS 1 e 4 nas linhagens 

celulares NIH-OVCAR-3 e ES-2 

 

 Inicialmente comparamos os níveis basais das proteases ADAMTS 1 e 4 

presentes nas linhagens NIH-OVCAR-3  e ES-2 , tanto o lisado como o meio 

condicionado foram analisados por Western Blot. 

No Western Blot feito para avaliar o conteúdo das proteases produzida 

pelas células mas ainda não secretadas, ou seja, o lisado celular, é possível 

obsevar que apesar de não significante, a protease ADAMTS 1 tem uma 

tendência em estar mais presente na linhagem ES-2 em comparação a 

linhagem NIH-OVCAR-3 (p=0,1075) (Figura 10, A e B). 

 Já para ADAMTS 4 notamos que a linhagem NIH-OVCAR-3  possui uma 

expressão proteíca maior desta protease em relação a linhagem ES-2 

(**p=0,0025) (Figura 10, A e C). 

 Na análise do Western Blot feito para avaliar o conteúdo das proteases 

secretadas, ou seja, o meio condicionado, é possível notar que o anticorpo 

reconheceu duas bandas em alturas distintas para a ADAMTS 1 (Figura 11 A, 

imagem superior). Uma das bandas aparece na altura de 110 kDa e 

corresponde a protease ADAMTS 1 sem nenhuma clivagem, a outra banda 

aparece na altura de 65 kDa  e corresponde a protease ADAMTS 1 sem o pró-

domínio e com deleção proteolítica das duas ultimas repetições de TSP. 

 Foi observado que ambas as linhagens estudadas secretam a protease 

ADAMTS 1 na sua isoforma de 65 kDa, entretanto somente a linhagem mais 

agressiva e menos diferenciada, ES-2, secreta ADAMTS 1 com o peso 

molecuar de 110 kDa, sendo está diferença estatisticamente significante em 

comparação a mesma banda da linhagem NIH-OVCAR-3 (***p=0,0003)  

(Figura 11, A e B). 

 Para ADAMTS 4 não foi possível identificar diferença nos níveis 

protéicos da protease secretada entre as linhagens NIH-OVCAR-3  e ES-2 

(Figura 11, A e C). 
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Figura 10 - Proteases ADAMTS 1 e 4 presentes no lisado das células NIH-

OVCAR-3 e ES-2. Para a análise do lisado celular as linhagens estudadas foram 

mantidas em meio DMEM F12 sem SFB e sem vermelho fenol por 24 horas. Foram 

analisadas as proteases ADAMTS 1 (A e B) e 4 (A e C). A β-actina foi utilizada como 

controle de carregamento. Foi verificado que a linhagem ES-2 tem uma tendência em 

expressar em maiores quantidades a proteína ADAMTS 1 em relação a NIH-OVCAR-3 

(p=0,1075); e que a linhagem NIH-OVCAR-3 tem uma maior expressão proteica de 

ADAMTS 4 em relação a linhagem ES-2 (**p=0,0025). Os valores foram considerados 

estatisticamente significantes para p≤ 0,05. 
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Figura 11 - Proteases ADAMTS 1 e 4 secretadas pelas células NIH-OVCAR-3 e 

ES-2. Para a análise do meio condicionado as linhagens estudadas foram mantidas 

em meio DMEM F12 sem SFB e sem vermelho fenol por 24 horas. O sobrenadante foi 

recolhido, centrifugado e precipitado em etanol. Foram analisadas as proteases 

ADAMTS 1 (A e B) e 4 (A e C). Foi verificado que a linhagem ES-2 expressa maiores 

quantidades da proteína ADAMTS 1 com o peso molecular de 110 kDa em relação a 

NIH-OVCAR-3 (***p=0,0003); e que não há alteração de ADAMTS 4 entre as 

linhagens. Os valores foram considerados estatisticamente significantes para p≤ 0,05. 
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4.2 Efeito dos hormônios sexuais na viabilidade celular 

 

  Avaliamos se a viabilidade celular seria alterada na presença dos 

hormônios, estrógeno (30 nM), progesterona (1 µM) ou testosterona (100 nM) 

em comparação ao controle (sem tratamento hormonal) no período de 24 

horas, através do ensaio de MTT. Esse ensaio revelou que as linhagens 

celulares de câncer de ovário NIH-OVCAR-3 e ES-2 não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes em relação ao controle sem soro após 

24 horas de tratamento com os hormônios sexuais estrógeno (NIH-OVCAR-3 

p=0,5454; ES-2 p= 0,5744), progesterona (NIH-OVCAR-3 p=0,7348; ES-2 p= 

0,5076) ou testoterona (NIH-OVCAR-3 p=0,7372; ES-2 p= 0,6316) (Figura 12, 

A e B). Desta maneira, alterações nos níveis de expressão gênicos e proteicos 

das proteases não estão relacionadas com o aumento ou diminuição da 

viabilidade celular induzida pelos hormônios. 
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Figura 12 - Viabilidade das células NIH-OVCAR-3 e ES-2 na presença dos 

hormônios. As células NIH-OVCAR-3 (A) e ES-2 (B) foram tratadas durante 24 horas 

com 30 nM de estrógeno, 1 µM de progesterona ou 100 nM de testosterona. As 

amostras controle foram mantidas no meio de cultura sem soro ou em presença de 

10% de soro fetal bovino. Houve diferença estatisticamente significante somente entre 

a amostra controle tratada sem soro e a amostra controle tratada com 10% de SFB na 

linhagem ES-2 (*p=0,0317). Na linhagem NIH-OVCAR-3 a amostra controle tratada 

sem soro teve uma tendência a ter uma viabilidade menor em relação à amostra 

controle tratada com 10% de SFB (p=0,0549). Significância estatística quando p≤ 0,05. 
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4.3 Efeito dos hormônios sexuais nos níveis de mRNA de ADAMTS 1 e 4 

