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RESUMO 

 

 

SILVA, M. M. Caracterização da fosforilação de maspina no desenvolvimento da 
glândula mamária murina e a correlação com sua localização subcelular. 2015. 
62f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

 

 Maspina foi primeiramente identificada como uma proteína com propriedades 
supressoras de tumor devido à perda de sua expressão em células tumorais da mama. 
Porém, diversos estudos mostraram haver uma divergência na relação dos níveis de 
maspina e o prognóstico do câncer, onde tumores com níveis elevados de maspina 
estão relacionados a prognósticos ruins da doença. Estas contradições podem ser 
explicadas pela localização subcelular de maspina nas células desses tumores. Já foi 
visto que a presença de maspina no núcleo está associada a um bom prognóstico, 
enquanto que a sua localização citoplasmática correlaciona-se a um prognóstico ruim. 
Maspina é encontrada em diversos locais da célula, como em vesículas secretoras, na 
superfície celular, no citoplasma e no núcleo, sugerindo que a sua localização 
subcelular pode estar associada às suas funções biológicas. Usando o modelo de 
linhagem celular MCF-10A, nosso grupo observou uma correlação entre a fosforilação 
de maspina e seu acúmulo no citoplasma. Ainda, em uma linhagem tumoral que 
expressa maspina predominantemente no citoplasma, essa molécula apresenta altos 
níveis de fosforilação. Esses dados sugerem que a fosforilação de maspina está 
correlacionada à sua localização citoplasmática e à tumorigênese. Em vista desses 
resultados e da importância da localização subcelular de maspina no prognóstico do 
câncer de mama, os objetivos deste estudo foram: caracterizar os níveis de expressão, 
padrão de fosforilação e localização subcelular de maspina ao longo do 
desenvolvimento da glândula mamária murina. Maspina foi detectada no estágio mais 
tardio da gestação, na lactação e na involução. Maspina está fosforilada tanto na 
lactação quanto na involução, embora os níveis de fosforilação estejam diminuídos na 
involução. Interessantemente, na involução há mais núcleos positivos para maspina do 
que na lactação. Essa observação indica que a correlação verificada in vitro também 
ocorre in vivo. Estes dados mostram que a expressão de maspina, a fosforilação e a 
localização subcelular são reguladas ao longo do desenvolvimento na glândula 
mamária murina. Este trabalho poderá trazer novas perspectivas para a terapia contra o 
câncer de mama e ajudar a elucidar os mecanismos moleculares pelos quais maspina 
desempenha suas diversas funções biológicas. 
 
 

Palavras-chave: Maspina. Fosforilação. Localização Subcelular. Núcleo. Glândula 
mamária.  
 



 

 

ABSTRACT  

 

 

SILVA, M. M. Characterization of maspin phosphorylation in the development of 
the murine mammary gland and the correlation with subcellular localization. 2015. 
62p. Masters thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

 
Maspin was initially identified as a tumor and metastasis suppressor protein due 

to loss of its expression in breast tumor cells. However, several studies have correlated 
high maspin expression with poor cancer prognosis. These conflicting data can be 
explained by maspin subcellular localization in tumor cells. Nuclear localization of 
maspin has been associated with a better prognosis, whereas maspin cytoplasmic 
localization is linked to a poor prognosis. Maspin is found in several cell compartments, 
like secretory vesicles, cell surface, cytoplasm and nucleus, suggesting that maspin 
subcellular localization is associated with its biological functions. Using MCF-10A cells 
as a model system, our group observed a correlation between maspin phosphorylation 
and its cytoplasmic accumulation. In addition, in a tumor cell line which expresses 
maspin predominantly in the cytoplasm, this protein is highly phosphorylated. These 
data suggest that maspin phosphorylation correlates with cytoplasmic localization and 
tumorigenesis. In view of these results and the importance of maspin subcellular 
localization in the prognosis of breast cancer, the objectives of this study were to 
investigate maspin protein expression, phosphorylation levels and subcellular 
localization during the murine mammary gland development. Maspin is phosphorylated 
both in lactation and involution, although phosphorylation levels decrease in involution. 
Interestingly, there are many more cells which express maspin in the nucleus during 
involution compared to lactation. This observation indicates that the correlation verified 
in vitro also takes place in vivo. These data indicate that maspin expression, 
phosphorylation and subcellular localization are developmentally regulated in the murine 
mammary gland. This study may bring new perspectives for breast cancer therapy and 
help to elucidate the molecular mechanism underlying maspin diverse biological 
function.  

 
 

Keywords: Maspin. Phosphorylation. Subcellular Localization. Nucleus.  Mammary 

Gland.  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
 

Figura 1 - Ilustração mostrando as diferentes fases do desenvolvimento pós-natal da 
glândula mamária murina e os hormônios envolvidos em cada fase. ............................ 16 
 
Figura 2 - O desenvolvimento da glândula mamária murina na fase embrionária e na 
puberdade. ..................................................................................................................... 18 
 
Figura 3 - Representação esquemática do processo de involução. .............................. 22 
 
Figura 4 - Ilustração representando a estrutura tridimensional de maspina. ................. 26 
 

Figura 5 - Esquema ilustrando o planejamento de coleta das amostras de glândula 
mamária murina nas diferentes fases do desenvolvimento. ........................................... 34 
 

Figura 6 - Perfil de expressão de maspina ao longo do desenvolvimento da glândula 
mamária murina. ............................................................................................................ 43 
 

Figura 7 - Teste de diferentes anticorpos contra maspina. ............................................ 45 
 

Figura 8 - Diferentes formas de maspina no desenvolvimento da glândula mamária 
murina. ........................................................................................................................... 46 
 

Figura 9 - Principío do Mn2+-Phos-tagTM. ..................................................................... 47 
 

Figura 10 - Identificação de fosfoformas de maspina nas fases de lactação e involução 
da glândula mamária murina. ......................................................................................... 49 
 

Figura 11 - Localização subcelular de maspina nas fases de lactação e involução da 
glândula mamária murina. .............................................................................................. 51 

 
  



 

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 

 

1L – primeiro dia de lactação 

10L – décimo dia de lactação 

20L – vigésimo dia de lactação 

1Inv – primeiro dia de involução 

5Inv – quinto dia de involução 

bFGF – fator de crescimento fibroblástico básico  

BSA – Bovine Serum Albumin 

CO2 – dióxido de carbono 

DTT – 1,4-Dithiothreitol  

E – dia de desenvolvimento embrionário 

EDTA – ethylenediamine tetraacetic acid  

EGTA – ethylene glycol tetraacetic acid  

ELISA – Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay 

ER α – Receptor de estrógeno α 

HRE – elemento responsivo ao hormônio  

IRF6 – fator regulador de interferon 6  

Jak – Janus kinase 

LB – Laemmli Buffer 

MEC – matriz extracelular  

MMPs – metaloproteases de matriz  

N2 – nitrogênio  

NaCl – cloreto de sódio 

P – progesterona  

PBS – phosphate buffered saline  

pI – ponto isoelétrico  

PMSF – Phenylmethanesulfonyl Fluoride 

PR – receptor de progesterona 

Prl – prolactina  



 

PrlR – receptor de prolactina 

RCL – reactive center loop 

SDS – Sodium Dodecyl Sulfate 

uPA – ativador de plasminogênio do tipo uroquinase 

uPAR – receptor de ativador de plasminogênio do tipo uroquinase 

VEGF – fator de crescimento endotelial vascular  

Vir – mama virgem adulta  

WAP – proteína ácida do soro do leite  

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 15 

1.1 O desenvolvimento da glândula mamária murina ............................................... 15 

1.1.1 Desenvolvimento embrionário e na puberdade ................................................ 17 

1.1.2 Gestação e lactação ............................................................................................ 19 

1.1.3 Involução .............................................................................................................. 21 

1.2 Maspina ................................................................................................................... 24 

1.2.1 Estrutura molecular............................................................................................. 25 

1.2.2 Regulação da expressão e modificações pós-traducionais de maspina ....... 27 

1.2.3 Funções biológicas de maspina ........................................................................ 28 

1.2.4 O papel de maspina no desenvolvimento da glândula mamária .................... 29 

1.2.5 Localização subcelular de maspina................................................................... 30 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 32 

3 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................... 33 

3.1 Manutenção dos animais, planejamento do acasalamento e coleta das              

amostras ....................................................................................................................... 33 

3.2 Dissecção da glândula mamária murina .............................................................. 34 

3.3 Extração de proteínas total da glândula mamária murina .................................. 35 

3.4 Dosagem proteica .................................................................................................. 35 

3.5 Preparo das amostras para Western Blot e Phos-TagTM..................................... 36 

3.6 Western Blot ........................................................................................................... 36 

3.7 Phos-TagTM SDS-PAGE .......................................................................................... 37 

3.8 Quantificação do Western Blot e Phos-tagTM ....................................................... 37 

3.9 2D-SDS-PAGE ......................................................................................................... 37 

3.10 Imunofluorescência em cortes da glândula mamária murina .......................... 39 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 41 

4.1 A expressão de maspina nas diferentes fases do desenvolvimento da glândula 

mamária murina ............................................................................................................ 41 

4.2 Avaliação dos níveis de fosforilação de maspina nas fases de lactação e 

involução do desenvolvimento da glândula mamária murina .................................. 44 

4.3 Caracterização da localização subcelular de maspina na glândula mamária                              

murina ........................................................................................................................... 49 

5 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 53 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 54 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer está entre as principais causas de morbidade e de morte no mundo 

todo. O aumento da incidência ocorre pelo crescimento e envelhecimento da população 

mundial associados a fatores hereditários e ambientais, como poluentes na água e no 

ar, radiação ultravioleta e a fatores de risco associados ao estilo de vida (tabagismo, 

álcool, sedentarismo, dieta e comportamento sexual) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). De acordo com as estimativas publicadas pelo projeto 

Globocan 2012, da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer (FERLAY et al., 

2013), ocorreram cerca de 14,1 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes por 

câncer em 2012 em todo o mundo. Destas mortes, mais de 520 mil foram causadas por 

câncer de mama (FERLAY et al., 2013).  

