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RESUMO 
 

SMUCZEK, B. Peptídeo C16, derivado da laminina, regulando a expressão de 
potenciais biomarcadores do câncer de mama. 2014. 86 f. Dissertação (Mestrado 
em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
O câncer de mama é um importante problema de saúde pública. O microambiente 
onde as células cancerígenas se encontram possui um importante papel no processo 
de tumorigenesis e progressão tumoral. Nosso laboratório estuda a laminina e seus 
peptídeos bioativos na biologia tumoral. Em estudo anterior, nós demonstramos que 
o peptídeo C16, derivado da laminina, regula a expressão gênica das células MDA-
MB-231 derivadas de câncer de mama. C16 estimulou a expressão gênica de GPNMB 
e SPOCK1. Neste trabalho, avaliamos o efeito do peptídeo C16 nos níveis 
moleculares de GPNMB e SPOCK em células derivadas de câncer de mama MDA-
MB-231, MCF-7 e células de mama normal MCF-10A. As linhagens foram tratadas 
com C16 e os níveis de GPNMB e SPOCK avaliados através de “immunoblot”. C16 
aumentou os níveis moleculares de GPNMB e SPOCK nas células MDA-MB-231 e 
MCF-7 comparado com as células controle MCF-10A. Para correlacionar a expressão 
molecular com função, avaliamos se C16 regularia a invasão nas três linhagens 
celulares. Ensaios em Câmara de Boyden com Matrigel indicou que C16 aumenta 
significantemente a invasão de células MDA-MB-231. Além disso, o silenciamento de 
GPNMB por RNAi diminuiu a invasão celular desencadeada por C16. 
Contextualizando os resultados obtidos in vitro com resultados in vivo, estudamos o 
potencial papel de GPNMB e SPOCK como biomarcadores tumorais através da 
imunodetecção destas moléculas em lâminas de “tissue microarrays”. Quantificação 
imunohistoquímica da região marcada para GPNMB e SPOCK foram 
significantemente maiores em câncer de mama comparado com o tecido normal. Nós 
concluímos que o peptídeo C16 derivado da laminina regula os níveis moleculares de 
GPNMB e SPOCK em células derivadas de câncer de mama. C16 e GPNMB podem 
cooperar regulando a invasão das células MDA-MB-231. GPNMB e SPOCK 
apresentaram aumento nos níveis moleculares em câncer de mama comparado a 
mama normal. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama, matriz extracelular, laminina, peptídeo C16. 
GPNMB, SPOCK. 
 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

SMUCZEK, B. The laminin-derived peptide C16 regulates expression of potential 
biomarkers of breast cancer. 2014. 86 p. Masters Thesis (Cell and Tissue Biology) 
- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
Breast cancer is an important public health problem. The microenvironment in which 
cancer cells are found plays an important role in tumorigenesis and tumor progression. 
Our laboratory studies the role of laminin and its bioactive peptides in tumor biology. 
We have previously found that the laminin-derived peptide C16 regulates differential 
gene expression in MDA-MB-231 cells derived from breast cancer. C16 stimulated 
gene expression of GPNMB and SPOCK1. In this study, we evaluated the effect of 
peptide C16 in molecular levels of GPNMB and SPOCK in breast cancer cell lines, 
such as MBA-MB-231, MCF-7 and normal breast cells MCF-10A. Cell lines were 
treated with C16, and the expression of GPNMB and SPOCK analyzed by immunoblot. 
C16 increased expression of GPNMB and SPOCK in both MDA-MB-231 and MCF-7 
cells compared to MCF-10A control cells. To correlate molecular expression with 
function, we analyzed whether C16 would regulate invasion in all cell lines. Assays in 
Boyden chambers coated with Matrigel indicated that C16 significantly increased MDA-
MB-231 cell invasion. In addition, depletion of GPNMB by siRNA decreased C16-
induced cell invasion. In order to contextualize in vivo our results in vitro, we studied 
the potential role of GPNMB and SPOCK as tumor biomarkers through immunostaining 
of these molecules in tissue microarrays. Quantitative immunohistochemistry showed 
that GPNMB and SPOCK staining were significantly higher in breast cancer compared 
to normal tissue. We concluded that laminin-derived peptide C16 regulates molecular 
expression of GPNMB and SPOCK in breast cancer cells. C16 and GPNMB may 
cooperate to regulate invasion of MDA-MB-231 cells. GPNMB and SPOCK presented 
increased expression in breast cancer in vivo compared to normal breast tissue 
 
Keywords: Breast Cancer, extracellular matrix, laminin, C16 peptide, GPNMB, 
SPOCK. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os tumores de mama são o segundo tipo de câncer mais frequente na 

população mundial, apresentando alta taxa de mortalidade, sendo que o gênero 

feminino é o mais acometido por esta neoplasia (BATISTON, 2011). No Brasil, o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que no ano de 2014, 57.120 casos novos 

de tumores de mama serão diagnosticados, representando o tipo de câncer não 

cutâneo mais frequentemente diagnosticado. Observou-se também um aumento de 

7,2 % em relação à estimativa do ano de 2012 (INCA, 2014). 

A etiologia do câncer de mama ainda não foi revelada. Sabemos que alguns 

fatores, como incidência de radiações nocivas, produtos químicos teratogênicos, 

idade, peso e taxas hormonais, têm relevante influência na ocorrência de tumores de 

mama (BATISTON, 2011; RONCO; DE STEFANI; DENEO-PELLEGRINI, 2012). 

Variações nos níveis hormonais causadas pela menarca precoce em meninas com 

idade de 11 anos ou inferior também contribuem para o aumento da incidência desses 

tumores (FRAZIER; ROSENBERG, 2013). 

Um conjunto complexo de alterações moleculares está envolvido no processo 

de tumorigênese e desenvolvimento tumoral. Tais alterações podem conferir às 

células tumorais maior potencial proliferativo, evasão à apoptose, angiogênese 

sustentada e capacidade de invadir e formar metástases (HANAHAN; WEINBERG, 

2011). Sua progressão ocorre por estágios clínico-patológicos definidos, onde há 

início da hiperplasia epitelial atípica, seguida por carcinoma in situ e posteriormente 

por carcinoma invasivo, levando à doença metastática (BECKMANN et al., 1997). 

Além das alterações adquiridas pelas células neoplásicas, o microambiente onde elas 

se encontram também desempenha importante papel no processo de tumorigênese. 

Dentre os componentes que fazem parte deste microambiente, a matriz 

extracelular (MEC) tem relevante importância. Esta é formada por uma complexa rede 

de moléculas que compõem os espaços extracelulares, sendo basicamente composta 

de colágenos, proteoglicanos e glicoproteínas (KIM; TURNBULL; GUIMOND, 2011). 

A MEC influencia na progressão tumoral por conter enzimas proteolíticas, 

citocinas e moléculas regulatórias que podem estimular a progressão tumoral 

(LUKASHEV; WERB, 1998). Entre o epitélio e o tecido conjuntivo, a MEC forma a 

lâmina basal, estrutura delgada constituída por laminina, colágeno tipo IV, nidogênio 

e perlecan (AUMAILLEY et al., 2005). 
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Na lâmina basal, um dos principais componentes são as moléculas de laminina, 

compostas por três cadeias polipeptídicas α, β e γ. Até o momento, já foram 

identificadas 16 isoformas de laminina, que são originadas da combinação das 5 

cadeias α, 3 cadeias β e 3 cadeias γ (AUMAILLEY, 2013). A laminina-111 é um 

heterodímero composto pelas cadeias α1, β1 e γ1, que já foi associado com adesão 

celular, secreção de proteases e metástases em células tumorais (GAMA-DE-SOUZA 

et al., 2008; KURATOMI et al., 2002). 

As lamininas podem regular diversos processos biológicos associados ao 

câncer. Dentre esses processos, destacam-se proliferação celular, apoptose, 

diferenciação, (DALEY; PETERS; LARSEN, 2008) angiogênese, migração celular, 

invasão e metástase (ECCLES; WELCH, 2007). Parte desta regulação se dá através 

da modulação da expressão gênica (BLUM; ZEIGLER; WICHA, 1989), resultado da 

sinalização celular dependente da interação de proteínas da MEC com receptores 

celulares, principalmente integrinas (JONES; COHEN; CHAMBERS, 2002). 

A laminina, assim como outras moléculas da matriz, possui sítios funcionais 

escondidos em sua estrutura íntegra e que não são expostos a menos que a molécula 

sofra mudança conformacional ou clivagem por proteases. Tais processos promovem 

a liberação de fragmentos e/ou peptídeos biologicamente ativos (FREITAS et al., 

2004; SCHENK; QUARANTA, 2003). 

Entre os peptídeos derivados da laminina que possuem atividade biológica está 

o peptídeo C16 (KAFDITYVRLKF). O peptídeo C16 (cadeia γ1, laminina-111) auxilia 

na adesão celular (NOMIZU et al., 1997), promove angiogênese (PONCE; NOMIZU; 

KLEINMAN, 2001) e também induz a secreção de metaloproteinases (KURATOMI et 

al., 2002; SIQUEIRA, 2014; NASCIMENTO, 2011). 

Estudo realizado em nosso Laboratório verificou que o peptídeo C16, localizado 

no braço curto da cadeia gama1 da laminina-111, influencia a expressão gênica de 

células derivadas de carcinoma ductal invasivo de mama (MDA-MB-231). Esse 

peptídeo estimulou, entre outros, a expressão dos genes GPNMB e SPOCK1 (DE 

SOUZA SANTOS, 2011). 

O gene GPNMB codifica a proteína transmembrana GPNMB (osteoactivina), a 

qual está associada à maior migração celular, invasão, angiogênese e metástase de 

células de câncer de mama para tecido ósseo (ROSE et al., 2007). A expressão de 
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GPNMB confere às células tumorais características osteomiméticas, permitindo seu 

crescimento no tecido ósseo (ROSE et al., 2007). 

SPOCK1 codifica um proteoglicano secretado denominado SPOCK ou 

testicam-1 (BERGER et al., 2011), cujo core proteico é semelhante à proteína SPARC 

(osteonectina). Acredita-se que a expressão do gene SPOCK1 esteja associada à 

adesão e migração celular (CHARBONNIER et al., 1998; GIUSTI et al., 2006). O 

aumento da expressão de SPOCK1 já foi associado à maior potencial metastático em 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (ROEPMAN et al., 2005) e ao câncer 

gástrico (MARIMUTHU et al., 2011). 

C16 induz aumento na expressão dos genes GPNMB e SPOCK1 em linhagens 

tumorais de mamárias (DE SOUZA SANTOS, 2011). No entanto o efeito desse 

peptídeo nos níveis das moléculas codificadas por GPNMB e SPOCK1 ainda não 

foram estudadas. Também acreditamos ser interessante avaliar os efeitos funcionais 

de C16 em linhagens mamárias, em especial no que diz respeito à invasividade 

tumoral. Por último, investigaremos o papel de GPNMB e SPOCK como 

biomarcadores em câncer de mama. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Na revisão de literatura, serão abordados os seguintes temas relacionados a 

esta dissertação: O câncer de mama, matriz extracelular e lâmina basal, laminina e 

seus peptídeos bioativos, peptídeo C16, GPNMB e SPOCK. 

 

2.1 O câncer de mama 

 

2.1.1 Epidemiologia e fatores de risco associados ao câncer de mama 
 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado e é 

conhecido por liderar o número de mortes entre as mulheres, chegando a 23% das 

mortes ocasionadas por todos os tipos de câncer (JEMAL et al., 2011). Segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2014, são esperados 57.120 casos novos de 

câncer de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. As 

taxas de incidência do câncer de mama variam entre as diferentes regiões do mundo, 

as maiores em 2012 foram na Europa Ocidental (96/ 100 mil) e as menores taxas 

foram na África Central e na Ásia Oriental (27/ 100 mil) (INCA, 2014). 