 

 De forma a avaliar a expressão dos níveis de mRNA de ADAMTS 1 e 4 

nas linhagens celulares de câncer de óvario, realizamos o experimento de PCR 

em tempo real. Conforme já descrito no material e métodos, todas as linhagens 

foram tratadas com os hormônios estrógeno (30 nM), progesterona (1 µM) ou 

testosterona (100 nM) no período de 24 horas, e em todos os experimentos era 

mantido um grupo em meio sem soro e sem tratamento com os hormônios, 

utilizado como controle. 

 Nenhum dos hormônios avaliados foi capaz de levar a alterações 

significantes na expressão de mRNA da protease ADAMTS 1 na linhagem NIH-

OVCAR-3 (Figura 13, A). O tratamento com o hormônio sexual testosterona na 

linhagem mais diferenciada, NIH-OVCAR-3, foi o único a induzir alterações 

estatisticamente significantes na expressão gênica de ADAMTS 4 em relação 

ao controle (*p=0,0254)  (Figura 13, B). No entanto, na linhagem de células 

menos diferenciadas, ES-2, os níveis de mRNA de ADAMTS 1 e 4 foram 

reduzidas quando as células foram tratadas com os hormônios estrógeno 

(ADAMTS 1 *p= 0,0286; ADAMTS 4 ***p< 0,0001) e testosterona (ADAMTS 1 

**p=0.0094; ADAMTS 4 **p=0,0042) em comparação com o controle (Figura 

13, C e D). Observou-se também, nesta mesma linhagem celular, um aumento 

nos níveis de mRNA de ADAMTS 1 e 4, quando tratados com a progesterona 

(ADAMTS1 *p=0,0484; ADAMTS 4 *p= 0,0368) em relação ao controle (Figura 

13, C e D). 
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Figura 13 - Efeito dos hormônios estrógeno, progesterona e testosterona na 

expressão gênica de ADAMTS 1 e 4 nas linhagens NIH-OVCAR-3 e ES-2 . As 

células NIH-OVCAR-3 (A e B) e ES-2 ( D e E) tratadas por 24 horas com 30 nM 

estrógeno, 1 µM progesterona ou 100 nM testosterona comparadas à amostra 

controle. Os valores dos níveis de mRNA de ADAMTS 1 e 4 presentes em cada 

amostra foram normalizados com os níveis de mRNA de GAPDH. Foi verificado para a 

linhagem NIH-OVCAR-3 diminuição na expressão gênica de ADAMTS no tratamento 

com testosterona (*p=0,0254). Para a linhagem ES-2 verificou-se que tanto para 

ADAMTS 1 e ADAMTS 4 o estrógeno (ADAMTS 1 **p=0,0286; ADAMTS 4 ***p< 

0,0001) e a testosterona (ADAMTS 1 **p=0.0094; ADAMTS 4 p**=0,0042) diminuíram 

a expressão gênica, enquanto que a progesterona elevou os níveis gênicos para estas 

proteases (ADAMTS1 *p=0,0484; ADAMTS 4 *p=0,0368). Significância quando p≤ 

0,05. 
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4.4 Efeito dos hormônios sexuais nos níveis proteicos de ADAMTS 1 e 4 

 

 De forma a avaliar se a expressão dos níveis de proteína de ADAMTS 1 

e 4 das linhagens celulares de câncer de óvario eram alterados quando as 

células eram submetidas ao tratamento hormonal, ou se tais hormônios 

induziriam a secreção da protease para o meio extracelular, realizamos o 

experimento Western Blot. Todas as linhagens foram tratadas com os 

hormônios estrógeno (30 nM), progesterona (1 µM) ou testosterona (100 nM) 

no período de 24 horas, e em todos os experimentos era mantido um grupo 

sem tratamento hormonal, para utilizarmos como comparativo. 

 Na análise do lisado celular da linhagem NIH-OVCAR-3 é possível 

observar que o hormônio que levou a um aumento significante na expressão 

proteica tanto de ADAMTS 1 (*p≤ 0,05) (Figura 14, A e B)  como de ADAMTS 4 

(*p≤ 0,05) (Figura 14, A e C) em comparação ao controle (C)  foi a 

progesterona (P4).  

