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RESUMO 

 

O câncer de ovário (OvCa) se destaca dentre as neoplasias ginecológicas por ser um 

dos mais letais e de difícil diagnóstico. O OvCa ocorre devido ao acúmulo de 

alterações celulares progressivas promovidas por mutações no genoma de uma célula 

que, consequentemente, alteram as complexas vias de regulação celular que 

respondem a fatores internos, como reprogramação genética, ou externos, como a 

resposta a fatores de crescimento, que juntamente com outras alterações moleculares 

favorecem a progressão e a metástase. Uma importante etapa da cascata metastática 

é a transição epitélio-mesenquimal (EMT), um processo bem orquestrado que resulta 

na perda do fenótipo epitelial e aquisição do fenótipo mesenquimal pelas células 

tumorais, que adquirem um caráter mais invasivo e migratório, além de se tornarem 

mais resistentes às drogas. A desregulação de fatores de transcrição como ZEB1, 

TWIST e SNAI1, vias de sinalização, microRNAs e fatores de crescimento incluindo 

EGF, TGFβ e HGF podem desencadear a EMT. Após a eficiente indução da EMT com 

EGF na linhagem epitelial de adenocarcinoma de ovário humano Caov-3, foi realizada 

a análise proteômica quantitativa detalhada, baseada na análise de frações 

subcelulares enriquecidas em proteínas de membrana, citosol e núcleo, obtidas por 

centrifugação diferencial e subsequente fracionamento de proteínas por SDS-PAGE, a 

fim de compreender mais profundamente os mecanismos moleculares modulados pela 

EMT no OvCa. A partir da análise dos dados coletados em um sistema de 

espectrometria de massas de alta resolução acoplados a cromatografia líquida (LC-

MS/MS) e com o auxílio da bioinformática foram identificadas redes de interação 

proteína-proteína diferencialmente expressas, relacionadas principalmente com a 

regulação do ciclo celular e do metabolismo. A indução da EMT por EGF resultou na 

ativação de importantes vias de sinalização, tais como PI3K/Akt/mTOR e Ras/MAPK 

Erk, além da parada do ciclo celular na fase G1 regulada pelo aumento dos níveis de 

p21Waf1/Cip1, independentemente de p53, e diminuição de proteínas checkpoint. Através 

da proteômica dirigida, o monitoramento de reações múltiplas (MRM) revelou que, 

após a indução da EMT por EGF, o metabolismo das células Caov-3 foi alterado de 

uma maneira bastante peculiar. O estudo proteômico descrito permitiu a correlação 

entre processo da EMT induzido por EGF com o controle translacional, a regulação do 

ciclo celular e a alteração do metabolismo energético.   

 

Palavras-Chave: EMT, EGF, câncer de ovário, proteômica, ciclo celular, metabolismo. 
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ABSTRACT 

.  

Ovarian cancer (OvCa) stands out among gynecological malignancies for being one of 

the most lethal and difficult to diagnose. OvCa occurs due to the accumulation of 

progressive cell changes promoted by mutations in the cell genome which, 

consequently, alter the complex cellular regulation pathways that respond to internal 

factors, such as genetic reprogramming, or external, such as response to growth 

factors, which together with other molecular changes favor the progression and 

metastasis. An important step of the metastatic cascade is the epithelial-mesenchymal 

transition (EMT), a well-orchestrated process that results in the loss of epithelial 

phenotype and acquisition of mesenchymal phenotype by tumor cells that acquire a 

more invasive and migratory character, and become more resistant to drugs. 

Deregulation of transcription factors such as ZEB1, TWIST and SNAI1, signaling 

pathways, microRNAs and growth factors including EGF, TGFβ and HGF can trigger 

EMT. After an efficient EMT induction by EGF in the epithelial cell line of human 

adenocarcinoma ovarian Caov-3, detailed quantitative proteomic analysis was 

performed based on analysis of subcellular fractions enriched in proteins from 

membrane, cytosol and nucleus, obtained by differential centrifugation and subsequent 

fractionation of proteins by SDS-PAGE, in order to understand deeply the molecular 

mechanisms modulated by EMT in OvCa. From the analysis of data collected in a high-

resolution mass spectrometry system coupled to liquid chromatography (LC-MS/MS) 

and with the aid of bioinformatics were identified protein-protein interaction networks 

differentially expressed, mainly related to regulation cell cycle and metabolism. EGF 

induced-EMT resulted in the activation of major signaling pathways such as 

PI3K/Akt/mTOR and Ras/MAPK Erk, in addition to G1 phase cell cycle arrest regulated 

by increased levels of p21Waf1/Cip1, regardless of p53, and reduction of checkpoint 

proteins. Through the targeted proteomics, multiple reaction monitoring (MRM) showed 

that after EGF induced-EMT, Caov-3 cells metabolism was changed in a very particular 

way. The proteomic study described allowed the correlation between EMT process 

induced by EGF with translational control, regulation of cell cycle and the change in the 

energy metabolism.  

 

 

 

Keywords: EMT, EGF, ovarian cancer, proteomics, cell cycle, metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A transição epitélio-mesenquimal (EMT) e seu envolvimento na 

progressão tumoral 

 

 Diversas linhas de evidências sugerem que a tumorigênese em 

humanos é um processo composto por inúmeras etapas, e que estas refletem 

alterações genéticas que conduzem à transformação progressiva das células 

humanas normais em células derivadas altamente malignas. Em meados da 

década de 50, observações provenientes de análises patológicas de uma série 

de regiões específicas de alguns órgãos revelaram lesões que surgiram como 

evidências dos passos intermediários de um possível processo através do qual 

as células evoluíam progressivamente da normalidade para uma série de 

estágios onde se tornavam pré-malignas em tumores invasivos (Foulds, 1954). 

Entretanto, apenas após anos de muitas pesquisas estas observações 

tornaram-se mais concretas, indicando que os genomas de células tumorais 

são invariavelmente alterados em diversos pontos, sofrendo interrupções 

através de lesões extremamente sutis, como mutações pontuais, e óbvias, 

como mudanças no complemento cromossômico (Kinzler & Vogelstein, 1996). 

 Tomadas em conjunto, as observações relacionadas ao câncer em 

humanos e em modelos animais argumentam que o desenvolvimento tumoral 

ocorre por meio de um processo formalmente análogo à evolução Darwiniana, 

na qual uma sucessão de mudanças genéticas, cada uma conferindo um ou 

outro tipo de vantagem ao crescimento, leva à conversão progressiva de 

células humanas normais em células tumorais. Neste contexo, câncer é o 

termo frequentemente utilizado para designar um conjunto de doenças 
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multifatoriais caracterizadas pelo acúmulo progressivo de mutações no genoma 

de uma célula, podendo resultar em alterações na expressão ou função de 

genes fundamentais para a manutenção da homeostase celular. Desta 

maneira, as células transformadas passam a apresentar defeitos sem eus 

circuitos regulatórios, deixando de responder a sinais essenciais que controlam 

a diferenciação, a proliferação e a morte celular (Foulds, 1976). 

 Aliado a isto, conforme proposto por Hanahan e Weinberg (2000), 

algumas características são adquiridas pelas células tumorais (Figura 1), 

contribuindo efetivamente para a promoção do câncer, tais como a 

autossuficiência em fatores de crescimento, a insensibilidade a fatores 

antiproliferativos, resistência à morte celular, potencial de replicação infinito, 

angiogênese sustentada e invasão dos tecidos adjacentes promovendo a 

metástase. Entretanto, todos estes mecanismos fisiológicos citados e suas 

consequências são baseados em uma visãos centrada na dinâmica celular 

individual, o que evidencia uma necessidade cada vez clara em se 

compreender o câncer também como um tecido complexo inserido em um 

microambiente tumoral onde as células transformadas e a células do estroma 

interagem entre si, especialmente nos tumores sólidos.  

 Durante a progressão tumoral, o microambiente co-evolui por meio de 

um circuito complexo de comunicação parácrina levando ao estabelecimento 

do tumor maligno. Baseado nisto, e complementando as seis características já 

enumeradas por Hanahan e Weinberg (2000), os conhecimentos emergentes 

indicam a necessidade da definição de novas características que indiquem o 

estabelecimento de neoplasias, sendo estas a capacidade de evitar eliminação 

pelo sistema imune (evasão a destruição autoimune) devido a promoção da 

inflamação local, a desregulação metabólica, além da instabilidade genômica e 
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possíveis mutação (Hanahan & Weinberg, 2011). 

 

 

Figura 1. As principais características adquiridas pelas células tumorais durante a 
progressão tumoral (Adaptado de Hanahan & Weinberg, 2011). 

 

 A capacidade de as células tumorais invadirem os tecidos adjacentes, 

migrarem a partir da massa tumoral primária e formarem novos tumores 

secundários tornam a invasão tecidual e a metástase importantes pontos para 

o controle e/ou interrupção da progressão tumoral e, consequentemente, de 

grande relevância para o diagnóstico e/ou erradicação do câncer. Embora a 

ressecção cirúrgica e as terapias adjuvantes representem alternativas eficazes 

no combate aos tumores em estágios iniciais, o tumor já em metástase, em 

grande parte, torna-se incurável devido à sua natureza sistêmica e a 

resistência das células tumorais disseminadas aos agentes terapêuticos atuais. 



Introdução 

GRASSI, M. L. 19 

 

A partir disto pode-se compreender a alta taxa de mortalidade atribuída ao 

câncer metastático (maior que 90% dos casos) e não aos tumores primários a 

partir do qual estas lesões mais agressivas e invasivas se originaram (Steeg, 

2006; Gupta & Massagué, 2006). 

 A metástase provenientes de tumores primários são originadas a partir 

de sucessivos e complexos eventos celulares denominados como cascata de 

invasão metastática, onde as células epiteliais tornam-se capazes de, 

inicialmente, perder a adesão célula-célula e ganhar motilidade, se 

desprendendo de seu sítio de origem e invadindo o estroma e os tecidos 

adjacentes. No segundo passo, chamado intravasão, as células tumorais 

rompem a membrana basal, matriz extracelular especializada que desempenha 

um papel vital na organização de tecidos epiteliais, penetram através do 

endotélio vascular sanguíneo ou linfático e ganham a circulação sistêmica. 

Apenas algumas células tumorais presentes na circulação parecem ser 

capazes de sobreviver neste ambiente. Dentre estas, algumas completam o 

terceiro passo, a extravasão, carcaterizado pela penetração das células 

tumorais no endotélio dos capilares, atingindo sítios distantes. Neste novo 

microambiente, um conjunto ainda menor de células metastáticas consegue 

proliferar, formando um pequeno conjunto de células malignas 

(micrometástases) e originando tumores metastáticos secundários (colonização 

metastática) (Fidler, 2003) (Figura 2).  
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Figura 2. A cascata de invasão metastática. Durante a progressão da metástase as células 
tumorais se desprendem de seus sítios primários de crescimento (invasão local e intravasão), 
migram sistemicamente (sobrevivência na circulação, migração para locais e órgãos distantes e 
extravasão), e adaptam-se para sobreviver e proliferar em um novo microambiente em tecidos 
distantes (formação de micrometástases e colonização metastática (Adapatado de Valastyan & 
Weinberg, 2011). 

 

 Diversas evidências têm emergido indicando que a precisão do 

controle na arquitetura do tecido epitelial normal serve como uma barreira 

intrínseca à invasividade das células tumorais metastáticas, que deve ser 

superada antes que elas possam desenvolver características malignas mais 

evidentes. Um exemplo são as células provenientes de carcinomas (tumores 

malignos de origem epitelial) de ovário, que são capazes de exercer uma força 

de tração dependente de miosina, deslocando fisicamente as células que 

compõem a monocamada mesotelial de estruturas como o peritônio, que 

tornando-se um obstáculo na invasão de órgãos do sistema digestório (Iwanicki 

et. al., 2011). Neste sentido, a fim de se esquivar deste e de outros obstáculos 

à invasão e à formação metastática, as células tumorais podem cooptar por um 

mecanismo que reduz a adesão célula-célula, favorecendo a perda da 
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polaridade ápico-basal, conhecido como transição epitélio-mesenquimal (EMT, 

do inglês epithelial-mesenchymal transition), caracterizado pela mudança do 

fenótipo epitelial para o fenótipo mesenquimal pelas células epiteliais, que leva 

à reorganização e expressão de proteínas de citoesqueleto e à produção de 

enzimas de degradação da matriz extracelular, além da aquisição de 

propriedades locomotoras e invasivas (Thiery, 2002). 

 Inicialmente descrita em 1968, a EMT foi revelada como um processo de 

grande importância no movimento celular de embriões, denominando como 

transformação epitélio-mesenquimal, e, apenas na década de 80, Greenburg e 

Hay (1982) demonstraram pela primeira vez a transição fenotípica das células 

epiteliais in vivo. Atualmente, a EMT constitui um mecanismo envolvido não 

apenas na embriogênese, mas também no reparo tecidual e na tumorigênese, 

sendo classificada em três tipos, onde cada uma desempenha funções 

diferentes (Figura 3):  

 EMT tipo 1: presente durante a a implantação, formação do embrião, 

gastrulação e migração da crista neural, está associada com a geração 

de células móveis com fenótipo mesenquimal a partir de células 

epiteliais, que irão originar novos tecidos com funções distintas. Estas 

células primárias mesenquimais atuam como progenitoras e geram 

epitélios secundários em órgãos de origem mesodérmica e endodérmica. 

 EMT tipo 2: participa da cicatrização, regeneração tecidual e fibrose, 

através da produção de fibroblastos que reconstroem e reparam o tecido 

lesionado após trauma ou dano inflamatório crônicos. Como exemplo 

clássico, tem-se a fibrose renal, decorrente de danos ocasionados por 

condições como glomerulopatias, hipertensão e toxicidade.   
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 EMT tipo 3: é a que ocorre em células epiteliais tumorais durante a 

aquisição do comportamento invasivo na cascata de invasão 

metastática. A EMT tipo 3 é caracterizada principalmente pela perda da 

aderência e da polaridade celular, além da reorganização completa do 

citoesqueleto de actina, que aumenta a locomoção da célula. No 

entanto, a presença de fenótipos intermediários que conservam 

marcadores específicos, tanto epiteliais quanto mesenquimais, 

demonstra que a EMT também pode ocorrer de maneira parcial ou 

incompleta. 

 

 

Figura 3. Os diferentes tipos de EMT. (A) EMT tipo 1 está associada com a implantação e a 
gastrulação embrionária, e dá origem à mesoderme e endoderme e às células da crista neural. 
O epiblasto dá origem ao mesênquima primário através da EMT, podendo formar o epitélio 
secundário através do processo contrário – a MET. O epitélio secundário pode ainda se 
diferenciarem para formar outros tipos de tecidos epiteliais, que irão passar por EMT 
subsequente para gerar as células de tecido conjuntivo, incluindo os astrócitos, adipócitos, 
condrócitos, osteoblastos, e células do músculo. (B) EMT tipo 2 participa dos processos 
inflamação atenuados, como ocorre durante a cicatrização e regeneração tecidual. A EMT do 
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tipo 2 gera fibroblastos e outras células relacionadas com o reparo de lesões nos tecidos. Na 
fibrose também respondem à inflamação local podendo levar eventualmente à destruição do 
órgão. (C) Finalmente, a EMT tipo 3 ocorre em células epiteliais pertencentes à tumores de 
origem epitelial, favorecendo a invasão e a metástase após a aquisição de características 
mesenquimais (Adaptado de Kalluri & Weinberg, 2009). 
 

 Para que o processo da EMT ocorra é necessário a repressão de uma 

série de marcadores epiteliais, ao passo que a expressão de marcadores 

mesenquimais seja estimulada. Esta ativação é orquestrada, em especial, por 

três famílias de fatores de transcrição (FT) ZEB, Snail e aqueles que possuem 

um motivo de ligação hélice-alça-hélice básico (bHLH, do inglês), como Twist1. 

Quando ativados, estes FT são repressores da proteína de adesão celular E-

caderina, importante marcador epitelial cuja perda facilita a dissociação das 

células tumorais promovendo metástase. Uma descoberta de extrema 

relevância na compreensão da regulação transcricional da EMT ocorreu em 

meados dos anos 2000, quando o gene SNAI1 (Snail) foi identificado como um 

repressor transcricional direto da E-caderina, ao ligar-se à sua região 

promotora E-box, levando a sua perda temporal, porém reversível, e recrutando 

diversos complexos proteicos que coordenam modificações pós-traducionais 

em histonas, especialmente metilações (Huber et. al., 2005; Cano et. al., 2000). 

. Outros FT repressores também têm sido associados à E-caderina, como 

Slug (SNAI2), ZEB1, ZEB2, E47 e Twist1, o último agindo provavelmente de 

forma indireta sobre a E-caderina, ativando sua expressão e aumentando a 

motilidade celular. Além da repressão da E-caderina, a superexpressão de 

marcadores mesenquimais, como a proteína Vimentina, β-catenina, 

Fibronectina e as proteínas N-caderina e Caderina-11, no processo conhecido 

como cadherin switching, e a regulação negativa de microRNAs como os 

pertencentes à família miR-200, também são necessários para a indução da 

EMT (Figura 4) (Moreno-Bueno et. al., 2006; Gregory, et. al., 2008; Tomita et. 
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al., 2000). A ativação da EMT também é facilitada pela ruptura das junções 

aderentes entre as células e da adesão célula-matriz extracelular, mediada 

pelas integrinas, como integrina β4, integrina α5β1 e integrina αVβ6 (Alexander 

et. al., 2006). 

 

 

Figura 4. O processo da EMT. A EMT envolve a transição funcional de células epiteliais 
polarizadas em células mesenquimais com capacidade invasora e migratória. A co-localização 
destes dois fenótipos distintos define um terceiro fenótipo intermediário, indicando células que 
estão em uma EMT parcial (Adpatado de Kalluri & Weinberg, 2009).  
 

 A ativação inicial da EMT requer a comunicação entre as células 

tumorais e as células do estroma, muitas vezes composto por fibroblastos, 

miofibroblastos, granulócitos, macrófagos, células-tronco mesenquimais e 

linfócitos. Quando recrutados pelas células tumorais, estes tipos celulares 

criam um microambiente inflamatório que resulta na liberação de sinais 

indutores, compostos por interleucinas, tais como IL-1α, IL-1β e IL-6, e fatores 

de crescimento, que incluem FGF, EGF, PDGF e TGFβ. Estes sinais ativam 

vias de sinalização cruciais que direcionam e regulam a EMT, como as vias de 

TGFβ, de WNT/catenina, de Notch e de NFKβ, ativando os FT que serão os 

responsáveis pelas alterações na expressão dos genes relacionados ao 

processo. Vale ressaltar que a maioria destas vias promove a indução de 

repressores da proteína E-caderina (Kalluri & Weinberg, 2009; Lee el. al., 2006; 

Thiery & Sleeman, 2006).  
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 É importante destacar que, devido à complexidade do processo de 

invasão e progressão tumoral, não apenas estas etapas levam as células 

tumorais a se tornarem metastáticas, mas provavelmente envolva outros 

mecanismos. Neste sentido, acredita-se que as células-tronco tumorais, que 

possuem capacidade de autorrenovação, iniciação e disseminação tumoral, 

além de apresentarem resistência à apoptose, juntamente com a EMT, também 

sejam cruciais para o desenvolvimento de metástases. Desta maneira, além de 

conferir um fenótipo mesenquimal, a EMT também favorece a aquisição de 

propriedades de células-tronco pelas células tumorais, adiquirindo todas as 

características necessárias para o crescimento em um novo microambiente 

(sítio secundário), distante do tumor primário (sítio primário) (Scheel & 

Weinberg, 2012). 