A sobrevida vem aumentando nos últimos 40 anos nos países desenvolvidos e 

hoje a taxa de sobrevida ultrapassa 80% dos casos nos primeiros cinco anos. Nos 

países em desenvolvimento os valores são entre 50% e 60% (INCA, 2014). Há um 

aumento constante dos casos de incidência do câncer de mama, entretanto, também 

foi verificado que nos últimos anos houve uma diminuição da mortalidade causada 

pela neoplasia. Este fato deve-se as técnicas de rastreamento, como a mamografia, 

detecção precoce, assim como o aumento do conhecimento na biologia tumoral 

(SCHMITT, 2006). 

Ainda é desconhecida a etiologia específica do câncer de mama, mas sabemos 

que alguns fatores têm relevante influência como, gênero, idade, taxas hormonais 

(menarca precoce e menopausa tardia), histórico familiar, incidência de radiações 

nocivas, produtos químicos teratogênicos e peso (BATISTON, 2011; RONCO; DE 

STEFANI; DENEO-PELLEGRINI, 2012). 

O gênero é o primeiro fator de risco de desenvolvimento do câncer de mama, 

segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (“National Cancer 
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Institute” - NCI) somente 1% dos casos ocorrem no gênero masculino 

(http://www.cancer.gov/). 

No câncer de mama a idade influencia a incidência. Estudos têm demonstrado 

que a incidência do câncer de mama em idade jovem é menor, porém, quando a 

neoplasia ocorre nessa faixa etária o prognóstico é pior (BEADLE; WOODWARD; 

BUCHHOLZ, 2011). Nas mulheres idosas a frequência do câncer de mama é maior, 

mas geralmente não são tão agressivos quanto em jovens (BATISTON, 2011). Os 

elevados níveis hormonais que ocorrem em situações de menstruação por longo 

período estão ligados ao aumento da incidência desta neoplasia (MSOLLY; GHARBI; 

BEN AHMED, 2013; RONCO; DE STEFANI; DENEO-PELLEGRINI, 2012). Nessas 

situações de menstruação por longo período destacam-se menarca precoce, 

nuliparidade e menopausa tardia (WIDSCHWENDTER et al., 2013). Os hormônios 

esteróides são importantes no câncer de mama porque apresentam efeito mitogênico, 

induzindo nas células tumorais a expressão de genes envolvidos com o ciclo celular 

(KNUTSON; LANGE, 2014). 

Aproximadamente 20% a 25 % dos pacientes com câncer de mama possuem 

um histórico familiar positivo. Contudo, mutações genéticas são responsáveis por 

apenas 5% a 10% dos casos de câncer de mama (SHAH; ROSSO; NATHANSON, 

2014). Deleção em alelos de predisposição de alto risco, conferem elevado risco no 

desenvolvimento do câncer de mama, como as mutações estão nos genes BRCA 1 e 

BRCA 2 (GREEN, 2013). Mulheres com mutações nos genes BRCA 1 ou BRCA 2 têm 

um risco significativamente maior de desenvolver câncer de mama. (SHAH; ROSSO; 

NATHANSON, 2014; BATISON, 2011). Genes como BRCA 1 e BRCA 2 codificam 

proteínas supressoras de tumor que, quando mutados, deixam de exercer as suas 

devidas funções, sendo responsáveis por uma taxa de 60% de carcinoma de mama 

hereditário (GREEN, 2013). 

Radiações ionizantes afetam diretamente ou indiretamente o genoma da célula 

irradiada causando assim uma ou mais mutações (GREEN, 2013). Estas mutações 

levam a ativação de genes de crescimento celular, evasão a apoptose, podendo iniciar 

a ativação de células pré-cancerígenas. As mudanças essenciais necessárias para a 

malignidade incluem a ativação de oncogene, perda de ambas as cópias de genes 

supressores de tumor (entre eles BRCA 1 e BRCA 2) e aquisição de mutações 

necessárias para a invasão e metástase celular (DALEY; PETERS; LARSEN, 2008; 



25 

 

 

 

GREEN, 2013). Efeitos da radiação no desenvolvimento do câncer de mama foram 

observados no Japão após o ataque nuclear em Hiroshima e Nagasaki onde 

positivamente ocorreu o desenvolvimento da neoplasia em menores de 35 anos após 

exposição à radiação (SHAH; ROSSO; NATHANSON, 2014). 

Evidências sugerem também uma relação entre o uso da terapia de reposição 

hormonal e o aumento do risco do câncer de mama. (SHAH; ROSSO; NATHANSON, 

2014). Estudos recentes demonstram que há um aumento do número de pacientes 

com câncer de mama após terapia de reposição hormonal.  Nesses casos, o risco de 

aumento desta neoplasia chega a 2,3% a cada ano de uso da reposição hormonal 

(HENDERSON; FEIGELSON, 2000). 

Mudança do peso corporal afeta a incidência do câncer de mama. Dados 

clínicos e epidemiológicos demonstram que quando há um aumento de peso no 

indivíduo há um aumento do risco no surgimento de câncer de mama (BATISTON, 

2011). Por outro lado, quando há uma diminuição do peso do indivíduo há uma 

diminuição do risco de câncer de mama (PLAYDON; MATTHEWS; THOMPSON, 

2013). Hiperinsulinemia tem se mostrado como um fator de risco independente para 

o câncer de mama em mulheres pós-menopausa não diabéticas obesas, uma vez que 

a insulina promove a proliferação celular do câncer de mama o que poderia explicar a 

relação entre a obesidade e o câncer de mama (SHAH; ROSSO; NATHANSON, 

2014). 

 

2.1.2 Glândula mamária normal, origem e progressão do câncer de mama 

 

Para compreendermos a origem e progressão do câncer de mama, é preciso, 

primeiramente, entender como está organizado o tecido glandular mamário normal. 

Localizada sob o músculo superior na parede torácica superior a mama é 

composta de epitélio especializado e estroma. Este epitélio forma ductos ramificados 

a partir do mamilo, os quais se estendem por um estroma formado por tecido adiposo 

e tecido conjuntivo fibroso (COTRAN, 2005). 

Na mama o epitélio estratificado queratinizado da pele sobrejacente segue 

dentro dos ductos e então muda abruptamente para um epitélio cuboide estratificado. 

Um tampão de queratina geralmente é encontrado no orifício do ducto. A parte da pele 

areolar que circunda é pigmentada e sua sustentação se dá pela presença de 
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musculatura lisa. A sucessiva ramificações dos ductos grandes leva à unidade 

ductolobular terminal (UDLT). A UTDL, também conhecida como lóbulo mamário, 

representa a porção secretória da glândula e, por isto, é considerada a unidade 

anátomo-funcional da mama. Na mulher adulta, as ramificações do ducto se 

diferenciam em aglomerados de pequenos ácinos, formando lóbulos. Um lóbulo 

consiste em vários ductos intralobulares que se unem em um ducto interlobular 

terminal. Cada lóbulo é imerso em tecido conjuntivo intralobular frouxo e muito 

celularizado, sendo que o tecido conjuntivo interlobular que separa os lóbulos é mais 

denso e menos celularizado. Cada sistema ductal ocupa tipicamente um quarto da 

mama e sobrepõem-se extensivamente sobre outros (COTRAN, 2005; JUNQUEIRA, 

2013). 

Em mama normal, lóbulos e ductos são formados por dois tipos diferentes de 

células. Primeiro é uma camada inferior, plana e descontínua de células contrateis 

contendo miofilamentos (células mioepiteliais) que ficam sobre a membrana basal. 

Essas células ajudam na liberação do leite durante a lactação e têm importante papel 

na manutenção da estrutura e função normais do lóbulo e da membrana basal. Os 

lóbulos são formados por células epiteliais arredondadas que durante o processo de 

amamentação tornam-se células cuboides devido a ação dos hormônios. Os lóbulos 

estão confinados por estroma mamário específico hormonalmente responsivo 

(COTRAN, 2005; JUNQUEIRA, 2013). 

A mama não está completamente formada após nascimento. Alterações 

cíclicas durante a vida reprodutiva da mulher levam a evolução da mama. Por outro 

lado, na menopausa ocorre involução da glândula. As glândulas mamárias sofrem 

intenso crescimento durante a gravidez por ação sinérgica de vários hormônios, 

principalmente estrógenos, progesterona, prolactina e lactogênio placentário humano 

(COTRAN, 2005; JUNQUEIRA, 2013). 

Como em outras células glandulares epiteliais, assim como a glândula 

mamária, têm inúmeras e distintas características histológicas incluindo morfologia 

polarizada, adesão célula-célula e célula-lâmina basal. O desenvolvimento e 

manutenção desta polarização celular é crítica para a funcionalidade das células 

epiteliais. Entretanto, nos carcinomas ocorre quebra desta estrutura organizada 

(DEBNATH; MUTHUSWAMY; BRUGGE, 2003). 
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Os carcinomas de mama têm sua origem em uma célula do epitélio glandular 

mamário que adquire uma ou mais mutações em genes que controlam programas 

essenciais, como proliferação, morte e diferenciação celular. Por apresentar vantagem 

seletiva, a célula transformada é selecionada e passa por uma expansão clonal, sendo 

que cada uma de suas células-filha tem o potencial de adquirir novas alterações 

moleculares. Os sucessivos eventos de alteração molecular, seleção e expansão 

clonal levam a um acúmulo de modificações genéticas e epigenéticas, induzindo a 

progressão tumoral (AXELROD; AXELROD; PIENTA, 2006). Ao final do processo de 

evolução tumoral, as células tumorais podem apresentar as seguintes características, 

como, potencial replicativo ilimitado, autossuficiência em fatores de crescimento, 

insensibilidade a fatores antiproliferativos, evasão à apoptose, angiogênese 

sustentada e invasão tecidual e metástase (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

A progressão do câncer de mama pode se dar através de estágios clínico-

patológicos definidos, começando com hiperplasia epitelial atípica, progredindo para 

carcinoma in situ, seguido por carcinoma invasivo e culminando com doença 

metastática (BECKMANN et al., 1997). 

Hiperplasia atípica de mama é caracterizada pela proliferação de células 

epiteliais divididas em hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobular atípica, onde seu 

diagnostico se dá geralmente através de biópsias. A hiperplasia atípica é uma 

proliferação celular sem aspectos qualitativos e quantitativos onde forma uma lesão 

considerada pré-maligna associada com um alto risco de surgimento do câncer de 

mama, incluindo carcinoma in situ (COTRAN, 2005; SANTISTEBAN et al., 2010). 

O carcinoma ductal in situ é composto de uma população de células malignas 

seja células provenientes do ducto ou células provenientes do lóbulo que estão 

limitadas pela lâmina basal. O carcinoma ductal in situ é uma proliferação clonal e 

envolve em geral, somente um único sistema ductal. Entretanto as células podem se 

propagar através dos ductos e formar uma nova lesão envolvendo todo o setor da 

mama (COTRAN, 2005). 

Quando não diagnosticado anteriormente com a triagem mamográfica, o 

carcinoma invasivo apresenta-se como uma massa palpável de consistência firme. 

Nos casos de grandes tumores, os carcinomas invasivos podem instalar-se na parede 

torácica ou formar uma depressão na pele. Morfologicamente a lesão é bem 
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visualizada à mamografia e manifesta-se por densidade irregular e microcalcificações 

frequentes (COTRAN, 2005; DE SOUZA SANTOS, 2011). 

Os carcinomas de mama disseminam-se por invasão local, linfática ou 

hematogênica. Apesar dos recentes avanços no diagnóstico precoce e estratégias de 

tratamento, o câncer de mama ainda é a principal causa de morte entre as mulheres, 

relacionando aproximadamente 40% de reincidência da doença através da metástase. 

Os locais favoráveis à disseminação são pulmões, ossos, fígado, adrenais, cérebro e 

meninges (CABINAKOVA; TESAROVA, 2012; COTRAN, 2005; DE SOUZA SANTOS, 

2011). 