 Na análise do meio condicionado, ou seja, das proteases que foram 

secretadas pelas células, da linhagem NIH-OVCAR-3 é possível observar que 

o hormônio sexual progesterona (P4) foi o que mostrou maior tendência em 

aumentar a protease ADAMTS 1 (p=0,0650), quando este é comparado à 

amostra controle (C) (Figura 15, A e C). Tanto a progesterona (P4) (p= 0,0959), 

como o estrógeno (E2) (p= 0,0946) (Figura 15, A e D), mostraram tendência a 

aumentar ADAMTS 4 no meio condicionado das células NIH-OVCAR-3. 
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Figura 14 - Efeito dos hormônios estrógeno, progesterona e testosterona nos 

níveis proteicos de ADAMTS 1 e 4 no lisado da linhagem NIH-OVCAR-3. As 

amostras foram tratadas com hormônios estrógeno (E2), progesterona (P4) ou 

testosterona (DHT) e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, 

por 24 horas. No lisado, observa-se um aumento acentuado dos níveis de ADAMTS 1 

(*p≤ 0,05) (A e B) e 4 (*p≤ 0,05) (A e C)  no grupo tratado com progesterona em 

comparação com o controle. Os valores foram considerados estatisticamente 

significantes para p≤ 0,05. 
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Figura 15 - Efeito dos hormônios estrógeno, progesterona e testosterona na 

expressão das ADAMTS 1 e 4 secretadas pela linhagem NIH-OVCAR-3. As 

amostras foram tratadas com hormônios estrógeno (E2), progesterona (P4) ou 

testosterona (DHT) e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, 

por 24 horas. No meio condicionado, observa-se para a protease ADAMTS 1 (A e C) 

aumento nos níveis proteicos quando tratada com a progesterona (p=0,0650), e para 

ADAMTS 4 (A e D) aumento nos níveis proteicos quando tratada com progesterona 

(p=0,0959) e estrógeno (p=0,0946) em comparação com o controle. A imagem B 

representa a membrana de nitrocelulose corada pelo corante de Ponceau utilizada 

como controle de carregamento. Os valores foram considerados estatisticamente 

significantes para p≤ 0,05. 
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Na análise do lisado celular da linhagem ES-2 é possível observar que, 

assim como na linhagem mais diferenciada, NIH-OVCAR-3, o hormônio que 

levou a um aumento significante na expressão proteica tanto de ADAMTS 1  

(Figura 16, A e B) como de ADAMTS 4 (Figura 16, A e C) em comparação ao 

controle (C)  foi a progesterona (P4) (ADAMTS1 *p=0,0322 e ADAMTS 4 

**p=0,0067). 

Na análise do meio condicionado da linhagem ES-2 é possível constatar 

que nenhum dos hormônios analisados foi capaz de levar a alterações nos 

níveis proteicos da protease ADAMTS 1 (Figura 17, A e B). Entretanto para 

ADAMTS 4 a testosterona (**p=0,0074)  foi eficaz em aumentar a expressão 

proteica desta protease, quando comparada ao controle (Figura 17, A e C). 
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Figura 16 - Efeito dos hormônios estrógeno, progesterona e testosterona nos 

níveis proteicos de ADAMTS 1  e 4 no lisado da linhagem ES-2. As amostras foram 

tratadas com hormônios estrógeno (E2), progesterona (P4) ou testosterona (DHT) e a 

amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. No lisado, 

observa-se um aumento acentuado dos níveis de ADAMTS 1 (A e B) e 4 (A e C)  no 

grupo tratado com progesterona (ADAMTS1 *p=0,0322 e ADAMTS 4 **p=0,0067) em 

comparação com o controle. Os valores foram considerados estatisticamente 

significantes para p≤ 0,05. 
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 Figura 17 - Efeito dos hormônios estrógeno, progesterona e testosterona 

nos níveis proteicos de ADAMTS 1 e 4 secretadas pela linhagem ES-2. As 

amostras foram tratadas com hormônios estrógeno (E2), progesterona (P4) ou 

testosterona (DHT) e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, 

por 24 horas. No meio condicionado observa-se que para ADAMTS 1 os hormônios 

não foram eficientes em promover alterações na expressão da protease. Para 

ADAMTS 4 a testosterona mostrou-se capaz de elevar os níveis proteicos da protease 

em relação ao controle (**p=0,0074). A imagem B representa a membrana de 

nitrocelulose corada pelo corante de Ponceau utilizada como controle de 

carregamento Os valores foram considerados estatisticamente significantes para p≤ 

0,05. 

4
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4.5 Efeitos da utilização do antagonista do receptor de progesterona, RU486 

(Mifepristone) sobre a expressão proteica de ADAMTS 1 e 4 

 

 Para avaliar se o aumento de ADAMTS 1 proporcionado pela 

progesterona no lisado e meio condicionado da linhagem NIH-OVCAR-3  e 

lisado da linhagem ES-2 ocorreu devido a ativação do receptor de 

progesterona, foi utilizado o reagente RU486 (antagonista do receptor de 

progesterona), e a expressão proteica do lisado e meio condicionado das 

células tratadas sozinhas ou em conjunto com o RU486 foi analisada por 

Western Blot. 

 No lisado celular da linhagem NIH-OVCAR-3 é possível notar que para 

ambas as proteases, ADAMTS 1 (Figura 18, A e B) e 4 (Figura 18, C e D), o 

tratamento com o antagonista do receptor de progesterona, RU486, foi capaz 

de revertero aumento dessas proteases induzido pela progesterona (ADAMTS 

1 *p=0,0435 e ADAMTS 4 *p=0,0466). 