 

1.2 Câncer de ovário: incidência, diagnóstico, origem e detecção 

 

 O câncer de ovário (OvCa) tem ocupado o sétimo lugar dentre as 

neoplasias mais frequentes que acometem a população feminina brasileira, 

com estimativas de aproximadamente 6.150 mil novos casos em 2016, com o 

número de mortes em torno de 3.283 (INCA). A baixa prevalência na população 

aliada a um quadro clínico inespecífico caracteriza o OvCa como a neoplasia 

ginecológica mais letal e difícil de ser diagnosticada. Embora mais de 80% das 

pacientes apresentem sintomas enquanto a doença ainda esta limitada aos 

ovários (estágio 1), os mesmos podem ser facilmente confundidos com uma 

indigestão ou uma alteração gastrointestinal devido ao leve desconforto na 

região abdominal inferior. Nesta fase apenas 20% dos casos de OvCa são 

diagnosticados, porém cerca de 90% das pacientes podem ser curadas se 
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submetidas às terapias disponíveis e a taxa de sobrevivência é de 

aproximadamente 95%. Após o OvCa metastatizar-se para os órgãos pélvicos 

(estágio 2), a parede abdominal e linfonodos vizinhos (estágio 3) ou para além 

da cavidade peritoneal (estágio 4), a possibilidade de cura diminui 

substancialmente, em conjunto com a taxa de sobrevida nos 5 anos seguintes, 

que permanece entre 15% e 45% (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Estágios de desenvolvimento do câncer de ovário (Adaptado de 
http://www.alamocitycancercouncil.org/). 
 

 Várias neoplasias com características distintas podem se originar nos 

ovários. Assim, os diferentes tipos de OvCa têm sido classificados baseando-

se na histogênese das células cancerosas, que podem ser a partir de: (1) 

células germinativas, responsáveis pela produção dos ovócitos; (2) células 
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epiteliais, presentes no tecido epitelial que reveste os ovários; (3) e células do 

estroma, que derivam do tecido conjuntivo dos ovários onde há produção dos 

hormônios sexuais (estrogênio e progesterona). Dentre estes, o carcinoma de 

ovário de origem epitelial (CEO) tem sido a neoplasia maligna mais 

frequentemente diagnosticada. Outra classificação baseia-se na divisão de 

subtipos histológicos de tumores epiteliais do ovário (carcinomas), 

considerando-se também o perfil molecular dos tumores, sendo divididos três 

grupos: tipo 1, que inclue os carcinomas serosos de baixo-grau (detectado em 

estágio inicial, apresenta crescimento lento, geneticamente mais estáveis, com 

mutações nos genes KRAS e ERBB2); tipo 2, formado por carcinomas serosos 

de alto-grau, sendo a maioria chamados de serosos (elevada instabilidade 

genetica, 90% apresentam mutações no gene TP53, responsáveis pelo grande 

número de morte por OvCa); tipo 3, os carcinomas endometrioides e de células 

claras, que originam-se a partir da endometriose (apresentam mutações nos 

genes CTNNB1, PTEN e PIK3CA). Já os carcinomas mucinosos não possuem 

uma origem bem estabelecida, podendo surgir inclusive a partir de metástase 

do trato gastrointestinal (Kaku et. al., 2003; Kurman & Shih, 2010) (Figura 6).  
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Figura 6. Tecidos que originam os diferentes tipos de câncer no ovário (Adaptado do 
livro Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care). 

 

 O fator de risco mais importante para o desenvolvimento do OvCa é o 

histórico familiar e a faixa etária. Mulheres que já desenvolveram câncer da 

mama e são portadoras de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 apresentam, 

respectivamente, 45% e 25% de possibilidade de desenvolver OvCa durante a 

vida. Outros fatores associados ao desenvolvimento desta neoplasia são a 

menopausa tardia e a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, o 

tabagismo e a obesidade, bem como a endometriose, que causa um estado 

crônico de inflamação, levando a alterações hormonais e até dobrando o risco 

de desenvolvimento de OvCa (INCA). 

 A identificação de alterações em importantes vias de sinalização celular 

tem contribuído significativamente para a compreensão dos mecanismos que 

favorecem a carcinogênese e a resistência aos agentes quimioterápicos. Assim 

como o TGFβ, o EGF também favorece o fenótipo invasivo de diversos tipos de 
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câncer, como o de mama e de pâncreas, e também parece estar relacionado 

com a ativação da EMT (Kalluri & Weinberg, 2009).  

 O aumento na expressão dos receptores de EGF (EGFR) tem sido 

observado em 70% das células de OvCa e está associado a estágios 

avançados da doença e resistência ao tratamento com diferentes 

quimioterápicos. EGFR, ou ErbB1/HER1, faz parte da família de receptores 

tirosina quinase (ErbB2/Neu/HER2, ErbB3/HER3 e ErbB4/HER4) que 

desempenham um papel crucial na propagação de sinais que regulam 

proliferação, diferenciação e resistência a apoptose devido a ativação de vias 

clássicas como MAPK e PI3K/Akt/mTOR. A primeira, a via das proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPK), é conhecida por estimular o 

crescimento celular devido à produção de metaloproteinases (MMP), favorecer 

a proliferação e a diferenciação celular devido à ativação de Raf, após ser 

recrutado até a membrana por Ras, e consequente fosforilação de MEK e 

Erk1/2. A ativação constitutiva da via MAPK no OvCa também está associada 

às frequentes mutações em importantes genes reguladores, como KRAS e 

BRAF (Hsu et. al., 2004). 

 Já a via de sinalização fosfatidil inositol 3-quinase (PI3K) /proteína 

quinase B (Akt) é componente chave para o crescimento e a sobrevivência 

celular e tem sido associado a migração e adesão das células de OvCa, 

contribuindo para o fenótipo metastático deste câncer. A ativação constitutiva 

desta via no OvCa parece estar relacionada a presença frequente de mutações 

ativas no gene PI3KCA e inativas no gene PTEN, responsável por codificar a 

proteína fosfatase PTEN, reguladora negativa desta via (Campbell et. al., 

2004). Recentemente estudos demonstraram que, na presença do fator de 

crescimento similar à insulina-1 (IGF-1), a via PI3K/Akt/mTOR favoreceu a 
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redução do nível de RNA mensageiro (mRNA) de E-caderina e aumentou a 

expressão de Snail e Slug, promovendo a proliferação celular em linhagens de 

OvCa, e a modulação desta via utilizando os inibidores de PI3K (Wortmannin) e 

mTOR (Rapamicina) foi suficiente para abolir a expressão de Snail e Slug (Lau 

& Leung, 2012). 

 As vias MAPK e PI3K/Akt também podem ser ativadas devido à ligação 

do ácido lisofosfatídico (LPA) a seus receptores acoplados a proteína G. O LPA 

é um importante lipídio sinalizador sintetizado a partir do lisofosfatidilcolina, 

entretanto, níveis elevados têm sido encontrados no fluido ascítico de 

pacientes com OvCa, indicando uma função relevante do LPA nesta neoplasia. 

No OvCa, altos níveis do mRNA de LPA tem sido descrito em associação com 

a super regulação de seus receptores (LPA1, LPA2, LPA3), tornando-o um 

potente indutor da proliferação, sobrevivência e resistência a cisplatina, além 

de favorecer a invasão e o aumento da transcrição dos genes que codificam as 

interleucina IL-6 e IL-8 (Wang et. al., 2008). 

 A partir de todos estes estudos torna-se evidente que o monitoramento 

das alterações presentes nestes “circuitos” intracelulares, bem como a 

elucidação de novos mecanismos que favorecem a malignização e progressão 

do câncer, parece ser um alvo promissor não apenas para a elaboração de 

terapias específicas, mas principalmente para a detecção precoce do OvCa, 

cujo diagnóstico na fase inicial ainda é um grande desafio. 

 Dada a discrepância nos resultados de sobrevivência entre pacientes 

com OvCa em fases distintas (precoce e tardia), estratégias que permitam a 

detecção desta doença em seus estágios iniciais tornou-se uma promessa para 

melhorar significativamente a taxa de mortalidade de pacientes. Esta 

necessidade é especialmente urgente em mulheres que têm um alto risco de 
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desenvolver OvCa devido ao histórico familiar ou possuem uma predisposição 

genética para o câncer devido a mutações em genes específicos, tais como 

BRCA1 e BRCA2. Infelizmente, os métodos de rastreio atuais para a detecção 

do OvCa em estágio inicial são insuficientes. No entanto, diversos projetos 

fundamentados em análises proteômicas têm demonstrado resultados 

promissores para o desenvolvimento de marcadores altamente sensíveis e 

específicos para cânceres ginecológicos, incluindo o OvCa (Wang et. al., 2008; 

Petricoin et. al., 2002). 

 Até o momento o marcador mais conhecido e utilizado na clínica para 

diagnóstico de pacientes com OvCa tem sido o antígeno CA-125 (MUC16), 

uma glicoproteína de alto peso molecular da família das mucinas. As 

concentrações séricas de CA-125 são elevadas em 80-90% dos casos de 

OvCa em estágio avançado, mas apenas 47% para a doença em estágio 

inicial. No entanto, a eficácia clínica de CA-125 como uma ferramenta de 

diagnóstico é comprometida pela sua falta de especificidade e sensibilidade, já 

que elevadas concentrações também tem sido detectada em outras neoplasias 

(pâncreas, mama, bexiga, fígado e pulmão), bem como em doenças benignas 

(tais como a diverticulite, endometriose, cistos ovarianos benignos e gravidez 

ectópica) e em algumas condições fisiológicas (gravidez, ovulação e 

menstruação). 

 Para superar a falta de especificidade e sensibilidade de CA-125 na 

detecção do OvCa, outros procedimentos têm sido adotados como a 

ultrassonografia (ultrassonografia abdominal ou transvaginal) associada a 

outros biomarcadores promissores, para tentar detectar CEO em fase inicial. 

Muitos marcadores já foram descritos como eficiente para a discriminação do 

OvCa, principalmente quando usados em conjunto com CA-125. Testes 
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realizados com amostras de sangue de pacientes com OvCa revelaram a 

presença de MIF (fator inibidor da migração de macrófagos), e uma 

sensibilidade de 77,8% e especificidade de 53,3% foram medidos por este 

marcador (Agarwal et. al., 2007). Além deste, HE4 (proteína humana epididimal 

4), ou WFDC2, também foi identificado como um potencial marcador para 

OvCa, já que em condições normais sem alterações ginecológicas ele não foi 

detectado, mostrando uma especificidade maior que CA-125 (Hellström et. al., 

2003). Já o M-CSF (fator estimulador de colônias de macrófagos), ao ser 

utilizado sozinho foi capaz de detectar o OvCa com uma especificidade de 

cerca de 61 - 68% e especificidade de 93%, mas os melhores resultados para a 

detecção foram obtidos apenas quando utilizado em conjunto com CA-125 

(Chechlinska et. al., 2007). 

 

1.3 Proteômica e o câncer de ovário 

 

 A proteômica emergiu como uma tecnologia poderosa para decifrar e 

integrar os processos biológicos a partir do estudo de todas as proteínas de um 

sistema biológico. A caracterização do perfil proteômico é fundamental para o 

entendimento do fenótipo de um organismo uma vez que a estrutura, função, 

abundância, ou mesmo o número de proteínas em um organismo não podem 

ser preditos apenas pela análise do genoma ou quantificação dos genes mais 

expressos (mRNA) (Tyers, 2003). Entretanto, até poucos anos atrás, a 

realização de estudos proteômicos era limitada às técnicas onerosas e de 

baixa sensibilidade, além de ferramentas analíticas ineficientes para a 

identificação de proteínas. 
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 Recentemente a espectrometria de massas evolui para se estabelecer 

como uma plataforma voltada para análises de proteomas complexos através 

da comparação entre milhões de espectros de massas e bancos de dados 

preexistentes, permitindo a identificação das proteínas presentes em uma 

amostra (Cox & Mann, 2007). O aprimoramento das técnicas para separação 

de proteínas, quantificação e identificação também favoreceram a análise de 

proteomas de forma mais intensa, a fim de se entender melhor as funções de 

diversas proteínas em um organismo. O avanço destas tecnologias já tem 

gerado impactos relevantes nas áreas biológicas, especialmente na descoberta 

de biomarcadores para diversas doenças, uma das grandes promessas da 

proteômica (Hanash et. al., 2008). 

 Segundo Plebani (2005), as análises proteômicas para o diagnóstico do 

OvCa têm seguido dois caminhos distintos que variam entre a busca de um 

perfil proteômico, a partir da comparação de amostras do soro de pacientes 

normais e daquelas já diagnosticadas com a doença, e a análise de um padrão 

proteômico visando o diagnóstico, onde múltiplos candidatos a biomarcadores 

são analisados simultaneamente. Aliado a isto, a evolução da tecnologia das 

ferramentas analíticas e computacionais para a análise de proteomas e de 

novos desenhos experimentais auxiliam na solução da complexidade do 

proteoma dos tecidos e fluídos biológicos, permitindo a caracterização e 

quantificação rotineira de milhares de proteínas em uma amostra (Faca et. al., 

2007; Faca et. al., 2008). 

 Para ilustrar estes avanços, diversos estudos publicados nos últimos 

anos apresentam extensas listas de proteínas candidatas a biomarcadores e 

alvos terapêuticos para o OvCa.  Resultados obtidos durante a caracterização 

proteômica de células metastáticas de OvCa identificaram mais de 6500 
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proteínas, dentre as quais algumas já são consideradas biomarcadoras para o 

OvCa, como as proteínas HE4 e CA-125, e outras ainda com potencial para se 

tornarem novos alvos na identificação do OvCa, como TIMP1 (inibidor de tecido 

de metaloproteinases de matriz 1), IGFBP3 (proteína ligadora tipo 3 do fator de 

crescimento similar à insulina), MDK (midkina), PROS1 (proteína S dependente 

de vitamina K) e SLPI (inibidor endógeno da leucoprotease secretada) (Faça et. 

al., 2008).  

 Através da análise proteômica em larga escala (high throughput 

proteomics) do fluído intratumoral proveniente de pacientes com OvCa, 

Poersch e colaboradores (Poersch et. al., 2015) demonstraram a grande 

importância deste tipo de amostra como uma fonte riquíssima em proteínas 

com grande potencial na detecção desta neoplasia. Mais recentemente, estas 

proteínas puderam ser então validadas pelo método atual da proteômica 

dirigida (targeted proteomics), denominado monitoramento de reação múltiplas 

(MRM) (Poersch et. al., 2016). Outro estudo de extrema relevância baseado na 

análise proteômica elucidou novos modelos para a predição de respostas de 

pacientes com CEO submetidas ao tratamento com quimioterápicos à base de 

platina, elucidando novos processos biológicos que influenciam na eficiência 

desta abordagem terapêutica, além de auxiliar o desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas para o tratamento de tumores refratários à 

quimioterapia (não curável com terapias tradicionais) (Yu et. al., 2016). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar e estabelecer uma ligação entre as principais vias de sinalização 

alteradas durante a progressão tumoral, tendo como modelo o processo de 

transição epitélio-mesênquima (EMT), e aquelas que colaboram para o 

surgimento do câncer de ovário através da proteômica dirigida. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer o processo de EMT como modelo de metástase tumoral na 

linhagem epitelial de adenocarcinoma humano de ovário Caov-3, utilizando 

fatores de crescimento. 

 

 Selecionar e caracterizar a melhor condição para indução da EMT na linhagem 

Caov-3. 

 

 Estabelecer a linhagem celular Caov-3 em meio de cultura contendo isótopos 

estáveis (método SILAC) para a análise quantitativa das alterações do 

proteoma durante a EMT. 

 

 Coletar os dados proteômicos detalhados por espectrometria de massas de 

alta resolução acoplados a cromatografia líquida (LC-MS/MS) e analisar estes 

qualitativa e quantitativamente. 
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 Identificar proteínas e redes de proteínas alteradas pela indução da EMT bem 

como os possíveis processos celulares correlacionados com a progressão 

tumoral utilizando ferramentas de bioinformática. 

 

 Validar os dados proteômicos obtidos utilizando métodos funcionais da 

bioquímica clássica. 

 

 Selecionar as principais proteínas e vias de sinalização alteradas durante a 

EMT para desenvolvimento e aplicação de métodos de Monitoramento de 

Reações Múltiplas (MRM) na validação dos resultados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Fluxograma da metodologia utilizada 

 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho encontra-se 

resumida na Figura 7 a seguir.  

 

 

Figura 7. Fluxograma da metodologia utilizada na indução da EMT na linhagem Caov-3 e 
análise de alterações morfológicas, funcionais e proteicas decorrentes. 
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3.2 Estabelecimento e caracterização da EMT como um modelo para 

metástase em linhagem epitelial de adenocarcinoma humano de 

ovário 

 

3.2.1 Cultura de células  

 

 As linhagens epiteliais Caov-3 (ATCC® n° HTB-75™) e OVCAR-3 

(ATCC® n° HTB-161™), provenientes de adenocarcinoma de ovário humano, 

foram cultivadas em garrafas de 75 cm2 (Greiner Bio-One) contendo DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium – Gibco), com 10% de SBF e 1% 

antibiótico Streptomicina Penicilina, ou RPMI 1640 (Roswell Park Memorial 

Institute), com 20% de SBF e 1% antibiótico Streptomicina Penicilina, 

respectivamente, e  mantidas em incubadora (Forma Direct-Heat CO2, Thermo 

Scientific®) à temperatura controlada de 37°C, em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2.  

O crescimento celular foi monitorado em microscópio invertido de fase 

(Axiovert 40 CFL, Carl Zeiss) e as células foram subcultivadas a cada três dias 

ou quando ocupassem 70% da garrafa (subconfluência). Neste procedimento, 

também chamado de “tripsinização”, o meio de cultura foi removido e a 

monocamada celular foi lavada com 5 mL de PBS. Em seguida, as células 

foram incubadas a 37°C com 5 mL de solução de tripsina (diluída uma vez em 

PBS) (Sigma-Aldrich) até que perdessem a aderência à garrafa. Então 5 mL de 

DMEM/RPMI completo foi adicionado para a inativação da tripsina devido ao 

SFB presente no meio de cultura. Esta solução foi centrifugada (Thermo 

Scientific®) a 201 × g, durante 5 minutos, a °C. O sedimento celular foi então 
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homogeneizado manualmente e suspenso novamente em DMEM/RPMI 

completo; uma alíquota desta suspensão foi adicionada à garrafa com 

DMEM/RPMI completo novo, originando uma nova passagem da linhagem 

celular. Todos os procedimentos de manutenção e cultivo das linhagens foram 

realizados em capela de fluxo laminar, seguindo os protocolos recomendados 

para manter a esterilidade dos materiais, reagentes e meios de cultura 

utilizados. 