O câncer de mama acomete principalmente mulheres e é um dos tipos mais 

comuns de câncer e o mais diagnosticado, sendo responsável por mais de 1,3 milhões 

de novos casos e por cerca de 450 mil mortes todo ano no mundo. Dados do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) mostram que para o ano de 2014 foram esperados, no 

Brasil, mais de 57 mil novos casos deste tipo de câncer.  

Todos estes dados epidemiológicos mostram que o câncer é um problema de 

saúde pública, em especial o câncer de mama. Assim, é evidente a importância de se 

entender não somente os mecanismos que levam a transformação maligna, mas 

também a biologia do desenvolvimento normal da glândula mamária para a prevenção 

do câncer e a possível descoberta de novos alvos terapêuticos.  

 

1.1 O desenvolvimento da glândula mamária murina 

 

A glândula mamária é o órgão que distingue os mamíferos dos outros animais e 

sua função primária é a produção e entrega de leite para a nutrição da prole. 

Diferentemente da maioria dos órgãos, a glândula mamária é o único que atinge o 

desenvolvimento total somente após o nascimento (GJOREVSKI; NELSON, 2011). 

O desenvolvimento da glândula mamária de camundongo se inicia tardiamente 

durante a embriogênese onde forma-se um sistema rudimentar de ductos que irá se 

desenvolver apenas na puberdade. A morfogênese na puberdade é caracterizada pelas 
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extensões dos ductos mamários e ramificações que formam a árvore ductal que terá 

preenchido todo o estroma no início da fase virgem adulta. Durante a gestação, o 

epitélio mamário sofre uma massiva proliferação de estruturas alveolares que irão se 

diferenciar terminalmente em unidades secretoras ao final da gestação permitindo a 

lactação. Após o desmame, inicia-se o processo de involução, onde os alvéolos são 

removidos através de um altamente complexo e regulado programa de morte celular e 

remodelamento. Quando a involução está completa, a glândula mamária resultante é 

fenotipicamente semelhante a glândula mamária virgem (Figura 1). Hormônios e fatores 

de crescimento desempenham um importante papel nos diferentes estágios do 

desenvolvimento e também estão envolvidos no câncer de mama (MACIAS; HINCK, 

2012).  

Os estudos do desenvolvimento da glândula mamária têm elucidado muitos 

mecanismos de regulação da proliferação, diferenciação e morte celular de um órgão 

funcional.  Além disso, muitas das vias e processos que estão desregulados na 

progressão tumoral do câncer de mama são observadas no desenvolvimento da mama 

normal (INMAN et al., 2015). Por este motivo, a morfogênese deste órgão tem sido alvo 

da oncologia experimental e em particular à pesquisa experimental em câncer de 

mama, usando a glândula mamária murina como modelo animal (MEDINA, 2010). 

 

 

 

Figura 1 - Ilustração mostrando as diferentes fases do desenvolvimento pós-natal da glândula 
mamária murina e os hormônios envolvidos em cada fase. GH – fator de crescimento (growth 
hormone) (Retirada e modificada de Macias e Hinck (2012)). 
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As próximas linhas serão dedicadas a uma visão geral dos processos envolvidos 

nas cinco fases do desenvolvimento da glândula mamária murina (fase embrionária, 

puberdade, gestação, lactação e involução), com um foco particular na fase pós-natal.  

 

1.1.1 Desenvolvimento embrionário e na puberdade 

 

Em camundongos, no décimo dia da embriogênese (E10) o desenvolvimento 

mamário inicia-se com a formação de cinco pares de placódios, a partir de cristas 

ectodérmicas, formando duas linhas bilaterais que se estendem em uma orientação 

rostral-caudal, conhecidas por linha mamária ou do leite (COWIN; WYSOLMERSKI, 

2010). No E15.5, a elongação do placódio pela proliferação das células epiteliais leva a 

formação de um broto mamário, que penetra no mesênquima subjacente e no precursor 

do tecido adiposo. Posteriormente, a proliferação celular resulta na formação de dez a 

quinze pequenos ramos a partir do broto mamário gerando uma estrutura ductal 

rudimentar no E18,5 (Figura 2), que permanecerá quiescente até a puberdade (INMAN 

et al., 2015).  

Na puberdade, o desenvolvimento da glândula mamária é desencadeado pelos 

níveis elevados de hormônios ovarianos, em particular o estrógeno, e por fatores de 

crescimento que atuam paracrinamente. Nas extremidades dos ductos rudimentares há 

estruturas altamente proliferativas que contêm uma camada externa de células epiteliais 

(células do córtex) envolvendo internamente células em multicamadas (células da 

medula). Essas estruturas são chamadas de brotos terminais (Figura 2). Em seguida, 

os ductos em desenvolvimento passam por sucessivos ciclos de elongação, bifurcação 

e ramificação lateral até preencher todo o estroma, formando, por fim, a árvore epitelial 

da mama virgem adulta que sofrerá ciclos de proliferação e morte celular a cada ciclo 

estral (GJOREVSKI; NELSON, 2011).  

Os ductos da mama virgem são compostos por uma camada de células epiteliais 

luminais envolvidas na porção basal por células mioepiteliais contráteis. Além das 

células epiteliais, a mama virgem murina é composta por muitos outros tipos celulares, 

como adipócitos, fibroblastos, células endoteliais e células do sistema imune, que 

trabalham juntas para modelar e manter a glândula funcional (INMAN et al., 2015). 
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Estes diferentes tipos celulares são importantes no desenvolvimento da glândula 

mamária. 

O estroma mamário murino se distingue do estroma encontrado na mama 

humana pela grande quantidade de células adiposas e poucos fibroblastos encontrados 

próximos às células epiteliais dos ductos, já o estroma da mama humana é fibroso 

devido à grande quantidade de fibroblastos que produzem as fibras localizadas ao redor 

do epitélio mamário e que são encontradas incorporadas no tecido adiposo (HOWARD; 

GUSTERSON, 2000; JAVED; LTEIF, 2013). 

 

 

Figura 2 - O desenvolvimento da glândula mamária murina na fase embrionária e na puberdade. 
Na fase embrionária, o desenvolvimento começa no meio da gestação (E11.5) com cinco pares de 
placódios formando um epitélio que invagina para dentro do precursor adiposo para formar o broto 
mamário. Ao final da gestação (E18.5) está formada uma glândula rudimentar que permanece 
morfologicamente quiescente até a puberdade. Na puberdade, com o estímulo dos hormônios ovarianos 
circulantes há a formação de uma estrutura altamente proliferativa, os brotos terminais. Logo após, ciclos 
de elongação, bifurcação e ramificação lateral ocorrem até preencher todo o estroma formando a árvore 
epitelial (Retirada e modificada de Gjorevski e Nelson (2011))k.  
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1.1.2 Gestação e lactação 

 

A característica mais marcante do desenvolvimento mamário durante a gestação 

é o grande remodelamento do tecido dado pela formação de unidades secretoras 

alveolares, que preenchem todo o estroma mamário no preparo da mama para a 

lactação (WATSON; KHALED, 2008). Essas mudanças na glândula mamária estão sob 

o controle de progesterona (P) e prolactina (Prl), hormônios que ativam o programa 

genético que coordena mudanças na proliferação, migração e diferenciação das células 

epiteliais mamárias (OAKES; HILTON; ORMANDY, 2006). 

A P é um hormônio ovariano que, através de receptores intracelulares, induz 

uma extensiva ramificação lateral e alveologênese requerida para a formação de uma 

glândula mamária apta à lactação. Em combinação com a Prl, hormônio produzido na 

hipófise, a P promove a diferenciação das células alveolares em produtoras e 

secretoras de leite durante a lactação (MACIAS; HINCK, 2012).  A importância destes 

dois hormônios em ambos os processos foi mostrada em camundongos knockout para 

receptor de P (PR) e receptor de Prl (PrlR).  Nestes animais a deleção dos receptores 

inibiu completamente a ramificação lateral e o desenvolvimento alveolar (BRISKEN et 

al., 1999; LYDON et al., 1995). Ainda, animais com as isoformas específicas do PR 

(PR-A e PR-B) deletadas e a análise destes mutantes sugeriu que PR-B é suficiente 

para induzir a proliferação e diferenciação normal da glândula mamária (MULAC-

JERICEVIC et al., 2000).   

Estes hormônios desencadeiam uma onda de proliferação celular do dia 2 ao dia 

6 de gestação (OAKES; HILTON; ORMANDY, 2006). Por volta do dia 6 da gestação, as 

ramificações secundárias e terciárias se tornam evidentes. A diferenciação funcional da 

glândula se torna dominante por volta do dia 10 de gestação, início da fase 1 da 

lactogênese. Esta fase pode ser distinguida morfologicamente pelos alvéolos, que 

começam a aparecer de maneira uniforme ao longo da rede de ductos, e pelas gotas 

lipídicas presentes nas células epiteliais. Essa diferenciação foi verificada pela 

expressão dos genes que codificam as proteínas que compõem o leite – caseína, 

proteína ácida do soro do leite (WAP), entre outras (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 

2002; ROSEN; LEWIS, 2009).  
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Os alvéolos são formados por uma única camada de células epiteliais que 

revestem o lúmen e está ligado à rede de ductos por um único pequeno ducto 

ramificado. Cada alvéolo é envolvido por uma camada descontínua de células 

mioepiteliais contráteis formando uma estrutura em forma de rede de basquete 

(OAKES; HILTON; ORMANDY, 2006).  As células luminais alveolares são derivadas de 

células progenitoras luminais do ducto (INMAN et al., 2015). Na metade da gestação 

também ocorrem outras mudanças no estroma do tecido mamário: à medida que os 

alvéolos vão se desenvolvendo, o tecido adiposo interductal vai sendo substituído por 

uma expressiva vascularização, formando uma rede de capilares ao redor dos alvéolos 

que fornecem energia, aminoácidos, açúcares e solutos requeridos para a produção do 

leite (MACIAS; HINCK, 2012; OAKES; HILTON; ORMANDY, 2006).  

No dia 18 de gestação, inicio da fase 2 da lactogênese, os alvéolos ocupam 

cerca de 90% do tecido mamário e as células epiteliais alveolares estão produzindo 

proteínas do leite e lipídios no preparo para a fase de  lactação (NEVILLE; MCFADDEN; 

FORSYTH, 2002; RICHERT et al., 2000; ROSEN; LEWIS, 2009). Ao final da gestação, 

a redução da P leva ao fechamento das junções oclusivas das células luminais 

alveolares e ao estabelecimento da lactação (NGUYEN; PARLOW; NEVILLE, 2001). 