A tabela a seguir mostra os diferentes tipos de neoplasias de mama, de acordo 

com a classificação proposta pela OMS, em 2012. 
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Tabela 1 - classificação morfológica dos diversos tipos de câncer de mama: 

 

FONTE: Classificação dos tumores de mama segundo a OMS. (Adaptado por 

LAKHANI, 2012 e GIOBBI, 2012). 

Além da classificação morfológica o câncer de mama também possuí uma 

classificação molecular. Clinicamente os níveis proteicos dos receptores de estrogênio 

alfa (ERα), receptor de progesterona (PR) e receptor de fator de crescimento HER2 

(“human epidermal growth factor receptor 2”) são utilizados como os primeiros 

biomarcadores para tratamento no câncer de mama. (KNUTSON; LANGE, 2014). 
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Sendo assim, o câncer de mama é caracterizado em quatro grupos principais: luminal 

A, luminal B, HER2 e “basal-like” (RIVENBARK; O'CONNOR; COLEMAN, 2013). 

Tumores do tipo luminal A, são característicos pelos altos níveis de receptores 

para ER e PR e ausência de HER2. Neoplasias do tipo luminal B usualmente possuem 

altos níveis de receptores para ER, entretanto os níveis de PR são reduzidos; e 

presença de HER2 (RIVENBARK; O'CONNOR; COLEMAN, 2013). O subtipo 

molecular HER2 exibe um alto nível desse receptor, e níveis baixos ou ausentes de 

ER e PR. Tumores de mama tipo “basal-like” raramente apresentam receptores para 

ER, PR ou HER2 (KNUTSON; LANGE, 2014), sendo chamados também de câncer 

triplo-negativo. 

Aproximadamente 75% de todos os tumores de mama são identificados como 

luminal A ou luminal B. Câncer de mama do tipo “basal-like” representa 

aproximadamente 15% de todos os tipos de cânceres de mama.  Esse subtipo 

molecular possui alta taxa de proliferação celular e prognóstico extremamente pobre 

(RIVENBARK; O'CONNOR; COLEMAN, 2013). 

Além da classificação morfológica e molecular, os tumores de mama também 

possuem a classificação baseada no sistema clínico universal TNM. Onde a letra T 

representa o tamanho do tumor medido em centímetros, a variação crescente do 

tumor é representada por números de 0 a 4. A letra N é utilizada para demonstrar a 

presença ou ausência de metástase nos linfonodos, podendo estar presente em 

linfonodos locais ou distante da lesão primária, a variação do tamanho e expansão 

desta metástase nos linfonodos é dada pela numeração que segue de 0 a 3. Por fim 

a letra M é utilizada para identificar se há presença de metástase a distância 

(designada como M1) ou ausência (designada como M0) (INCA, 2014). A tabela a 

seguir mostra essa a classificação por estagiamento: 
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Tabela 2 - Classificação de Tumores malignos de câncer de mama por estádios. 

 

FONTE: TNM Classificação de Tumores Malignos (INCA, 2014). 

 

2.2 Matriz extracelular e a lâmina basal. 

 

2.2.1 Matriz extracelular 

A matriz extracelular (MEC) presente nos tecidos possui componentes que tem 

relevante importância na biologia dos tecidos assim como no câncer de mama. Este 

microambiente é formado por uma complexa rede macromolecular tridimensional 

presente nos espaços extracelulares (LIU; XU, 1996).  

A matriz extracelular pode ser dividida em matriz intersticial e lâmina basal. 

Aqui, abordaremos aspectos gerais da matriz extracelular, já a lâmina basal, uma 

especialização da MEC, será discutida no tópico a seguir. 

A função da MEC não é somente estrutural mas também têm função de 

comunicação e instrução aos tecidos e as células. A matriz extracelular transmite 
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sinais das células para a MEC e vice e versa. Tais sinais regulam adesão celular, 

migração, proliferação, diferenciação e sobrevivência (LU; WEAVER; WERB, 2012; 

SCHENK; QUARANTA, 2003). Cada tecido possui uma MEC específica e importante, 

sendo secretada localmente por células como fibroblastos, células epiteliais, 

adipócitos e células endoteliais (FRANTZ; STEWART; WEAVER, 2010). A MEC 

exerce relevantes funções biofísicas e bioquímicas nas células e tecidos (FRANTZ; 

STEWART; WEAVER, 2010).  

A MEC é uma rede tridimensional formada por moléculas como, colágeno, 

elastina, fibronectina, laminina, proteoglicanos, fatores de crescimento, 

glicosaminoglicanos (GAGs) e polissacarídeos com diferentes propriedades físicas e 

bioquímicas (HYNES; NABA, 2012). Devido ao grande tamanho e a presença de 

vários sítios de ligação das moléculas presentes na MEC, uma única molécula pode 

exercer mais de uma função ao mesmo tempo (FRANTZ; STEWART; WEAVER, 

2010; SCHENK; QUARANTA, 2003). 

O colágeno é a proteína mais abundante nos mamíferos, até o momento são 

conhecidas 28 isoformas de colágeno codificadas por 45 genes em humanos. 

Formado por pelo menos um domínio triplo-helicoidal, sua principal característica é 

conter o aminoácido glicina repetido a cada terceira posição da sequência em sua 

estrutura molecular (RICARD-BLUM, 2011). Colágenos em humanos são agrupados 

em isoformas e numerados, levando a uma classificação molecular dependendo da 

sua estrutura e função podendo ser divido em, colágenos formadores de longas fibras, 

colágenos associados a fibrilas, colágenos que formam redes e colágeno de 

ancoragem. O colágeno tem papel estrutural e contribui com propriedades mecânicas, 

organização e forma dos tecidos além de interagir com as células através de 

receptores levando a adesão celular, angiogênese e desenvolvimento (BLUM; 

ZEIGLER; WICHA, 1989; HYNES; NABA, 2012; SINGH et al., 2012). 

Associado com as fibras de colágeno presente na MEC podemos encontrar as 

fibras de elastina, que fornecem elasticidade aos tecidos incluindo artérias, pulmão, 

tendão, pele e cartilagem elástica (WISE; WEISS, 2009). A elastina é secretada como 

tropoelastina (precursor da elastina) pelas células presentes na MEC. Essa secreção 

ocorre sobre molde fibrilina presente no tecido.  Em seguida são formadas redes de 

elastina, dependentes de ligações cruzadas por pontes de desmosina e a 

isodesmosina. Nessas pontes são formadas ligações covalentes entre resíduos de 
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lisina, que são responsáveis pela consistência elástica da molécula (FRANTZ; 

STEWART; WEAVER, 2010; WISE; WEISS, 2009). 

Os proteoglicanos consistem de um core proteico linear, onde estão 

covalentemente ligados a cadeias carregadas negativamente de polissacarídeos 

conhecidos como glicosaminoglicanos (GAGs), (IOZZO; BOLENDER; WIGHT, 1982). 

Os proteoglicanos são compostos por cadeias repetidas de dissacarídeos e entre os 

subtipos de GAGs, podendo ser associado com um ou mais tipos das seguintes 

cadeias de GAGs; sulfato de dermatam, sulfato de condroitim, sulfato de queratam e 

sulfato de heparam (IOZZO, 1984). Por serem carregados negativamente, os GAGs 

atraem cátions, principalmente Na+, além de grande quantidade de moléculas de 

água. Além de atuar como componentes estruturais da matriz extracelular e de 

ancorar células a matriz, tanto os proteoglicanos de superfície quanto aqueles 

presentes na matriz extracelular ligam-se a fatores de crescimento, tal como TGF-β 

(“transforming growth factor beta” – TGF-β) (ELFENBEIN; SIMONS, 2010; IOZZO, 

1984; IOZZO; BOLENDER; WIGHT, 1982). 

A fibronectina é uma glicoproteína adesiva sintetizada pelos fibroblastos e 

algumas células epiteliais. Pode estar presente nas células e também no plasma. Essa 

molécula tem massa molecular de 222 a 240 kDa, sendo caracterizada por dímeros 

unidos por ponte dissulfeto. Cada dímero contém os módulos FN1, FN2 e FN3. 

Apresenta sítios de ligação para células (RGD), colágeno e glicosaminoglicanos. 

Interações nestes sítios auxiliam na organização da MEC intersticial, além de regular 

adesão e migração celular (FRANTZ; STEWART; WEAVER, 2010; HYNES; ZHAO, 

2000; RUOSLAHTI; ENGVALL, 1978). 

As células respondem a mudanças bioquímicas e mecânicas na MEC através 

de proteínas que interagem com a MEC e o citoesqueleto. Essas proteínas são 

denominadas integrinas (HYNES, 1987). Composto por duas subunidades, α e β, as 

integrinas funcionam como um elo transmembrânico que se liga, por meio de seu 

domínio extracelular as moléculas da MEC, e pelo seu domínio citoplasmático, a 

filamentos de actina. Com isto regulam adesão celular e geram sinalização celular de 

forma a integrar a célula a seu microambiente (HYNES, 2004; LU; WEAVER; WERB, 

2012). Há uma grande variedade de subtipos de integrinas, os quais apresentam 

preferências por ligantes distintos. As células de carcinoma podem modificar a 
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expressão destes subtipos, favorecendo a expressão daqueles que estimulam a 

evolução tumoral (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Embora conhecido como uma estrutura estável que tem um papel crucial na 

morfologia e manutenção do tecido, a MEC possui um papel versátil e dinâmico que 

é fundamental em vários aspectos da biologia celular. Através de meios diretos e 

indiretos, a MEC regula quase todo o comportamento celular e seu papel para o 

desenvolvimento é indispensável (LU; WEAVER; WERB, 2012). A adesão celular a 

MEC modula a expressão e o estado de funcionamento de inúmeros reguladores de 

ciclo celular, incluindo ciclinas dependentes de quinases como CDK2 e CDC2, ciclinas 

A, B, D e E, ciclinas dependentes de inibidores de kinases p21 e p27 e Rb 

(LUKASHEV; WERB, 1998). A MEC pode também é considerada um reservatório de 

fatores de crescimento e outros fatores que estão envolvidos no ciclo celular. Estes 

fatores, ao serem liberados, podem interagir com seus receptores celulares (DE 

SOUZA SANTOS, 2011; KIM; TURNBULL; GUIMOND, 2011). 

A formação e funcionamento normal dos tecidos multicelulares, necessita a 

correta expressão e função dos genes assim como as moléculas codificadas por estes 

genes uma vez que estes controlam as interações das células com a matriz 

extracelular. Mutações nos genes que codificam as proteínas da MEC e receptores 

podem levar ao desenvolvimento do câncer (LUKASHEV; WERB, 1998). 

 

2.3 Lâmina basal, laminina e seus peptídeos bioativos.  

 

2.3.1 A lâmina basal 

 

A lâmina basal é uma especialização da matriz extracelular que mede 20 a 100nm 

de espessura e encontra-se entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo 

subjacente. Presentes em vários tecidos como, células epiteliais, musculares, 

adiposas e Schwann (YURCHENCO, 2011).  

A lâmina basal é feita de diversas moléculas dependendo do tecido em qual está 

localizado. Devido à descoberta de novos componentes moleculares assim como as 

suas respectivas isoformas a complexidade na composição da lâmina basal tem 

aumentado consideravelmente, fornecendo um número impressionante de tecidos 

com lâminas basais específicas (KRUEGEL; MIOSGE, 2010). A secreção dos 
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componentes da lâmina basal é realizada pelas células epiteliais, musculares, 

adiposas e de Schwann em alguns casos, fibras reticulares que são produzidas por 

células do tecido conjuntivo estão intimamente associados à lâmina basal, 

constituindo a lâmina reticular. O termo membrana basal é utilizado para descrever a 

estrutura composta pela lâmina basal e fibrilas de ancoragem (BREITKREUTZ et al., 

2013; HASHMI; MARINKOVICH, 2011). 