 

3.2.2 Indução da EMT com fatores de crescimento 

 

 Para a indução da EMT com o fator de crescimento EGF as linhagens 

Caov-3 e OVCAR-3 foram plaqueadas em meio DMEM/RPMI completo. Após 

24 horas do plaqueamento, as células foram lavadas 2 vezes com PBS gelado 

e mantidas em condição de “starving” de SBF (ausência de SBF), ou seja, em 

meio incompleto, contendo apenas 1% de solução de antibiótico durante 24 

horas. Os fatores de crescimento TGFβ1, TGFβ2 e EGF foram ressuspendidos 

conforme instruções do fabricante e adicionados as células juntamente com o 

meio incompleto. A indução foi mantida durante 96 horas, nas concentrações 

indicadas na tabela 1, a fim de se estabelecer a melhor condição para indução 

da EMT. A solução de meio de cultura contendo os fatores de crescimento 

foram renovadas diariamente. 
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Tabela 1. Condições utilizadas para a indução da EMT em células epiteliais de 

adenocarcinoma de ovário 

Fator de 
Crescimento 

Concentração 
(ng/ml) 

Fabricante 

EGF 
1 #236-EG-200 R&D 

Systems 10 

TGFβ1 
1 #240-B-010 R&D 

Systems 10 

TGFβ2 
1 #302-B2-010 R&D 

Systems 10 

 

 

3.2.3 Western Blotting 

 

3.2.3.1 Plaqueamento celular e preparo de amostras  

    

As células Caov-3 (1.5x106) foram cultivadas em placas de 100 mm2 

(Corning®) em DMEM completo e induzidas à EMT conforme item 3.2.2. Após 

96 horas, as células foram tripsinizadas, transferidas para tubos cônicos 

(Corning®) de 15 mL e centrifugadas a 201 × g, por 5 minutos (4°C).  O 

sobrenadante foi descartado e o pellet de células foi lavado com 1 mL de PBS, 

seguido de nova centrifugação nas mesmas condições. As células foram 

ressuspendidas em 1 ml de PBS e transferidas para microtubos e centrifugadas 

nas mesmas condições. 

Então as células foram incubadas com 200 µL de tampão de lise CelLytic 

(Sigma-Aldrich) contendo coquetel inibidor de proteases (1:200) e 

Ortovanadato de sódio (Na3VO4) 0,001 mol/L (ambos Sigma-Aldrich) durante 

20 minutos, à 4°C, e centrifugadas a 12000 × g por 10 minutos. O 

sobrenadante foi cuidadosamente transferido para microtubos novos e o 

conteúdo proteico das amostras foi determinado pelo método colorimétrico de 
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Bradford (1976) (Quick Start™ Bradford Protein Assay Kit, Bio-Rad). Os lisados 

celulares foram mantidos a - 80°C. 

 Alíquotas do lisado celular contendo 20-50 µg de proteína total foram 

misturadas com tampão da amostra (Tabela 2). Em seguida, as amostras 

foram aquecidas a 98°C, por 5 minutos, em banho seco (Thermomixer confort, 

Eppendorf) e centrifugadas a 12000 × g por 5 minutos (MiniSpin, Eppendorf). 

 

Tabela 2. Solução tampão para amostras para o ensaio de western blotting. 

Tris/HCl  ....................................................................................... 60 mmol/L 

Glicerol ........................................................................................  10% (v/v) 

SDS ............................................................................................ 2% (p/v) 

βME  ........................................................................................... 5% (v/v) 

ABF ............................................................................................. 0,002% (p/v)  

 

 

3.2.3.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

 O gel de poliacrilamida foi feito de acordo com Laemmli (1970) conforme 

o protocolo descrito abaixo: 

Soluções 

Gel de 

empilhamento 

(5%) 

Gel de 

corrida 

(12%) 

 

Acrilamida 30% / bis-acrilamida 0,8% ...............................  170 µL 1,6 mL  

Tampão Tris/HCl 0,5 mol/L pH 6,8 .................................... 250 µL ------  

Tampão Tris/HCl 1,5 mol/L pH 8,8 .................................... ------ 1,5 mL  

H2O deionizada ................................................................. 550 µL 780 µL  

SDS 10% ........................................................................... 20 µL 80 µL  

TEMED 10% ...................................................................... 5 µL 20 µL  

Persulfato de amônio 10% ................................................ 5 µL 20 µL  
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A eletroforese foi desenvolvida sob corrente constante de 110 V, em 

tampão de corrida (Tabela 5), por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, em 

sistema de eletroforese vertical (PowerPac® Basic Power, Bio-Rad Mini-

PROTEAN® Tetra cell, Bio-Rad®). O padrão de massa molecular utilizado foi 

“Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder” (Thermo Scientific®). 

 

3.2.3.3 Análise por Western Blotting 

 

As proteínas separadas eletroforeticamente foram transferidas para a 

membrana de PVDF (Amersham Hybond-P, GE Healthcare) por eletro-

transferência úmida sob voltagem constante de 100 V, durante 1 hora, em 

tampão de transferência gelado (Tabela 3), à 4°C. 

 

Tabela 3. Solução tampão de transferência para western blotting. 

Solução Tris/Glicina/SDS 10x (Bio-Rad, #161-0732) .............................. 100 ml 

Metanol .................................................................................................... 200 ml 

H2O deionizada q.s.p. ..............................................................................  1L 

 

Em seguida, a membrana foi bloqueada com tampão de lavagem 

contendo leite desnatado 5% (v/v) por 1 hora a temperatura ambiente, sob 

agitação suave. Após o bloqueio, a membrana foi lavada rapidamente com 

tampão de lavagem (Tabela 4) e incubada overnight em geladeira com o 

anticorpo primário diluído em tampão de lavagem contendo BSA 5% ou leite 

desnatado 5%, sob agitação suave. No dia seguinte, a membrana foi lavada 3 

vezes por 10 minutos com tampão de lavagem e incubada com o anticorpo 
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secundário conjugado com peroxidase e diluído solução de tampão de 

lavagem, durante 1 hora em temperatura ambiente. 

 

Tabela 4. Solução tampão de lavagem para western blotting. 

Tris/HCl 1 mol/L pH 7,4 .............................................................. 20 mL 

NaCl ............................................................................................  8 g 

Tween 20 .................................................................................... 2 mL 

H2O deionizada q.s.p. ................................................................. 1 L 

 

A detecção da reação foi feita através do método quimioluminescente, 

incubando a membrana durante 1 minuto com a solução de detecção 

Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent (GE Healthcare Life 

Sciences) e reveladas no analisador para imagens luminescentes ImageQuant 

LAS4000 mini (GE Healthcare Life Sciences). As proteínas analisadas, a 

diluição e a procedência dos anticorpos primário e secundário, além de outras 

informações, estão especificados na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Proteínas analisados por western blotting: proteína, peso molecular (em kDa), 
espécie produzida, diluição e fabricante dos anticorpos. 

Proteína Peso 
Molecular 

(kDa) 

Espécie Diluição Fabricante 

SMAD 2/3 52, 60 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#8685 Cell Signaling 

Technology® 

SMAD 2 (Ser465/467) 
/ 3 (Ser423/425) 

52,60 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#8828 Cell Signaling 

Technology® 

EGFR 36 Coelho 1:500, BSA 5% 
#2646 Cell Signaling 

Technology® 

EGFR (Tyr1068) 36 Coelho 1:500, BSA 5% 
#3777 Cell Signaling 

Technology® 

p53 53 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#2527 Cell Signaling 

Technology® 

p21 21 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#2947 Cell Signaling 

Technology® 

Ciclina D1 36 Coelho 1:500, BSA 5% 
#2922 Cell Signaling 

Technology® 

Ciclina D1 (Thr286) 36 Coelho 1:500, BSA 5% 
#3300 Cell Signaling 

Technology® 
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CDK1/ cdc2 34 Camundongo 1:1000, Leite 5% 
#9116 Cell Signaling 

Technology® 

Akt 60 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#9272 Cell Signaling 

Technology® 

Akt (Ser473) 60 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#4060 Cell Signaling 

Technology® 

PTEN (Ser308) 54 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#9549 Cell Signaling 

Technology® 

Erk 1/2 
(Tyr202/Tyr204) 

44,42 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#4370 Cell Signaling 

Technology® 

mTOR  289 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#2983 Cell Signaling 

Technology® 

mTOR (Ser2448) 289 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#2971 Cell Signaling 

Technology® 

GAPDH 37 Coelho 1:1000, BSA 5% 
#2118 Cell Signaling 

Technology® 

 

3.2.4 Imunofluorescência 

 

 As células Caov-3 (5x104) foram cultivadas sob lamínulas de vidro 

redondas (13 mm de diâmetro - Glasstecnica, Brasil) depositas em placas de 

24 poços (Greiner Bio-One), em DMEM completo, e induzidas à EMT conforme 

item 3.2. Após 96 horas de indução, as células foram lavadas duas vezes com 

PBS 37, fixadas com paraformaldeido 3% e incubadas em solução de bloqueio 

contendo Triton X-100 3% (v/v), glicina 22.52 mg/mL e BSA 1% (v/v) em PBS, 

durante 1 hora a temperatura ambiente. As células Caov-3 foram incubadas 

overnight com anticorpos específicos para fluorescência (Tabela 6) e, 

posteriormente, lavadas duas vezes com PBS. Para as marcações indiretas foi 

utilizado anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado ao fluoróforo Alexa 

Fluor® 488 (#4412, Cell Signaling Technology®). O núcleo celular foi marcado 

com solução de DAPI durante 15 minutos, a temperatura ambiente. As imagens 

foram capturadas por microscópio de fluorescência Leica CTR 6000. 
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Tabela 6. Proteínas analisados por microscopia de Imunofluorência: proteínas, espécie 

produzida, diluição e fabricante dos anticorpos. 

Proteína Espécie Diluição Fabricante 

Vimentina Coelho 1:100 em solução de bloqueio 
#9854 Cell Signaling 

Technology® 

E-Caderina Coelho 1:200 em solução de bloqueio 
#3195 Cell Signaling 

Technology® 

 

3.2.5 Monitoramento de reações múltiplas (MRM) 

 

 As células Caov-3 (1.5x106) foram cultivadas em placas de 100 mm 

(Corning®) em DMEM completo e induzidas à EMT conforme item 3.2. Após 96 

horas de indução, as células foram removidas com o auxílio de um rodinho em 

50 uL de tampão de extração (Tabela 7). O extrato celular foi submetido a 

ciclos de sonicação e gelo, para lise total das células e, posteriormente, 

centrifugado a 20000 × g por 30 minutos, a 4°C. O sobrenadante foi coletado e 

quantificado através do método colorimétrico de Bradford (Quick Start™ 

Bradford Protein Assay Kit, Bio-Rad).  

  

Tabela 7. Solução tampão de extração para análise por MRM. 

Uréia 8 mols/L /Tris 0,2 mol/L pH 8,5 ......................................... 50 µL 

Na3VO4 .......................................................................................  0,001 mol/L 

Inibidor de Protease .................................................................... 5% (v/v) 

 

 Em seguida, para a digestão com tripsina, alíquotas contendo 100 μg de 

proteínas do lisado celular foram inicialmente reduzidas com 33 μl de ditiotreitol 

0,1 mol/L (DTT – Bio-Rad) por 30 minutos, a 37°C, e então alquiladas com 7 μl 

de iodoacetamida 0,5 mol/L (IAA – Sigma-Aldrich), seguido de nova incubação 

por 30 minutos no escuro, à temperatura ambiente. As amostras foram diluídas 
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com 740 μL de Tris 0,1 mol/L pH 8, para redução da concentração de uréia na 

solução (<1,5 mol/L) e ajuste do pH. Adicionou-se então 20 μl de tripsina 

(Promega) diluída em Tris 0,2 mol/L (concentração 0,2 μg/μl) e amostras foram 

incubadas overnight, a 37°C, sob agitação (Thermomixer, Eppendorf). Por fim, 

as amostras foram purificadas em colunas OASIS-HLB (Waters®) de fase-

reversa - previamente condicionadas com acetonitrila pura (ACN) e 

equilibradas com 5% ACN/0,1% ácido fórmico - e eluídas com 52,5% 

ACN/0,1% ácido fórmico para posterior secagem em Speed Vac. As amostras 

secas foram reconstituídas em solução de 5% de ACN/ácido fórmico 0,1% para 

análise em espectrometria de massa.  

 Para o desenvolvimento do método multiplex MRM, foi utilizado um 

painel contendo peptídeos proteotípicos sintéticos, composto por 4 proteínas 

descritas como fundamentais para o processo da EMT (ANEXO A). 

Posteriormente, um novo painel baseado em proteínas relacionadas ao 

metabolismo celular foi desenvolvido com o auxílio da ferramenta Skyline e do 

banco de dados SRMAtlas (www.srmatlas.org), para a predição das 

sequências dos peptídeos de maior incidência já descritos na literatura, para o 

desenvolvimento do MRM virtual (ANEXO A). Para ambos os casos, foram 

considerados critérios de massa/carga, sequência, qualidade de ionização e 

fragmentação por CID (“colision induced dissociation”).  
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3.3 Análise proteômica em larga escala da linhagem Caov-3 após a 

indução da EMT por EGF  

 

3.3.1 Cultivo da linhagem Caov-3 em meio SILAC (Stable Isotopic 

Labeling in Cell Culture) 

 

 A linhagem celular Caov-3 foi inicialmente descongelada e mantida em 

meio DMEM completo, conforme item 3.1. A partir da 2º passagem as células 

foram cultivadas no meio DMEM contendo os isótopos pesados do aminoácido 

lisina (13C6 Lys) (kit SILAC™ - DMEM-FLEX, Invitrogen). Nesta etapa, as 

células Caov-3 foram expandidas até a 4º passagem e então plaqueadas 

(2×106) em placas de 100 mm (Corning®). Em paralelo, as células Caov-3 

cultivadas em DMEM convencional também foram plaqueadas em placas de 

100 mm (2×106) e induzidas à EMT conforme item 3.2.  

 

3.3.2  Fracionamento subcelular 

 

 Frações enriquecidas com proteínas da membrana, proteínas nucleares 

e proteínas do citosol da linhagem Caov-3 foram obtidas por procedimento de 

centrifugação diferencial. As células foram lavadas 2 vezes com tampão PBS 

gelado e lisadas com o auxílio de um rodinho em 100 µL de tampão hipotônico 

(Tabela 8) contendo inibidor de proteases 5% (v/v). Para garantir a ruptura total 

das células, todo o volume coletado foi aspirado por uma seringa de 1 mL 

(cerca de 20 vezes) e 10% do volume total foi separado para quantificação das 
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proteínas pelo método colorimétrico de Bradford (Quick Start™ Bradford 

Protein Assay Kit, Bio-Rad).  

 

Tabela 8. Tampão hipotônico para lise celular. 

HEPES pH 7.4 ............................................................................ 0,05 mol/L 

NaCl ............................................................................................  0,01 mol/L 

MgCl2 ........................................................................................ 0,005 mol/L 

EDTA .......................................................................................... 0,0001 mol/L 

NaF ............................................................................................ 0,001 mol/L 

Na4P2O7.10 H2O .................................................................... 0,001 mol/L 

Na3VO4 ..................................................................................... 0,001 mol/L 

 

 Posteriormente, após a mistura de quantidades iguais de proteína entre 

as amostras, o conteúdo foi homogeneizado durante 30 segundos com o 

auxílio de homogeneizador de tecido (Homomix D-130 - Biosystems, PR, 

Brasil) e centrifugado a 500 × g durante 20 minutos, a 4°C. O sobrenadante foi 

transferido para microtubos novos, para outra centrifugação a 16000 × g por 30 

minutos a 4°C. Já o pellet obtido (fração nuclear) foi ressuspendido em 100 µL 

de tampão de extração de proteínas nucleares, contendo inibidor de proteases 

5% (v/v) e Na3VO4 0,001 mol/L, e armazenado a -80°C (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Tampão de extração de proteínas nucleares. 

Úréia ........................................................................................... 8 mols/L 

CHAPS .......................................................................................  2% (v/v) 

 

 O sobrenadante proveniente desta centrifugação corresponde à fração 

citoplasmática e o pellet corresponde à fração enriquecida em proteínas de 

membrana, que foi ressuspendido em 50 µL de tampão de extração de 

proteínas de membrana (Tabela 10), contendo inibidor de proteases 5% (v/v) e 
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Na3VO4 0,001 mol/L, e incubado por 60 minutos, a 4°C. Após centrifugação a 

16000 × g por 20 minutos, à 4°C, o sobrenadante correspondente à fração de 

membrana foi coletado.  

 

Tabela 10. Tampão para extração de proteínas de membrana. 

MES ............................................................................................ 0,025 mol/L 

NaCl ............................................................................................  0,15 mol/L 

Ajustar pH 6.5 

Triton X-100 ................................................................................ 2% (v/v) 

 

 O pellet nuclear foi descongelado e submetido à extração em sonicador 

de banho com gelo, a 45W, durante 5 minutos, vórtex por 10 segundos e 

resfriamento em gelo por 5 minutos. Este ciclo foi realizado mais 2 vezes e 

então as amostras foram centrifugadas a 20000 × g por 30 minutos, a 4°C. O 

sobrenadante obtido é a fração nuclear. 

 

3.3.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e digestão in situ 

com tripsina 

 

 Após quantificação das proteínas pelo método de Bradford, alíquotas de 

50 μg (frações citosol e núcleo) e 30 μg (fração de membrana) de proteínas 

das amostras foram ressuspendidas em tampão tipo Laemlli, reduzidas com 

DTT (10 μg/μL) durante 5 minutos a 98°C e alquiladas com IAA (50 μg/μL) 

(ambos Bio-Rad) durante 20 minutos, no escuro.  As amostras foram 

submetidas à separação por SDS-PAGE em gel comercial Amersham ECL™ 

Gel (GE Healthcare Life Sciences), sob corrente constante de 100 V. O gel foi 

fixado em solução de etanol 40%/ ácido acético 10% durante 30 minutos e 
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corado com solução de coomassie coloidal durante 1 hora para a visualização 

do padrão de separação das bandas. 

 Para a digestão com tripsina, cada raia do gel foi seccionada em 5 

fragmentos iguais de 1,25 cm cada, os quais foram lavados cerca de 6 vezes 

com solução de acetonitrila (ACN) 50% em bicarbonato de amônio 0,1 mol/L 

para que pudessem descorar. Em seguida as amostras foram lavadas com 

ACN 100% durante 5 minutos e secas em Speed Vac, por cerca de 30 minutos. 

As amostras foram reidratadas com 20 µL de bicarbonato de amônio 0,1 mol/L 

contendo 0,5 µg de tripsina modificada (Promega) e, após cerca de 30 minutos, 

mais 100 µL de bicarbonato de amônio 0,1 mol/L foi adicionado. A reação foi 

mantida overnight a 37°C, sob agitação constante. Por fim, o sobrenadante foi 

coletado e os peptídeos foram extraídos das bandas sob agitação com cada 

uma das seguintes soluções: ACN 50%/ ácido fórmico 0,1%, ACN 70%/ ácido 

fórmico 0,1% e ACN 100%/ ácido fórmico 0,1%. Estas soluções contendo os 

peptídeos foram combinadas, secas em Speed Vac, ressolubilizadas em ACN 

5%/ ácido fórmico 0,1% e passadas em colunas C18 ZipTips™ (Supelco), 

conforme indicações do fabricante. 