Após o parto, a sucção dos mamilos pelos filhotes desencadeia a expressão dos 

genes envolvidos na secreção de leite e, talvez, a mais uma rodada de proliferação das 

células epiteliais e expansão dos alvéolos (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002).  

Em camundongos, no dia 9 de lactação os alvéolos da glândula mamária estão 

dilatados e as células epiteliais luminais passam da forma cuboide a achatada, devido a 

grande quantidade de leite no lúmen. Os poucos adipócitos presentes são 

multiloculares possivelmente devido à utilização da gordura pelas células epiteliais 

(ANDERSON et al., 2007; RICHERT et al., 2000). Uma vez que a lactação está 

estabelecida a demanda de leite é regulada de acordo com o tamanho e exigência da 

ninhada por mecanismos de resposta a sucção do mamilo e a quantidade de leite 

presente no alvéolo (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002).  

A Prl e a ocitocina são os dois principais hormônios que influenciam a fase de 

lactação. A liberação de ocitocina, causada pela sucção dos filhotes, estimula a 

contração das células mioepiteliais que estão ao redor das células luminais, assim 
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movendo o leite através da árvore ductal para a liberação deste no mamilo (INMAN et 

al., 2015; ROSEN; LEWIS, 2009). Já a Prl atua sobre as células luminais promovendo a 

regulação da expressão das proteínas do leite e a sobrevivência celular durante a 

lactação, isso ocorre via Janus kinase (Jak)/STAT, especialmente pela ativação de 

STAT5 (HENNIGHAUSEN; ROBINSON, 2005; ROSEN; LEWIS, 2009). 

A lactação continua por, aproximadamente, três semanas até o desmame dos 

filhotes (RICHERT et al., 2000). Durante o desmame, o estímulo de sucção cessa e 

desencadeia sinais locais que levam a remoção do epitélio alveolar pela massiva morte 

celular, ao remodelamento da matriz extracelular (MEC) e a adipogênese. Todos estes 

processos, que retornam a glândula mamária ao estado anterior a gestação, pertencem 

à fase de involução (WATSON; KREUZALER, 2011).  

 

1.1.3 Involução 

 

O desmame é o ponto chave para o início do complexo processo de involução, 

que não só leva à morte das células epiteliais alveolares, mas também a outras 

mudanças no tecido mamário. Essas mudanças incluem o influxo de macrófagos e 

outros tipos celulares do sistema imune (importantes para a remoção das células 

mortas e resto de leite), a quebra da MEC, o remodelamento dos vasos sanguíneos e a 

diferenciação dos adipócitos, promovendo assim a reconstrução da árvore epitelial 

mamária e seu estroma (WATSON; KREUZALER, 2011). A estase do leite no interior 

dos ductos e alvéolos é o estopim deste processo (QUARRIE; ADDEY; WILDE, 1996). 

No entanto, ainda não se sabe se os sinais para o início da involução são 

desencadeados pelo estiramento mecânico do epitélio devido à retenção do leite nos 

alvéolos ou por fatores biológicos, como o acúmulo de elementos do leite (WATSON; 

KREUZALER, 2011). 

Interessantemente, a involução tem duas fases bem definidas chamadas de 

primeira e segunda fase (Figura 3). A primeira fase dura aproximadamente 48 horas 

após o desmame e é potencialmente reversível, de tal forma que a retomada do 

estímulo de sucção pelos filhotes restabelece a produção de leite. A principal 

característica morfológica desta fase é o aparecimento de células morrendo dentro do 
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lúmen do alvéolo expandido pelo acúmulo de leite, outras mudanças não são 

observadas até o final desta fase. O modelo de selagem do mamilo mostra que a 

primeira fase é regulada por fatores locais dentro de uma glândula isolada e ocorre sem 

influência hormonal (LI et al., 1997; MARTI et al., 1997).  

A segunda fase (ou fase de remodelamento) é irreversível, tem início após 48 

horas do desmame e é acompanhada por uma dramática mudança na estrutura da 

glândula mamária incluindo a MEC, colapso de alvéolos e diferenciação de adipócitos 

que irão repopular o estroma (WATSON; KREUZALER, 2011). No dia 4 de involução o 

epitélio já está muito desorganizado, embora os ductos sejam facilmente observados, 

com estruturas alveolares ainda presentes e um denso estroma ao redor dos ductos. O 

processo de morte do epitélio alveolar e a reorganização do estroma continuam até a 

glândula mamária estar completamente remodelada no dia 21 da involução (RICHERT 

et al., 2000).  

 

 

Figura 3 - Representação esquemática do processo de involução. A involução acontece em duas 
fases. A primeira é reversível e dura 48 horas no camundongo. Na segunda fase ocorre uma segunda 
onda de morte das células alveolares e um intenso remodelamento do tecido mamário com a ajuda das 
MMPs (Retirada e modificada de Faupel-Badger et al. (2013)). 
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Por todos os processos descritos até aqui, está claro que a involução é um 

processo extremamente complexo no qual todas as etapas são altamente reguladas. 

Diversos genes estão envolvidos nesse processo, no modelo murino a ativação destes 

genes acontece poucas horas após o desmame (WATSON; KREUZALER, 2011).  

 A transição da lactação para a involução é regulada, principalmente, pela família 

de proteínas chamadas STAT. Na lactação, a Prl tem o efeito de proteção das células 

alveolares pela ativação de STAT5 (ROSEN; LEWIS, 2009). Em 3 a 6 horas pós-

desmame, uma mudança na fosforilação de STAT5 altera sua atividade, levando a 

inativação de STAT5A/B, mas ativando STAT3. Ao contrário de STAT5, STAT3 

promove a via de morte celular (MACIAS; HINCK, 2012).  

 Até pouco tempo, acreditava-se que as células do epitélio alveolar, durante a 

involução, morriam através do mecanismo de apoptose. Contudo, as células que 

perdem a adesão à lâmina basal e são detectadas no lúmen não apresentam 

morfologia de células em apoptose, pois apresentam volume aumentado, possuem dois 

núcleos hipercondensados e não há formação de corpos apoptóticos (WATSON; 

KREUZALER, 2011). A razão desta diferente morfologia foi descoberta recentemente. 

No trabalho publicado por Kreuzaler et al. (2011), foi verificado que STAT3 induz a 

morte celular pelo aumento de expressão das enzimas lisossomais catepsinas B e L, 

que são liberadas dos lisossomos dando início a morte celular. Por consequência, 

ocorre a liberação destas células para o lúmen alveolar onde as caspases 3 e 6 são 

clivadas e consequentemente ativadas em resposta a perda de contato da célula 

alveolar com a MEC (anoikis). Sendo assim, na primeira fase da involução a morte 

celular é mediada por lisossomos e regulada por STAT3.  

A mudança para a segunda fase causa um intenso remodelamento da estrutura 

mamária, sendo regulada pelos membros da família das MMPs que são responsáveis 

por degradar a MEC. A função das MMPs é bloqueada na primeira fase pelos inibidores 

de metaloproteinases, TIMPS, responsáveis por manter a arquitetura mamária intacta 

(MACIAS; HINCK, 2012). 

Todas as características únicas do desenvolvimento durante a puberdade, 

gestação, lactação e involução fazem da glândula mamária um importante modelo de 

estudo das vias que controlam proliferação, diferenciação e morte celular. Estas 
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mudanças são resultantes da ativação de numerosas vias genéticas, onde mais de 100 

genes estão envolvidos desde a fase fetal ao remodelamento da mama durante a 

involução (HENNIGHAUSEN; ROBINSON, 2005). Alguns destes genes se encaixam 

em vias que podem perfeitamente explicar sua função, porém a função e o mecanismo 

de ação de outros genes expressos no tecido mamário, como a maspina, ainda não 

estão bem elucidados. 

 

1.2 Maspina 

 

Maspina (do inglês Maspin, Mammary serine protease inhibitor), também 

conhecida como SerpinB5, é uma proteína de 42 kDa que foi identificada em 1994 a 

partir de estudos de hibridização subtrativa usando cDNAs produzidos do RNA 

mensageiro de células epiteliais normais e malignas da glândula mamária. Enquanto as 

células normais expressavam maspina, foi observada uma drástica diminuição da 

expressão desta proteína nas células tumorais metastáticas (ZOU et al., 1994). Dessa 

forma, maspina foi classificada como uma serpina com propriedades supressoras de 

tumor em células epiteliais da mama humana. A classificação como tal é devido à 

homologia estrutural de maspina com as serpinas (ZOU et al., 1994). Sabe-se hoje que 

maspina não apresenta atividade de inibidora de proteases (detalhado a seguir). 

A expressão de maspina também foi observada em vários outros tecidos 

incluindo o epitélio do pulmão, próstata, epiderme e também nas células estromais da 

córnea (BAILEY et al., 2006). Já foi demonstrado que maspina possui um papel 

fundamental no desenvolvimento embrionário, pois em modelos knockout para esta 

molécula a perda de maspina é letal para o embrião (GAO et al., 2004).  Além disso, 

vários trabalhos já demonstraram que maspina possui diversas funções biológicas que 

estão diretamente relacionadas a seu efeito anti-tumoral e que modificações pós-

traducionais, como a fosforilação, e a localização desta proteína dentro da célula 

parecem estar envolvidas na regulação destas diferentes funções (BODENSTINE et al., 

2012). Além disso, maspina tem sido caracterizada em espécies como camundongos e 

ratos. A partir de bibliotecas de cDNA, foi mostrado 88% e 89% de homologia da 

maspina de camundongos e ratos, respectivamente, com a maspina humana 
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(UMEKITA; HIIPAKKA; LIAO, 1997; ZHANG et al., 1997a). Nestes animais, estes 

homólogos de maspina também estão presentes nas células da glândula mamária 

normal e sua expressão é diminuída em linhagens de células tumorais. Já foi mostrado 

que maspina também inibe a migração, invasão e metástase (SHI et al., 2001; ZHANG 

et al., 1997a, 2000a), mostrando que sua função é conservada nestas espécies o que 

as tornam bons modelos de estudo para a melhor compreensão dos mecanismos 

moleculares no qual esta molécula está envolvida. 