 Para o meio condicionado da linhagem NIH-OVCAR-3 é possível 

observar que a inibição ocorreu de forma eficaz para a protease ADAMTS 1 

(Figura 19, A  e C), onde o tratamento com o antagonista de progesterona, 

RU486, levou a diminuição da expressão proteica em relação as células 

tratadas somente com progesterona (*p=0,0441). Não foi observado alterações 

estatisticamente significantes para ADAMTS 4 (Figura 19, A e D) 
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Figura 18 - Efeito do antagonista de PR (RU486) nos níveis proteicos de ADAMTS 

1 e 4 no lisado da linhagem NIH-OVCAR-3. As amostras foram tratadas com o 

hormônio progesterona (P4) ou progesterona mais o antagonista RU486 e a amostra 

controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. Para ambas as 

proteases houve diminuição da expressão proteica quando tratadas com progesterona 

e o antagonista, RU486, em comparação as células somente tratadas com 

progesterona (ADAMTS 1 *p=0,0435 e ADAMTS 4 *p=0,0466). Os valores foram 

considerados estatisticamente signficantes para p≤ 0,05. 

4 



78 
 

 

Figura 19 - Efeito do antagonista de PR (RU486) nos níveis proteicos de ADAMTS 

1 e 4 no meio condicionado da linhagem NIH-OVCAR-3. As amostras foram 

tratadas com o hormônio progesterona (P4) ou progesterona mais o antagonista 

RU486 e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. 

O antagonista foi eficiente somente para a protease ADAMTS 1 (*p=0,0441) (A e C), 

onde mostrou diminuição da expressão proteica da protease em relação as células 

tratadas somente com progesterona. Não houve diferenças para a ADAMTS 4 (A e D). 

A imagem B representa a membrana de nitrocelulose corada pelo corante de Ponceau 

utilizada como controle de carregamento. Os valores foram considerados 

estatisticamente signficantes para p≤ 0,05. 
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 No lisado celular da linhagem ES-2 é possível notar que a influência da 

progesterona sobre o aumento na expressão proteica da proteases ADAMTS 1  

e 4 em relação ao controle se mantêm (ADAMTS 1 *p=0,0206 e ADAMTS 4 

*p=0,0405) (Figura 20, A, B, C e D). O tratamento com progesterona e o 

antagonista, RU486, teve uma tendência a diminuir os níveis de ADAMTS 1 

(p=0,0605) (Figura 23, A e B), enquanto que reduziu de forma efetiva os níveis 

de ADAMTS 4 no lisado da linhagem ES-2 (*p=0,0101) (Figura 20, C e D). 

 No meio condicionado da linhagem ES-2 observamos que a 

progesterona leva a um aumento na expressão de ADAMTS 1 e 4 em relação 

ao controle (ADAMTS 1 p=0,0586 e ADAMTS 4 *p=0,0363) (Figura 21, A, C e 

D), entretanto o tratamento com o antagonista, RU486, foi ineficaz em reduzir 

os níveis das proteases ADAMTS 1 (Figura 21, A e C)  e 4 (Figura 21, A e D). 
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Figura 20 - Efeito do antagonista de PR (RU486) nos níveis proteicos de ADAMTS 

1 e 4 no lisado da linhagem ES-2. As amostras foram tratadas com o hormônio 

progesterona (P4) ou progesterona (P4) mais o antagonista RU486 e a amostra 

controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. O tratamento com a 

progesterona elevou os níveis de ADAMTS 1 e 4 em relação ao controle (ADAMTS 1 

*p= 0,0206 e ADAMTS 4 *p=0,0405) (A – D) O tratamento com progesterona e o 

antagonista, RU486, induziu uma tendência à diminuição nos níveis de ADAMTS 1 

(p=0,0605) em relação a amostra tratada somente com progesterona (A e B), 

enquanto que reduziu de forma efetiva os níveis de ADAMTS 4 (*p=0,0101) em 

relação as amostras tratadas somente com progesterona (C e D). Os valores foram 

considerados estatisticamente significantes para p≤ 0,05. 
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Figura 21 - Efeito do antagonista de PR (RU486) nos níveis proteicos de ADAMTS 

1 e 4 no meio condicionado da linhagem ES-2. As amostras foram tratadas com o 

hormônio progesterona (P4) ou progesterona (P4) mais o antagonista RU486 e a 

amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. O 

tratamento com progesterona elevou os níveis de ADAMTS 4 em relação a amostra 

controle (*p=0,0363). O tratamento com o antagonista, RU486, foi ineficaz em reduzir 

os níveis das proteases ADAMTS 1 (A e C)  e 4 (A e D). A imagem B representa a 

membrana de nitrocelulose corada pelo corante de Ponceau utilizada como controle 

de carregamento. Os valores foram considerados estatisticamente significantes para 

p≤ 0,05. 
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4.6 Efeitos dos hormônios sexuais na localização de ADAMTS 1 e 4 

 

 Para determinar se o tratamento hormonal seria capaz de levar a 

alterações na localização das proteases ADAMTS 1 e 4 nas linhagens de 

câncer de ovário analisadas, foi feita a técnica de imunofluorescência indireta. 