 

 

3.3.4 Análise proteômica por cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massas de alta resolução (LC-MS/MS) 

 

 As amostras foram solubilizadas em 15 µL de solução contendo ACN 

3%/ ácido fórmico 0,1% e 10 µL foram injetados individualmente em sistema de 

cromatografia líquida capilar (ThermoScientific) utilizando coluna (25 cm de 
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comprimento x 75 mm de diâmetro interno) por nós empacotada utilizando 

resina Magic C18. A cromatografia foi desenvolvida com gradiente linear de 5 a 

35% de ACN/ ácido fórmico 0,1% durante 90 minutos, a um fluxo de 250 

nL/min. O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de massas 

de alta resolução do tipo LTQ-Orbitrap Velos (Thermo-Finnigan), disponível na 

Central Analítica do Instituto de Química de São Carlos - IQSC/USP, sob 

coordenação do Prof. Dr. Emanuel Carrilho. 

 Os espectros foram adquiridos em modo dependente de dados na faixa 

de m/z de 400 a 1800 e os 10 íons mais abundantes de carga +2 ou +3 de 

cada espectro MS foram selecionados para fragmentação por CID (dissociação 

induzida por colisão) e análise MS/MS. Uma janela de exclusão de 45 

segundos foi utilizada para eliminar redundância de sequenciamento de 

peptídeos abundantes. Os parâmetros do espectrômetro de massas foram: 

tensão de capilaridade de 2,5KV, temperatura de capilar 200°C, resolução de 

100.000 e FT-target valor de 2.000.000. 

 Posteriormente os dados coletados foram processados pelo pacote de 

processamento de dados proteômicos Labkey Server (Rauch et al., 2006), que 

fornece automaticamente a lista de proteínas identificadas e também a 

quantificação relativa e experimentos SILAC. A análise quantitativa baseou-se 

nos peptídeos contendo lisinas com isótopos leve e pesado. As informações 

quantitativas foram extraídas automaticamente usando o programa “Q3”, 

desenvolvido para obter a relação de quantificação para cada par de peptídeos 

identificados por MS/MS que contenha lisina (Faca et al., 2006). Ao final, foi 

computada a média das razões dos peptídeos pesado/leve para cada proteína. 

Para gerar as listas de identificação e quantificação das proteínas, o critério de 
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qualidade dos peptídeos identificados foi obtido pelo algoritmo Peptide Prophet 

(Keller et. al., 2002), e somente os peptídeos com taxa de erro inferior a 1% 

foram agrupados na sequência das proteínas, solucionando o problema de 

inferência de proteínas (Nesvizhskii et al., 2003). 

 

3.4 Validação funcional do perfil proteômico da linhagem Caov-3 

induzida à EMT por EGF 

 

3.4.1 Ciclo celular 

 

 As células (1.5×105) foram cultivadas em placas de 6 poços (Greiner 

Bio-One) em DMEM completo e induzidas à EMT conforme item 3.2. Após 96 

horas de tratamento as células foram tripsinizadas, transferidas para tubos 

cônicos (Corning®) de 15 mL e centrifugadas a 210 × g, por 5 minutos (4°C) 

(Centrifuga 5810 R, Eppendorf). O sobrenadante foi descartado e o pellet de 

células lavado com PBS, seguido de nova centrifugação nas mesmas 

condições.  

 Posteriormente, as células foram permeabilizadas com etanol 70% 

gelado, durante 12 horas, à -20°C. No dia seguinte, as células foram 

centrifugadas 200 × g, por 10 minutos (4°C) e lavadas com 1 mL de PBS. Após 

nova centrifugação, as células foram ressuspendidas em 500 µL de solução de 

iodeto de propídeo (PI) 50 µg/mL contendo RNase A 100 µg/mL e Triton X-100 

0,1% (v/v), e incubadas à 37°C por 15 minutos. A intensidade de fluorescência 

do PI foi avaliada por citometria de fluxo (FACSCanto, BD Biosciences), no 

comprimento 488 nmexcitação/623 nmemissão. Para cada amostra foram 
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considerados 10.000 eventos e os dados obtidos foram analisados pelo 

software BD FACSDIVA (BD Biosciences). 

 

3.4.2 Proliferação celular 

 

 As células (1,5×105) foram cultivadas em placas de 6 poços (Greiner 

Bio-One) em DMEM completo e induzidas à EMT conforme item 3.2. Após 96 

horas de indução com EGF 10 ng/mL as células foram incubadas com BrdU 0,1 

mol/L em DMEM incompleto durante 2 horas, à 37°C, em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2. Em seguida foram tripsinizadas, transferidas para tubos 

cônicos (Corning®) de 15 mL e centrifugadas a 210 × g, por 5 minutos (4°C) 

(Centrifuge 5810 R, Eppendorf). O sobrenadante foi descartado e o pellet de 

células lavado com PBS, seguido de nova centrifugação nas mesmas 

condições.  

 Posteriormente, as células foram fixadas com paraformaldeído 2%, 

durante 15 minutos no gelo e permeabilizadas com etanol 70% gelado, durante 

12 horas, à -20°C. No dia seguinte, as células foram centrifugadas (condições 

anteriores) e lavadas com 1 mL de PBS. As células foram ressuspendidas em 

PBS contendo anti-BrdU-Fluorescein Labeled (#F6175, Sigma) e incubadas no 

escuro durante 30 minutos, temperatura ambiente, seguido de centrifugação 

(condições anteriores). A intensidade de fluorescência da fluoresceína foi 

avaliada por citometria de fluxo (FACSCanto, BD Biosciences), no comprimento 

488 nmexcitação/520 nmemissão. Para cada amostra foram considerados 10.000 

eventos e os dados obtidos foram analisados pelo software BD FACSDIVA (BD 

Biosciences).  
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3.4.3 Produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

  

 No citosol CM-H2DCFDA é hidrolisado por esterases que removem 

grupos acetato, tornando a molécula mais hidrofílica. A oxidação subsequente 

da sonda pelo H2O2 produz um intermediário fluorescente (CM-H2DCF) que 

permanece retido no interior da célula (Lebel et al., 1992). 

 As células (1.5x105) foram cultivadas em placa de 6 poços (Greiner Bio-

One) em DMEM completo e induzidas à EMT conforme item 3.2. Após 96 horas 

de indução com EGF 10 ng/mL as células foram tripsinizadas, transferidas para 

tubos cônicos (Corning®) de 15 mL e centrifugadas a 201 × g, por 5 minutos 

(4°C).  O sobrenadante foi descartado e o pellet de células lavado com PBS, 

seguido de nova centrifugação nas mesmas condições.  

 As células foram ressuspendidas em 500 µL de DMEM completo sem 

vermelho de fenol contendo a sonda CM-H2DCFDA 5 µmol/L (Molecular 

Probes®, Life Technologies™), mantidas em incubadora por 1 hora (37°C, em 

5% de CO2) e, a cada 10 minutos, homogeneizadas cuidadosamente com as 

mãos. Finalmente, as células foram centrifugadas nas mesmas condições e 

lavadas com PBS para retirada do excesso da sonda. Então as células foram 

ressuspendidas em 200 µL de PBS e transferidas para tubos de citometria. 

As amostras foram analisadas em citômetro de fluxo BD FACSCanto 

(BD Biosciences) utilizando como fonte de excitação o laser de argônio em 488 

nm e a emissão foi captada pelo filtro tipo bandpass 530/30nm – detector FL-1 

para a fluorescência do CM-H2DCF. Para cada amostra foram considerados 

10.000 eventos e os dados obtidos foram analisados pelo software BD 

FACSDIVA (BD Biosciences). 
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3.5 Análise bioinformática 

 

 A análise bioinformática dos dados gerados a partir do estudo 

proteômico em larga escala da linhagem Caov-3 deu-se através de softwares 

disponíveis gratuitamente, tais como: STRING 10 (http://string-db.org/) 

(Szklarczyk et. al., 2015) e Panther (http://pantherdb.org/) (Mi et. al., 2013). 

Foram avaliadas redes de interação e enriquecimento de termos de Gene 

Ontology para todas as proteínas identificadas e também para as proteínas 

diferencialmente expressas. O banco de dados Protein Atlas 

(http://www.proteinatlas.org/) (Uhlén et. al., 2005) foi utilizado para avaliar a 

presença ou não das proteínas diferencialmente expressas observadas neste 

estudo em com cortes histológicos de tecidos normal e tumoral de câncer de 

ovário. 

  

3.6 Análise estatística 

 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 

software Graphpad Prism, versão 5.0 (Graphpad Software Incorporation). Os 

dados foram expressos como média ± desvio padrão da média de três ou dois 

experimentos independentes em triplicata. O teste “t” de Student foi utilizado 

para comparação entre um único grupo tratado e seu respectivo controle. Os 

resultados com valor de *p<0,05 e ***p<0,001 foram considerados 

estatisticamente significativos. 

 

 

http://string-db.org/
http://pantherdb.org/
http://www.proteinatlas.org/
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Estabelecimento e caracterização da EMT como um modelo para 

metástase em linhagens epiteliais de adenocarcinoma humano de 

ovário 

 

 Diferentes estudos disponíveis na literatura têm demonstrado a 

correlação entre os níveis de expressão do receptor de EGF (EGFR) e a 

sobrevivência ou prognóstico de pacientes com OvCa, já que este receptor se 

encontra altamente expresso em pacientes com OvCa estágio III e VI. O 

mesmo pode ser observado para os elevados níveis de TGFβ, tanto no plasma 

quanto no fluído ascítico, sendo uma das principais vias ativadas no início do 

tratamento com quimioterápicos.  

 Baseado nestas informações, e visto que cada linhagem celular possui 

uma dose efetiva característica capaz de gerar uma resposta ativando a via de 

sinalização correspondente ao estímulo utilizado, foi avaliada a resposta das 

linhagens Caov-3 e OVCAR-3 a doses inferiores dos fatores de crescimento 

TGFβ1, TGFβ2 e EGF, renovando diariamente a solução de meio de cultura 

contendo estes estímulos. Para isto, foram utilizadas duas concentrações (1 e 

10 ng/mL) de cada um dos fatores de crescimento TGFβ1, TGFβ2 e EGF e a 

ativação dos respectivos receptores foi analisada com base no padrão de 

fosforilação destes ou de seus principais alvos, após 15 minutos de tratamento 

(Figura 8). 
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Figura 8. Avaliação da resposta das linhagens de adenocarcinoma epitelial de OvCa 
após estimulação com os fatores de crescimento TGFβ1, TGFβ2 e EGF. (A) Células Caov-
3 e OVCAR-3 foram tratadas com TGFβ1 e TGFβ2 durante 15 minutos e a atividade dos 
receptores TGFRI e TGFRII foi mensurada baseando-se na fosforilação da proteína Smad 2 
(Ser465/467) /Smad 3 (Ser423/425). (B) Células Caov-3 e OVCAR-3 foram tratadas com EGF 
durante 15 minutos e a fosforilação do próprio receptor EGFR (Tyr1068) foi mensurada. A 
proteína GAPDH foi utilizada como controle endógeno. 

 

 O tratamento com os fatores de crescimento TGFβ1, TGFβ2 e EGF 

resultou em um aumento gradativo e considerável na fosforilação da proteína 

Smad 2 (Ser465/467) /Smad 3 (Ser423/425), principal alvo downstream da via 

TGFβ1, e na fosforilação do receptor de EGF (Tyr1068), em ambas as 

linhagens celulares, principalmente na concentração de 10 ng/mL. Pode-se 

observar também que as células OVCAR-3, quando comparadas as células 

Caov-3, apresentam uma resposta mais efetiva ao tratamento com TGFβ1 10 

ng/mL devido ao maior nível de fosforilação de Smad 2/3. Independente do 

tratamento com EGF, as células Caov-3 apresentaram um nível basal de 

fosforilação de EGFR maior quando comparadas às células OVCAR-3, que 

aumentou de maneira dependente da concentração utilizada. Curiosamente os 

A 

B 
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resultados mostraram que as células OVCAR-3 possuem uma quantidade 

inferior de receptores EGF e que o tratamento com este fator foi capaz de 

elevar os níveis de EGFR disponíveis na célula.  

 De maneira geral, as mudanças observadas nos níveis destas proteínas 

por western blotting indicaram que as linhagens selecionadas foram funcionais 

e responsivas aos estímulos propostos no trabalho. A partir destes resultados 

as células Caov-3 e OVCAR-3 foram estimuladas novamente com os fatores 

TGFβ1, TGFβ2 e EGF apenas na concentração de 10 ng/mL e monitoradas a 

cada 24 horas em microscópio invertido de fase, durante 96 horas, a fim de se 

avaliar as possíveis alterações morfológicas características e decorrentes do 

processo da EMT. 

 A exposição durante 96 horas aos fatores de crescimento como 

indutores do processo da EMT resultou em respostas distintas nas linhagens 

de adenocarcinoma de ovário. Embora a indução com os diferentes fatores de 

crescimento não tenha sido promissora na linhagem OVCAR-3, que mostrou 

uma sutil alteração em sua morfologia apenas na presença de TGFβ1 e TGFβ2, 

ambos na concentração de 10 ng/mL, após 96 horas, a linhagem Caov-3 se 

mostrou diferente, respondendo positivamente à indução com EGF 10 ng/mL.  
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Figura 9. Alterações das alterações morfológicas por microscopia de contraste de fase 
das linhagens de OvCa após a indução com diferentes fatores de crescimento. (A) As 
células Caov-3 e (B) OVCAR-3 foram induzidas à EMT com os fatores de crescimento TGFβ1, 
TGFβ2 e EGF, todos na concentração de 10 ng/mL, durante 96 horas. Imagens representativas 
de dois experimentos independentes realizados em triplicata no aumento de 40X. 

A 

B 
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 Conforme demonstrado na figura 9, através da microscopia de contraste 

de fase pode-se observar claramente a aquisição de um formato fusiforme ou 

estrelado pelas células Caov-3 após indução com EGF 10 ng/mL, tornando-se 

semelhantes a fibroblastos, além da ligeira redução do contato célula-célula. 

Tais características morfológicas têm sido utilizadas como parâmetro para 

confirmação do processo da EMT, já que tornam as células epiteliais 

morfologicamente semelhantes às mesenquimais. 

 Então, com base nos resultados apresentados anteriormente e em 

dados disponíveis na literatura que sugerem a utilização de apenas algumas 

linhagens de OvCa como modelos representativos in vitro, por ainda manterem 

características do tumor primário de onde foram isoladas (Domcke et. al., 

2013), decidiu-se prosseguir o estudo apenas com a linhagem Caov-3. 

 

4.2 Caracterização molecular e funcional da EMT induzida por EGF na 

linhagem Caov-3 

 

 Após o estabelecimento da melhor condição para indução do processo 

da EMT na linhagem Caov-3 utilizando o fator de crescimento EGF 10 ng/mL, 

durante 96 horas, algumas proteínas relevantes para a aquisição do fenótipo 

mesenquimal, e consequente perda das características epiteliais, foram 

avaliadas por diferentes metodologias. 

 Por meio da abordagem proteômica dirigida, foi desenvolvido um método 

para a quantificação simultânea de diversas proteínas utilizando como padrão 

as sequências dos peptídeos sintéticos referentes as proteínas de interesse, 

denominado monitoramento de reações múltiplas ou simultâneas (MRM ou 
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SRM). Assim, a análise por MRM demonstrou que a aquisição de uma nova 

morfologia pelas células Caov-3 após a indução da EMT com EGF foi 

sustentada pelo aumento significativo nos níveis de proteínas clássicas deste 

processo, tais como Vimentina (VIM) e N-caderina (CDH2), seguido pelo 

aumento do fator de transcrição Snail (SNAI1), todos marcadores 

mesenquimais. Resultado oposto, e também condizente com as alterações 

esperadas, pode ser observado para a proteína E-caderina (CDH1), que 

apresentou redução em seus níveis após a indução da EMT (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Análise de proteínas marcadoras da EMT em células Caov-3 através do 
método de monitoramento de reações múltiplas (MRM). Após 96 horas amostras das 
células Caov-3, induzidas ou não à EMT com EGF 10 ng/mL, foram submetidas à digestão in 
situ e analisadas pelo método de MRM para monitoramento das proteínas Vimentina (VIM), N-
caderina (CDH2), E-caderina (CDH1) e Snail (SNAI1). Os gráficos de barra representam a 
soma das médias de cada transição de dois experimentos independentes. Resultados 
estatisticamente significativos (*p<0,05 e ***p<0,0001) em relação ao controle.  
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 Em seguida, a caracterização da EMT nas células Caov-3 também foi 

realizada por microscopia de imunofluorescência, a fim de se observar as 

alterações nos níveis das proteínas Vimentina e E-caderina. Conforme os 

resultados obtidos anteriormente através da análise por MRM, as imagens de 

fluorescência demonstraram a alteração dinâmica dos filamentos de Vimentina 

estendidos ao longo de toda a célula já com uma nova morfologia fusiforme, 

resultante da indução da EMT por EGF, além da maior intensidade de 

fluorescência quando comparadas com as células Caov-3 controle. Já a 

proteína de membrana E-caderina apresentou uma distribuição mais fraca e 

descontínua ao longo do perímetro celular, com uma intensidade ainda menor 

nas células Caov-3 induzidas à EMT do que as células Caov-3 controle (Figura 

11). 
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Figura 11. Avaliação das proteínas Vimentina e E-caderina por microsocpia de 
imunofluorescência nas células Caov-3. Após 96 horas as células Caov-3, induzidas ou não 
à EMT com EGF 10 ng/mL, foram fixadas e marcadas com anticorpos específicos para 
Vimentina e E-caderina, seguido de marcação com anticorpo secundário anti-IgG de coelho 
conjugado ao fluoróforo Alexa Fluor® 488. O núcleo foi marcado com DAPI. Imagens 
representativas de dois experimentos independentes realizados em triplicata no aumento de 
100X. Caov-3 CTRL: controle não induzido à EMT; Caov-3 EGF: induzido à EMT com EGF 10 
ng/mL durante 96 horas. 

  

 Por fim a característica migratória das células Caov-3 induzidas à EMT 

foi avaliada através do ensaio de migração celular (“wound healing”). Após as 

96 horas de indução com EGF 10 ng/mL possível observar que as células 

Caov-3 migraram e ocuparam o espaço da ranhura, enquanto as células não 
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induzidas (controle) apresentaram apenas uma leve expansão da barreira de 

células (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Ensaio de migração das células Caov-3 após 96 horas de indução da EMT por 
EGF 10 ng/mL. Imagens representativas de microscopia de contraste de fase nos tempos 0 e 
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96 horas no aumento de 100X. (A) Caov-3 Controle no tempo 0 horas, (B) Caov-3 Controle no 
tempo 96 horas, (C) Caov-3 induzida á EMT com EGF 10 ng/mL no tempo 0 horas e (D) Caov-
3 induzida á EMT com EGF 10 ng/mL no tempo 96 horas. (E) Gráfico de barras representa a 
média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em duplicata da porcentagem de 
área invadida pelas células Caov-3 induzidas ou não à EMT com EGF 10 ng/mL nos tempos 0 
e 96 horas. Resultados estatisticamente significativos (*p<0,05) em relação ao controle.  