As atividades biológicas de maspina, assim como sua estrutura, modificações 

pós-traducionais, em especial a fosforilação, e a localização subcelular desta molécula, 

serão melhor discutidas nas linhas que seguem.  

 

1.2.1 Estrutura molecular  

 

 O gene da maspina está localizado no cromossomo 18 em um cluster contendo 

os genes para outras serpinas (SCOTT et al., 1999). A maspina não é um membro 

clássico da família das serpinas por não inibir as serina proteases. A estrutura proteica 

desta molécula, que possui 357 aminoácidos com uma massa molecular de 42 kDa, 

consiste de nove α- hélices (de A a I) e três folhas β (de A a C) e possui uma região 

flexível RCL (do inglês, reactive center loop; também referida como reactive site loop 

(RSL)), que fica exposta na molécula (Figura 4) (FITZPATRICK et al., 1996; LAW et al., 

2005).  

Apesar de maspina se assemelhar a estrutura clássica das serpinas, estudos 

bioquímicos e biofísicos mostraram que o sítio RCL da maspina, local de ligação à 

protease, é relativamente curto, hidrofóbico e possui uma região não padrão na porção 

N-terminal, a qual impede a mudança conformacional do estado estressado para o 

relaxado (PEMBERTON et al., 1995). Durante este rearranjamento (nas serpinas 

inibitórias), o RCL é clivado e se insere dentro da folha β formando uma fita β extra em 

uma reação irreversível.  Esta mudança na conformação da proteína é responsável pelo 

aprisionamento e consequente inibição da protease alvo (HUNTINGTON; READ; 

CARRELL, 2000). Porém, apesar de não possuir atividade inibitória, um estudo usando 

um peptídeo sintético do RCL de maspina mostrou que esta região é importante para a 
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promoção da adesão celular e inibição da invasão (NGAMKITIDECHAKUL et al., 2003). 

Além disso, foi observado o efeito do aumento da apoptose como outra habilidade 

funcional do RCL (LATHA et al., 2005). Porém, o efeito anti-angiogênico de maspina 

parece ser independente do sítio RCL (ZHANG et al., 2000b). 

 

 

Figura 4 - Ilustração representando a estrutura tridimensional de maspina. A estrutura molecular de 
maspina se assemelha a das serpinas, que consiste em nove α-hélices (de hA a hI) e três folhas β (as, 
sB e sC) e o sítio flexível RCL. Retirada e modificada a partir de Narayan e Twinning (2010). 

 

Outra diferença estrutural de maspina, com relação as outras serpinas, é a 

capacidade de mudança na conformação da α- hélice G de “aberta para fechada” (LAW 

et al., 2005). Um estudo mostrou a relação da α- hélice G com uma das funções de 

maspina, foi observado que a transfecção de maspina com a α- hélice G mutada em 

células que não expressam maspina não impediu a migração destas células quando 

comparada a células transfectadas com maspina não mutada (RAVENHILL et al., 

2010). Além disso, há evidencias de uma interação direta de maspina com os 

colágenos do tipo I e III através de uma região negativamente carregada próxima a α- 

hélice (BLACQUE; WORRALL, 2002).  
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1.2.2 Regulação da expressão e modificações pós-traducionais de maspina  

 

A expressão e função das proteínas podem ser moduladas em muitos pontos 

entre a transcrição e o seu produto final. A transcrição de maspina é regulada por uma 

região localizada a 1 kb acima do local de início da transcrição (ZHANG et al., 2000b). 

Nesta região há muitos sítios regulatórios, como os sítios Ets  e AP1 e um elemento 

responsivo ao hormônio (HRE). Estes sítios podem regular tanto positivamente quanto 

negativamente a expressão de maspina dependendo do tipo celular, situação fisiológica 

ou pelos hormônios específicos de um determinado órgão ou tecido (ZHANG et al., 

1997b; ZHANG ; MAGIT; SAGER, 1997).  

A expressão de maspina também pode ser regulada por fatores epigenéticos, 

como a inibição da expressão pela metilação do promotor na linhagem celular de 

câncer de mama, o que não ocorre nas células normais de epitélio mamário humano 

(DOMANN et al., 2000; LIAO et al., 2014). Outro estudo mostrou que em células 

normais que expressam maspina as histonas estão acetiladas e a região promotora do 

gene não está metilada, o que não ocorre em células que não expressam essa 

molécula (FUTSCHER et al., 2002). Já foi observado que a expressão de maspina pode 

ser induzida por oxido nítrico (KHALKHALI-ELLIS; HENDRIX, 2003) e Tamoxifen. O 

Tamoxifen induz a expressão de maspina pela ligação ao ER α que leva a indução da 

região promotora de maspina (LIU et al., 2004). Além disso, o p53 leva a indução da 

expressão de maspina pela ligação ao seu promotor (ZOU et al., 2000) e também 

regula indiretamente sua expressão através de proteínas e vias de sinalização que são 

dependentes deste (BODENSTINE et al., 2012). Além dos diversos reguladores da 

expressão de maspina, a função desta molécula também é regulada por modificações 

pós-traducionais.  

As modificações pós-traducionais levam um único gene a diversos produtos 

proteicos. Já foi relatado que maspina sofre algumas modificações pós-traducionais, 

como a nitrosilação em células da próstata (LAM et al., 2010) e a formação de pontes 

dissulfeto intramoleculares em células de epitélio mamário humano normal sob estresse 

oxidativo (NAWATA et al., 2011), mas esta proteína não é glicosilada (TEOH; 

WHISSTOCK; BIRD, 2010).  
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A fosforilação de maspina tem sido detectada e estudada. Maspina contém cinco 

resíduos de tirosina e a fosforilação destes resíduos em célula epitelial mamária normal 

foi avaliada no trabalho de Odero-Marah et al. (2002), este estudo mostrou que 

maspina está fosforilada nos resíduos de tirosina em células normais da glândula 

mamária. Usando uma diferente linhagem celular de epitélio mamário humano normal 

que expressa maspina endogenamente, MCF-10A, Longhi e Cella (2012) também 

observaram a fosforilação de maspina em resíduos de tirosina. Além disso, este 

trabalho mostrou uma correlação entre a fosforilação de maspina e sua localização 

subcelular, que será melhor discutida no item 1.2.5. Diferentemente das células 

mamárias normais, não foram detectadas fosforilações nos resíduos de tirosina na 

forma extracelular de maspina das células epiteliais da córnea, mas foram identificados 

8 sítios de fosforilação em serina e treonina (NARAYAN; MIRZA; TWINING, 2011). 

Estes dados sugerem que a fosforilação de maspina é dependente das quinases 

específicas de cada tecido e que, provavelmente, está diretamente relacionada à sua 

função dentro deste.  

 

1.2.3 Funções biológicas de maspina  

 

A atividade supressora de tumor de maspina levantou o interesse de diversos 

grupos de pesquisa para o entendimento das vias pelas quais maspina desenvolve 

essa atividade. Sendo assim, diversas atividades biológicas de maspina já foram 

caracterizadas, como a inibição da invasão e metástase, regulação da adesão celular, 

inibição da angiogênese e promoção da apoptose (BAILEY et al., 2006). 

Os primeiros estudos sobre a função de maspina, usando tumores de mama e de 

próstata, mostraram sua habilidade em inibir metástase e invasão celular (SHENG et 

al., 1996; ZOU et al., 1994). Estudos posteriores mostraram que esta inibição pode 

ocorrer pela alteração do perfil das integrinas, que diminuem a invasão por aumento da 

aderência da célula à fibronectina (SEFTOR et al., 1998). Já foi observado que maspina 

também impede a invasão celular pela redução do ativador de plasminogênio do tipo 

uroquinase (uPA) secretado e pelos níveis reduzidos do receptor de uPA (uPAR) da 

superfície celular que leva a redução da plasmina ativa (AMIR et al., 2005; BILIRAN; 
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SHENG, 2001; YIN et al., 2006). Além disso, a inibição da motilidade da linhagem 

celular de câncer de mama invasivo e metastático tratado com maspina foi regulada 

pela diminuição da atividade de Rac1 e o aumento da adesão destas células através de 

uma aumentada adesão focal e formação de fibras de estresse promovida pela via 

PI3K/ERK (ODERO-MARAH et al., 2003).  Já em células MCF-10A, maspina promove a 

adesão celular pela associação a β1 integrina na superfície da célula e a outras 

proteínas do citoesqueleto (CELLA et al., 2006).   

 A inibição da angiogênese é outra função de maspina que já foi descrita por 

diversos estudos. Maspina se tornou um efetivo inibidor da angiogênese atuando 

diretamente sobre as células endoteliais inibindo sua migração através do fator de 

crescimento fibroblástico básico (bFGF) e pelo fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) (NICKOLOFF et al., 2004; ZHANG et al., 2000b). Esta atividade anti-

angiogênica de maspina não acontece pelo domínio RCL (ZHANG et al., 2000b).  

 Consistente com o seu papel na tumorigênese, maspina também promove a 

apoptose (ou morte celular programada). A superexpressão de maspina em 

camundongos transgênicos aumentou a taxa de apoptose tanto de células epiteliais 

mamárias carcinogênicas quanto em células pré-neoplásicas. Além disso, a 

superexpressão inibiu a progressão tumoral do câncer de mama pelo aumento da 

apoptose, inibição da angiogênese e diminuição da metástase pulmonar (ZHANG et al., 

2000a). A superexpressão de maspina em células endoteliais também levou a apoptose 

destas células e foi observado que este efeito é dependente da região RCL, pois a 

deleção desta região aboliu sua atividade apoptótica (LI; SHI; ZHANG, 2005). Tem sido 

demonstrado que maspina aumenta a sensibilidade a apoptose induzida por 

estaurosporina através da ativação de caspases (JIANG et al., 2002) e pela regulação 

das proteínas da família Bcl2 (ZHANG; SHI; ZHANG, 2005).  