 A Imunofluorescência revelou que o tratamento com os hormônios não 

altera a localização das proteases ADAMTS 1 e 4 entre os grupos controle e 

tratado (resultados não mostrados). Entretanto é possível evidenciar que a 

imunolocalização da protease ADAMTS 1 é diferente da ADAMTS 4 em ambas 

as linhagens de câncer de ovário.  Observamos que, enquanto a ADAMTS 1 

está presente de forma mais marcante no núcleo, a ADAMTS 4 apresenta uma 

imunomarcação mais difusa, aparecendo em todo o citoplasma e núcleo celular 

(Figura 22, A e B). 



83 
 

 

Figura 22 - Imunolocalização de ADAMTS 1 e 4 nas linhagens celulares NIH-

OVCAR-3 e ES-2.ADAMTS 1 apresenta uma marcação mais presente no núcleo tanto 

na linhagem NIH-OVCAR-3 (A) como na linhagem ES-2 (B), enquanto que ADAMTS 4 

se mostra dispersa em todos os compartimentos celulares de ambas as linhagens (A e 

B). Verde- faloidina, Vermelho- ADAMTS 1 ou 4 e Azul- Núcleo. As setas () apontam 

a co-localização do vermelho de ADAMTS 1 com o azul do núcleo que, são vistas em 

rosa na coluna “Sobreposição”. Barra de escala: 5 µM. 
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4.7 Efeitos da progesterona sobre a migração e invasão 

 

 Para avaliar se a progesterona estava envolvida com caracteristicas pró-

tumorigênicas como migração e invasão celular, foram realizados os ensaios 

de migração e invasão em câmara bipartite do tipo Transwell, e experimentos 

de migração através do ensaio de ferida. 

 A linhagem NIH-OVCAR-3 passou somente pelos ensaios de migração, 

uma vez que, por ser menos agressiva e mais diferenciada, não conseguiu 

digerir a camada de matrigel presente no ensaio de invasão em câmara 

bipartite do tipo Transwell (assim como ilustrado no material e métodos). 

Apesar das células dessa linhagem migrarem pouco, na análise do ensaio de 

migração em câmara bipartite, é possível observar que a progesterona levou a 

uma diminuição na capacidade de migração das células NIH-OVCAR-3 em 

relação ao controle (*p=0,0247) (Figura 23, A). Já na análise da migração 

através do ensaio de ferida é possível observar que a progesterona mantém a 

capacidade em reduzir a atividade migratória das células, entretanto a 

utilização do antagonista, RU486, não foi capaz de reverter este quadro (Figura 

24, A e B). 

 Na análise do ensaio de invasão em câmara bipartide, realizado com a 

linhagem celular ES-2, observamos que a progesterona foi capaz de reduzir a 

invasão desta linhagem em relação ao controle (**p=0,0075) (Figura 23, B, C e 

D). Já na avaliação da capacidade migratória pelo ensaio de ferida, é possível 

notar que, assim como visto no ensaio de invasão, a progesterona foi capaz de 

reduzir a migração celular em relação ao controle (*p=0,0188), entretanto a 

utilização do antagonista, RU486, não foi capaz de reverter este quadro 

(*p=0,0162) (Figura 25, A e B). 
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Figura 23 - Progesterona diminui a migração e invasão da linhagem NIH-OVCAR-

3 e ES-2, respectivamente.As amostras foram tratadas com o hormônio progesterona 

(P4) e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, por 24 horas. 

Em relação ao controle o tratamento com a progesterona induziu uma diminuição tanto 

na migração (*p=0,0247) da linhagem NIH-OVCAR-3 (A), como na invasão 

(*p=0,0075) da linhagem ES-2 (B, C e D). Os valores foram considerados 

estatisticamente siginificantes para p≤ 0,05. Barra de escala: 100 µM. 

100 µM 
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Figura 24 - Análise da migração da linhagem NIH-OVCAR-3 pelo ensaio de ferida. 

As amostras foram tratadas com o hormônio progesterona (P4) ou progesterona mais 

o antagonista RU486 e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com hormônio, 

por 24 horas. O tratamento com a progesterona induziu uma diminuição na migração 

(*p=0,0306) em relação ao controle, entretanto o tratamento com o inibidor, RU486, 

levou a um pequeno aumento na migração em relação as células tratadas somente 

com progesterona (p=0,2665).Os valores foram considerados estatisticamente 

siginificantes para p≤ 0,05.Barra de escala: 100 µM. 

100 µM 
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Figura 25 - Análise da migração da linhagem ES-2 pelo ensaio de ferida. As 

amostras foram tratadas com o hormônio progesterona (P4) ou progesterona (P4) 

mais o antagonista RU486 e a amostra controle (C) não recebeu tratamento com 

hormônio, por 24 horas. O tratamento com a progesterona induziu uma diminuição na 

migração (*p=0,0188) em relação ao controle, mas o tratamento com o inibidor, 

RU486, não reverteu o quadro. Os valores foram considerados estatisticamente 

siginificantes para p≤ 0,05.Barra de escala: 100 µM. 