 

 

4.3 Análise proteômica em larga escala da linhagem Caov-3 após a 

indução da EMT por EGF  

 

 Para realização do estudo proteômico em larga escala a linhagem de 

adenocarcinoma epitelial Caov-3 foi induzida à EMT com EGF 10 ng/mL 

durante 96 horas, com base nos resultados previamente já demonstrados. 

Inicialmente, as células Caov-3 foram cultivadas em meio DMEM SILAC 

contendo isótopos pesados do aminoácido lisina (13C6 Lys). Entretanto, ao 

longo do tempo foi observado que o padrão de multiplicação das células Caov-

3 cultivadas em meio DMEM SILAC denominado “leve”, ou seja, ausente de 

isótopos do aminoácido lisina, apresentou-se alterado quando comparado com 

àquelas cultivadas no meio contendo os isótopos pesados (13C6 Lys).  

 Este mesmo resultado já havia sido observado em estudos anteriores 

pelo nosso grupo, por isto, a fim de garantir o sucesso da análise, a abordagem 

SILAC foi adequada para o melhor desenvolvimento do trabalho. Desta 

maneira as células Caov-3 cultivadas no meio DMEM SILAC contendo apenas 

os isótopos pesado do aminoácido lisina (13C6 Lys) foram padronizadas como 

referência do estudo a ser desenvolvido e as células Caov-3 cultivadas no meio 

DMEM convencional foram utilizadas para a indução da EMT com EGF 10 

ng/mL, conforme os demais experimentos realizados anteriormente (Figura 13).  
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Figura 13. Esquema ilustrativo da adaptação do método SILAC para as células Caov-3. 
(A) As células Caov-3 cultivadas em meio DMEM convencional, plaqueadas, mantidas na 
ausência de SBF durante 24 horas (starving) e induzidas ou não com EGF 10 ng/mL durante 
96 horas e (B) cultivadas apenas em DMEM SILAC contendo o isótopo do aminoácido lisina 

(13C6 Lys), utilizadas como referência para o estudo proteômico quantitativo. 

 

 Para a confirmar a incorporação do aminoácido lisina (13C6 Lys) às 

proteínas celulares foi desenvolvido um método rápido de MRM, para o 

monitoramento de um peptídeo da proteína β-actina. Assim, após a 5º 

passagem alíquotas das células Caov-3 cultivadas em meio SILAC DMEM 

foram separadas, lisadas e digeridas com tripsina para posterior análise. A 

figura 14 demonstra a incorporação total do aminoácido lisina marcado 

isotopicamente pelas células Caov-3 após 18 dias (5º passagem).  
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Figura 14. Análise da incorporação do aminoácido 13C6 Lys na proteína β-actina em 
células Caov-3 cultivadas de acordo com a abordagem SILAC através do método de 
MRM. Os gráficos representam (A) a quantidade do aminoácido 13C6 Lys incorporado pelas 
células Caov-3 na 1ª passagem das células Caov-3 em meio DMEM SILAC (B) e 

posteriormente, na 5ª passagem, quando o experimento foi plaqueado. 

 

 Após a quantificação de todos os lisados celulares pelo método de 

Bradford, foi realizada a mistura de quantidades iguais de proteína (320 µg) 

entre cada uma das amostras induzidas ou não à EMT com EGF 10 ng/mL 

durante 96 horas com o lisado total das células Caov-3 referência (320 µg), 

cultivadas em DMEM SILAC contendo os isótopos pesado (13C6 Lys), para 

realização do fracionamento subcelular, garantindo a minimização de erros de 

quantificação das alterações do proteoma decorrentes da manipulação e 

processamento das amostras. Assim as amostras Caov-3 Controle e Caov-3 

EMT (induzidas à EMT com EGF 10 ng/mL), já misturadas com o lisado de 

Caov-3 referência, foram submetidas ao fracionamento subcelular para 

obtenção de frações enriquecidas em proteínas citosólicas, nucleares e de 

membrana (Figura 15).  
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Figura 15. Fluxograma de trabalho realizado durante o preparo das amostras para 
análise proteômica. Os extratos totais obtidos das células Caov-3 – controle e induzidas à 
EMT com EGF 10 ng/mL durante 96 horas – cultivadas em DMEM ou DMEM SILAC contendo 
os isótopos pesado (13C6 Lys) foram misturados na proporção 1:1 para posterior fracionamento 
subcelular. As frações enriquecidas em proteínas da membrana, do citoplasma e do núcleo 
foram obtidas por fracionamento subcelular utilizando centrifugação diferencial paralelo às 
soluções específicas. Cada fração foi separada por SDS-PAGE e cortada em 5 fragmentos 
para aumentar a identificação das proteínas por espectrometria de massas. Todas as 30 
amostras foram submetidas individualmente à digestão in gel e análise por LC/MS-MS.  

 

 As frações obtidas foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida para separação e caracterização das proteínas presentes. Após 

a coloração do gel com coomassie coloidal G-250 podemos observar uma 

significativa diferença quando comparamos o padrão de bandas entre as 

frações subcelulares enriquecidas em proteínas citosólicas, nucleares e de 

membrana, evidenciando a eficiência do fracionamento subcelular (Figura 16). 

Além disto, também foi possível observar que, mesmo com quantidades 
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pequenas de proteína, houve uma sutil diferença entre o padrão de bandas das 

proteínas presentes no sobrenadante de cultura. 

 

 

Figura 16. Eletroforese em gel de poliacrilamida do fracionamento subcelular das 
amostras Caov-3 controle e Caov-3 induzidas à EMT com EGF 10 ng/mL durante 96 
horas. O gel foi cortado em 5 fragmentos iguais de 1,25 cm. CCT: fração citosólica Caov-3 
controle + Caov-3 SILAC pesado (referência); NCT: fração nuclear Caov-3 controle + Caov-3 
SILAC pesado (referência); MCT: fração de membrana Caov-3 controle + Caov-3 SILAC pesado 
(referência); CEGF: fração citosólica Caov-3 EGF + Caov-3 SILAC pesado (referência); NEGF: 
fração nuclear Caov-3 EGF + Caov-3 SILAC pesado (referência); MEGF: fração de membrana 
Caov-3 EGF + Caov-3 SILAC pesado (referência). 

 

 Os dados foram então coletados e, para permitir uma comparação direta 

entre as 3 diferentes frações, os dados referentes aos 5 fragmentos gerados 

foram combinados, seguido de processamento e interpretação dos milhares de 

espectros obtidos utilizando a plataforma LabkeyServer, instalada em nosso 

laboratório. Ao todo, foram identificadas 3018 proteínas diferentes 

representadas por um único gene com FDR (False Discovery Rate) menor que 

1%, sendo que 370 foram detectadas apenas na membrana, 571 apenas no 
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citoplasma e 384 apenas no núcleo (ANEXO B). A distribuição das proteínas 

identificadas nestas 3 frações evidencia a complementaridade destes 

subproteomas (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Diagrama de Venn das 3018 proteínas diferentes identificadas nas amostras 
Caov-3 controle e Caov-3 induzida à EMT com EGF 10 ng/mL, representadas por um 
único gene. Destas 3018 proteínas, 370 foram detectadas apenas na fração enriquecida de 
proteínas da membrana, 571 apenas na fração enriquecida de proteínas do citoplasma e 384 
apenas na fração enriquecida de proteínas do núcleo.  

 

 Considerando o elevado número de proteínas identificadas e a fim de 

facilitar a análise inicial dos dados obtidos, 3 listas de proteínas foram geradas, 

cada uma representando um subproteoma (Tabelas 11 - 13). Para tal, foi 

utilizado como critério de seleção das proteínas reguladas um mínimo de 2 

peptídeos quantificados (13C6 Lys), além de uma razão Caov-3 Controle versus 
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Caov-3 EMT de uma vez e meia (1.5). Baseado nestes critérios, pode-se 

observar um total de 206 proteínas reguladas pela indução da EMT por EGF 

nas células Caov-3. 

 

Tabela 111. Proteínas reguladas na fração enriquecida em proteínas de membrana 
durante a indução da EMT em células Caov-3 com EGF 10 ng/mL. Ref/Ctrl = Caov-3 
(13C6)/Caov-3 controle; Ref/EMT = Caov-3 (13C6)/Caov-3-EMT; # pept = número de peptídeos 
identificados; EMT/Ctrl = razão da quantificação da proteína na amostra Caov-3-EMT/Caov-3 
controle. 

MEMBRANA DIMINUÍDAS 

Proteína Descrição Ref/Ctrl Ref/ EMT # pept EMT/Ctrl 

ANXA11 Annexin A11 1,25 4,58 21 0,27 

FKBP9 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP9 0,69 1,77 13 0,39 

PRDX2 Peroxiredoxin-2 0,84 2,06 7 0,41 

P4HA2 Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 0,78 1,80 10 0,43 

CD74 HLA class II histocompatibility antigen gamma chain 0,44 0,98 9 0,45 

LRRC59 Leucine-rich repeat-containing protein 59 0,51 1,02 13 0,50 

ITGB5 Integrin beta-5 0,55 1,07 10 0,51 

MARCKS Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 0,90 1,72 31 0,52 

MVP Major vault protein 0,58 1,08 18 0,54 

NSF Vesicle-fusing ATPase 0,52 0,96 21 0,54 

ANXA6 Annexin A6 0,55 0,99 60 0,56 

CLDN3 Claudin-3 0,45 0,79 13 0,57 

NRAS GTPase NRas 0,41 0,70 13 0,59 

SLC1A5 Neutral amino acid transporter B(0) 0,39 0,65 27 0,60 

BCAM Basal cell adhesion molecule 1,50 2,48 58 0,60 

PSMA5 Proteasome subunit alpha type-5 0,72 1,19 8 0,61 

PTK7 Inactive tyrosine-protein kinase 7 0,71 1,11 26 0,64 

SCFD1 Sec1 family domain-containing protein 1 0,62 0,96 25 0,65 

EWSR1 RNA-binding protein EWS 0,92 1,42 14 0,65 

PDCD6 Programmed cell death 6-interacting protein 0,48 0,74 26 0,65 

MEMBRANA AUMENTADAS 

NT5E 5'-nucleotidase 2,01 0,28 30 7,18 

DCD Dermcidin 0,86 0,20 12 4,30 

SAR1A GTP-binding protein SAR1a 2,65 0,70 6 3,79 

VANGL1 Vang-like protein 1 2,20 0,60 7 3,67 

ITGA2 Integrin alpha-2 0,75 0,21 88 3,57 

CYP51A1 Lanosterol 14-alpha demethylase 1,81 0,61 9 2,97 

RPL17 60S ribosomal protein L17 0,76 0,26 11 2,92 

EPHB2 Ephrin type-B receptor 2 0,90 0,31 7 2,90 

ASPH Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase 0,78 0,27 16 2,89 

RPL24 60S ribosomal protein L24 0,53 0,19 6 2,79 

RPS8 40S ribosomal protein S8 1,78 0,64 10 2,78 

RPL7 60S ribosomal protein L7 1,65 0,62 15 2,66 
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LAMTOR1 Ragulator complex protein LAMTOR1 2,41 0,99 15 2,43 

TACSTD2 Tumor-associated calcium signal transducer 2 2,02 0,86 52 2,35 

WARS Tryptophan--tRNA ligase, cytoplasmic 1,02 0,44 24 2,32 

TPD52L2 Tumor protein D54 1,21 0,54 15 2,24 

FARSB Phenylalanine--tRNA ligase beta subunit 0,79 0,38 7 2,08 

S100A16 Protein S100-A16 0,90 0,44 9 2,05 

EPHB3 Ephrin type-B receptor 3 0,88 0,44 11 2,00 

LETM1 LETM1 and EF-hand domain-containing protein 1, 
mitochondrial 

1,23 0,62 12 1,98 

SEC24C Protein transport protein Sec24C 1,30 0,66 18 1,97 

RPL23 60S ribosomal protein L23 1,03 0,53 8 1,94 

HSPH1 Heat shock protein 105 kDa 1,35 0,70 7 1,93 

EPHB4 Ephrin type-B receptor 4 1,02 0,53 15 1,92 

BST2 Bone marrow stromal antigen 2 1,24 0,65 11 1,91 

ICAM1 Intercellular adhesion molecule 1 0,85 0,46 61 1,85 

PLOD1 Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 0,90 0,49 12 1,84 

TOR1AIP2 Torsin-1A-interacting protein 2 1,09 0,60 10 1,82 

CPD Carboxypeptidase D 1,03 0,57 20 1,81 

OSBP Oxysterol-binding protein 1 1,00 0,56 18 1,79 

SRPRB Signal recognition particle receptor subunit beta 1,09 0,62 9 1,76 

STX4 Syntaxin-4 1,07 0,62 10 1,73 

HSD17B12 Very-long-chain 3-oxoacyl-CoA reductase 0,74 0,43 9 1,72 

MLEC Malectin 0,89 0,52 9 1,71 

SC4MOL Methylsterol monooxygenase 1 0,89 0,52 9 1,71 

GDI2 Rab GDP dissociation inhibitor beta 0,95 0,56 19 1,70 

SCARB1 Scavenger receptor class B member 1 0,49 0,29 6 1,69 

PARK7 Protein deglycase DJ-1 1,08 0,64 7 1,69 

SLC2A1 Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter 
member 1 

0,96 0,58 86 1,66 

ANXA1 Annexin A1 0,76 0,46 14 1,65 

NACA Nascent polypeptide-associated complex subunit alpha 2,08 1,27 13 1,64 

RPS18 40S ribosomal protein S18 0,88 0,54 10 1,63 

RALA Ras-related protein Ral-A 1,09 0,67 22 1,63 

RPL29 60S ribosomal protein L29 0,91 0,56 10 1,63 

FADS2 Fatty acid desaturase 2 1,10 0,68 16 1,62 

ITGB1 Integrin beta-1 1,03 0,64 247 1,61 

DHCR24 Delta(24)-sterol reductase 1,14 0,71 41 1,61 

DSG2 Desmoglein-2 1,17 0,73 63 1,60 

ATP1B3 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-3 0,83 0,52 25 1,60 

LDHB L-lactate dehydrogenase B chain 0,78 0,49 15 1,59 

SET Protein SET 0,84 0,53 7 1,58 

SLC16A3 Monocarboxylate transporter 4 0,87 0,55 51 1,58 

LAPTM4A Lysosomal-associated transmembrane protein 4A 0,30 0,19 7 1,58 

CD63 CD63 antigen 0,60 0,38 21 1,58 

DDOST Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein 
glycosyltransferase 48 kDa subunit 

1,18 0,76 27 1,55 

FAM3C Protein FAM3C 0,68 0,44 27 1,55 

RPS12 40S ribosomal protein S12 1,02 0,66 15 1,55 

UBA1 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 0,78 0,51 64 1,53 
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RPS5 40S ribosomal protein S5 0,93 0,61 13 1,52 

SFN 14-3-3 protein sigma 0,73 0,48 22 1,52 

STX12 Syntaxin-12 0,71 0,47 17 1,51 

RPL5 60S ribosomal protein L5 0,98 0,65 12 1,51 

GNAI2 Guanine nucleotide-binding protein G(i) subunit alpha-
2 

0,93 0,62 22 1,50 

GNB2 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) 
subunit beta-2 

0,90 0,60 16 1,50 

 

Tabela 12. Proteínas reguladas na fração enriquecida em proteínas de membrana durante 
a indução da EMT em células Caov-3 com EGF 10 ng/mL. Ref/Ctrl = Caov-3 (13C6) /Caov-3 
controle; Ref/EMT = Caov-3 (13C6) /Caov-3-EMT; # pept = número de peptídeos identificados; 
EMT/Ctrl = razão da quantificação da proteína na amostra Caov-3-EMT/Caov-3 controle. 

CITOSOL DIMINUÍDAS 

Proteína Descrição Ref/Ctrl Ref/EMT # pept EMT/Ctrl 

SPTBN2 Spectrin beta chain, non-erythrocytic 2 0,97 3,36 8 0,29 

TFRC Transferrin receptor protein 1 1,18 3,26 11 0,36 

BIN1 Myc box-dependent-interacting protein 1 0,97 2,57 6 0,38 

PGM2 Phosphoglucomutase-2 0,70 1,68 8 0,42 

MARCKS Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 0,81 1,76 22 0,46 

PPL Periplakin 0,64 1,37 18 0,47 

MX1 Interferon-induced GTP-binding protein Mx1 0,67 1,43 16 0,47 

GSTZ1 Maleylacetoacetate isomerase 0,32 0,68 6 0,47 

CCDC6 Coiled-coil domain-containing protein 6 1,07 2,23 7 0,48 

EFTUD2 
116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein 

component 
0,38 0,79 8 0,48 

TES Testin 0,33 0,67 17 0,49 

PLEC Plectin 0,78 1,56 26 0,50 

BSCL2 Seipin 0,53 1,04 8 0,51 

HNRNPUL2 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 

protein 2 
0,53 1,04 8 0,51 

BCAM Basal cell adhesion molecule 0,98 1,92 9 0,51 

SUPT16H FACT complex subunit SPT16 0,76 1,46 6 0,52 

PDCD6IP Programmed cell death 6-interacting protein 1,46 2,80 16 0,52 

STAT3 Signal transducer and activator of transcription 3 0,85 1,61 8 0,53 

CD109 CD109 antigen 0,36 0,68 9 0,53 

CDV3 Protein CDV3 homolog 0,51 0,95 23 0,54 

PYGL Glycogen phosphorylase, liver form 0,58 1,06 8 0,55 

ACTR1A Alpha-centractin 0,97 1,72 49 0,56 

RNF213 E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 1,10 1,93 8 0,57 

STRAP Serine-threonine kinase receptor-associated protein 0,46 0,80 38 0,58 

IDE Insulin-degrading enzyme 0,42 0,71 11 0,59 

KRT9 Keratin, type I cytoskeletal 9 1,33 2,22 19 0,60 

AKR1C1 Aldo-keto reductase family 1 member C1 0,15 0,25 191 0,60 

PFKM ATP-dependent 6-phosphofructokinase, muscle type 0,22 0,36 4 0,61 

CAD CAD protein 1,59 2,57 26 0,62 

PEG10 Retrotransposon-derived protein PEG10 0,75 1,20 33 0,62 

CRIP1 Cysteine-rich protein 1 1,20 1,92 9 0,63 

UBR4 E3 ubiquitin-protein ligase UBR4 0,64 1,02 4 0,63 

RAD23B UV excision repair protein RAD23 homolog B 0,69 1,08 12 0,64 
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CTTN Src substrate cortactin 0,69 1,07 43 0,64 

MYO6 Unconventional myosin-VI 0,82 1,27 38 0,65 

USP9X Probable ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase FAF-X 0,87 1,33 14 0,65 

KIF21A Kinesin-like protein KIF21A 0,74 1,13 22 0,65 

CITOSOL AUMENTADAS 

RAB7A Ras-related protein Rab-7a 3,16 0,51 5 6,20 

ANXA6 Annexin A6 0,68 0,19 16 3,58 

CTH Cystathionine gamma-lyase 1,01 0,29 12 3,48 

ESD S-formylglutathione hydrolase 2,41 0,80 13 3,01 

RPL37A 60S ribosomal protein L37a 0,62 0,22 4 2,82 

DHX15 
Pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA 

helicase DHX15 
2,02 0,79 7 2,56 

P4HA1 Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 1,62 0,69 11 2,35 

NHLRC2 NHL repeat-containing protein 2 1,92 0,82 11 2,34 

TWF1 Twinfilin-1 1,26 0,54 10 2,33 

PRMT1 Protein arginine N-methyltransferase 1 2,56 1,12 12 2,29 

SARNP SAP domain-containing ribonucleoprotein 1,93 0,86 9 2,24 

CIP29 CIP29 protein 1,93 0,86 9 2,24 

MT2A Metallothionein-2 0,55 0,25 7 2,20 

KRT13 Keratin, type I cytoskeletal 13 0,45 0,21 10 2,14 

RPS20 40S ribosomal protein S20 1,08 0,53 9 2,04 

AIMP1 
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting 

multifunctional protein 1 
1,14 0,57 14 2,00 

OSTF1 Osteoclast-stimulating factor 1 0,20 0,10 4 2,00 

HNRNPA1 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 1,41 0,71 15 1,99 

FDPS Farnesyl pyrophosphate synthase 0,78 0,40 15 1,95 

RPS27 40S ribosomal protein S27 1,08 0,56 4 1,93 

KARS Lysine--tRNA ligase 2,33 1,21 10 1,93 

GSTO1 Glutathione S-transferase omega-1 1,19 0,62 8 1,92 

PSMA5 Proteasome subunit alpha type-5 1,63 0,88 9 1,85 

S100A13 Protein S100-A13 0,80 0,44 6 1,82 

PROSC 
Proline synthase co-transcribed bacterial homolog 

protein 
0,51 0,29 7 1,76 

RRBP1 Ribosome-binding protein 1 1,25 0,72 30 1,74 

HPRT1 Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase 1,04 0,60 15 1,73 

CACYBP Calcyclin-binding protein 1,34 0,78 7 1,72 

COPB1 Coatomer subunit beta 0,76 0,45 15 1,69 

HSPA5 78 kDa glucose-regulated protein 0,98 0,59 98 1,66 

EEF1D Elongation factor 1-delta 1,82 1,11 24 1,64 

EPS15 Epidermal growth factor receptor substrate 15 1,06 0,65 5 1,63 

CKB Creatine kinase B-type 1,25 0,79 17 1,58 

AACS Acetoacetyl-CoA synthetase 0,88 0,56 19 1,57 

IDI1 Isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase 1 0,93 0,60 19 1,55 
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Tabela 133. Proteínas reguladas na fração enriquecida em proteínas do núcleo durante a 
indução da EMT em células Caov-3 com EGF 10 ng/mL. Ref/Ctrl = Caov-3 (13C6) /Caov-3 
controle; Ref/EMT = Caov-3 (13C6) /Caov-3-EMT; # pept = número de peptídeos identificados; 
EMT/Ctrl = razão da quantificação da proteína na amostra Caov-3-EMT/Caov-3 controle. 