 

1.2.4 O papel de maspina no desenvolvimento da glândula mamária 

 

O papel de maspina no desenvolvimento da glândula mamária murina foi 

estudado por Zhang et al. (1999) através da expressão de maspina sob o controle do 

promotor de WAP em camundongos transgênicos. O promotor WAP só é ativado na 



30 

 

metade da gestação e permanece ativo durante a lactação, portanto a função de 

maspina foi avaliada nestes estágios. A superexpressão de maspina levou a inibição do 

desenvolvimento alveolar pelo aumento da apoptose, formando estruturas menores e 

com lúmen colabado, e a inibição da diferenciação com consecutiva diminuição da 

produção de leite nas fases de gestação e lactação quando comparado com o 

camundongo selvagem. 

A interação de maspina com o fator regulador de interferon 6 (IRF6) foi relatada 

em células epiteliais mamárias usando o sistema de duplo-híbrido em leveduras e é 

regulada pela fosforilação de IRF6 (BAILEY et al., 2005). A expressão de maspina e 

IRF6 durante o desenvolvimento mamário foi analisado em camundongos C57/Black6 

durante a gestação, lactação e involução. A expressão de maspina e IRF6 está 

regulada através do desenvolvimento da glândula mamária e a máxima expressão de 

ambas ocorre nas células lobuloalveolares na lactação. Porém, nesta fase, IRF6 é 

secretada no lúmen do alvéolo enquanto maspina permanece dentro das células 

(BAILEY et al., 2009). 

Aqui foi relatado um pouco do que é sabido sobre a expressão de maspina no 

desenvolvimento da glândula mamária. Porém, as vias através das quais maspina é 

regulada durante o desenvolvimento ainda não foi esclarecida. 

 

1.2.5 Localização subcelular de maspina  

 

A localização de maspina aparenta ter um importante papel em sua função 

biológica, pois em células normais da glândula mamária esta proteína possui várias 

localizações subcelulares, estando presente no citoplasma e no núcleo (ZOU et al., 

1994), na superfície celular (CELLA et al., 2006; ENDSLEY et al., 2011a; QIN; ZHANG, 

2010; TOILLON et al., 2007) e secretada para o meio extracelular (KATZ; TAICHMAN, 

1999; KHALKHALI-ELLIS; HENDRIX, 2007; PEMBERTON et al., 1997). 

Estudos clínicos já mostraram que a localização citoplasmática de maspina 

coincide com um mau prognóstico do câncer enquanto a localização nuclear indica uma 

lesão mais benigna (LONARDO et al., 2006; MAASS et al., 2002; MARIONI; 

STAFFIERI; BLANDAMURA, 2010; MOHSIN et al., 2003; SOOD et al., 2002). Este 
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paradoxo foi demonstrado por Sood et al. (2002), onde a localização citoplasmática da 

maspina nas células do carcinoma ovariano indicava um prognóstico ruim da doença, 

no entanto a localização nuclear desta proteína foi indicativo de uma lesão mais 

benigna, sugerindo a importante relação entre a localização celular e a função de 

maspina. Outros estudos que corroboram com este resultado foram realizados com 

câncer de mama e de cabeça e pescoço, onde mostram que a localização nuclear de 

maspina é requerida para as funções supressoras de tumor e metástase in vivo, 

sugerindo que este mecanismo de ação envolve a associação direta de maspina com 

os genes-alvo (MARIONI; STAFFIERI; BLANDAMURA, 2010; MOHSIN et al., 2003). 

Maspina é detectada em diversos compartimentos celulares, como já mencionado, no 

entanto o mecanismo que regula o tráfego desta proteína na célula é desconhecido.  

Um estudo in vitro utilizando o modelo MCF-10A verificou que a fosforilação de 

maspina pode ter um papel importante na regulação dos níveis desta proteína e em sua 

localização subcelular. Os experimentos realizados mostraram que a inibição de tirosina 

fosfatases resultou em um rápido aumento nos níveis da proteína e seu acúmulo no 

citoplasma, indicando uma associação entre a fosforilação de maspina e a sua 

localização subcelular (LONGHI; CELLA, 2012). Entender como essa regulação 

acontece na glândula mamária normal é de extrema importância para o 

desenvolvimento de novas terapias.  
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2 OBJETIVOS 

 

 O principal objetivo deste trabalho é caracterizar a fosforilação de maspina nas 

diferentes fases do desenvolvimento da glândula mamária murina e verificar se há 

correlação com a sua localização subcelular 

 

Objetivos específicos 

 

 1. Verificar a expressão de maspina ao longo do desenvolvimento d.a glândula 

mamária murina 

 2. Avaliar os níveis de fosforilação de maspina no desenvolvimento da mama 

murina: fase de lactação e involução 

 3. Caracterizar a localização nuclear e citoplasmática de maspina nas fases de 

lactação e involução do desenvolvimento mamário murino 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Manutenção dos animais, planejamento do acasalamento e coleta das              
amostras 

   

Neste estudo coletamos amostras de glândula mamária de animais da linhagem 

de camundongos isogênicos BALB/c procedentes do biotério de criação do 

Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo. Os animais permaneceram no biotério de manutenção do Departamento de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento em salas com luz (ciclos de 12 horas claro e 

escuro) e temperatura (23 ºC) controladas para a realização dos acasalamentos e 

coleta das amostras em cada ponto previsto no projeto. Para tal, fêmeas e machos 

BALB/c (2 fêmeas e 1 macho por gaiola) de 60 dias de idade foram colocados em 

gaiolas e no dia seguinte foi checada a presença do “plug vaginal”. O primeiro dia de 

gestação foi considerado o dia seguinte ao da confirmação do “plug vaginal”. O dia 1 de 

lactação é o dia seguinte ao parto. O desmame foi realizado no dia 21 de lactação e o 

dia seguinte pós-desmame foi dado como o dia 1 da involução da glândula mamária. 

As glândulas mamárias foram coletadas nas seguintes fases de seu 

desenvolvimento: virgem (Vir); terceiro (3P), décimo (10P), e décimo oitavo (18,5P) dia 

de gestação; primeiro (1L), décimo (10L) e vigésimo (20L) dia de lactação; e no primeiro 

(1Inv) e quinto (5Inv) dia de involução. Para cada ponto de coleta utilizamos três 

fêmeas. O planejamento dos acasalamentos e coleta das amostras está esquematizado 

na Figura 5.  

A eutanásia dos animais adultos foi realizada pelo bioterista José Braz Ferreira 

de Melo através do método químico na câmara de CO2 (dióxido de carbono). Já os 

filhotes das fêmeas lactantes e das fêmeas após o desmame foram sacrificados com 

dose excessiva de anestésico (ketamina 100 mg/ml + xilasina 23 mg/ml), uma dose de 

0,5 ml por 100 g de peso aplicada via intraperitoneal. 

Este protocolo foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

(CEUA) e registrado sob o nº 161 nas fls. 137 do livro 02. 

 



34 

 

 

Figura 5 - Esquema ilustrando o planejamento de coleta das amostras de glândula mamária 
murina nas diferentes fases do desenvolvimento. A coleta da amostra Vir e o acasalamento foram 
realizados com fêmeas de 60 dias de idade. O primeiro dia de gestação foi considerado o dia seguinte ao 
de detecção do “plug vaginal”. O nascimento dos filhotes é considerado o início da lactação, sendo 1L o 
dia seguinte ao nascimento. O início da involução da mama ocorre com a retirada dos filhotes da gaiola 
onde está a fêmea lactante, passadas 24 horas da retirada dos filhotes tem-se a glândula mamária no 
1Inv. 

 

3.2 Dissecção da glândula mamária murina 

 

A dissecção da glândula mamária foi realizada após a eutanásia da fêmea 

BALB/c com dióxido de carbono (CO2). O animal foi posicionado em decúbito dorsal e 

preso pelas patas com alfinetes numa placa de parafina. A região da incisão foi 

esterilizada com etanol 70% e com o auxílio de uma pinça a pele foi erguida e um corte 

foi feito do ponto de partida (próximo ao quinto par de mamas) até o esterno e da linha 

de corte até as patas traseiras formando um Y invertido. O mesmo foi feito nas patas 

dianteiras em direção ao segundo par de mamas. A seguir, a glândula mamária foi 

exposta com a ajuda de alfinetes fixando a pele na placa de parafina. O quarto par da 

glândula mamária foi dissecado com uma tesoura cirúrgica. Uma das glândulas 

dissecadas foi colocada em um criotubo identificado e imediatamente congelada em 

nitrogênio (N2) líquido. Já a glândula contralateral foi fixada em paraformaldeído 4% em 

tampão PBS (phosphate buffered saline) overnight à 4 ºC e, posteriormente, 

processada e a incluída em parafina. O processamento do material e a inclusão em 

parafina foram realizados no Setor de Técnicas Morfológicas do Departamento de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo. 
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3.3 Extração de proteínas total da glândula mamária murina 

 

O tecido mamário murino congelado em N2 líquido foi pulverizado em um 

almofariz com a ajuda de um pistilo de porcelana. Para as técnicas de Western blot e 

Phos-TagTM, o tecido pulverizado foi lisado com tampão RIPA 1X (50 mM Tris pH 7.4, 

1% Triton X-100, 0,1% SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), 0,5% deoxicolato de sódio, 150 

mM NaCl (cloreto de sódio), 1 mM EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) pH 8.0 e 

1mM EGTA (ethylene glycol tetraacetic acid)). Já para o preparo de extrato de tecido 

em condições compatíveis com a focalização isoelétrica usamos o tampão de extração 

2D Protein Extraction Buffer I (GE Healthcare #28-9435-23) e Sample Grinding Kit (GE 

Healthcare #80-6483-37) de acordo com as instruções do fabricante. A todos os 

extratos foram adicionados inibidores de protease (1 mM PMSF 

(Phenylmethanesulfonyl Fluoride) e 1X coquetel de inibidores de protease (Sigma 

#P2714)) e de fosfatase (1 mM Na3VO4 e 1X coquetel de inibidores de fosfatase (Sigma 

#P2850)). 