A lâmina basal é definida morfologicamente por sua característica elétron-densa 

nas eletromicrografias e por sua composição bioquímica. Entre os principais 

componentes inclui o colágeno tipo IV, a laminina, o nidogênio (entactina) e o 

perlecam, um proteoglicano de heparam sulfato. A função da lâmina basal no 

desenvolvimento embrionário, homeostase dos tecidos e em doenças tem sido 

observado em vários estudos (HOHENESTER; YURCHENCO, 2013; KIM; 

TURNBULL; GUIMOND, 2011; KRUEGEL; MIOSGE, 2010). 

Estas moléculas possuem diferentes isoformas em sua estrutura, que permite a 

elas formar uma rede, permitindo variações na sua estabilidade e estrutura final 

(YURCHENCO, 2011). O colágeno do tipo IV é a uma das moléculas mais abundante 

na lâmina basal. As moléculas de colágeno tipo IV se polimerizam e dão origem a uma 

rede de colágeno (KRUEGEL; MIOSGE, 2010). A laminina possui 16 isoformas e é o 

maior componente na lâmina basal, esta glicoproteína associa-se entre si e interage 

com a o colágeno do tipo IV na lâmina basal através do nidogênio e perlecan. A 

laminina tem um papel fundamental na formação da lâmina basal. Ausência de 

laminina impede a formação e desenvolvimento da lâmina basal como um todo (KIM; 

TURNBULL; GUIMOND, 2011; SIMON-ASSMANN, 2013; YURCHENCO, 2011). 

As lâminas basais possuem várias funções; uma das principais é promover a 

adesão das células epiteliais ao tecido conjuntivo subjacente, filtrar moléculas, 

influenciar na polaridade das células, regular a proliferação celular e diferenciação. 

Além disso, há o fato de se ligarem a fatores de crescimento influenciando o 

metabolismo celular (KLEINMAN et al., 1986; YURCHENCO; AMENTA; PATTON, 

2004). 

Durante o desenvolvimento normal células especializadas atravessam a lâmina 

basal em um processo conhecido como invasão celular da lâmina basal. Exemplos 

incluem a gastrulação, implantação do trofoblasto, migração dos mioblastos e células 

da crista neural entre outros. A invasão celular é também um passo chave na patologia 
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em muitas doenças, incluindo asma, artrite reumatóide e câncer (HAGEDORN; 

SHERWOOD, 2011). A invasão celular envolve interações entre as células, o tecido 

que é invadido e a lâmina basal que separa este tecido. Desta forma, durante o 

processo de invasão tumoral, a lâmina basal é o primeiro obstáculo que a célula 

neoplásica epitelial deve romper para atingir o tecido conjuntivo (SCHENK; 

QUARANTA, 2003). Com a clivagem proteolítica realizada pelas metaloproteinases 

de matriz entre elas as MMPs, ocorre uma fragmentação da lâmina basal no local de 

invasão facilitando assim o processo (DE SOUZA SANTOS, 2011; KESSENBROCK; 

PLAKS; WERB, 2010). Entre as moléculas da lâmina basal que sofrem clivagem 

proteolítica durante a invasão do tumor estão as lamininas, discutidas no tópico a 

seguir. 

 

2.3.2 Laminina 

 

A laminina foi identificada em 1979 por Timpl e colaboradores, depois de ser 

isolada e purificada a partir de uma neoplasia de camundongo dotada de grande 

quantidade de membrana basal, o tumor Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) (TIMPL et 

al., 1979). 

As lamininas são glicoproteínas com alto peso molecular (400 a 900 kDa) 

heterotriméricas, ou seja, compostas por três cadeias polipeptídicas diferentes, (α, β 

e γ) que se organizam formando uma estrutura cruciforme (KRUEGEL; MIOSGE, 

2010). Observação de moléculas purificadas da laminina através de microscopia 

eletrônica, mostra três cadeias entrelaçadas, uma com um braço longo contendo um 

grande domínio globular na sua porção final mais três braços curtos cada um contendo 

um domínio globular na sua porção final. Entre o centro da cruz e o final dos braço 

curtos há de um a dois domínios globulares adicionais (AUMAILLEY, 2013; MARTIN; 

TIMPL, 1987; MINER; YURCHENCO, 2004). 

A laminina está dentro de uma família onde possui isoformas provenientes da 

combinação de três cadeias diferentes, sendo elas α, β e γ, A função da cadeia α está 

relacionada a interação com receptores e adesão celular. As subunidades β e γ 

possuem papel de estruturação, podendo também fazer ligações ao nidogênio e 

auxiliar na polimerização da laminina (YURCHENCO, 2011). A distribuição das 

cadeias da laminina é tecido específica, podendo ocorrer alterações destas cadeias 
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durante processos de desenvolvimento e também processos patológicos 

(AUMAILLEY, 2013). Até o presente momento são conhecidos cinco genes distintos 

para a cadeia α quatro para a cadeia β e três para a cadeia γ (BOSMAN; 

STAMENKOVIC, 2003; COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; DURBEEJ, 2010; 

MINER; YURCHENCO, 2004). As combinações destas cadeias teoricamente 

permitiriam 45 formações heterotriméricas, descartando a variantes de splicing. 

Contudo, o número de combinações conhecidas até o presente momento é bem 

menor, devido as especificidades de ligações entre estas cadeias (COLOGNATO; 

YURCHENCO, 2000; MACDONALD et al., 2010). 

São conhecidas atualmente 16 isoformas de lamininas. Sua organização e 

interação com diversos receptores são especificidades que permitem uma variação 

na sua estrutura final que por sua vez, sinaliza e permite a estabilidade da lâmina 

basal YURCHENCO, 2011). Para a classificação destas isoformas utiliza-se 

numerações compostas que representam as cadeias pelas quais são formadas (α, β 

e γ). Por exemplo, a laminina-111 (antiga laminina-1), é assim chamada por ser 

composta pelas cadeias α1, β1 e γ1. Já a laminina-332 (antiga laminina-5), recebe 

este nome por ser formada pelas cadeias α3, β3 e γ2 (AUMAILLEY et al., 2005).  

A tabela a seguir mostra as isoformas da laminina e as suas cadeias, assim 

como suas nomenclaturas atuais e antigas (AUMAILLEY et al., 2005). 
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Tabela 3 - Isoformas da laminina e suas respectivas cadeias. 

Antiga Nomenclatura Nova 

Nomenclatura 

Cadeias 

Laminina-1 Laminina-111 α1β1γ1 

Laminina-2 Laminina-211 α2β1γ1 

Laminina-3 Laminina-121 α1β2γ1 

Laminina-4 Laminina-221 α2β2γ1 

Laminina-5 Laminina-332 α3β3γ2 

Laminina-6 Laminina-311 α3β1γ1 

Laminina-7 Laminina-321 α3β2γ1 

Laminina-8 Laminina-411 α4β1γ1 

Laminina-9 Laminina-421 α4β2γ1 

Laminina-10 Laminina-511 α5β1γ1 

Laminina-11 Laminina-521 α5β2γ1 

Laminina-12 Laminina-213 α2β1γ3 

Laminina-13 Laminina-323 α3β2γ3 

Laminina-14 Laminina-423 α4β2γ3 

Laminina-15 Laminina-523 α5β2γ3 

FONTE: (AUMAILLEY et al., 2005; COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; DURBEEJ, 

2010). 

As lamininas exercem papéis importantes na morfogênese e homeostase 

tecidual por regular a arquitetura tecidual, adesão celular, espraiamento, sinalização 

celular, migração, proliferação e crescimento de neuritos (BOSMAN; STAMENKOVIC, 

2003; HAMILL et al., 2009; MALINDA; KLEINMAN, 1996; MARTIN; TIMPL, 1987; 

PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001). Além do papel que as lamininas exercem em 

tecidos normais, algumas de suas atividades já foram relacionadas a importantes 

eventos da progressão tumoral, como descrito a seguir. 

Adesão de células epiteliais malignas à laminina foi a primeira atividade 

biológica demonstrada para essa proteína na progressão tumoral (MALINDA; 

KLEINMAN, 1996). A laminina também mostrou atividade quimiotática, o que poderia 

explicar sua habilidade em estimular os movimentos celulares necessários aos 

processos de invasão e metástase (MALINDA; KLEINMAN, 1996; MARTIN; TIMPL, 

1987). Além disto, células tumorais co-injetadas com laminina em ratos atímicos 
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promoveram aumento da formação de colônias metastáticas no pulmão (IWAMOTO 

et al., 1987). 

Dentre as cadeias que formam a laminina-111, a cadeia α1 é a mais conhecida 

e estudada. É encontrada no blastocisto e em uma variedade de locais durante a 

embriogênese (COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; EKBLOM, 1996; MINER; 

YURCHENCO, 2004). Em adultos, sua expressão se restringe às glândulas mamária 

e salivar, rins, neuroretina (PATARROYO; TRYGGVASON; VIRTANEN, 2002), 

testículos, tireoide, endométrio e folículos capilares em desenvolvimento (VIRTANEN 

et al., 2000). Já as cadeias β1 e γ1 têm uma expressão menos restrita. A cadeia γ1 

da laminina apresenta ligação com alta afinidade ao nidogênio, que está presente em 

todas as lâminas basais. A interação ocorre através de domínios semelhantes ao 

EGF, localizados no braço curto da cadeia (EKBLOM, 1996; NOMIZU et al., 1997). 

Ao contrário de muitos tecidos adultos normais que perdem a expressão da 

laminina-111 por deixarem de expressar a cadeia α1, a glândula mamária normal 

expressa esta isoforma de laminina. Acredita-se que isto seja devido ao fato de a 

mama humana permanecer em constantes mudanças durante ciclos menstruais, 

puberdade, gravidez e menopausa, sendo assim, um órgão em constante 

desenvolvimento (GUDJONSSON et al., 2005). Na glândula mamária, a laminina-111 

exerce papel chave na determinação da polaridade das células epiteliais luminais. Ela 

é sintetizada principalmente pelas células mioepiteliais. A cadeia α1 da laminina-111 

é a principal responsável pela determinação da polaridade das células epiteliais 

(GUDJONSSON et al., 2005; KLEIN et al., 1988). Além da laminina-111, a lâmina 

basal da glândula mamária também apresenta a laminina-332, laminina-511 e 

laminina-521. Entretanto, ao contrário da laminina-111, as outras isoformas não são 

capazes de induzir polaridade das células luminais (BISSELL; BILDER, 2003). 

Dissecção bioquímica revelou que algumas das funções da laminina estão 

relacionadas a domínios específicos, demonstrando que diferentes partes desta 

molécula podem exercer efeitos diferentes nas células (FAISAL KHAN et al., 2002). 

Adicionalmente, estudos evidenciaram que pequenas sequências de aminoácidos 

derivadas da laminina são capazes de estimular funções biológicas. Essas sequências 

são conhecidas como peptídeos bioativos e algumas das funções que exercem não 

são iguais as da laminina em sua forma intacta (DAVIS et al., 2000; HANDSLEY; 

EDWARDS, 2005; SCHENK; QUARANTA, 2003). 
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2.3.3 Peptídeos bioativos da laminina 

 

A laminina possui atividade biológica que pode estimular tanto as células normais 

quanto as células tumorais. Devido esta característica da laminina, desperta o 

interesse em estudar e conhecer melhor os seus diferentes sítios ativos presente 

nesta molécula. Com isto, diversos fragmentos proteolíticos e peptídeos sintéticos que 

correspondem a vários domínios da laminina vem sendo utilizados para analisar os 

seus efeitos biológicos e assim demonstrar o efeito biológico multifuncional desta 

proteína (KIKKAWA et al., 2011). 