NÚCLEO DIMINUÍDAS 

Proteína Descrição Ref/Ctrl Ref/ EMT # pept EMT/Ctrl 

OCIAD2 OCIA domain-containing protein 2 0,80 3,81 9 0,21 

FSCN1 Fascin 0,35 1,45 10 0,24 

CGN Cingulin 0,65 1,34 25 0,49 

PDHB Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit beta, 
mitochondrial 

0,75 1,54 24 0,49 

EWSR1 RNA-binding protein EWS 0,86 1,75 15 0,49 

PRDX4 Peroxiredoxin-4 0,84 1,65 19 0,51 

RUVBL1 RuvB-like 1 0,35 0,65 6 0,54 

GRSF1 G-rich sequence factor 1 0,48 0,87 6 0,55 

MARCKS Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 0,92 1,64 14 0,56 

APMAP Adipocyte plasma membrane-associated protein 1,86 3,31 16 0,56 

STAT1 Signal transducer and activator of transcription 1-
alpha/beta 

0,59 1,04 15 0,57 

BASP1 Brain acid soluble protein 1 1,38 2,41 23 0,57 

BCAM Basal cell adhesion molecule 1,47 2,49 19 0,59 

ITGAV Integrin alpha-V 0,94 1,59 14 0,59 

SQSTM1 Sequestosome-1 0,16 0,27 85 0,59 

ANXA6 Annexin A6 0,51 0,86 29 0,59 

RPL9 60S ribosomal protein L9 0,70 1,17 13 0,60 

NAMPT Nicotinamide phosphoribosyltransferase 0,51 0,85 10 0,60 

PCK2 Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], 
mitochondrial 

0,82 1,36 24 0,60 

SLC25A1 Tricarboxylate transport protein, mitochondrial 0,75 1,24 22 0,60 

UBXN4 Ubiquilin-1 0,71 1,17 20 0,61 

PDCD6IP Programmed cell death 6-interacting protein 1,12 1,84 12 0,61 

TXNDC5 Thioredoxin domain-containing protein 5 0,74 1,21 17 0,61 

DHRS7 Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 0,60 0,98 9 0,61 

HSD17B4 Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 0,63 1,02 50 0,62 

ISOC2 Isochorismatase domain-containing protein 2 0,78 1,25 8 0,62 

PHB Prohibitin 0,63 1,00 59 0,63 

LIMA1 LIM domain and actin-binding protein 1 1,03 1,63 48 0,63 

COX5A Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial 0,55 0,87 7 0,63 

SSB Lupus La protein 0,75 1,18 6 0,64 

ALDH3A2 Fatty aldehyde dehydrogenase 0,99 1,55 11 0,64 

NSFL1C NSFL1 cofactor p47 0,63 0,98 10 0,64 

XRCC6 X-ray repair cross-complementing protein 6 0,76 1,18 23 0,64 

PSMC2 26S protease regulatory subunit 7 0,37 0,57 12 0,65 

EPRS Bifunctional glutamate/proline--tRNA ligase 0,56 0,86 13 0,65 

SUCLG1 Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit 
alpha, mitochondrial 

0,70 1,06 8 0,66 

NÚCLEO AUMENTADAS 

ITGA2 Integrin alpha-2 0,92 0,31 47 2,97 

KRT9 Keratin, type I cytoskeletal 9 0,23 0,08 133 2,88 

SPINT2 Kunitz-type protease inhibitor 2 2,49 0,91 8 2,74 

DLG1 Disks large homolog 1 2,65 1,15 16 2,30 
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ASNS Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing] 1,37 0,65 12 2,11 

LMO7 LIM domain only protein 7 1,02 0,51 49 2,00 

ETFB Electron transfer flavoprotein subunit beta 0,89 0,47 17 1,89 

KRT6A Keratin, type II cytoskeletal 6A 0,41 0,23 10 1,78 

ASPH Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase 0,60 0,34 17 1,76 

TMED4 Transmembrane emp24 domain-containing protein 4 1,71 0,99 13 1,73 

SMARCC2 SWI/SNF complex subunit SMARCC2 0,56 0,33 11 1,70 

UBAP2L Ubiquitin-associated protein 2-like 1,12 0,66 13 1,70 

TCP1 T-complex protein 1 subunit alpha 0,84 0,50 11 1,68 

HM13 Minor histocompatibility antigen H13 1,12 0,67 15 1,67 

EEF1B2 Elongation factor 1-beta 1,27 0,76 8 1,67 

ACTR1A Alpha-centractin 1,69 1,03 7 1,64 

PYCR1 Pyrroline-5-Carboxylate reductase 1, mitochondrial 0,96 0,60 10 1,60 

CKAP4 Cytoskeleton-associated protein 4 1,05 0,66 45 1,59 

PARK7 Protein deglycase DJ-1 1,19 0,75 9 1,59 

CSRP1 Cysteine and glycine-rich protein 1 0,85 0,54 7 1,57 

CCT3 T-complex protein 1 subunit gamma 0,78 0,50 19 1,56 

TGM2 Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2 1,06 0,68 28 1,56 

MSN Moesin 1,10 0,71 10 1,55 

 

 Para a descrição inicial do dado proteômico obtido foi realizada a análise 

de enriquecimento de proteínas anotadas com ontologias de compartimentos 

celulares para as proteínas reguladas identificadas nas amostras enriquecidas 

em proteínas de membrana, do citosol e do núcleo, utilizando o software de 

livre acesso Panther (Figura 18). Considerando os 3 subproteomas, pode-se 

observar que diferentes proteínas identificadas em cada fração se referem aos 

mesmos componentes celulares, entretanto com quantidades de proteínas 

diferentes (valores em porcentagem). Como exemplo, observa-se na fração de 

membrana uma porcentagem maior de proteínas classificadas como 

provenientes da região extracelular (4.8%) e da membrana (21.4%).  
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Figura 18. Análise de enriquecimento pelo software Panther de componentes celulares 
das proteínas reguladas. Gráficos de pizza gerados a partir das 206 proteínas reguladas 
identificadas nas frações enriquecidas em proteínas de (A) membrana, (B) citoplasma e (C) 

núcleo na amostra de células Caov-3 induzidas à EMT com EGF.  

 

 Após uma expansão da categoria “Organelas” presente na análise 

inicial realizada no software Panther, também foi possível observar diferença 

na composição proteica entre a fração de membrana comparada com as 

frações citosólica e nuclear, apesar das duas últimas terem se mostrado bem 

semelhantes (Figura 19). Cabe ressaltar que independente da fração 

observada grande parte das proteínas reguladas após a indução da EMT nas 

células Caov-3 estão representadas por proteínas ligadas ao citoesqueleto 

(Membrana: 20% / Citosol: 71.4% / Núcleo: 69.2%).  
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Figura 19. Análise de enriquecimento pelo software Panther de componentes celulares 
ao nível de “organelas” das proteínas reguladas. Gráficos de pizza gerados a partir das 214 
proteínas reguladas identificadas nas frações enriquecidas em (A) membrana, (B) citoplasma e 
(C) núcleo na amostra de células Caov-3 induzidas à EMT com EGF. 

 

 A fim de estabelecer correlações entre as proteínas reguladas pela 

indução da EMT por EGF e gerar redes de interação proteína-proteína (PPI - 

Protein-Protein Interaction) associadas a diferentes processos moleculares foi 

utilizado o software STRING 10, também de livre acesso, que possui um vasto 

banco de dados contendo informações referentes às interações diretas entre 

proteínas, coexpressão, anotações funcionais e inúmeros processos celulares.  

 Inicialmente, as 214 proteínas reguladas (ANEXO C) geraram uma 

complexa rede PPI, com diversas proteínas desconexas, sem estabelecer 
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interação com a rede principal formada. Por este motivo um subconjunto foi 

selecionado para a geração de uma nova rede PPI, composto apenas pelas 94 

proteínas que foram capazes de estabelecer pelo menos uma interação com 

outra proteína vizinha, baseando-se em um elevado critério de confiabilidade 

(0.9) sugerido pelo software STRING 10. A partir da figura 20, pode-se 

observar que a indução do processo da EMT nas células Caov-3 refletiu na 

regulação de diferentes classes de proteínas, como por exemplo as proteínas 

ribossomais (família dos genes RPS e RPL), fatores de transcrição e 

transdução de sinal (STAT1, STAT3), fatores de elongação (EEF1D, EEF1B2) 

e proteínas de adesão (ICAM1, NRAS, RALA, ITGA2, ITGAV, ITGB1, ITGB5).  
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Figura 20. Rede de interação (PPI) entre as 94 proteínas reguladas pela indução da EMT 
por EGF 10 ng/mL nas células Caov-3 obtida através do software STRING 10. Rede 
composta apenas pelas proteínas up e down reguladas pela indução da EMT por EGF 10 
ng/mL que estabeleceram interação com pelo uma proteína vizinha. O círculo vermelho 
pontilhado indica o fator de crescimento EGF adicionado em conjunto com as proteínas 
reguladas para estabelecer a conexão destas proteínas com o processo da EMT.  
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 A fim de realizar uma rápida validação das 94 proteínas reguladas 

presentes na rede PPI, foi utilizado o banco de dados The Protein Atlas, que 

contém dados de imunhistoquímica facilitando a verificação da expressão de 

proteínas em tecido normal e tumoral de ovário. Como observado na Figura 21, 

a maioria das proteínas foram super-reguladas pela EMT em, pelo menos, um 

dos compartimentos celulares, e várias destas proteínas parecem altamente 

marcadas na maioria dos tecidos de amostras de OvCa analisados, tais como 

P4HA1 (prolil 4-hidroxilase subunidade alfa-1), HNRNPA1 (ribonucleoproteína 

nuclear heterogênea A1), RAB7A (proteína Rab-7A relacionada a Ras), RPL24 

(proteína ribosomal L24) e EPS15 (substrato de crescimento epidermal 15). As 

proteínas XRCC6, EWSR1 (proteína de ligação de RNA EWS), PSMC2 

(protease subunidade reguladora 7), RAD23B (homólogo B da proteína 

RAD23) e EFTUD2 (fator de elongação contendo domínio de ligação a GTP 2), 

reguladas negativamente no dado proteômico, são altamente expressas em 

tecidos normais do ovário, o que sugere que estas proteínas poderiam 

representar inibidores promissores da metástase.  
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Figura 21. Distribuição das proteínas reguladas nos três compartimentos celulares após 
a indução da EMT nas células Caov-3 e a comparação com dados de imunohistoquímica 
de tecido normal e tumoral de OvCa. As 94 proteínas super- ou sub- reguladas foram 
estimadas com base na razão entre os dados de quantificação deas células Caov-3 induzidas à 
EMT por EGF 10 ng/mL e células Caov-3 controle não induzidas (painel esquerdo). A 
imunohistoquímica (IHC) de tecidos normais e tumorais de OvCa obtida a partir do banco de 
dados The Human Protein Atlas (painel direito) foi utilizada como um indicador externo de 
relevância de proteínas reguladas no estudo proteômico. A escala de 0-100% refere-se a 
porcentagem de marcação em amostras de IHC de OvCa e o gradiente de cores scale refers to 
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the percentage of immunohistochemically stained breast cancer samples and the color gradient 
represents the staining intensity: high (dark blue), medium (blue), low (light blue), not detected 
(white) or not available - according to Human Protein Atlas Database. HI: high; MID: medium; 
LO: low; NO: not detected; N/A: not available.Rede de interação (PPI) entre as 94 proteínas 
reguladas pela indução da EMT por EGF 10 ng/mL nas células Caov-3 obtida através do 
software STRING 10.  

 

 Por fim, novamente com o auxílio do software PANTHER foi possível 

identificar os principais processos celulares regulados pela EMT induzida por 

EGF nas cálulas Caov-3. Nesta análise três processos celulares se 

destacaram, sendo estes: metabolismo (29.7%), em especial síntese de 

proteínas; processos celulares (28%), incluindo ciclo celular e comunicação 

célula-célula; e organização de componentes celulares (13.1%), como 

organelas e complexos proteícos (Figura 22).    

 

 

Figura 22. Análise de enriquecimento pelo software Panther de processos biológicos das 
proteínas reguladas. Gráfico de pizza gerado a partir das 94 proteínas reguladas conectadas 
na rede PPI obtida através da análise pelo software STRING 10.  
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4.4 Validação funcional da análise proteômica da linhagem Caov-3 

induzida à EMT por EGF 

 

4.4.1 Envolvimento da EMT induzida por EGF no ciclo celular 

 

 Baseado na rede de PPI gerada após a análise proteômica a indução da 

EMT por EGF nas células Caov-3 apresentou como consequência a regulação 

de várias proteínas ribossomais (RPS). Para avaliar se estas alterações 

moleculares promovidas nas células Caov-3 pelo processo da EMT resultariam 

na modulação da proliferação celular, vias de sinalização relevantes tanto para 

a EMT quanto na progressão tumoral foram avaliadas, tais como 

PI3K/Akt/mTOR e ERK 1/2 MAP quinase, bem como a taxa de proliferação 

celular, medida pela incorporação de BrdU ao DNA celular.  

 As células Caov3 induzidas à EMT apresentaram forte ativação da 

proteína Akt quando comparadas às células Caov-3 controle, com aumento dos 

níveis de Akt fosforilada (Ser473) e redução dos níveis da proteína fosfatase 

PTEN, que apresenta um papel central na regulação negativa da via PI3K/Akt, 

desfosforilando o produto da reação de PI3K. Independente da ativação de Akt, 

observou-se redução dos níveis de mTOR, seguida por níveis elevados na 

fosforilação de ERK 1/2 (Thr202/Tyr204) (Figura 23A). Embora a fosforilação 

destas quinases resultem na ativação de vias específicas envolvidas na 

proliferação de células, a análise da incorporação do BrdU pelo DNA das 

células Caov-3 induzidas à EMT com EGF demonstrou surpreendentemente 

que a taxa de proliferação celular não se alterou significativamente, mesmo 
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após 96 horas, quando comparadas com as células Caov-3 controle (Figura 

23B). 

 

 

 

Figura 23. Análise das vias de sinalização Ras/Erk MAPK e PI3K/Akt/mTOR e da 
proliferação celular após a indução da EMT nas células Caov-3. (A) A indução da EMT com 



Resultados 
 

GRASSI, M. L. 89 

 

EGF 10 ng/mL nas células Caov-3 resultou na ativação das vias de Ras/Erk MAPK, com 
aumento na fosforilação de ERK 1/2 (Thr202/Tyr204), e de PI3K/Akt/mTOR, indicado pelo 
aumento na fosforilação de Akt (Ser473) e desfosforilação de PTEN (Ser308). A proteína 
GAPDH foi utilizada como controle endógeno. (B) A proliferação celular das células Caov-3, 
induzidas ou não à EMT por EGF 10 ng/mL durante 96 horas, foi analisada através da 
incorporação de BrdU ao DNA celular, por citometria de fluxo. O gráfico de barras representa a 
média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em triplicata. ns = não significante. 

 

 Visto que as células Caov-3 células não mostraram nenhuma mudança 

significativa na taxa de proliferação decorrentes da EMT induzida por EGF, 

diferentes proteínas relevantes para a regulação do ciclo celular foram 

avaliadas pela técnica de western blotting, seguida da análise do ciclo celular 

por citometria de fluxo. Como observado na Figura 24, a indução da EMT por 

EGF resultou em um impacto mensurável sobre o ciclo celular das células 

Caov-3. O notável aumento nos níveis de proteína p21Cip1/Waf1 resultou na 

acumulação de células na fase G1 e consequente bloqueio da fase S, 

enquanto que a proteína p53 não foi detectada. Conjuntamente, verificou-se 

uma redução nos níveis de fosforilação da proteína ciclina D1, da proteína Rb e 

da proteína quinase dependente de ciclina (CDK1) /cdc2 em resposta a EMT 

induzida por EGF. De modo geral, todos estes dados apoiam os resultados 

observados na análise de rede PPI, indicando que a EMT induzida por EGF 

pode estar envolvida no controle do ciclo celular no OvCa. 
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Figura 24. Análise do ciclo celular após a indução da EMT nas células Caov-3. (A) Após a 
indução da EMT com EGF 10 ng/mL durante 96 horas as células Caov-3 foram fixadas em 
metanol 70% durante 24 horas, marcadas com iodeto de propídeo (PI) e submetidas a análise 
do ciclo celular por citometria de fluxo. O gráfico de barras representa a média ± desvio padrão 
de três experimentos independentes em triplicata. Número de eventos adquiridos em cada 
experimento: 10.0000. Resultados estatisticamente significativos (***p<0,0001) em relação ao 
controle. (B) Análise por western blotting demonstram aumento no nível da proteína p21Cip1/Waf1, 
inibidora da passagem da fase G1 para a fase S do ciclo celular, independente da expressão 
da proteína p53. (C) Análise por western blotting das proteínas envolvidas nos pontos de 
checagem (“checkpoints”) do ciclo celular reguladas pela EMT induzida por EGF 10 ng/mL nas 

cálulas Caov-3. A proteína GAPDH foi utilizada como controle endógeno. 
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4.4.2 Envolvimento da EMT induzida por EGF no metabolismo celular 

 

 A análise da rede PPI também evidenciou alterações em outro notável 

processo, possivelmente regulado pela EMT induzida por EGF 10 ng/mL nas 

células Caov-3: o metabolismo celular, indicado pela alteração de proteínas 

específicas, tais como Piruvato desidrogenase (PDHB), Glicogênio fosforilase 

(PYGL), Asparagina sintetase (ASNS), Aginina N-metiltransferase 1 (PRMT1), 

e Farnesil difosfato sintase (FDPS). Para a validação deste dado diversas 

proteínas relevantes durante os processos metabólicos foram selecionadas 

para o desenvolvimento do método de MRM com base nas sequencias de 

peptídeos previamente utilizadas em outros trabalhos disponíveis na literatura, 

sugeridas pela base de dados SRMAtlas e pelo software SkyLine (MacLean et, 

al., 2010), uma ferramenta para predição de sequência peptídicas das 

proteínas de interesse. 