Após a pulverização das amostras e a adição do tampão apropriado, os materiais 

obtidos foram incubados por 30 minutos a 4 oC sob agitação e, em seguida, 

centrifugados a 14.000 rpm por 15 minutos a 4ºC (MIKRO 200R, Hettich). O 

sobrenadante, que contém o extrato total de proteínas solubilizadas, foi coletado, 

colocado em tubos eppendorf devidamente identificados e congelados em alíquotas a   

- 20 oC. A dosagem proteica foi realizada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

 

3.4 Dosagem proteica 

 

A dosagem proteica foi feita em uma placa de 96 poços de fundo chato, onde 

uma curva padrão de BSA (Bovine Serum Albumin) (Cell Signalling) e as amostras 

foram aplicadas em duplicata. A determinação da dosagem proteica foi feita pelo 

método colorimétrico de Bradford (BRADFORD, 1976) utilizando o reagente Quick 

StartTM Bradford 1x Dye Reagent (Biorad #500-0205) em leitor de ELISA (Enzyme-

Linked Immunoabsorbent Assay) (Epoch, BioTek) com valores de absorbância obtidos 

a  595 nm. 
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3.5 Preparo das amostras para Western Blot e Phos-TagTM 

 

As proteínas dos extratos proteicos totais de tecido mamário (preparados 

conforme o item 3.3) foram desnaturadas pelo tratamento com tampão de amostra LB 

(Laemmli Buffer) 1X contendo 5% de β-mercaptoetanol e fervidas a 95 ºC por 5 

minutos.  

 

3.6 Western Blot 

 

As proteínas dos extratos proteicos (preparados como descrito no item 3.5) 

foram separadas de acordo com sua massa molecular por Western Blot. Para tal, no 

primeiro poço do gel foi aplicado o marcador molecular  BenchMark™ Pre-Stained 

Protein Ladder (Invitrogen #10748-010) e nos poços seguintes as amostras de tecido 

mamário. Logo após, os extratos proteicos foram submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12% contendo SDS como descrito em (LAEMMLI, 1970). Ao termino da 

eletroforese, as proteínas foram transferidas para membrana de PVDF (Biorad #162-

0177) usando tampão de transferência (25 mM Tris, 150 mM glicina e 20% metanol) em 

sistema de transferência Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell (Biorad #170-3940) a 20 

V por 2 horas e 30 minutos. Em seguida, a membrana foi bloqueada por 30 minutos em 

5% de leite em pó sem gordura (Molico) dissolvido em PBS (PBS-Molico). Logo após, a 

membrana foi incubada na mesma solução de bloqueio contendo anticorpo primário 

monoclonal mouse anti-maspin Millipore MAB4035 (1:10000) overnight à 4 oC. No dia 

seguinte, a membrana foi lavada 3 vezes por 10 minutos com PBS-Tween  0,1% e o 

anticorpo secundário anti-camundongo conjugado à peroxidase (Sigma) foi incubado 

por 1 hora à temperatura ambiente em PBS-Molico 5%,  a membrana foi lavada 

novamente conforme já descrito. Como controle de loading usamos anticorpo anti-β-

Tubulina Abcam (ab6046) (1:1000) e o anticorpo secundário anti-coelho conjugado à 

peroxidase (Sigma). A imunodetecção foi realizada por quimiluminescência com o 

ClarityTM Western ECL Substrate (Biorad # 170-5061) e a membrana exposta a filme de 

raio-X (Ortho CP-G Plus - AGFA).  
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3.7 Phos-TagTM SDS-PAGE 

 

O Phos-TagTM é um método usado para a detecção de proteínas fosforiladas e 

não fosforiladas em bandas separadas em um gel SDS-PAGE (KINOSHITA et al., 

2006). O preparo do gel SDS-PAGE usando Phos-TagTM Acrylamide AAL-107 (Wako 

#304-93521) foi realizado de acordo com as instruções do fabricante para um gel 8% de 

acrilamida acrescido 50 µM Phos-TagTM. A transferência, o immunoblot e a exposição 

da membrana foram realizados da mesma forma que no item 3.6. Porém, a membrana 

foi incubada com o anticorpo primário rabbit anti-maspin Sigma HPA020132 (1:2000). 

Como controle de loading usamos anticorpo anti-HSP90 Cell Signaling (C45G5) 

(1:1000) e o anticorpo secundário anti-coelho conjugado à peroxidase (Sigma). 

 

3.8 Quantificação do Western Blot e Phos-tagTM 

 

A quantificação das auto-radiografias foi feita através do software NIH ImageJ 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/). Para tanto, a primeira banda da imagem foi demarcada, em 

seguida foi selecionado Analyze>Gels>Select First Lane. A próxima banda foi 

selecionada arrastando a demarcação da primeira e selecionando Analyze>Gels>Select 

Next Lane, esse passo foi repetido para as bandas subsequentes. A seguir, utilizamos a 

ferramenta Analyze>Gels>Plot Lanes, que gerou vários gráficos referentes às bandas. 

A área dos gráficos foi quantificada a partir de Analyze>Measure.  

 

3.9 2D-SDS-PAGE 

 

Os extratos proteicos totais de glândula mamária murina (preparados conforme o 

item 3.3) foram precipitados com acetona para eliminar resíduos de sais que possam 

interferir na focalização isoelétrica. Para tal, um volume três vezes maior de acetona 

gelada foi adicionada à amostra e colocada no freezer a - 20 ºC por 4 horas. Em 

seguida, o extrato proteico contendo as proteínas precipitadas foi centrifugado a 4 ºC 

por 15 minutos a 14000 rpm. O sobrenadante foi retirado e o pellet de proteínas 

deixado à temperatura ambiente até a completa evaporação da acetona. O pellet de 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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proteínas foi ressuspendido em tampão de hidratação (8 M uréia e 2% CHAPS, 50 mM 

DTT (1,4-Dithiothreitol) (Merck #3483-12-3)) e, em seguida, quantificado.  

O método de 2D-SDS-PAGE consiste em duas etapas de separação das 

proteínas, a primeira separação é de acordo com ponto isoelétrico (pI) e a segunda é 

de acordo com a massa molecular (O'FARRELL, 1975). Para a separação na primeira 

dimensão, utilizamos fitas de IPG (Bio-Rad #163-2021) de 17 cm de pH em gradiente 

linear imobilizado de 4,7 a 5,9 (LONGHI; CELLA, 2012).  

As fitas foram hidratadas em um volume de 300 µL de extrato proteico (2 mg) 

ressuspendido em tampão de hidratação e 1x ReadyStrip pH 4,7-5,9 Buffer (Biorad 

#163-2097). Para tal, a mistura de hidratação foi colocada numa das canaletas do Dry 

Strip Reswelling Tray (GE Healthcare) e o gel da fita de IPG foi colocado voltado para 

esta solução de hidratação. Para evitar o ressecamento da fita, sobre ela foram 

colocados 2 mL de óleo PlusOne DryStrip Cover Fluid (GE Healthcare #17-1335-01). A 

hidratação foi realizada overnight a temperatura ambiente. As focalizações isoelétricas 

foram conduzidas no sistema Ettan IPG phorIII (GE Healthcare), onde as fitas 

hidratadas foram acomodadas com o gel voltado para cima e cobertas com óleo 

PlusOne  DryStrip Cover Fluid (GE Healthcare #17-1335-01). O programa utilizado para 

a focalização isoelétrica de uma fita de 17 cm e pH 4,7 a 5,9 está mostrado na Tabela 

1. Ao término da focalização isoelétrica, as fitas foram guardadas a - 20 ºC. 

 

 

Tabela 1 - Programa utilizado na focalização isoelétrica para a fita de IPG 17 cm com gradiente de pH 4,7 
a 5,9. 
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Momentos antes de submeter as fitas à segunda dimensão, estas foram retiradas 

do freezer - 20 ºC e tratadas por 30 minutos em 2 soluções distintas. A primeira é uma 

solução redutora que consiste em solução de equilíbrio (50 mM Tris-HCl pH 8.8, 6 M 

uréia, 30% glicerol, 2% SDS e azul de bromofenol)  adicionada de 1% DTT (Merck 

#3483-12-3). Já a segunda solução (2,5% de 2-iodoacetamida (Merck #144-48-9) em 

solução de equilíbrio) é necessária para alquilação das proteínas. 

Para a segunda dimensão, as fitas focalizadas e tratadas foram submetidas à 

eletroforese em gel SDS-PAGE 12% vertical utilizando o sistema SE 600 Ruby (GE 

Healthcare). As fitas foram colocadas na parte superior do gel de poliacrilamida e o 

padrão de massa molecular BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder (Invitrogen 

#10748-010) aplicado ao lado.  

As proteínas foram transferidas para membrana de PVDF (maiores detalhes ver 

item 3.6) e analisadas por immunoblot com o anticorpo policlonal rabbit anti-maspin 

Santa Cruz H130 (1:1000). 

 

3.10 Imunofluorescência em cortes da glândula mamária murina 

 

Para permitir a análise do tecido mamário, os blocos de parafina (ver item 3.2) 

foram cortados em secções de 5 µm. Logo após, os cortes foram passados para água a 

42 ºC onde foram “pescados” por lâminas de vidro silanizadas (Sigma #S4651-72EA) e 

colocados na estufa a 60 °C, para a aderência do tecido à lâmina.  

Os cortes foram desparafinizados em xilol aquecido a 60 ºC por 5 minutos, 

hidratados em uma bateria decrescente de etanol (100%, 95%, 80% e 70%) por 3 

minutos cada, lavados com PBS 1X por 5 minutos. Em seguida, foram submetidos à 

recuperação antigênica usando tampão citrato (10 mM ácido cítrico e 0,05% Tween 20) 

pH 6 em banho-maria a 95 ºC por 30 minutos. Passados os 30 minutos foram feitas 4 

lavagens de 5 minutos cada com água MilliQ (Millipore) e 2 lavagens com PBS 1X por 5 

minutos. Para o bloqueio dos sítios inespecíficos, uma barreira hidrofóbica ao redor dos 

cortes foi feita usando uma PAP PEN (Daido Sangyo) e aos cortes foram adicionados 

70 µL de tampão de bloqueio (5% BSA em PBS 1X) em câmara umidificada por 1 hora 

à temperatura ambiente. Em seguida, os cortes foram incubados com anticorpo 
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policlonal anti-maspina Sigma HPA020132 numa diluição 1:200 no mesmo tampão de 

bloqueio overnight à temperatura ambiente em câmara umidificada. No dia seguinte, os 

cortes foram lavados 5 vezes por 10 minutos em PBS 1X. 