100 µM 
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4.8 Síntese dos resultados obtidos 
  

 A síntese dos resultados de parte dos experimentos realizados é 

demonstrada na figura 26. Podemos observar que a progesterona foi eficaz em 

elevar os níveis proteicos de ADAMTS 1 e 4 no lisado da linhagem NIH-

OVCAR-3 e que levou ao aumento gênico e proteico de ambas as proteases na 

linhagem ES-2. Além disso, a progesterona reduziu a migração na linhagem 

NIH-OVCAR-3 e a invasão e migração na linhagem ES-2. 

 

 
mRNA Proteína (Lisado celular *) 

Migração/ 
Invasão 

 
E2 P4 DHT E2 P4 DHT P4 

 
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4   

NIH-OVCAR-3 - - - - - ↓ - - ↑ ↑ - - ↓ 

ES-2 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ - - ↑ ↑ - - ↓ 

 

Figura 26 - Síntese dos resultados obtidos. Na figura o número 1 representa a 

protease ADAMTS 1  e o número 4 representa a protease ADAMTS 4. A imagem “-“ 

representa que não houve diferenças entre o tratamento e as células controle. A 

imagem “↑” representa que houve aumento nos níveis das proteases em relação ao 

controle. A imagem “↓” representa que houve diminuição nos níveis das proteases em 

relação ao controle. *Foi demonstrado apenas os resultados de lisado celular para a 

análise dos níveis proteicos. No meio condicionado só houve diferenças entre o 

tratamento com testosterona, que levou aumento na protease de ADAMTS 4 em 

relação às células controle na linhagem ES-2. 
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 A remodelação proteolítica das proteínas da superfície celular e da MEC 

é crucial para processos biológicos como a embriogênese, cicatrização de 

feridas e ovulação. Entretanto, a remodelação da MEC excessiva ou 

descontrolada podem ser características de patologias como a artrite 

reumatoide e o câncer (COX; ERLER, 2011; SHINDO et al., 2000;). Essa 

remodelação é ocasionada por proteases responsáveis pela clivagem dos 

componentes da MEC, e dentre estas estão as ADAMTSs.  Neste estudo 

observamos que ADAMTS 1 está  aumentada na linhagem tumoral de ovário 

menos diferenciada, ES-2, quando comparada com a linhagem NIH-OVCAR-3,  

tanto no lisado celular como no  meio condicionado. No Western Blot do meio 

condicionado foi possível evidenciar duas bandas, uma de 65 kDa, que 

corresponde a protease ADAMTS 1 sem o pró-domínio e com deleção 

proteolítica das duas ultimas repetições de TSP, e outra banda de 110 kDa que 

corresponde a protease ADAMTS 1 sem sofrer nenhum tipo de clivagem.  Foi 

evidenciado de forma estatisticamente significante um aumento de ADAMTS 1 

com peso molecular de 110 kDa no meio condicionado da linhagem ES-2 em 

comparação a NIH-OVCAR-3. Conforme já descrito na literatura a ADAMTS 1 

tem atividade pró-tumoral quando apresenta clivagem do pró-domínio, expondo 

o domínio ativo metaloproteinase, e os fragmentos que não possuem o domínio 

catalítico apresentam atividade anti-tumoral (LIU; XU; YU, 2006). Como 

constatado em nossos experimentos a linhagem mais agressiva, ES-2, 

apresenta maior expressão proteica de ADAMTS 1 com 110 kDa, o qual 

aumenta a taxa de proliferação de células tumorais e acelera o 

desenvolvimento do tumor pela presença de um domínio metaloproteinase 

ativo (ROCKS et al., 2008). Além disso, a expressão de ADAMTS 1 já mostrou 

estar associado com um fenótipo mais agressivo em células do endométrio 

humano (WEN, 2010). 

 ADAMTS 4 está aumentada no lisado celular da linhagem mais 

diferenciada, NIH-OVCAR-3, em relação a ES-2. Fisiologicamente, ADAMTS 4 

é induzida seletivamente nas células da teca após a administração de hCG, 

isso sugere que esta protease pode participar na cascata proteolítica, pelo qual 

os componentes da lâmina basal são degradados antes da ovulação e 

luteinização (RICHARDS et al., 2005). Usando um modelo de implante de 
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tumor de melanoma de rato singênico, foi demonstrado que ADAMTS 4 com 

clivagem do pró-domínio, o qual possui seu domínio metaloproteinase ativo, foi 

capaz de promover o crescimento do câncer. Em contraste, as regiões C-

terminais auxiliares e a proteína com ausência do domínio metaloproteinase 

inibiram o crescimento do tumor (RAO et al., 2013). Assim, ADAMTS 4 possui 

propriedades semelhantes a ADAMTS 1, uma vez que age de forma pro e 

antitumorigênica. Entretanto são necessárias investigações adicionais para 

esclarecer a contribuição deste metaloproteinase no câncer de ovário humano. 