 Após o monitoramento de cerca de 26 enzimas fundamentais para o 

metabolismo de biomoléculas, como carboidratos, lipídeos e aminoácidos, 

cerca de 12 apresentaram alterações após a indução da EMT nas células 

Caov-3. Dentre estas, as enzimas hexoquinase 3 (HXK3), lactato 

desidrogenase (subunidades A e B) e 2-oxoglutarato descarboxilase 

apresentaram maior tendência à elevação, embora apenas a enzima lactato 

desidrogenase subunidade B tenha aumentado significativamente em 

consequência da indução da EMT (Figura 25).  
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Figura 25. Análise de enzimas ligadas ao metabolismo em células Caov-3 após a indução 
da EMT através do método de MRM. Após 96 horas amostras das células Caov-3, induzidas 
ou não à EMT com EGF 10 ng/mL, foram submetidas à digestão in situ e analisadas pelo 
método de MRM para monitoramento das enzimas metabólicas Hexoquinase 3 (HXK3), Lactato 
desidrogenase subunidade A e B (LDHA/LDHB) e Succinil-coA sintetase (SUCLG1). Os 
gráficos de barra representam a soma das médias de cada transição de dois experimentos 
independentes. Resultados estatisticamente significativos (*p<0,05) em relação ao controle. 

  

 Já as demais enzimas, responsáveis principalmente pela regulação da 

via glicolítica (PFKM, PGM1, PKM), do ciclo de Krebs (ME1, IDH1, IDH2), da 

gliconeogênese (PCK1) e da biossíntese do NAD (NAMPT) apresentaram 

tendência à redução, com destaque para a enzima fosfofrutoquinase-1 (PFKM) 

e a enzima málica (ME1), que tiveram uma diminuição significativa em seus 

níveis (Figura 26). 
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Figura 26. Análise de enzimas ligadas ao metabolismo em células Caov-3 após a indução 
da EMT através do método de MRM. Após 96 horas amostras das células Caov-3, induzidas 
ou não à EMT com EGF 10 ng/mL, foram submetidas à digestão in situ e analisadas pelo 
método de MRM para monitoramento das enzimas metabólicas Fosfofrutoquinase-1 (PFKM), 
Fosfoglicomutase (PGM1), Piruvato quinase (PKM), Fosfoenolpiruvato carboxiquinase 
citosólica (PCK1), enzima Málica (ME1), Isocitrato desidrogenase 1 e 2 (IDH1/IDH2) e 
Nicotinamida fosforibosiltransferase (NAMPT). Os gráficos de barra representam a soma das 
médias de cada transição de dois experimentos independentes. Resultados estatisticamente 
significativos em relação ao controle (*p<0,05 e ***p<0,0001).  

 

 Outro importante parâmetro analisado foi a geração de ERO, uma vez 

que a maior produção destas espécies é proveniente de diversos processos 

metabólicos. A análise por citometria de fluxo da fluorescência emitida pelas 

células Caov-3 após a marcação com a sonda CM-H2DCFDA, oxidada na 
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presença de EROs, revelou que não houve alteração significativa na produção 

destas espécies em decorrência da indução do processo da EMT (Figura 27).  

   

 

Figura 27. Produção de EROs após a indução da EMT nas células Caov-3. Após a indução 
da EMT com EGF 10 ng/mL, as células Caov-3 foram marcadas com a sonda fluorescente CM-
H2DCFDA e analisadas por citometria de fluxo. O gráfico de barras representa a média ± 
desvio padrão de três experimentos independentes em triplicata. Número de eventos 
adiquiridos em cada experimento: 10.0000. ns = diferença não significante. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Ao longo dos anos, a busca por estratégias terapêuticas mais eficientes 

contra diferentes tipos de câncer tem refletido na ampla gama de trabalhos 

disponíveis na literatura, que visam a elucidação de novos mecanismos de 

sinalização presentes nas células tumorais ou mesmo a descoberta de novos 

fármacos ou moléculas capazes de inibir a proliferação celular e, por fim, o 

crescimento do tumor. Mais recentemente, utilizando ensaios clínicos de 

extrema eficiência, os cientistas têm sido capazes de personalizar o tratamento 

às necessidades de cada paciente, desenvolvendo estratégias de prevenção, 

rastreio e tratamentos direcionados, que podem ser mais eficazes, já que visam 

alterações genéticas específicas de cada indivíduo. No entanto, compreender 

como as células tumorais se disseminam pelo organismo ainda é um desafio e, 

embora a taxa de sobrevida dos pacientes com câncer tenha aumentado, a 

metástase ainda é a principal causa de morbidade e mortalidade, sendo 

responsável por cerca de 90% das mortes por câncer (Valastyan & Weinberg, 

2011).  

 De fato, a metástase representa o produto final no processo de 

progressão de um tumor, sendo gerada após a sucessão complexa de eventos 

denomida cascata de invasão metastática, onde células epiteliais provenientes 

do tumor primário tornam-se capazes de: (1) invadir localmente por meio 

circundante da matriz extracelular e as camadas de células do estroma, (2) 

extravasarem através da matriz extracelular do tecido circundante para vasos 

sanguíneos e linfáticos, (3) sobreviverem aos rigores de transporte através da 

circulação venosa, (4) se alojarem em órgãos distantes, (5) extravasarem para 

o parênquima destes tecidos distantes, (6) inicialmente sobreviverem neste 
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novo microambiente, a fim de formar micrometástases, e enfim (7) reiniciarem 

seus mecanismos de proliferação para o crescimento do tumor secundário 

(Fidler, 2013). 

 Para superarem todas estas etapas que compõem a cascata de invasão 

metastática, as células tumorais adiquirem a capacidade migratória e invasiva 

através do processo de transição epitélio-mesenquimal (EMT), que é essencial 

durante a morfogênese embrionária. O processo da EMT, que envolve a 

dissolução das junções aderentes e a perda da polaridade celular e do contato 

célula-célula, permitindo com que as células tumorais se dissociem do tumor 

primário e adquiram múltiplos atributos mesenquimais. O processo da EMT é 

orquestrado por um conjunto de fatores de transcrição que agem em conjunto, 

incluindo Slug, Snail, Twist, ZEB1 e ZEB2, organizando a entrada em um 

estado mesenquimal através da supressão de marcadores epiteliais e 

induzindo a expressão de outros marcadores associados com o fenótipo 

mesenquimal (Thiery et al., 2009). Vários destes fatores de transcrição 

reprimem diretamente os níveis de E-caderina, o principal marcador do fenótipo 

epitelial. Certos microRNAs, em especial aqueles pertencem à família de miR-

200, também regulam a EMT. Um mecanismo importante através do qual o 

miR-200 promove o fenótipo epitelial envolve sua capacidade de suprimir pós-

transcricionalmente a expressão de ZEB1 e ZEB2. De maneira oposta, ZEB1 e 

ZEB2 reprimim transcricionalmente os membros da família miR-200, 

estabelecendo assim um feedback negativo que reforça a permanência das 

células quer no estado mesenquimal ou no estado epitelial (Puisieux; Brabletz; 

Caramel, 2014; Burk et. al., 2008). 
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 O papel da EMT na invasão e metástase de câncer é fortemente 

apoiada por vários modelos celulares in vitro. No entanto, o monitoramento 

deste processo, durante a progressão do câncer ou em estudos in vitro com 

linhagens tumorais, ainda é difícil uma vez que as células em EMT também 

podem compartilhar diversas características morfológicas e moleculares com 

as células estromais circundantes (Tse & Kalluri, 2007). Recentemente, Zhang 

e colaboradores (2014) demonstraram que os mecanismos moleculares que 

controlam a troca entre um fenótipo completamente epitelial para um 

completamente mesenquimal e as células que possuem características de 

ambos os fenótipos (EMT parcial) são demasiadamente controversos. Por meio 

da citometria de fluxo para avaliação de N-caderina e Vimentina este grupo 

pode observar três fenótipos distintos (E, P e M) e que, embora a transição do 

fenótipo epitelial (E) para a EMT parcial (P) foi reversível para as células 

MCF10A (linhagem de mama não tumorigênica), a transição da EMT parcial 

para o fenótipo mesenquimal (M) foi irreversível, principalmente em doses mais 

elevadas de TGFβ1. Baseado neste e em outros estudos a indução da EMT 

nas linhagens de OvCa foi feita, inicialmente, com diferentes fatores de 

crescimento e em duas concentrações distintas (1 e 10 ng/mL), durante 96 

horas.  

 Os resultados obtidos demonstraram uma indução eficaz da EMT, em 

especial na linhagem Caov-3 na presença do fator de crescimento EGF. O 

mesmo efeito foi quase que indiferente para a linhagem OVCAR-3, que 

apresentou uma pequena alteração quando estimulada com o fator de 

crescimento TGFβ1. Estes perfis de respostas distintos podem ser muito bem 

esclarecidos pelo fato destas linhagens apresentarem origens distintas, já que 
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as células Caov-3 foram isoladas a paritr da cultura primária de um 

adecarcinoma de ovário, enquanto que as células OVCAR-3 são provenientes 

do fluído ascítico de uma paciente com adenocarcinoma agressivo de ovário. 

Curiosamente, destaca-se que a concentração de EGF utilizada no estudo para 

a indução da EMT (10 ng/mL) é consideravelmente inferior àquelas comumente 

encontradas na literatura, geralmente acima de 50 ng/mL, entretanto ainda é 

maior do que a concentração fisiológica disponível na circulação (40 pM – 240 

pg/mL) (Marquèze-Pouey et. al., 2014). 

 A utilização de linhagens celulares pertencentes ao mesmo tipo de 

câncer tem sido frequentemente usadas como modelos in vitro que mimetizam 

o tumor e o microambiente tumoral. Entretanto, após algumas passagens estas 

linhagens podem perder as características do tecido de origem, como 

observado no estudo realizado por Domcke e colaboradores (2015), onde as 

mutações e os perfis de expressão de mRNA de 47 linhagens de câncer de 

ovário foram avaliados, demonstrando que as linhagens mais comumente 

utilizadas não apresentavam similaridade genética com os tumores de ovário. 

Desta maneira, a linhagem Caov-3 foi selecionada para dar continuidade à 

caracterização da EMT como um modelo para avaliação do processo 

metastático no câncer de ovário.  

 A adesão célula-célula é mediada por proteínas específicas chamadas 

Caderinas, através de uma interação homofílica dependente de Ca2+ entre seu 

domínio extracelular e proteínas citoplasmáticas associadas à estruturas 

intercelulares (p- e α-Catenina) para assim formarem as denominadas junções 

aderentes, que constituem uma ponte física entre o complexo caderina e os 

filamentos de actina, regulando toda a dinâmica dos movimentos celulares, 
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tanto durante o desenvolvimento embrionário quanto durante a transformação 

neoplásica e progressão tumoral. Em tumores sólidos metastáticos, a 

expressão de E-Caderina é normalmente perdida em carcinomas de mama, de 

bexiga, de pulmão e pancreáticos, que, em contrapartida, passam a expressar 

outras caderinas, especialmente N-Caderina (Gheldof & Berx, 2013). Por esta 

razão, a proteína E-Caderina tem sido proposta como um supressor tumoral, 

uma vez que, em células de carcinoma invasivo, sua expressão ectópica foi 

associada a redução no potencial de crescimento (Wong & Gumbiner, 2003). 

 Baseado na proteômica dirigida, o método de MRM demonstrou que a 

aquisição do fenótipo mesenquimal pelas células Caov-3 foi sustentado pela 

redução nos níveis de E-caderina e subsequente aumento de N-caderina, além 

de Vimentina e do fator de transcrição Snail. No OvCa, estudos demonstraram 

que a expressão de N-Caderina tem sido associada com um fenótipo resistente 

à quimioterapias mais agressivas, enquanto que a análise imunohistoquímica 

revelou baixa expressão E-Caderina em estágios mais avançados (Miow et. 

al., 2014). Já a expressão de Snail demonstrou ter uma correlação negativa 

com a expressão de E-caderina e uma associação com mau prognóstico em 

tumores de ovário e mama. Além disso, Snail desempenha um papel especial 

como indutor EMT uma vez que a superexpressão deste fatore de transcrição é 

significativamente maior nos tumores de ovário em fase avançadas (grau III e 

IV), em comparação com aqueles em fases iniciais (Davidson; Tropé; Reich, 

2012; Elloul et. al., 2005). 

 A indução da EMT na linhagem de OvCa Caov-3 resultou numa 

surpreendente marcação dos filamentos da proteína Vimentina estendidos ao 

longo de toda a célula após a aquisição da nova morfologia fusiforme (formato 
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fibroblastóide) e da perda de contato célula-célula, demonstrada através da 

microscopia immunofluorescência. Por de tratar de uma proteína do 

citoesqueleto, Vimentina é conhecida por suportar e fixar as organelas e 

manter a integridade em células mesenquimais (Mendez; Kojima; Goldman, 

2010). Nos últimos anos, o aumento da expressão de Vimentina foi encontrada 

numa grande variedade de tumores epiteliais incluindo tumores 

gastrointestinais, câncer de próstata, de mama, tumores do sistema nervoso 

central, de pulmão e melanoma maligno (Satelli & Li, 2011). Vale ressaltar que 

a co-expressão do fator de transcrição TWIST2 e Vimentina tem sido 

considerada um novo potencial indicador para ser utilizado no prognóstico de 

pacientes com OvCa de origem epitelial (Li et. al., 2016). 

 Conforme discutido anteriormente, no câncer a diminuição na expressão 

de E-Caderina seguido pelo aumento na expressão de N-Caderina ou a super-

regulação de P-Caderina e Vimentina tem sido considerado indicadores 

importantes da progressão tumoral visto que estas proteínas são marcadores 

para o processo da EMT, o que leva a um fenótipo mais migratório e invasivo. 

Através do ensaio de migração celular pôde-se observar um aumento na 

capacidade migratória das células Caov-3 induzidas à EMT em relação às 

células controle, uma vez que essas se destacaram e se expandiram, 

ultrapassando a barreira de células, a fim de ocuparem o espaço da ranhura. 

Assim, com base nos resultados positivos obtidos demonstrando a eficiência na 

utilização das células Caov-3 e do fator de crescimento EGF como um modelo 

in vitro simplificado do processo da EMT, foi possível seguir com as demais 

análises delineadas neste trabalho. 
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 Após uma indução bem caracterizada da EMT utilizando pequenas 

quantidades de EGF (10 ng/mL) em células Caov-3, a estratégia de análise 

proteômica foi empregada a fim de avaliar as alterações do proteoma 

resultantes deste processo. Para isto, a metodologia empregada foi baseada 

no cultivo celular em meio de cultura contendo isótopos não radioativos do 

aminoácido lisina (metodologia SILAC), seguida de fracionamento subcelular e 

fracionamento por SDS-PAGE, a título de aumentar a cobertura de 

identificação de proteínas pela análise em larga escala, através da 

espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida (LC-MS/MS). As 

etapas de fracionamento empregadas, tanto subcelular quanto por SDS-PAGE, 

foram essenciais para simplificar a amostra e assim favorecer a identificação 

de proteínas de baixa abundância presentes no proteoma estudado, que não 

poderiam ser identificadas em amostras mais complexas como um extrato 

celular total. 

 A análise quantitativa com base na metodologia SILAC tem sido 

amplamente utilizada para produzir quantificações de alta precisão. No entanto, 

as células Caov-3 cultivadas no meio SILAC DMEM contendo os aminoácidos 

lisina sem marcação isotópica apresentaram uma alteração significativa na 

proliferação. Curiosamente, este mesmo comportamento já havia sido 

observado em outros estudos semelhantes em nosso grupo, realizados com 

linhagens epiteliais não tumorigênicas e tumorais de mama (MCF-10A e MCF7, 

respectivamente). Assim, a incorporação do isótopo pesado do aminoácido 

lisina (13C6) presente no meio DMEM SILAC foi realizada na linhagem Caov-3, 

para ser utilizada como referência para a quantificação das proteínas 

identificadas por espectrometria de massas, e a indução da EMT foi feita 
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conforme nos demais ensaios, utilizando as células Caov-3 cultivadas em 

DMEM convencional.   

 Estudos baseados na compreensão de sistemas biológicos são muitas 

vezes construídos sobre achados moleculares e genéticos, provenientes de 

trabalhos baseados nas áreas da genômica, da proteômica e da metabolômica. 

Inicialmente, as abordagens tradicionais de pesquisa estudavam tipicamente a 

função de um único gene ou uma única proteína, ou apenas um pequeno grupo 

de uma só vez. Entretanto, com o advento das técnicas de análise em larga 

escala (high throughput), como a proteômica, também se observou a alta 

capacidade na geração de listas imensas de proteínas e seus respectivos 

genes. Assim, os principais desafios na Biologia de Sistemas deixaram de ser 

apenas a complexidade dos sistemas, mas sim as vastas quantidades de 

dados adiquiridos e a análise e integração destes dados, por isto o suporte das 

diversas ferramentas desenvolvidas pela bioinformática, como os softwares 

para aplicações na Biologia, são cruciais na construção de um novo 

conhecimento biológico (Ghosh et. al., 2011). 

 Utilizando ferramentas compatíveis com o grande volume de dados por 

nós gerados, a avaliação dos três subproteomas das células Caov-3 induzidas 

à EMT revelou uma gama de proteínas reguladas. Algumas destas proteínas 

têm sido previamente relacionadas com inúmeros processos inerentes à 

progressão tumoral, tais como: proliferação, invasão, EMT e metástases. Como 

exemplo, a proteína Rab7a (Proteína Rab-7a relacionada com Ras), uma 

GTPase que regula o tráfico dos lisossomos, parece sustentar a proliferação de 

células de melanoma em estágios iniciais de desenvolvimento, o que reforça a 
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sua indicação como um fator de risco para metástase e redução da sobrevida 

de pacientes com melanoma (Alonso-Curbelo et. al., 2014).  