Alguns dos sítios bioativos da laminina não estão expostos na superfície da 

molécula íntegra. Neste caso, são denominados de sítios matricrípticos ou 

matricriptinas. A ativação das funções biológicas exercidas pelos sítios crípticos 

requer mudança conformacional da molécula íntegra ou processamento proteolítico 

por proteases presentes na MEC, incluindo as MMPs. Ambos os processos expõem 

os sítios crípticos, que então se tornam disponíveis para reconhecimento por 

receptores celulares e, assim, podem exercer suas funções biológicas. Mudanças 

conformacionais na molécula íntegra podem ocorrer através de forças mecânicas 

geradas por células e ligação a outras moléculas, incluindo receptores celulares 

(SCHENK; QUARANTA, 2003). 

As várias atividades biológicas estimuladas pela laminina, tanto em células 

normais quanto neoplásicas, despertaram o interesse em se estudar os diferentes 

sítios ativos da molécula. 

Nomizu et al. realizaram varreduras sistemáticas na molécula de laminina-111 

para pesquisar por sequências biologicamente ativas. A seguir, sintetizaram 560 

peptídeos derivados das três cadeias da laminina-111 (α1, 1β1 e γ1), sendo 208 

peptídeos derivados da cadeia 1, 187 derivados da cadeia β1 e 165 da cadeia γ1. 

Depois de sintetizados, os peptídeos foram testados quanto à atividade de adesão 

celular. Dentre os 560 peptídeos, apenas 51 foram identificados como sequências 

adesivas, sendo 25 da cadeia α1, 14 da cadeia β1 e 12 da cadeia γ1 (NOMIZU et al., 

1998; NOMIZU et al., 2000; NOMIZU et al., 1997; NOMIZU et al., 2001). 

Posteriormente, por meio de experimentos adicionais, peptídeos da laminina foram 
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caracterizados como moduladores da progressão de tumores malignos (KIKKAWA et 

al., 2013). 

Entre os primeiros peptídeos derivados da laminina com efeito biológico está o 

YIGSR. Presente na cadeia β1 este peptídeo possuí atividade de inibição e 

progressão tumoral (GRAF et al., 1987; IWAMOTO et al., 1987). Experimentos in vivo, 

demonstraram que o ppetídeo bloqueia a formação metástases nos ossos e nos 

pulmões, assim como inibe angiogênese (FRIDMAN et al., 1990; GRANT et al., 1989; 

NAKAI et al., 1992). Conjugação de YIGSR com lipossomos tem sido utilizado para 

administração direcional de drogas quimioterápicas (DUBEY; SINGODIA; VYAS, 

2010), e também como radiofármaco para a localização de tumores (HU et al., 2005).  

O peptídeo AG73, localizado no quarto domínio globular (LG4) da cadeia α1 da 

laminina foi identificado por Nomizu et al. (2000) como sendo um peptídeo altamente 

adesivo (NOMIZU et al., 2000). Posteriormente, os efeitos de AG73 foram testados 

em várias células e sistemas, tanto in vitro quanto in vivo (ENGBRING et al., 2002; 

HOFFMAN et al., 1998; IKEMOTO et al., 2006). Estudos mostraram que AG73 tem 

grande relevância em biologia tumoral (ENGBRING et al., 2002; MOCHIZUKI et al., 

2007; SONG et al., 1997; SUZUKI et al., 2003). Por exemplo, quando co-injetado com 

células de melanoma B16-F10 em camundongos, esse peptídeo promoveu maior 

número de metástases em pulmões, fígado e tecido ósseo (ENGBRING et al., 2008; 

KIM et al., 1998; SONG et al., 1997). Adicionalmente, esse peptídeo também está 

relacionado à angiogênese (MOCHIZUKI et al., 2007). Nosso laboratório também 

demonstrou que AG73 é capaz de regular a morfologia de células derivadas de 

neoplasias de glândula salivar (GAMA-DE-SOUZA et al., 2008), promover migração, 

invasão e secreção de proteases em carcinoma epidermoide oral através da interação 

com os receptores sindecana-1 e integrina β1 (SIQUEIRA et al., 2010) e promover 

atividade de adesão e secreção de proteases através da interação com os receptores 

supracitados em linhagens celulares derivadas de carcinoma adenoide cístico e 

mioepitelioma humanos (GAMA-DE-SOUZA et al., 2008). 

No braço longo da subunidade α1 da laminina está o peptídeo SIKVAV. Este 

peptídeo encontra-se acima do domínio globular (TASHIRO et al., 1989). Funções 

como adesão, migração, crescimento tumoral, secreção de MMPs, angiogênese e 

indução de metástase experimental já foram associadas ao peptídeo em modelos 

experimentais (KANEMOTO et al., 1990; NOMIZU et al., 1992; SWEENEY et al., 1991; 
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TASHIRO et al., 1989). Trabalhos realizados pelo nosso grupo demonstrou que o 

peptídeo SIKVAV induz secreção de MMPs em células derivadas de carcinoma 

adenóide cístico (FREITAS et al., 2004; FREITAS et al., 2007). Trabalhos que 

envolvem engenharia de biomateriais para regeneração tecidual no sistema nervoso 

central empregam a utilização deste peptídeo (ITOH et al., 2003). 

 

2.4 Peptídeo C16 

 

O peptídeo C16 (KAFDITYVRLKF) está presente no primeiro domínio globular 

da cadeia γ1 da laminina (NOMIZU et al., 1997). A localização dos peptídeos principais 

da laminina assim como o peptídeo C16 pode ser visto no diagrama abaixo:  

Diagrama 1 - Laminina-11 e seus peptídeos bioativos. 

 

FONTE: (AUMAILLEY, 2013; DURBEEJ, 2010; GRAF et al., 1987; NOMIZU et al., 

1998). 

Até o momento, não está claro se este peptídeo representa um sítio 

matricríptico ou se está exposto na molécula íntegra da laminina. No caso de ser um 

sítio matricríptico, C16 poderia ser liberado para exercer suas funções durante a 
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degradação da lâmina basal (PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001), que é uma das 

primeiras etapas do processo de invasão tumoral, cicatrização e remodelamento 

tecidual (GHOSH; STACK, 2000; SCHENK; QUARANTA, 2003). 

Já foi demonstrado que C16 estimula o crescimento de neuritos, diferenciação 

de hepatócitos, diminuição na formação e diferenciação de ácinos, secreção de MMPs 

e formação de metástases pulmonares de células de melanoma (KIKKAWA et al., 

2011; KURATOMI et al., 2002; PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001). Além do mais, 

C16 é capaz de prevenir infiltração leucocitária e inflamação em modelos de 

encefalomielite alérgica (FANG et al., 2013), induzir migração extravascular de células 

de melanoma (LUGASSY et al., 2007), bem como estimular a hiperpolarização de 

membranas em linhagem celular híbrida de neuroblastoma e glioblastoma (KOWTHA 

et al., 1998). Sua notável atividade pró-angiogênica (PONCE et al., 2003; PONCE; 

NOMIZU; KLEINMAN, 2001) estimulou a conjugação deste peptídeo a implantes 

poliméricos utilizados em regeneração tecidual, com resultados satisfatórios 

(OTAGIRI et al., 2013). 

 

2.5 GPNMB e SPOCK 

 

2.5.1 Glicoproteína Transmembrana não-metastática B/GPNMB 

 

Estudo realizado em nosso Laboratório verificou que o peptídeo C16, localizado 

no braço curto da cadeia γ1 da laminina-111, regula a expressão de genes 

diferenciada em células derivadas de câncer de mama MDA-MB-231 entre os genes 

estavam o gene GPNMB (configura a proteína osteoactivina ou GPNMB) e o gene 

SPOCK1 (que configura o proteoglicano testicam-1 ou SPOCK) (DE SOUZA 

SANTOS, 2011). 

O gene GPNMB codifica uma glicoproteína transmembrana não-metastática B 

também conhecida como GPNMB ou Osteoactivina (AO). GPNMB consiste ao menos 

em três diferentes domínios: um domínio N-terminal com peptídeo sinal, um domínio 

de doença renal policística PKD (“polycystic kidney desease domain” – PKD) e um 

domínio transmembrana TRD (“transmembrane domain” – TRD). A proteína também 
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contém um domínio de ligação de célula RGD (“Arg-Gly-Asp” – RGD) (ZHOU et al., 

2012). 

Diagrama 2 - Glicoproteína Transmembrana não-metastática B/GPNMB. 

 

FONTE: Adaptado de MARIC et al., 2013. 

Inúmeros estudos têm demonstrado que GPNMB está presente em uma ampla 

variedade de tecidos normais incluindo ossos, sistema hematopoiético e pele. Nos 

ossos, GPNMB promove a diferenciação de osteoclastos e osteoblastos.  No sistema 

imunológico GPNMB estão presentes células como macrófagos e células dendriticas.  

Na pele GPNMB é expresso em melanócitos, mas alguns autores também relatam a 

presença de GPNMB em queratinócitos e células de Langerhans (MARIC et al., 2013; 

ROSE et al., 2010a; ROSE et al., 2010b). 

Além disso, expressão ectópica de GPNMB também está ligado com inúmeros 

cânceres agressivos, incluindo melanoma cutâneo, carcinoma hepatocelular, glioma 

e câncer de mama (ROSE et al., 2010b). A expressão de GPNMB nos tumores está 

associada à maior migração celular, invasão, angiogênese e metástase de células de 

câncer de mama para tecido ósseo (ROSE et al., 2007). A expressão de GPNMB 
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confere às células tumorais características osteomiméticas, permitindo seu 

crescimento no tecido ósseo (ROSE et al., 2007). De fato o aumento da expressão de 

GPNMB nas células aumenta o fenótipo invasivo das células tanto in vivo quanto in 

vitro (FIORENTINI et al., 2014). 

Além disso, tumores “basal-like” (antigamente chamado de triplo-negativo 

devido à ausência de receptores na superfície celular para progesterona, estrógeno e 

HER2), constituem subtipo de câncer de mama de difícil tratamento devido à ausência 

de alvos para os quimioterápicos. Assim, há um grande interesse em identificar um 

marcador molecular para estes tumores agressivos. Dado seu papel como um 

mediador de metástase e devido a sua presença na superfície da célula, estudos 

sugerem que devido os altos níveis de GPNMB em tumores do tipo “basal-like”, 

GPNMB poderia ser usado como um marcador molecular como alvo para drogas 

específicas em futuros tratamentos (FIORENTINI et al., 2014; MARIC et al., 2013; 

ROSE et al., 2010b). 

 

2.5.2 Testicam-1/SPOCK 

 

Além de aumentar a expressão gênica de GPNMB em células derivadas de 

câncer de mama (MDA-MB-231) o peptídeo C16 também aumentou a expressão 

gênica de SPOCK1. 

O gene SPOCK1 codifica um proteoglicano previamente identificado como 

SPOCK ou Testicam-1. Este proteoglicano contém cadeias de glicosaminoglicanos 

sulfato de condroitim e sulfato de heparam presente em no domínio do tipo V 

(CHARBONNIER et al., 1998). SPOCK faz parte de um subgrupo (testicam-1, -2 e -3) 

que contém um core proteico semelhante a proteína SPARC (“acidic and rich in 

cysteine” – SPARC) que tem função de ligação com cálcio (BERGER et al., 2011; 

CHARBONNIER et al., 2000). Na sua estrutura molecular além do domínio ligante de 

cálcio (EC) e as cadeias de GAGs, podemos observar a sequência de peptídeo sinal, 

presença de um domínio único, um domínio do tipo folistatina (FS) onde também está 

presente o domínio do tipo Kazal, rico em cisteína e domínio do tipo tireoglobulina 

(TY) (NAKADA et al., 2001; ROLL et al., 2006). 
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Diagrama 3 - Testicam-1/SPOCK 

 

FONTE: Baseado no Bando de Dados Expasy (http://www.expasy.org/) e adaptado 

de CHARBONNIER et al., 2000; NAKADA et al., 2001. 

Muitos estudos tem demonstrado que SPOCK regula o desenvolvimento do 

cérebro e o bloqueio do proteogliocano impede o crescimento de células neuronais. 