Após as lavagens, os cortes foram incubados com o anticorpo secundário cabra 

anti-coelho IgG (H+L) Alexa-Fluor 568 conjugado (Life Technologies #A11011) diluído 

em 10% soro de cabra (KPL #71-00-27) por 1 hora à temperatura ambiente em câmara 

umidificada. Passado o tempo de incubação, os cortes foram novamente lavados 5 

vezes com PBS 1X. Logo após, os cortes foram montados com meio de montagem 

contendo DAPI (Prolong Gold® and SlowFade Gold Antifade Reagents – Life 

Technologies #P36935). As imagens foram adquiridas no Microscópio Confocal 

Multifotônico Zeiss LSM-780 NLO no Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa 

(CEFAP) ICB/USP.  

A análise das imagens foi realizada pela contagem das células com núcleo 

positivo e negativo para a marcação de maspina. Para a contagem de células, utilizou-

se o software ImageJ, que possui a ferramenta Cell Counter. Para quantificar o núcleo 

foi realizada a separação dos canais, Image>Colors>Split Channels, e com a imagem 

aberta no canal de interesse foi selecionado Plugins>Analyze>Cell Counter. Foi 

realizado um clique em cima de cada célula núcleo positiva, estas são as células “tipo 

1”. Já as células núcleo negativas são consideradas células “tipo 2”. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A expressão de maspina nas diferentes fases do desenvolvimento da glândula 
mamária murina 

 

Os estudos sobre a expressão e a localização subcelular de maspina têm sido 

realizados in vitro e em condições patológicas. Nosso grupo de pesquisa vem utilizando 

o modelo de MCF-10A, uma linhagem celular de epitélio mamário humano que 

expressa maspina endogenamente e por isso tem sido muito utilizada por muitos 

grupos que procuram entender os mecanismos moleculares pelo qual esta molécula 

regula seus diversos efeitos biológicos. Porém, embora os estudos utilizando culturas 

celulares sejam apropriados para compreender muitos dos mecanismos celulares e 

testar algumas hipóteses, é importante investigar se esses processos ocorrem in vivo. A 

glândula mamária de camundongo é o modelo animal comumente utilizado para a 

pesquisa experimental em câncer de mama e desenvolvimento mamário normal 

(ENDSLEY; ZHANG, 2011b; MEDINA, 2010). Sendo assim, como a relação entre a 

fosforilação de maspina e a sua localização subcelular foi mostrada in vitro no modelo 

de MCF-10A (LONGHI; CELLA, 2012), surgiu o interesse em investigar se o mesmo 

fenômeno ocorre in vivo no modelo de glândula mamária murina. Para tal, optamos por 

utilizar neste estudo a linhagem isogênica de camundongos BALB/c.  

Inicialmente buscamos determinar a expressão de maspina ao longo do 

desenvolvimento normal da glândula mamária de fêmeas BALB/c. Para esta proposta, o 

tecido foi coletado em diversos estágios do desenvolvimento, incluindo fase virgem 

adulta (Vir), gestação (P), lactação (L) e involução (Inv). Essas amostras foram 

processadas para análise por Western blot (Figura 6). A forma canônica de maspina de 

42 kDa (Figura 6A; cabeça de seta) está expressa em baixos níveis na glândula 

mamária virgem e no início da gestação (colunas1-3), mas podemos observar que os 

níveis de expressão começam a aumentar ao final da gestação (coluna 4) e na fase de 

lactação da glândula mamária (colunas 5-6). Na involução os níveis voltam a diminuir 

(colunas 8 e 9). O extrato proteico total de MCF-10A foi usado como controle positivo 

(coluna 10). Este dado está de acordo com os previamente mostrados pela análise do 

mRNA por Northern Blot (ZHANG; MAGIT; SAGER, 1999) e Western blot (BAILEY et 
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al., 2009), embora este último não tenha avaliado a fase virgem, início da gestação e a 

fase mais avançada da involução. Uma forma de maior massa molecular (Figura 6A; 

seta) está presente em níveis mais elevados ao final da fase de lactação e início da 

involução (colunas 7 e 8). Esta forma representa possíveis polímeros de maspina (LIU, 

T; PEMBERTON; ROBERTSON, 1999), porém não foi investigada neste estudo. Os 

níveis de expressão de maspina foram quantificados e normalizados pelos níveis de 

tubulina (Figura 6B). 

Ensaio semelhante foi realizado usando fêmeas da linhagem heterogênica Swiss 

Webster e verificou-se o mesmo padrão de expressão que a linhagem BALB/c (dados 

não mostrados). Este resultado mostra que a expressão de maspina é temporalmente 

regulada no desenvolvimento da glândula mamária murina e que este perfil de 

expressão não é linhagem específico. 

Concluído que maspina está mais expressa nas fases de lactação e involução, 

nos ensaios seguintes focamos nessas duas fases para avaliar o perfil proteico, os 

níveis de fosforilação e a localização subcelular de maspina. 
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Figura 6 - Perfil de expressão de maspina ao longo do desenvolvimento da glândula mamária 
murina. A. 100 µg de extratos proteicos de tecido mamário de camundongo isolados nas fases Vir, 3P, 
10P, 18,5P, 1L, 10L, 20L, 1Inv e 5Inv foram submetidos a eletroforese em gel SDS-PAGE a 12%, 
transferidos para membrana de PVDF e analisados por immunoblot com anti-maspina (Millipore). 50 µg 
do extrato proteico de células MCF-10A foi usado como controle positivo (painel superior). Anti- β-tubulina 
foi usada como controle de loading (painel inferior). B. A quantificação das bandas foi realizada pelo 
programa ImageJ e a razão da quantificação das bandas de maspina/β-tubulina está representada no 
gráfico. 
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4.2 Avaliação dos níveis de fosforilação de maspina nas fases de lactação e 
involução do desenvolvimento da glândula mamária murina 

 

A fosforilação de maspina foi observada em algumas linhagens celulares. Já foi 

mostrada a fosforilação nos resíduos de serina e treonina de maspina extracelular em 

células epiteliais da córnea (NARAYAN; MIRZA; TWINING, 2011) e nos resíduos de 

tirosina em linhagem celular de epitélio mamário normal (LONGHI; CELLA, 2012; 

ODERO-MARAH et al., 2003). No trabalho de Longhi e Cella (2012), a fosforilação de 

maspina nas células MCF-10A foi caracterizada por 2D-SDS-PAGE. Então, utilizamos 

2D-SDS-PAGE para caracterizar as possíveis formas fosforiladas de maspina no 

desenvolvimento da glândula mamária murina. 

Por razão não compreendida, o anticorpo usado no ensaio da Figura 6 não 

reconheceu maspina no immunoblot do ensaio de 2D-SDS-PAGE quando usado extrato 

proteico de glândula mamária murina, por isso vimos a necessidade de testar outros 

anticorpos. Para tal, testamos sete anticorpos anti-maspina comerciais, a saber: 

ABCAM, Santa Cruz (H130), BD, R&D, Sigma HPA19025 (Sigma 25), Sigma 

HPA019132 (Sigma 32) e Sigma HPA020136 (Sigma 36) (Figura 7). Este teste foi 

realizado com extrato proteico total de tecido mamário de camundongo BALB/c em 

5Inv. O extrato de MCF10A foi usado como controle positivo. 

No resultado, podemos observar que somente o immunoblot com os anticorpos 

Sigma 32 e Santa Cruz (H130) apresentou uma forte banda (Figura 7) no tecido 

mamário murino. O anticorpo R&D apresentou uma banda bem fraca. Assim, nos 

ensaios subsequentes de immunoblot utilizamos os anticorpos Santa Cruz (H130) e 

Sigma 32. 
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Figura 7 - Teste de diferentes anticorpos contra maspina. Os anticorpos indicados na figura foram 
testados quanto à capacidade de reconhecer maspina murina em immunoblot. Nas colunas positivas 
para extrato proteico de mama murina foram aplicados 100 µg de extrato total de glândula mamária de 
camundongo BALB/c em 5Inv. 50 µg extrato proteico total de células, usado como controle positivo, foi 
aplicado nas colunas positivas para MCF-10A. As diluições dos anticorpos foram as seguintes: ABCAM 
1:1000; Santa Cruz (H130) 1:2000; BD 1:3000; Sigma 36 1:5000; R&D 1:1000; Sigma 25 1:1000; Sigma 
32 1:1000. 

 

Optamos por avaliar as diferentes formas de maspina somente nas fases de 

lactação e involução, pois essas apresentam níveis mais elevados de maspina (Figura 

6). 2 mg de extrato total de tecido mamário murino isolado nos estágios 1L, 10L, 20L, 

1Inv e 5Inv foram analisados por focalização isoelétrica em uma fita de IPG de 17 cm 

em gradiente de pH linear de 4,7-5,9, seguida por eletroforese SDS-PAGE na segunda 

dimensão e immunoblot com anticorpo anti-maspina. Nós detectamos diversas formas 

de maspina com massa molecular de aproximadamente 42 kDa nos diferentes estágios 

de lactação e involução da glândula mamária (Figura 8). Há um único spot de maspina 

localizado na extremidade mais básica da fita (Figura 8; cabeça de seta). Já os demais 

spots de maspina possuem pI localizado na porção mais ácida da fita do que esta forma 
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mais básica, sugerindo que estas outras formas estão sendo modificadas por um 

grupamento químico carregado negativamente. Estudos anteriores mostraram em 

linhagem celular normal de epitélio mamário humano (MCF-10A) (LONGHI; CELLA, 

2012) e linhagem de células epiteliais da córnea humana (HCEC) (NARAYAN; MIRZA; 

TWINING, 2011) que os spots detectados por 2D-SDS-PAGE eram fosfoformas de 

maspina. 

 

 

Figura 8 - Diferentes formas de maspina no desenvolvimento da glândula mamária murina. 
Extratos proteicos de tecido mamário murino BALB/c (2 mg) nos estágios 1L, 10L, 20L, 1Inv e 5Inv foram 
analisados por 2D-SDS-PAGE. A focalização isoelétrica foi realizada em uma fita de IPG de 17 cm 
contendo gradiente linear de pH 4,7 a 5,9. As proteínas foram detectadas por immunoblot com anti-
maspina Santa Cruz (H130). Cabeça de seta aponta o spot de maspina localizado na porção mais 
básica. Este dado é representativo de 3 amostras distintas de cada fase.  