 Com relação às ADAMTS 1 e 4 na linhagem menos agressiva, NIH-

OVCAR-3, foi demonstrado que apesar de não haver alteração na expressão 

gênica, a progesterona foi capaz de induzir aumento na expressão proteica das 

proteases estudadas, tanto no lisado celular como no meio condicionado, em 

relação ao controle. Já no estudo da linhagem mais agressiva, ES-2, observou-

se que a progesterona também foi eficaz, não somente no aumento da 

expressão proteica das ADAMTS 1 e 4 no lisado celular, como também levou a 

um aumento da expressão gênica das proteases analisadas, em relação ao 

controle. Além disso, foi demonstrado que a utilização do antagonista do 

receptor de progesterona, o RU486, foi eficaz em reduzir os níveis de ADAMTS 

1 e 4 no lisado e meio condicionado das células NIH-OVCAR-3, e lisado das 

células ES-2 tratadas com progesterona, demostrando que é a ativação do PR 

que leva ao aumento gênico e proteico dessas proteases nas linhagens de  

câncer de ovário estudadas.  

 Já foi demonstrado que a progesterona foi o mais potente regulador da 

expressão de genes de ADAMTS. Além de ADAMTS 1, a progesterona 

também regulou a expressão de ADAMTS 8 e 9 em células do estroma do 

endométrio humano normal (WEN, 2010). A progesterona se liga aos seus 

receptores, presentes sobre as células da granulosa, resultando no aumento de 

ADAMTS 1 (DOYLE et al., 2004; OHNISHI et al., 2005). Nos distúrbios em que 

há alterações no PR, o qual controla a expressão de ADAMTS 1, a ovulação 

não ocorre com sucesso e há redução nas taxas de fertilidade (SHIMADA et 

al., 2004), sugerindo que a transativação deste gene é mediada, pelo menos 

em parte, por PR. Foi demonstrado que os efeitos do LH e do PR sobre a 
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regulação de ADAMTS 1 no ovário ocorre separadamente, entretanto eles 

atuam de forma cooperativa para induzir a expressão máxima do gene de 

ADAMTS 1, tanto in in vivo como em cultura celular. O gene de ADAMTS 1 não 

possui elemento responsivo à progesterona, a transcrição do gene de ADAMTS 

1 por PR parece ser mediada indiretamente através de sua interação com os 

reguladores de transcrição C/EBPβ, NF1-like factor e o Sp1/3. Como tal, PR 

parece desempenhar o papel de um coregulator induzível do gene da ADAMTS 

1 em células da granulosa (DOYLE et al., 2004). ADAMTS 1 tem um papel 

crítico na degradação do versican, formação e expansão do cúmulos oócito, 

ovulação e angiogênese (OHNISHI et al., 2005). Outras proteases, como a 

ADAMTS 4, mostrou-se presente nas células granulosas de pequenos folículos 

ovarianos após tratamento com eCG para estimular o crescimento de folículos 

pré-ovulatórios e hCG para induzir a ovulação e luteinização, indicando que 

vários membros da família ADAMTS têm funções sobre a ovulação e formação 

do corpo lúteo exercendo efeitos específicos na formação, estabilização e 

função da matriz que rodeia e protege o ovócito (RICHARDS et al., 2005). 

Entretanto a manutenção dessa característica em células de câncer de ovário 

está sendo demonstrada pela primeira vez. 

 Como já dito, tanto ADAMTS 1 como ADAMTS 4 são proteases que 

apresentam funções diferentes de acordo com a conformação de sua molécula, 

tendo atividade pró-tumoral quando apresentam clivagem no pró-domínio, 

expondo o domínio ativo metaloproteinase, e atividade anti-tumoral quando 

fragmentadas.  Desta forma o papel destas proteases no câncer é contraditório. 

Já foi demonstrado que ADAMTS 1 inibiu a angiogênese, independentemente 

da sua atividade proteolítica, em modelos in vitro e in vivo, sugerindo que esta 

protease induz a apoptose das células endoteliais (OBIKA et al., 2012). Dados 

do nosso laboratório mostram que em tumores mais agressivos de mama, 

existe uma diminuiçao nos níveis de ADAMTS 1 quando comparados ao tecido 

normal (FREITAS et al., 2013). Por outro lado, ADAMTS 1 está aumentada em 

câncer de pâncreas e está envolvida na progressão tumoral facilitando a 

invasão local e metástase através dos linfonodos (CAL; LÓPEZ-OTÍN, 2015; 

MASUI et al., 2001). Além disso, estudos recentes demonstraram que a maior 

expressão de ADAMTS 1 em modelo de fibrossarcoma aumenta a taxa de 
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crescimento do tumor independente da angiogênese (CASAL et al., 2010). Já 

em relação à ADAMTS 4, já foi demonstrado que esta protease é expressa por 

células endoteliais e liga-se ao fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), levando a inibição da angiogênese e regressão do câncer (HSU et al., 

2012). Em contra partida ADAMTS 4 tem  a expressão proteica aumentada em 

tumores cerebrais e é capaz de degradar componentes da matriz extracelular, 

como o brevican e, por conseguinte, contribui para um potencial mais invasivo 

das células cancerosas (HELD-FEINDT et al., 2006). Nos nossos experimentos 

foi demonstrado que além de ter influência sobre os níveis gênicos e proteicos 

das ADAMTSs nas linhagens de câncer estudadas, a progesterona mostrou 

reduzir a capacidade migratória e invasiva das células NIH-OVCAR-3 e ES-2 

quando comparada as células controle. Estudos mostraram que ADAMTS 1 e 4 

são capazes de se ligar ao fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) 

(HSU et al., 2012; IRUELA-ARISPE; CARPIZO; LUQUE, 2003). A matriz 

extracelular enriquecida por ADAMTS 1 ou 4 acaba por sequestrar o fator de 

crescimento VEGF, impedindo que este se ligue ao seu receptor presente na 

célula levando a diminuição nas taxas de migração e invasão celular (FREITAS 

et al., 2013; HSU et al., 2012). A progesterona poderia estar induzindo a 

diminuição da migração e invasão celular pelo aumento na expressão de 

ADAMTS 1 e 4, entretanto mais estudos são necessários para se confirmar 

esta hipótese.  