Também é conhecido, que SPOCK fora o testículo, está limitado ao cérebro e o 

sistema nervoso, principalmente nas células piramidais do hipocampo (MARR; 

EDGELL, 2003; ROLL et al., 2006). Entretanto outros estudos demonstram a presença 

de SPOCK em células endoteliais e condrócitos (BONNET et al., 1996). A expressão 

gênica de SPOCK1 no sistema nervoso periférico está ligada com com processo de 

migração e diferenciação de neurônios (CHARBONNIER et al., 1998). 

Dentro do câncer o papel de SPOCK não está estabelecido, entretanto 

observou-se que o aumento da expressão do gene SPOCK1 esteja associada à 

adesão e migração celular (CHARBONNIER et al., 2000; GIUSTI et al., 2006). O 

aumento da expressão de SPOCK1 já foi associado à maior potencial metastático em 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (ROEPMAN et al., 2005) e ao câncer 

gástrico (MARIMUTHU et al., 2011). Além disso, SPOCK junto com pro-MMP2 

interfere na ativação de MT1-MMP e MT3-MMP (NAKADA et al., 2001).  



47 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o papel do peptídeo C16, derivado da laminina-111, regulando a expressão 

de potenciais biomarcadores do câncer de mama. 

 

3.1.1 Objetivo específicos 

 

1) Avaliar, através de “immunoblot”, os níveis de GPNMB e SPOCK em 

linhagens mamárias tratadas com o peptídeo C16. Essas linhagens são 

derivadas de adenocarcinoma de mama MDA-MB-231 (“basal-like”); e 

adenocarcinoma de mama MCF-7 (luminal B, HER2 positivo). 

Comparativamente, utilizaremos também a linhagem normal de mama 

MCF-10A. 

 

2) Correlacionar os níveis moleculares e função celular, investigando se o 

peptídeo C16 induz invasividade das linhagens tumorais MDA-MB-231 e 

MCF-7 e MCF-10A. Adicionalmente, através do silenciamento de função por 

RNAi, analisamos se GPNMB e SPOCK estão relacionadas à invasão 

porventura desencadeada pelo peptídeo. 

 

3) Finalizando, visando contextualizar in vivo nossos resultados in vitro, 

estudar o potencial papel de GPNMB e SPOCK como biomarcadores 

tumorais, por meio da imunodetecção das mesmas em tecido mamário 

normal e tumoral, valendo-se de lâminas de Tissue Microarrays, (TMAs). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente trabalho não envolveu manipulação direta de seres humanos e 

animais e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-ICB) em 13 de junho 

de 2012, parecer número 524/12. 

 

4.1 Peptídeos 

 

O peptídeo C16 pertence à cadeia γ-1 da laminina e apresenta a seguinte 

sequência de aminoácidos: KAFDITYVRLKF. Utilizamos como controle, um peptídeo 

contendo os mesmos aminoácidos que o C16, porém com sequência embaralhada. 

Este peptídeo não possui função biológica e sua sequência de aminoácidos não está 

presente em nenhuma proteína humana, de acordo com a ferramenta de 

bioinformática BLAST (Basic Local Alignment Search Tool – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

Os peptídeos C16 e C16SX foram sintetizados pela empresa EZ Biolab 

(Westfield, IN, EUA), possuindo grau de pureza de 98% (determinado por RP-HPLC) 

e massa molecular confirmada por espectrometria de massas. 

Antes do tratamento com os peptídeos, as células foram incubadas em placas 

de cultura contendo meio de cultura suplementado com 10% de SFB para possibilitar 

a adesão celular. No dia seguinte, o meio de cultura foi trocado para meio sem soro e 

cada peptídeo separadamente foi diluído no meio de cultura, na concentração de 100 

μg/ml. 

 

4.2 Linhagens celulares 

 

Células derivadas de carcinoma ductal invasivo de mama humana (linhagem 

MDA-MB-231 classificada como “basal-like” (triplo negativo para receptores de 

estrógeno, progesterona e HER2), células derivadas de adenocarcinoma de mama 

(células MCF-7 classificada como luminal B, HER2 – ou seja, esta célula possui 

receptores para progesterona, estrógeno e HER2) foram cultivadas em meio Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA) 



49 

 

 

 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB - Cultilab, Campinas, SP, Brasil) e 

mantidas em frascos de 75 cm2 em atmosfera de 5% CO2 a 37 °C. As células normais 

de glândula mamária (MCF-10A) foram cultivadas em meio Eagle modificado por 

Dulbecco com mistura de nutrientes HAM F-12 (DMEM/F12, Sigma) suplementado 

com 5% de soro bovino adulto, 20 ng/ml de EGF (fator de crescimento epidérmico), 

10 µg/ml de insulina, 0,5 µg/ml de hidrocortisona e 100 ng/ml de toxina colérica 

(Sigma) e foram mantidas em atmosfera de 5% de CO2 a 37 °C. 

Toda a manipulação das células foi realizada em capela de fluxo laminar. O 

crescimento celular foi monitorado em microscópio invertido de contraste de fase e o 

meio de cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o metabolismo celular. 

Ao atingirem a sub-confluência, as células foram coletadas utilizando-se solução de 

tripsina/EDTA (Vitrocell, Campinas, SP, Brasil) e, a seguir, foram subcultivadas. 

Amostras representativas da cultura foram congeladas e mantidas em nitrogênio 

líquido, crio-protegidas com 10% de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma). 

A caracterização das linhagens MDA-MB-231, MCF-7 e MCF-10A foram 

descritas anteriormente por (LACROIX; LECLERCQ, 2004). 

As linhagens MCF-7 e MCF10A foram gentilmente cedidas pela Prof. Nathalie 

Cella (Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil). 

 

4.3 Immunoblot 

 

“Immunoblot” foi empregado para verificar se o peptídeo C16 induz aumento nos 

níveis de GPNMB e SPOCK em células MDA-MB-231, MCF-7 e MCF-10A. Para estes 

experimentos, células MDA-MB-231 e MCF-7 foram cultivadas em placas de 6 poços 

em meio contendo 10% SBF. Já as células MCF-10A foram cultivadas em meio Eagle 

modificado por Dulbecco com mistura de nutrientes HAM F-12 suplementado com 5% 

de soro bovino adulto, 20 ng/ml de EGF, 10 µg/ml de insulina, 0,5 µg/ml de 

hidrocortisona e 100 ng/ml de toxina colérica. No dia seguinte, meio completo foi 

substituído por meio sem soro. A seguir, as células foram incubadas na presença de 

C16 ou C16SX (100 µg/ml) diluídos em meio sem soro e sem suplementos por um 

período de 24 horas. Adicionalmente utilizamos controles não peptídicos, como 
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crescimento de células em meio com 10% de soro fetal bovino ou em meio livre de 

soro. 

Amostras foram então lisadas em tampão RIPA contendo 50 mM de Tris-HCl 

(pH 7,5), 150 mM de NaCl, 1% de Triton X-100, 0,1% de dodecil sulfato de sódio 

(SDS), 2 mM de EDTA, 1% deoxicolato de sódio, e coquetel de inibidor de protease 

(Sigma). Amostras foram centrifugadas a 10.000 g por 15 minutos a 4 ºC, e o 

sobrenadante recolhido. Quantificação de proteínas foi feita utilizando-se o método 

BCA (Pierce-Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). 

Eletroforese foi realizada seguindo protocolo para SDS-PAGE. Amostras foram 

ressuspendidas em tampão de amostra, (3% dodecil sulfato de sódio, 150 mM Tris pH 

6.8, 15% mercaptoetanol, 30% glicerol, 0,01% azul de bromofenol) fervidas por 5 

minutos a 100°C e carregadas em gel de 10% de poliacrilamida (1.5 M Tris-HCl, 10% 

SDS, 30% bis-acrilamida, 10% persulfato de amônia e TEMED). Após eletroforese, 

proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham–GE 

Healthcare, Piscataway, NJ, USA), que posteriormente foram bloqueadas com 5% de 

leite desnatado diluído em 0.05% Tween-20 em TBS (TTBS). As membranas foram 

então incubadas com os anticorpos primários contra GPNMB (diluição 1:250, sc-

271415, Santa Cruz biotechnology, CA, EUA) e SPOCK (diluição 1:250, ab83768, 

Abcam, Bristol, UK). Esses anticorpos primários foram detectados por anticorpos 

secundários conjugado com peroxidase (Amersham-GE Healthcare). Protocolo de 

quimioluminescência (ECL kit, Amersham-GE Healthcare) foi empregado para revelar 

a reação utilizando o sistema de aquisição MF-Chemibis 3.2 (DNR Bio-Image 

Systems, Jerusalém, ISR), ou filmes radiográficos. Posteriormente, as membranas 

foram “stripped” com “Restore Western Blot Stripping Buffer” (Pierce-Thermo 

Scientific) e submetidas a novas marcações. Para garantir que a mesma quantidade 

de proteína foi carregada para todas as amostras, as membranas foram “stripped” e 

remarcadas com anticorpo contra β-actina (Sigma - diluição 1:5000). Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

4.4 Ensaio de Invasão 

 

Para avaliar se C16 induz fenótipo invasivo em células MDA-MB-231, MCF-7 e 

MCF-10A, foi utilizado um sistema de câmaras bipartites de 10 poços (Neuro Probe 
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Inc. Gaithersburg, MD, USA), separadas por membrana porosa de policarbonato 

(diâmetro dos poros = 8 µm). Neste ensaio, a membrana de policarbonato foi coberta 

com 5 μl de membrana basal reconstituída (Matrigel - Trevigen Inc, Gaithesburg, MD, 

USA - 14 μg/ml). Os poços da câmara inferior foram preenchidos com peptídeo C16 

(100 µg/ml) diluído em meio sem soro ou sem suplementos. Células ressuspendidas 

em meio com 0,5% de SBF (15x104/poço) foram cultivadas na porção superior da 

câmara sobre membrana coberta por Matrigel. Como controles, utilizamos peptídeo 

controle “scrambled” C16SX (100 µg/ml) diluído em meio sem soro e sem 

suplementos.  

Como controles não peptídicos, poços da câmara inferior foram preenchidos 

com meio contendo meio sem soro e sem suplementos (controle negativo) ou 10% de 

SBF para as linhagens MDA-MB-231 e MCF-7. Para a linhagem celular MCF-10A 

utilizamos os suplementos para cultivo dessa linhagem, a saber: 5% SBF, 20 ng/ml 

de EGF, 10 µg/ml de insulina, 0,5 µg/ml de hidrocortisona e 100 ng/ml de toxina 

colérica (controle positivo).  

A câmara foi incubada por 48 horas a 37 °C em estufa de CO2 para que 

ocorresse digestão do Matrigel e invasão das células da câmara superior para a 

inferior. A membrana foi então removida da câmara e sua porção superior, sobre a 

qual as células foram plaqueadas, foi delicadamente raspada para remoção de restos 

de Matrigel e de células que não invadiram. Assim, restaram somente células da face 

inferior da membrana, que foram as células que invadiram. Essas células foram 

fixadas em paraformaldeído 4% e coradas com violeta cristal. O número de células 

em cada poço foi observado através da aquisição de imagens utilizando câmera digital 

acoplada ao microscópio, e quantificado em pelo menos sete campos para cada grupo 

experimental. Os ensaios de invasão foram realizados em triplicata. 