 

Podemos observar que há menos spots em 1L e 5Inv quando comparados com 

10L, 20L e 1Inv. Já em 10L, 20L e 1Inv observamos um padrão semelhante de spots de 

maspina, porém essa semelhança é mais evidente em 20L e 1Inv. Podemos observar 

também que os spots que estão presentes em 10L, 20L e 1Inv e que não aparecem em 

1L e 5Inv são mais ácidos, indicando que a maspina está mais negativa nestas fases. 

Estes dados demonstram que há várias formas de maspina na glândula mamária e 

essas formas parecem diferir entre a lactação e a involução, sugerindo que a 

presença/expressão dessas formas de maspina é regulada ao longo do 

desenvolvimento da glândula mamária. Como já havíamos observado que as diferentes 

formas de maspina presente nas células MCF10A são fosforiladas, buscamos avaliar os 
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níveis de fosforilação de maspina nestas fases pela técnica de Phos-tagTM SDS-PAGE, 

os resultados serão relatados a seguir. 

O Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE é uma ferramenta usada para a detecção e 

separação de proteínas fosforiladas e não fosforiladas (KINOSHITA et al., 2006). A 

molécula de Mn2+-Phos-tagTM possui dois íons de manganês que colaboram com a 

ligação do grupo fosfato da proteína fosforilada ao seu sítio de ligação (Figura 9A). 

Durante a migração no gel SDS-PAGE, as proteínas fosforiladas se ligam ao Phos-

tagTM diminuindo a velocidade de migração destas. A diminuição da velocidade de 

migração das proteínas fosforiladas as separa das proteínas não fosforiladas e quanto 

mais fosforilada a proteína menor é a sua mobilidade no gel (Figura 9B). 

 

 

Figura 9 - Principío do Mn2+-Phos-tagTM. A. Estrutura do Mn
2+

-Phos-tag
TM

.  B. Representação 
esquemática do princípio de Mn

2+
-Phos-tag

TM
 SDS-PAGE (Retirada e modificada de Kinoshita, Kinoshita-

Kikuta e Koike, (2009)). 
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Para avaliar níveis de fosforilação de maspina na glândula mamária lactante e 

em involução, 100 µg de extrato proteico das amostras nos estágios 1L, 10L, 20L, 1Inv 

e 5Inv foram avaliadas por gel SDS-PAGE 8% contendo 50 µM Mn2+-Phos-tagTM. As 

proteínas foram posteriormente detectadas através de immunoblot com anti-maspina.  

A Figura 10A, mostra dois tempos de exposição (maior/menor exposição). 

Podemos observar bandas com migração distinta em todos os estágios na maior 

exposição. A banda com maior mobilidade eletroforética corresponde à proteína não 

fosforilada, como indicado pela seta à direita da figura. Em 1L, 1Inv e 5Inv (colunas 2, 5 

e 6), observamos maiores níveis da banda de maspina não fosforilada quando 

comparada as bandas equivalentes nos estágios 10L e 20L (colunas 3 e 4). Essa 

observação está em perfeito acordo com o aumento das bandas de maspina fosforilada 

em 10L e 20L (setas à direita). Para quantificar essa variação dos níveis de fosforilação 

de maspina, a membrana foi reincubada com anti-HSP90, uma proteína que não sofre 

fosforilação (YANG et al., 2010) (Figura 10B). Esses dados demonstram que na fase de 

lactação os níveis de fosforilação de maspina são muito maiores do que na involução. 

Este resultado mostra que fosfoformas de maspina estão presentes em todos os 

estágios da lactação e da involução, mas possuem níveis de fosforilação distintos no 

início da lactação e na involução comparado ao meio e ao fim da lactação, 

corroborando com o resultado anterior obtido pela análise das formas de maspina por 

2D-SDS-PAGE (Figura 8), reforçando a hipótese de que as formas anteriormente 

observadas correspondem a fosfoformas de maspina. É importante mencionar, porém, 

que existe a possibilidade das variantes de maspina presentes no resultado de 2D-

SDS-PAGE serem produtos de outras modificações pós-traducionais que conferem 

carga negativa a estas.  Para testar essa possibilidade outros ensaios serão 

necessários. 
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Figura 10 - Identificação de fosfoformas de maspina nas fases de lactação e involução da glândula 
mamária murina. A.100 µg de amostra nos estágios 1L, 10L, 20L, 1 Inv e 5 Inv do desenvolvimento da 
glândula mamária murina correram num gel SDS-PAGE 8% contendo 50 µM de Phos-tag. Immunoblot 
com anti-maspina Sigma 32. Maspina recombinante (Sigma SRP3108) foi usada como controle não 
fosforilado. B. A quantificação das bandas fosforiladas e não fosforiladas foi realizada pelo programa 
ImageJ e a razão da quantificação destas  por  HSP90 está representada no gráfico.  
 

 

4.3 Caracterização da localização subcelular de maspina na glândula mamária                              
murina 

 

Diferentes trabalhos já mostraram que maspina possui diversas localizações 

subcelulares e que sua localização nuclear ou citoplasmática indica um bom ou mau 

prognóstico do câncer, respectivamente (BAILEY et al., 2006; MARIONI; STAFFIERI; 

BLANDAMURA, 2010; MOHSIN et al., 2003; SOOD et al., 2002). O trabalho realizado 

por Longhi e Cella (2012) mostrou em MCF-10A uma interessante correlação entre a 

fosforilação de maspina e a localização subcelular desta proteína, onde maspina 
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fosforilada está presente predominantemente no citoplasma. Para verificar se há a 

mesma correlação entre a fosforilação de maspina e a localização subcelular desta na 

glândula mamária murina, utilizamos cortes de 5 µm de tecido mamário lactante (10L e 

20L), onde maspina está muito fosforilada, e de glândula mamária involuindo (1Inv e 

5Inv), onde maspina está pouco fosforilada. Estes cortes foram analisados por 

imunofluorescência com anti-maspina.  

Maspina está expressa tanto nas células epiteliais quanto nas mioepiteliais 

alveolares (Figura 11, A e C, seta azul). A localização citoplasmática de maspina pode 

ser observada em todos os estágios avaliados (Figura 11, A-H). Já a marcação nuclear 

foi encontrada em três formas distintas de distribuição: núcleo negativo para maspina 

(Figura 11, setas brancas), núcleo parcialmente positivo (quando ainda é possível 

delimitar o núcleo) (Figura 11, cabeça de seta branca) e núcleo positivo (quando o 

núcleo está completamente marcado) (Figura 11, cabeça de seta amarela). A contagem 

dos núcleos negativos e positivos (que inclui tanto núcleos positivos quanto 

parcialmente positivos) revelou que a porcentagem de núcleos positivos para maspina 

aumentam levemente ao final da lactação, mas aumenta drasticamente na involução 

(Figura 11, I). O acúmulo de maspina no núcleo na involução pode ser melhor 

visualizado nas projeções ortogonais criadas a partir de z-stacks contendo 17 imagens 

adquiridas num intervalo de 1 µm (Figura 11, L-M, cabeça de seta vermelha). Em suma, 

os dados apresentados aqui mostram que a porcentagem de núcleos positivos na 

involução é quase duas vezes maior do que na lactação, mostrando que na fase de 

involução a translocação de maspina para o núcleo é importante para esta fase. 
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Figura 11 - Localização subcelular de maspina nas fases de lactação e involução da glândula 
mamária murina. Cortes de glândula mamária murina nos estágios 10L (A, B e J), 20L (C, D e K), 1Inv 
(E, F e L) e 5Inv (G, H e M) submetidos a imunofluorescência com anti-maspina Sigma 32 (vermelho), 
para a marcação do núcleo foi usado DAPI (azul). Nas imagens de A-H, setas azuis apontam células 
epiteliais luminais e mioepiteliais, os núcleos negativos (setas brancas), positivos (setas amarelas) e 
parcialmente positivos (cabeça de seta branca) para maspina também são apontados. Em I, a 
porcentagem de núcleos negativos e positivos (incluindo os parcialmente positivos) para maspina em 
cada estágio analisado da lactação e involução está representado graficamente.  Projeções ortogonais 
realizadas a partir de imagens z-stack confocal mostram os núcleos negativos para maspina na lactação 
(J-K, cabeça de seta azul) e núcleos positivos na involução (L-M, cabeça de seta vermelha).  
Barra de escala: 20 µm (A, C, E e G); 10 µm (J-M).  

 

 

No início da involução, o acúmulo de leite no interior dos alvéolos desencadeia a 

morte celular (LI et al.,1997). Neste ponto, os glóbulos de gordura do leite são captados 

pelas células luminais dos alvéolos e metabolizados em ácidos graxos livres, os quais 

levam a permeabilização da membrana lisossomal, a liberação de catepsinas e a morte 

celular desencadeada por lisossomos (KREUZAULER et al., 2010; SARGEANT et al., 

2014). A catepsina D, a qual é encontrada no vacúolo citoplasmático e também cliva 

histona H3 no núcleo, foi apontada como um iniciador da involução da glândula 

mamária (KHALKHALI-ELIS et al., 2014). Como maspina aumenta a sensibilidade das 

células a morte (LATHA et al., 2005; LIU, J et al., 2004) e se liga a catepsina D 

(KHALKHALI-ELIS; HENDRIX., 2007), nossos dados suportam a hipótese do papel de 

maspina no processo de involução. Para responder essa hipótese outros experimentos 

são necessários, como a deleção de maspina nessa fase do desenvolvimento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Em resumo, os resultados apresentados neste trabalho mostram que maspina 

está expressa de forma distinta nas diferentes fases do desenvolvimento da glândula 

mamária murina, aumentando os níveis de expressão ao final da gestação e voltando a 

diminuir no estágio mais avançado da involução. Essa variação nos níveis de maspina 

sugere que sua expressão esteja sob controle hormonal. Verificamos ainda que 

maspina possui diversas formas nas fases de lactação e involução e que pelo menos 

parte dessas formas são produtos de fosforilação.  Além disso, assim como em MCF-

10A, é notável a correlação entre a fosforilação de maspina e sua localização 

predominantemente citoplasmática nas células epiteliais da glândula mamária murina 

na fase de lactação.  
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