 Ainda em relação ao papel da progesterona na diminuição da invasão e 

migração das linhagens celulares de câncer de ovário, já foi observado que a 

progesterona reduz a migração de mastócitos humanos (BELOT et al., 2007). 

Também já foi estudado a capacidade da progesterona em reduzir, em níveis 

fisiológicos (5-500 nM), a migração das células da linhagem HUVEC. Este 

efeito foi bloqueado pelo pré-tratamento com o antagonista do receptor de 

progesterona, RU486, sugerindo que a inibição da migração induzida pela 

progesterona na HUVEC ocorre através da via de sinalização mediada por PR 

(LEE et al., 2015). Nos experimentos realizados foi demonstrado que o 

antagonista de PR, RU486, não foi capaz de reverter a diminuição na taxa de 

migração em relação às células tratadas somente com progesterona em ambas 

as linhagens analisadas, porém de forma mais marcante na linhagem mais 
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agressiva de câncer de ovário, ES-2. Acredita-se que isso tenha ocorrido uma 

vez que está linhagem expressa somente receptores de membrana para a 

progesterona (m-PR) (CHARLES; THOMAS; LANGE, 2010), entretanto o 

RU486 é um antagonista clinicamente importante do receptor nuclear da 

progesterona (n-PR) (SARKAR, 2002). No entanto, a maior parte dos efeitos 

protetores da progesterona são mediados pelo n-PR, os quais se perdem 

progressivamente com o aumento do grau de malignidade do câncer de ovário 

(AKAHIRA et al., 2002), assim como ocorre com a ES-2. 

 Foi demonstrado por imunofluorescência que ADAMTS 1 está presente 

no núcleo das células analisadas, enquanto que ADAMTS 4 se apresenta 

difusa por todo núcleo e citoplasma celular. A localização nuclear de ADAMTS 

1 não foi influenciada pelo tratamento hormonal, sendo que esta se apresentou 

no núcleo mesmo nas células controle. Ainda não há em literatura a 

constatação da presença de membros da família ADAMTS dentro do núcleo. 

Um estudo que demonstrou que MMP-2 está presente no núcleo de células do 

coração e fígado, e foi localizada dentro do núcleo de miócitos cardíacos, e que 

MMP-3 e TIMP-1 são também presentes no núcleo (SI-YAYEB et al., 2003). 

Em outro estudo, viu-se que a MMP-3 está localizada no núcleo, e está 

intimamente relacionada com o processo apoptótico das células.  

 Conclui-se que a progesterona foi o hormônio mais eficiente no aumento 

dos níveis de proteínas e expressão de genes das proteases ADAMTS1 e 4 em 

células de câncer de ovário, é que este aumento foi revertido com a utilização 

do antagonista do PR, RU486, demonstrando que é a ativação deste receptor 

que está envolvido com a maior expressão dessas proteases. A progesterona 

ainda foi capaz de influenciar no processo de migração e invasão celular de 

NIH-OVCAR-3 e ES-2. Além disso, ADAMTS 1 foi observada no núcleo de 

ambas as linhagens análisadas, o que indica uma possível função desta 

protease neste compartimento celular. Para invadir tecidos vizinhos e orgãos à 

distância, as células tumorais devem migrar e romperbarreiras. Neese trabalho 

observamos que a progesterona inibe esse processo de migração e invasão 

das células tumorais de ovário, e ao mesmo tempo aumenta os níveis da 

protease ADAMTS 1 e 4. Esses resultados  são compatíveis com o que parte 
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da literatura mostra, afirmando que essas proteases podem ter um papel anti-

tumorigênico, e no caso dos nossos resultados, induzido pelo hormônio 

progesterona. 
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Baseados nos resultados dos experimentos realizados concluímos que: 

1. Os hormônios sexuais alteram os níveis de expressão de mRNA de 

ADAMTS 1 e 4 na linhagem câncer de ovário mais agressiva, ES-2, 

após 24 horas de tratamento. Em relação aos níveis proteicos, somente 

a progesterona foi capaz de aumentar os níveis das proteases ADAMTS 

1 e 4 no lisado das linhagens, NIH-OVCAR-3 e ES-2, sendo que está 

ação é inibida quando as células são tratadas com progesterona em 

conjunto com o antagonista do receptor de PR, RU486. 

2. A localização da ADAMTS 1 é nuclear, enquanto que ADAMTS 4 está 

dispersa em todo núcleo e citoplasma celular de ambas as linhagens 

analisadas. 

3. A progesterona foi capaz de diminuir a capacidade migratória e invasiva 

das células de câncer de ovário analisadas 
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