 

4.5 Ensaio de Invasão com RNA de interferência 

 

Com objetivo de avaliar o envolvimento das moléculas GPNMB e SPOCK no 

processo de invasão possivelmente desencadeado pelo peptídeo C16, as células 

MDA-MB-231 foram transfectadas com RNA de interferência (RNAi) obtidos 

comercialmente. Um dia antes da transfecção, células MDA-MB-231 subconfluentes 

na placa foram cultivadas em DMEM, suplementadas com 10% de SFB com ausência 
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de antibióticos e antimicóticos. A seguir, meio de transfecção (Optimen, Invitrogen), 

reagente de transfecção (Lipofectamina 2000, Invitrogen) e RNAi para GPNMB (Santa 

Cruz Biotechnology, sc-60721) e SPOCK (Santa Cruz Biotechnology, sc-61669), na 

concentração de 80 nM/ml, foram misturados e incubados a temperatura ambiente por 

30 minutos, de acordo com instruções do fabricante. Esta solução foi adicionada às 

células MDA-MB-231, que foram assim mantidas por um período de 48 horas a 37 ºC. 

Como controle, outro grupo de células MDA-MB-231 foram transfectadas com 80 

nM/ml de RNAi como controle negativo (RNAi scrambled, Santa Cruz Biotechnology, 

sc-37007), que não induz degradação de qualquer mensagem celular. Após o período 

de incubação, células com depleção de GPNMB e SPOCK foram submetidas a ensaio 

de invasão em câmaras bipartites na presença do peptídeo C16 e C16SX, conforme 

descrito anteriormente. Os ensaios de invasão foram realizados em triplicata.  

Immunoblot avaliou a eficiência de transfecção do RNAi. 

 

4.6 Imunohistoquímica 

 

Para contextualizar os nossos resultados in vitro com resultados in vivo, nós 

estudamos o potencial de GPNMB e SPOCK como biomarcadores tumorais através 

da imunodetecção em tumores de mama e mama normal usando lâminas de “Tissue 

Microarray” (TMAs) (IMGENEX, San Diego, CA, USA). As lâminas de TMAs utilizadas, 

contém 35 amostras de carcinoma ductal invasivo, 9 amostras de mama normal, 1 

amostra de carcinoma papilifero atípico, 1 amostra de carcinoma metaplásico, 1 

amostra de carcinoma sarcomatoide e 10 amostras de carcinoma metastático de 

linfonodo. Os cortes foram desparafinizados em xilol e hidratados em concentrações 

decrescentes de etanol (100%, 90% e 80%). Atividade da peroxidase endógena foi 

inibida por incubação dos cortes com 3% H2O2 em metanol (1:1) por 20 minutos.  Em 

seguida, foi realizada recuperação antigênica por 30 minutos em banho-maria, 

utilizando tampão citrato (10 μM ácido cítrico, 0.05% Tween 20, pH 6). Os cortes foram 

então bloqueados com solução de 1% BSA (Sigma) em PBS por 1 hora. Para 

detecção de GPNMB, (sc-271415, Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA) em uma 

diluição de 1:75 e SPOCK (ab-83768, Abcam, Bristol, UK) em uma diluição de 1:100. 

Os anticorpos primários foram diluídos em PBS, e aplicados sobre os cortes 

“overnight” a 4°C. Após lavagem com PBS, lâminas foram submetidas ao sistema de 
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detecção EnVision Plus (Dako) conjugado com polímero de peroxidade anti-coelho 

(para SPOCK) ou anti-camundongo (para GPNMB) em câmara úmida por 20 minutos. 

Diaminobenzidina (Dako) foi usada como cromogênio e cortes foram contra-corados 

com hematoxilina de Mayer (Sigma). Foram feitas 5 fotos de cada amostra utilizando 

uma câmera acoplada ao microscópio óptico com aumento de 400x. Quantificação da 

fração da área epitelial corada pelos anticorpos foi realizada utilizando o “software” 

ImageJ (plug in Color deconvolution, http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html). 

 

4.7 Análise estatística 

 

Dados obtidos a partir dos experimentos foram analisados usando o software 

GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). Teste t de Student 

foi utilizado para avaliar diferenças entre dois grupos. Diferenças entre multiplos 

grupos foi analisada por análise de variância, seguida de teste de comparações 

múltiplas de Bonferroni.  Diferenças entre achados de imunohistoquímica foram 

estimadas através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis usando o pós-teste de 

Dunn. Resultados significantes foram considerados quando p<0.05. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 O peptídeo C16 estimula os níveis de GPNMB e SPOCK. 

 

Nós demonstramos em um trabalho anterior que o peptídeo C16 derivado da 

laminina regula a expressão de genes diferenciada em células derivadas de câncer 

de mama MDA-MB-231 entre os genes estavam o gene GPNMB (configura a proteína 

osteoactivina ou GPNMB) e o gene SPOCK1 (que configura o proteoglicano testicam-

1 ou SPOCK) (DE SOUZA SANTOS, 2011). Aqui analisamos por “immunoblot” se o 

peptídeo C16 estimularia os níveis moleculares de GPNMB e SPOCK em células 

derivadas de câncer de mama (MDA-MB-231 e MCF-7) usando células não 

tumorigênicas (MCF-10A) como controle. 

As células MDA-MB-231, MCF-7 e MCF-10A foram tratadas com o peptídeo 

C16 e o peptídeo controle C16SX por 24 horas posteriormente sendo submetido a 

técnica de “immunoblot”. 

Os resultados demonstram que C16 aumentou os níveis moleculares de 

GPNMB e SPOCK nas células MDA-MB-231 (figura 1A) e MCF-7 (figura 1B) em 

comparação ao peptídeo controle C16SX. Os níveis de GPNMB também aumentaram 

na linhagem celular controle MCF-10A (figura 1C).  

Com relação aos grupos controles não peptídicos, células MDA-MB-231 

apresentaram baixos níveis de GPNMB e SPOCK na presença de soro e na ausência 

do mesmo (figura 1D). As células MCF-7 apresentaram níveis constantes de GPNMB 

nos grupos tratados com soro e sem soro respectivamente, sendo baixos os níveis de 

SPOCK nos dois grupos controles (figura 1E). Células controle MCF-10A tratadas com 

soro não estimularam a formação dos níveis de GPNMB, observando o mesmo na 

ausência de soro. Baixos níveis de SPOCK foram detectados para o grupo com soro 

e sem soro (figura 1F). 

 

5.2 C16 estimula a invasão celular 

 

Ensaios de invasão com células MDA-MB-231 realizados em câmaras de 

Boyden recobertas com Matrigel mostraram que o peptídeo C16 aumentou o número 
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de células invasivas quando comparado ao peptídeo controle C16SX (figura 2A). O 

tratamento com C16 também induziu um aumento na invasão de células MDA-MB-

231 quando comparado aos controles não peptídicos negativos (células crescidas em 

meio livre de soro). 

O peptídeo C16 não estimulou a invasão celular em células MCF-7 (figura 2B). 

Células mamária normais MCF-10A foram submetidas ao ensaio de invasão. Assim 

como a células MCF-7, as células MCF-10A não responderam ao peptídeo durante o 

ensaio de invasão (figura 2C). Curiosamente o grupo tratado com SFB apresentou um 

aumento significante na invasão celular. Esse comportamento já foi reportado 

anteriormente (ESPINOSA NEIRA; SALAZAR, 2012). 

 

5.3 GPNMB e o peptídeo C16 cooperam para a invasão celular 

 

Após observar a invasão celular desencadeada pelo peptídeo C16 nas células 

MDA-MB-231 e para correlacionar níveis proteicos e função celular, também 

investigamos se GPNMB e SPOCK estariam relacionados ao processo de invasão em 

células MDA-MB-231 desencadeado pelo peptídeo C16. 

Para tanto, células MDA-MB-231 tiveram GPNMB ou SPOCK depletadas por 

RNAi, seguida de tratamento por C16 e posterior ensaio de invasão conforme 

anteriormente descrito. Silenciamento de GPNMB diminuiu significantemente a 

invasão celular dependente de C16 (figura 3A). Depleção de SPOCK não inibiu a 

invasão celular relacionada ao peptídeo (figura 3A). Ao contrário parece existir 

tendência de aumento dessa atividade biológica. Nenhuma diferença significativa foi 

observada entre os grupos tratados com o peptídeo C16SX. “Immunoblot” confirmou 

a eficácia de transfecção (figura 3B). 

 

5.4 Imunodetecção de GPNMB e SPOCK em câncer de mama. 

 

Para comparar resultados obtidos in vitro com resultados in vivo, nós 

estudamos o potencial para de GPNMB e SPOCK como biomarcadores de câncer de 

mama utilizando a técnica de imunohistoquímica em tecidos de mama normal e 

tecidos de câncer de mama presentes em lâminas de TMAs. 
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Aumento da marcação imunohistoquímica para GPNMB no epitélio tumoral de 

carcinoma ductal invasivo e suas respectivas metástases presentes nos linfonodos 

foram observados, comparado ao tecido de mama normal (figura 4A). Quantificação 

da imunodetecção da área epitelial demarcada para GPNMB demonstrou um aumento 

significante para a metástase de linfonodo em relação a mama normal (figura 4B).  

Seguindo a classificação molecular proposta por (ESPINOSA NEIRA; 

SALAZAR, 2012) aumento dos níveis de GPNMB na área epitelial foi observado em 

câncer de mama do tipo “basal-like” e câncer de mama do tipo “HER2” comparado 

com amostras de mama normal (figura 4C). GPNMB no epitélio tumoral foi 

significantemente aumentado nos estadios IIA, IIIA e IIIC comparado com mama 

normal (figura 4D). 

SPOCK foi detectado no epitélio e no estroma do carcinoma ductal invasivo, 

carcinoma metastático e na mama normal (figura 5A). Quantificação da marcação da 

região epitelial demonstrou que há aumento dos níveis de SPOCK em carcinoma 

metastático de linfonodo (CML) comparado com a mama normal (figura 5B). Presença 

de SPOCK foi significantemente mais detectada nos subtipos moleculares HER2 

comparada aos tumores do tipo “basal-like”. No estadiamento do câncer de mama, 

SPOCK foi significantemente mais detectado no estadio IIIA comparado ao IIB (figura 

5D). 
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Figura 1 - “Immunoblot”: O peptídeo C16 aumenta os níveis moleculares de GPNMB 

e SPOCK em linhagens celulares derivadas de câncer de mama MDA-MB-231 (A) e 

MCF-7 (B) em comparação com o peptídeo controle. Por outro lado, baixos níveis de 

GPNMB na linhagem celular controle MCF-10A são detectados e níveis de SPOCK 

não são observados (C). Entre os grupos controles não peptídicos (presença ou 

ausência de soro fetal bovino) nenhuma diferença é observada nos níveis moleculares 

de GPNMB e SPOCK (D-F). 
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Figura 1 - O peptídeo C16 estimula os níveis de GPNMB e SPOCK em células 

derivadas de câncer de mama. 
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Figura 2 – Ensaio de invasão: Ensaios em Câmara de Boyden com Matrigel indicam 

que C16 aumenta significantemente a invasão celular de MDA-MB-231 quando 

comparado com o peptídeo controle C16SX (A). Células MCF-7 tratadas com o 

peptídeo não demonstram aumento da atividade invasiva (B). Resultado similar foi 

observado nas células MCF-10A (C). Curiosamente houve aumento na invasão celular 

no grupo controle contendo 5% SFB. Resultados são apresentados como média ± erro 

da média das células que invadiram, em três experimentos independentes. Asteriscos 

representam significância estatística (p<0.05). 
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Figura 2 - C16 estimula a invasão celular das células MDA-MB-231.  
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Figura 3 – Ensaio de Invasão com RNAi:  O peptídeo C16 e GPNMB promovem a 

diminuição da invasão das células MDA-MB-231. Células tiveram GPNMB ou SPOCK 

depletadas por RNAi, seguida de tratamento por C16 e posterior ao ensaio de invasão. 

Silenciamento de GPNMB diminui significantemente a invasão celular dependente de 

C16 (A). Depleção de SPOCK não inibe a invasão celular relacionada ao peptídeo (A). 

Ao contrário parece existir tendência de aumento dessa atividade biológica. 

“Immunoblot” confirma eficácia de transfecção do RNAi (B). Resultados são 

apresentados com média ± erro da média de três experimentos independentes. 

Asteriscos representam significância estatística (p<0.05). ns resultado não 

significante. 
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Figura 3 - GPNMB e o peptídeo C16 cooperam na invasão celular da linhagem 

MDA-MB-231. 
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Figura 4 – Imunohistoquímica: Níveis de GPNMB em carcinoma ductal invasivo (CDI) 

e suas respectivas metástases (CML) são maiores em relação a mama normal (A). 

Quantificação imunohistoquímica demonstra que os níveis de GPNMB em carcinoma 

metastático (CML) de mama é significantemente maior em comparação com o 

controle (B). Os tumores de mama foram classificados molecularmente em luminal A, 

luminal B, HER2 e “basal-like”. Imunodetecção demonstra aumento dos níveis de 

GPNMB para HER2 e “basal-like” comparado com a mama normal (C). Observamos 

que há um aumento crescente da detecção de GPNMB em tumores nos estadios IIA, 

IIIA e IIIC comparado com a mama normal (D). Resultados representam média ± erro 

da média das amostras. Asteriscos representam significância estatística (p<0.05). 
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Figura 4 - Imunodetecção de GPNMB em câncer de mama. 
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Figura 5 – Imunohistoquímica: Imunodetecção de SPOCK é observado no epitélio e 

estroma do câncer de mama e mama normal (A). Quantificação imunohistoquímica 

mostra aumento significante em carcinoma metastático (CML) em comparação com o 

controle (B). Os tumores de mama foram classificados molecularmente em luminal A, 

luminal B, HER2 e “basal-like”. Imunodetecção demonstra um aumento dos níveis de 

SPOCK em HER2 em relação ao “basal-like” (C). Na classificação morfológica, 

observamos que um aumento dos níveis de SPOCK em tumor do tipo IIIA em relação 

ao tumor IIA (D). Resultados representam média ± erro da média das amostras. 

Asteriscos (*) representam significância estatística (p<0.05). 
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Figura 5 - Níveis de SPOCK são detectados em câncer de mama e mama normal. 



67 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
 

Nós demonstramos que o peptídeo C16 derivado da cadeia γ-1 da laminina, 

aumenta os níveis de GPNMB e SPOCK em células derivadas de câncer de mama. 

Este peptídeo também estimulou a invasão celular das células MDA-MB-231. 

Correlacionando os níveis moleculares e função celular, nós observamos que o 

silenciamento de GPNMB diminui significantemente o fenótipo invasivo de células 

MDA-MB-231 desencadeado pelo peptídeo C16. Usando lâminas de TMAs com 

amostras de câncer de mama e mama normal, observamos um aumento significante 

dos níveis moleculares de GPNMB e SPOCK em carcinoma metastático de mama em 

relação a mama normal. Para o nosso conhecimento, o estudo presente é o primeiro 

a investigar a invasão celular desencadeada pelo peptídeo C16 em células de câncer 

de mama e correlacionar o efeito do peptídeo C16 com as moléculas GPNMB e 

SPOCK. 

Desenvolvimento tumoral envolve uma relação direta entre as células do câncer 

e a matriz extracelular. Neste contexto, moléculas da matriz extracelular pode 

influenciar o comportamento das células tumorais em diversos modos e a proteólise 

da lâmina basal e o estroma que envolve as células tumorais tem um importante papel 

neste processo (COMOGLIO; TRUSOLINO, 2005). A laminina é uma proteína 

expressa na lâmina basal, e possui sítios crípticos na sua estrutura, os quais não estão 

totalmente expostos até a molécula ser clivada por proteases. Uma vez que a 

proteólise da laminina ocorra, há a liberação de fragmentos e peptídeos 

biologicamente ativos (FREITAS et al., 2007; SCHENK; QUARANTA, 2003). 

O peptídeo C16 (KAFDITYVRLKF, presente na cadeia γ-1 da laminina-111) é 

um dos peptídeos derivados da laminina. Ele tem sido associado com adesão celular 

(NOMIZU et al., 1997), angiogênese (PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001) e 

secreção de metalloproteinases (KURATOMI et al., 2002). Nosso grupo tem 

demonstrado que o peptídeo C16 aumenta a invasão celular e a ativação da atividade 

de invadopódios e células derivadas de carcinoma adenoide cístico (NASCIMENTO 

et al., 2011; SIQUEIRA, 2014). Neste trabalho demonstramos que o peptídeo C16 

aumenta a invasão celular da linhagem celular MDA-MB231, mas não tem ação sobre 

a linhagem celular MCF-7. As células MDA-MB-231 é uma linhagem conhecida por 
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seu alto poder de migração e invasão celular já as células MCF-7 não possuem um 

fenótipo invasivo (LACROIX; LECLERCQ, 2004). 

C16 também promove a expressão genética diferenciada na linhagem celular 

MDA-MB-231, estimulando a expressão de GPNMB e SPOCK (DE SOUZA SANTOS, 

2011).  

O gene GPNMB codifica uma glicoproteína transmembrana não-metastática B 

também conhecida como GPNMB (“Glycoprotein nonmetastatic melanoma protein B”) 

ou Osteoactivina. GPNMB consiste ao menos em três diferentes domínios: um 

domínio N-terminal com peptídeo sinal, um domínio de doença renal policística PKD 

(“polycystic kidney desease domain” – PKD) e um domínio transmembrana TRD 

(“transmembrane domain” – TRD). A proteína também contém um domínio de ligação 

de célula RGD (“Arg-Gly-Asp” – RGD) (ZHOU et al., 2012). 

Presença de GPNMB está associado com metástases derivadas de carcinoma 

de mama para os ossos. Osteomimetismo é um termo usado para descrever o fato de 

alguns tipos de câncer preferencialmente formam metástase em tecido ósseo por 

expressar genes normalmente associados a osteoblastos (ROSE et al., 2007).  A 

metástase óssea de tumores mamários em geral significa sobrevida pobre para o 

paciente (ROSE et al., 2010b; ROSE et al., 2007). 

Além do tecido ósseo, também foi observado que elevados níveis de GPNMB 

está relacionado com câncer de mama agressivo do tipo “basal-like” (ROSE et al., 

2010b). O aumento dos níveis de GPNMB é correlacionado ao aumento da expressão 

de metaloproteinases de matriz como MMP-3 e MMP-9, fundamentais no processo 

metastático (ZHOU et al., 2012). Nós observamos que o peptídeo C16 estimulou os 

níveis de GPNMB em células derivadas de câncer de mama MDA-MB-231 e MCF-7 

comparadas à linhagem normal MCF-10A. Além disto o silenciamento de GPNMB 

usando RNAi reduziu a invasão celular desencadeada pelo peptídeo C16 em células 

MDA-MB-231, mostrando que esta molécula e o peptídeo podem cooperar para a 

invasão celular do câncer de mama.  

SPOCK é um proteoglicano secretado, com papel importante no processo de 

interação célula-célula e célula-matriz (CHARBONNIER et al., 1998). Essa molécula 

está presente no sistema nervoso, provavelmente participando do desenvolvimento 

neuronal e neuropatológico (CHARBONNIER et al., 1998; LEJA et al., 2009). Ensaios 

in vivo e in vitro demonstraram que SPOCK tem forte papel tumorigênico devido à sua 
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propriedade anti-apoptótica. Além disso, SPOCK tem sido relacionado à invasão e 

metástases (LI et al., 2013; SENO et al., 2009). Observamos anteriormente que o 

peptídeo C16 aumenta a expressão do gene SPOCK1 em células MDA-MB-231 (DE 

SOUZA SANTOS, 2011). Aqui demonstramos que os níveis moleculares de SPOCK 

estão elevados em células MDA-MB-231 e MCF-7, comparado com células MCF-10A. 

Entretanto, o silenciamento de SPOCK utilizando RNAi não inibiu a invasão 

dependente do peptídeo C16. Ao contrário, a depleção de SPOCK mostrou tendência 

de aumento da atividade invasiva na linhagem celular MDA-MB-231. 

Tentando interpretar esse fenômeno, verificamos que SPOCK possui domínio 

próximo ao terminal amino que é provavelmente responsável pela inibição de MMPs 

do tipo 1 e 2 (NAKADA et al., 2001). MMPs são fundamentais para o processo 

migração e invasão celular (CHIANG et al., 2014; HANDSLEY; EDWARDS, 2005; 

KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010). Dessa forma poderíamos especular que o 

silenciamento de SPOCK induziria aumento de MMPs e, consequentemente, maior 

taxa de invasão celular.  Essa hipótese deve ser confirmada por experimentos futuros. 

Estudos mostram que a heterogeneidade da marcação de GPNMB em tumores 

de mama é observado por vários compartimentos, tanto no estroma quanto no tumor 

(ROSE et al., 2010b). Correlacionando os nossos resultados in vitro com resultados 

in vivo, observamos um aumento dos níveis de GPNMB em carcinoma de mama 

comparado com mama normal usando lâminas de TMAs. Quantificação dos dados 

mostraram que os níveis de GPNMB são significantemente maiores em carcinoma 

metastático de mama em comparação com mama normal. 

A classificação molecular do câncer de mama câncer mostra a diversidade 

desta neoplasia. O mau prognóstico associado com câncer de mama “basal-like” 

(triplo negativo para receptores de estrógeno, progesterona e HER), juntamente com 

a falta de alvos terapêuticos, criou interesse clínico intenso nestes tumores (RAKHA; 

REIS-FILHO; ELLIS, 2008). Estudos tem demonstrado que tumores com classificação 

molecular do tipo “basal-like” estão associados com piores resultados clínicos (REIS-

FILHO; TUTT, 2008). Quando separamos os tumores de mama por classificação 

molecular, verificamos que GPNMB é mais expresso em carcinomas de mama com 

pior prognóstico, como HER2 e “basal-like”. Na classificação morfológica por estágios 

ocorre um aumento progressivo dos níveis de GPNMB.  
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O proteoglicano SPOCK tem sido observado em glioblastomas, carcinoma de 

próstata e carcinomas neuroendócrinos gastrointestinais. Devido a sua presença a 

sua presença de em fluidos do corpo como sangue e fluído cérebro-espinhal, SPOCK 

é um candidato como um biomarcador primário (COLIN et al., 2006; LEJA et al., 2009; 

WLAZLINSKI et al., 2007). Marcação imunohistoquímica para SPOCK em carcinoma 

gástrico demonstrou 80% de marcação do proteoglicano nos tumores derivados de 

câncer gástrico comparado com mucosa gástrica normal (MARIMUTHU et al., 2011). 

Marcação imunohistoquímica em TMA de mama demonstrou marcação citoplasmática 

e no estroma em todos os casos testados. Entretanto há uma relevante marcação 

para SPOCK em câncer de mama, mais precisamente em carcinoma metastático de 

mama. 

O conhecimento sobre os efeitos biológicos dos peptídeos derivados de laminina, 

tal como o peptídeo C16, é fragmentado, sem fluxo claro de informações. Nossos 

resultados têm tentado fornecer um quadro inicial para o efeito de C16 na biologia 

tumoral. Baseado em nossas descobertas experimentais, nós propomos que o 

peptídeo C16 aumenta os níveis de GPNMB e SPOCK em células derivadas de câncer 

de mama. Além disso, C16 e GPNMB podem cooperar para a regulação da invasão 

de células de câncer de mama. Adicionalmente resultados com TMAs mostram que 

SPOCK e GPNMB possuem distribuição relevante nas formas mais agressivas do 

câncer de mama. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Baseados nos resultados dos experimentos realizados, concluímos que: 

 

1) O peptídeo C16, derivado da laminina, promove aumento dos níveis 

moleculares de GPNMB e SPOCK. 

2) C16 auxilia no processo de invasão tumoral. 

3) GPNMB mostrou desempenhar um forte papel no processo de invasão tumoral 

desencadeado por C16. 

4) Imunodetecção de GPNMB e SPOCK em amostras de câncer de mama foram 

significantemente maiores que as observadas em tecido mamário normal. 
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