 Já a proteína AnxA6 (Anexina A6), membro de uma família conservada 

de proteínas de ligação da membrana celular dependentes de Ca2+, interage 

com as membranas celulares e funcionam como reguladoras das interações 

entre actina-membrana durante o transporte endocítico. As células de 

carcinoma da mama, por exemplo, são capazes de segregar Anexina através 

da via exosomal, e a depleção de AnxA6 em células de câncer de mama 

invasivo BT-549 resultou em forte inibição da motilidade celular e da 

capacidade invasiva, bem como na proliferação, podendo contribuir para a 

progressão deste tipo de câncer (Enrich et. al., 2011; / Sakwe et. al., 2011).  

 Um estudo recente demonstrou que a proteína ITGA2 (Integrina 

subunidade alpha 2) é um alvo direto do microRNA miR-128, que se liga à 

região 3'-UTR da proteína, e a super-expressão de miR-128 suprimiu a 

migração e a invasão de células de osteossarcoma MG-63 (Liu X, Liang Z, Gao 

K, Li H, Zhao G, Wang S, et al. MicroRNA-128 inhibits EMT of human 

osteosarcoma cells by directly targeting integrin α2. Tumour Biol. 2015.). Além 

disso, as proteínas NT5E (5'-nucleotidase ou CD73), PRMT1 (Proteína arginina 

metil-transferase 1) e Ostf1b (Fator de transcrição de estresse osmótico 1b) 

têm sido considerados como novos reguladores da EMT ao favorecer a 

progressão tumoral em pacientes com câncer de vesícula, ao aumentar a 

metilação de TWIST1 no câncer de pulmão de células não pequenas e ao 

promover a migração celular e o rearranjo do citoesqueleto em células 

HEK293, respectivamente (Xiong et. al., 2014; Avasarala et. al., 2015; Lai et. 

al., 2013). Em conjunto, a super-regulação de todas estas proteínas apoiam a 
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indução da EMT in vitro nas células de adenocarcinoma de ovário Caov-3. 

Portanto, as demais proteínas reguladas podem sugerir novos alvos 

responsáveis pela regulação dos mecanismos celulares relevantes decorrentes 

do processo de EMT. 

 É de extrema importância destacar que a maioria das proteínas 

reguladas observadas neste complexo estudo foram detectadas como 

moderadas ou intensas nas análises de imunohistoquímica de amostras 

clínicas de tumor de ovário, de acordo com a validação externa baseada no 

banco de dados The Human Protein Atlas (Figura 21). Mais interessante, 

algumas das proteínas que são negativamente reguladas, foram fortemente 

detectadas em tecido normal. Assim, proteínas como XRCC6, EWSRS1, 

PSMC2, RAD23B e EFTUD2 podem atuar como possíveis supressores de 

tumor. De fato, a proteína XRCC6 tem sido recentemente relacionada a 

instabilidade genômica e progressão do câncer (Cook et. al., 2015). Além 

disso, EWSR1 funcionar normalmente como um repressor transcricional. A 

proteína de fusão EWS (EFPS) desempenha papel relevante em diferentes 

processos tumorigênicos e está diretamente associada com o fenótipo 

mesenquimais de células-tronco (Tirode et. al., 2007). Neste contexto, as 

informações disponíveis no Protein Atlas serviram como uma validação in silico 

dos dados proteômicos, tornando-se altamente relevante para uma futura 

investigação de proteínas potencialmente relacionadas com a EMT e 

metástase, uma vez que tanto as proteínas super- quanto as sub-reguladas 

possam representar processos importantes para a progressão do OvCa. 

 Uma abordagem comum na análise das listas de proteínas provenientes 

de um estudo proteômico que exibem abundâncias diferenciais na amostra 



Discussão  

GRASSI, M. L. 106 

 

estudada, é a realização de uma análise de enriquecimento baseada em 

termos de ontologia gênica (GO). Estas informações, quando associadas aos 

dados de interesse, fornecem importantes sugestões para a compreensão das 

funções biológicas por trás das imensas listas de proteínas identificadas. 

Através de algumas ferramentas de livre acesso, como por exemplo PANTHER 

(Mi; Muruganujan; Thomas, 2013) ou DAVID (Huang et. al., 2007), pode-se 

carregar uma lista de proteínas e visualizar como elas estão organizadas em 

famílias, segundo suas funções moleculares, ou processos biológicos, e então 

descobrir traços comuns subjacentes às proteínas de interesse. Outra 

abordagem consiste em visualizar as listas de proteínas no contexto de 

interações moleculares previamente conhecidos para descobrir os mecanismos 

de regulação. Para isto a ferramenta STRING (Szklarczyk et. al., 2015) fornece 

um grande banco de dados de interações conhecidas, auxiliando o 

mapeamento das interações entre as proteínas de interesse. 

 Recentemente, alterações no controle translacional e na etiologia do 

câncer delineiam uma nova perspectiva na pesquisa do câncer, uma vez que é 

de total conhecimento que as alterações genéticas em diversos componentes 

da maquinaria de transcrição (fatores de tradução, ribossomos, proteínas 

ribossomais - RPs) e câncer estão interligados, favorecendo o aumento da 

susceptibilidade às mutações nocivas que podem favorecer o surgimento de 

neoplasias (Silvera; Formenti; Schneider, 2010). Como observado na Figura 

20, o grande número de RPs reguladas originou uma densa rede PPI, 

sugerindo uma ligação entre o processo EMT induzida por EGF e regulação 

ribossomo translacional biogênese/proteína no câncer de ovário. Por isto, 

extrapolando estas informações, procurou-se avaliar o efeito da EMT induzida 
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por EGF na proliferação celular, com foco nas alterações em vias de 

sinalização específicas, e no ciclo celular das células Caov-3. 

 A partir de uma visão tradicional, a maior parte dos estudos têm relatado 

que a desregulação da síntese de proteínas durante o desenvolvimento do 

câncer resulta meramente no crescimento e na proliferação celular. No entanto, 

a desregulação de proteínas pode ser um dos mecanismos que favorecem o 

desenvolvimento do câncer, uma vez que importantes vias de sinalização 

oncogênicas estão intrinsecamente relacionadas com a maquinaria de tradução 

em quase todas as fases de iniciação do câncer (Le Quesne et. al., 2010). 

 De fato, a indução da EMT nas cálulas Caov-3 por EGF refletiu no 

aumento da fosforilação da proteína quinase Akt e ERK 1/2, enquanto que a 

proteína fosfatase PTEN, principal inibidor da via PI3K/Akt, e mTOR 

apresentaram redução em seus níveis. Dentre inúmeras funções, a via 

PI3K/Akt é responsável por controlar a biogênese ribossomal, através da 

modulação da transcrição da polimerase I e III (James & Zomerdijk, 2004), 

sendo que a perda da proteína PTEN causa a regulação positiva desta via. A 

proteína Akt também controla em grande parte a iniciação da tradução, através 

da ativação de seu principal substrato, mTOR, o qual promove a progressão do 

ciclo celular. A via Ras também estimula a tradução através da fosforilação de 

eIF4E por Erk 1/2, ativado por Mnk1 e Mnk2, favorecendo a tradução e 

desenvolvimento tumoral (Pyronnet et. al., 1999). Neste contexto, ainda que 

estas vias de sinalização tenham sido ativadas por EGF durante a indução da 

EMT nas células Caov-3, parece que a redução dos níveis de mTOR foi 

suficiente para manter o padrão de proliferação celular inalterado, semelhante 

às células não induzidas. Além disso, essas alterações sugerem uma ligação 
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entre o processo de EMT e controle translacional no câncer de ovário, já que 

esses eventos compartilham as mesmas vias de sinalização clássicas. 

 Assim como outros fatores de crescimento, EGF geralmente tem a 

capacidade de estimular o desenvolvimento normal, a diferenciação e a 

proliferação de vários tipos celulares através da ligação ao seu receptor 

transmembrana EGFR (Yarden & Sliwkowski, 2001). Surpreendentemente, a 

presença de EGF como um indutor da EMT não afetou a taxa de proliferação 

das células Caov-3 durante a aquisição do fenótipo mesenquimal e sugere um 

novo perfil de resposta muito semelhante ao efeito antiproliferativo de TGFβ 

discutido em diversos outros estudos (Levy & Hill, 2005; Seoane, 2006; 

Klotzsche-von Ameln et. al., 2011). Além disso, a conversão para o fenótipo 

mesenquimal, o que requer uma dramática reorganização do citoesqueleto e 

dos filamentos de actina, pode ser incompatível com um estado altamente 

proliferativo, como previamente relatado em um estudo recente onde as células 

MCF-7 exibiram uma redução na taxa de proliferação celular após a indução 

EMT pela superexpressão do fator de transcrição Snail, apoiando a ideia de 

que a proliferação das células tumorais pode não ser essencial para a 

malignidade de alguns tipos de tumores (Vega et. al., 2004; Palma et. al.,  

2016). 

 Em adição à função de estabilização e manutenção da eficiência e 

precisão da tradução ribossomal, as RPs também demonstraram funções 

secundárias, ou funções extra-ribossomais, referentes a outros processos 

celulares, incluindo a proliferação, apoptose, ciclo celular e a expressão gênica 

(Naora, 1999; Thapa et. al., 2013; Lindström, 2009). Em algumas 

circunstâncias, a superexpressão de uma única RP é suficiente para levar a 
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uma resposta inibitória do crescimento celular. A superexpressão de RPL41 

também foi suficiente para bloquear o ciclo celular na fase G1 em células de 

carcinoma pulmão humano H1299 através do aumento nos níveis de 

p21Cip1/WAF1, enquanto que a superexpressão constitutiva de RPL7 em células 

Jurkat (derivada de células de leucemia de célula T humana) levou a parada do 

ciclo celular em G1 através da modulação de proteínas relacionadas à 

progressão do ciclo celular (Kim et. al., 2005; Neumann & Krawinkel, 1997).  

 A divisão celular consiste em duas fases consecutivas, isto é, a mitose 

(M), o processo de divisão nuclear que inclui os estágios de incluem prófase, 

metáfase, anáfase e telófase, e a interfase, o intervalo entre as duas fases M. 

Sob o microscópio, as células em interfase simplesmente parecem crescer em 

tamanho, mas diferentes técnicas revelaram que a interfase inclui as fases G1, 

S e G2. Assim, as fases G1, S, G2 e M são as subdivisões tradicionais do ciclo 

celular. A replicação do DNA ocorre especificamente na fase S, que é 

precedida pela fase G1, onde a célula se prepara para a síntese do DNA, e é 

seguida pelo intervalo da fase G2, onde a célula se prepara para entrar em M. 

Além disto, as células em G1 podem, antes da replicação do DNA, entrar em 

um estado de repouso chamado G0 (G1 prolongado), permanecendo 

quiescentes, ou seja, com baixa atividade metabólica, aguardando que as 

condições externas sejam favoráveis à proliferação (Massagué, 2004). 

 A transição de uma fase do ciclo celular para outra ocorre de uma forma 

extremamente ordenada e é regulada por diferentes proteínas chave chamadas 

de ciclinas dependentes de quinases (CDK), uma família de proteínas 

serina/treonina quinases ativadas em pontos específicos do ciclo celular. Até 

agora, nove CDK foram identificadas e, destas, cinco são ativas durante o ciclo 
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celular, ou seja, durante G1 (CDK4, CDK6 e CDK2), S (CDK2), G2 e M 

(CDK1). Os níveis de proteína de CDK permanecem estáveis durante o ciclo 

celular, em contraste com as suas proteínas de ativação, as ciclinas. Os níveis 

das proteínas ciclinas se alteram ao longo do ciclo celular e, desta forma, eles 

periodicamente ativam as CDK (van den Heuvel & Harlow, 1993).  

 As ciclinas do tipo D (ciclina D1, ciclina D2, ciclina D3) se ligam a CDK4 

e CDK6 formando complexos CDK4-ciclina D e CDK6-ciclina D, essenciais 

para a entrada na fase G1. Ao contrário das outras ciclinas, a ciclina D não é 

expressa periodicamente, mas é sintetizada enquanto há estimulação por 

fatores de crescimento. Já a ciclina E se associa com CDK2 para regular a 

progressão da fase G1 para a fase S. A ciclina A se liga com CDK2 e este 

complexo é necessário em especial durante a fase S. Na fase tardia de G2 e 

início M, o complexo CDK1-ciclina A se forma para promover a entrada em M, 

que é ainda regulada pelo complexo CDK1-ciclina B (Malumbres & Barbacid, 

2005). 

 A atividade das CDK pode ser neutralizadas por proteínas inibidoras do 

ciclo celular, chamadas inibidoras de CDK (CKI), que se ligam às CDK 

sozinhas ou no complexo CDK-ciclina. Além da família INK4, que inclui p15 

(INK4b), p16 (INK4a), p18 (INK4c), p19 (INK4d), que especificamente inativam 

CDK4 e CDK6 impedindo associação com ciclina D, a família Cip/Kip, formada 

por p21WAF1/Cip1, p27CIP2, p57Kip2, são responsáveis por inibir o complexo CDK-

ciclina em G1 e, em menor extensão, o complexo CDK1-ciclina B. A CKI 

p21WAF1/Cip1 também inibe a síntese de DNA e sua expressão está sob o 

controle transcricional do gene supressor de tumor p53. O promotor do gene de 
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p21WAF1/Cip1 contém um local de ligação específico de p53, que permite que 

esta ative transcricionalmente o gene p21 (Hochegger; Takeda; Hunt, 2008). 

 A EMT induzida por EGF foi capaz de alterar a transição da fase G1 

para a fase S nas células Caov-3, através da manutenção de níveis elevados 

da proteína p21Cip1/WAF1, com um aumento de células na fase G1. Tudo isto 

independente da modulação de p53, que não foi detectada na análise por 

western blotting. Em cerca de metade de todos os tipos de câncer o gene TP53 

é perdido ou mutado, resultando na expressão de uma proteína mutante 

transcricionalmente inativa. Curiosamente, estudos mostraram que uma 

mutação pontual no gene TP53 (que resulta numa alteração no aminoácido na 

posição 135 da proteína) e as alterações substanciais no número de cópias nas 

células Caov-3 são características chave que relacionam esta linhagem com o 

câncer de ovário seroso (Yaginuma & Westphal, 1992). Além destas 

alterações, vale ressaltar a redução significativa de ciclina D1 e de CDK1/cdc2, 

resultado da indução da EMT nas células Caov-3. A expressão destas 

proteínas do ciclo celular também tem sido indicativo de um prognóstico ruim 

para pacientes com câncer de ovário (Bali et. al., 2004).  

 Durante a divisão celular múltiplos mecanismos moleculares convergem 

a fim de suprir as três necessidades básicas de uma célula: a geração rápida 

de ATP para manter o status de energia; aumento da biossíntese de 

macromoléculas; e a manutenção do estado redox celular. Para atender a 

estas necessidades, as células tumorais alteram o metabolismo das principais 

classes de macromoléculas (carboidratos, proteínas, lípidos e ácidos nucleicos) 

e tais alterações devem ser implementadas em um microambiente 

extremamente dinâmico e estressante, em que as concentrações de nutrientes 
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essenciais, tais como glucose, glutamina e oxigénio, são espacialmente e 

temporalmente heterogêneo (Kroemer & Pouyssegur, 2008; Heiden, 2011).  

 A ligação entre o câncer e as alterações no metabolismo celular vem 

sendo discutida há algumas décadas, sendo considerada uma das principais 

características do desenvolvimento tumoral. Identificado por Otto Warburg, nos 

anos 20, o efeito Warbug é o melhor fenótipo metabólico que caracteriza as 

alterações metabólicas adquiridas pelas células tumorais, quando a principal 

fonte de geração de ATP torna-se a glicólise, ao invés da fosforilação oxidativa, 

mesmo sob concentrações normais de oxigénio (normóxia). Como resultado, 

ao contrário da maioria das células normais, estas células transformadas 

retiram uma quantidade substancial de sua energia a partir da glicólise 

anaeróbica, convertendo a maior parte da glicose consumida em lactato e 

utilizando os metabólitos intermediários do ciclo do ácido cítrico para a síntese 

de novas biomoléculas. Entretanto, esta troca acarreta em uma menor 

eficiência em termos de moléculas de ATP gerada por unidade de glicose 

consumida, ainda que a produção de ATP pela via glicolítica possa ser mais 

rápida do que pela fosforilação oxidativa. Consequentemente, esta mudança 

exige que as células tumorais aumentem, de maneira anormal, a taxa de 

captação de glicose, para compensar as novas necessidades de energia 

(Heiden; Cantley; Thompson, 2009; Koppenol; Bounds; Dang, 2011). 

 Com a indução da EMT por EGF foi possível observar que o 

metabolismo das células Caov-3 foi alterado de uma maneira bastante peculiar. 

Inicialmente, a análise por MRM demonstrou aumento de algumas enzimas, 

sugerindo não apenas alteração no consumo de glicose livre (aumento de 

HXK3), mas também a preferência pela via glicolítica para obtenção de energia 
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(aumento de LDHA, LDHB e SUCLG1), favorecendo a glicólise anaeróbia para 

a obtenção de energia. Em concordância, pode-se observar a diminuição das 

enzimas relacionas com o ciclo de Krebs e à produção de NADPH (ME1, IDH1 

e IDH2). Entretanto, todas as demais proteínas analisadas com atividade 

enzimática na via glicolítica (PFKM, PGM1, PKM) e na gliconeogênese (PCK1) 

apresentaram diminuição em seus níveis.  

 Um estudo recente demonstrou que em condições de normóxia, o 

crescimento de células de linhagem de OvCa foi completamente dependente 

da via glicolítica, uma vez que estas células apresentaram elevada 

sensibilidade aos inibidores específicos desta via. Já a análise do perfil 

metabólico demonstrou que, assim como sugerido pelo efeito Warbug, células 

provenientes de pacientes com OvCa entraram em um estado senescente, 

sustentado pela redução da fosforilação oxidativa e respiração celular, 

enquanto que as células-tronco tumorais (do inglês Cancer Stem Cells – CSC) 

de pacientes com OvCa foram capazes de “escapar” do efeito Warburg, 

explorando preferencialmente a respiração mitocondrial, mas apresentando 

elevada taxa de captação de glicose e superexpressão de genes relacionados 

ao ciclo de Krebs e à oxidação de ácidos graxos (Liao et. al., 2014). 

 No geral, os resultados aqui demonstrados revelam que o fator de 

crescimento EGF, notadamente reconhecido por favorecer a proliferação 

celular, foi um potente indutor da EMT em células de adenocarcinoma de 

ovário Caov-3, favorecendo a aquisição do fenótipo mesenquimal e a migração 

celular. O estudo proteômico descrito permitiu a identificação de alterações 

decorrentes da EMT, representada por diversas proteínas reguladas que, após 

as devidas validações, puderam ser correlacionadas com mecanismos 
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específicos e, especialmente, correlacionaram o processo da EMT induzido por 

EGF com o controle translacional, a regulação do ciclo celular e a alteração do 

metabolismo energético. Estes achados, combinados a outros estudos já 

realizados por nosso grupo, abrem perspectivas na tentativa de identificar 

novos mecanismos relacionados à EMT que podem servir como potenciais 

alvos na inibição da metástase.  
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6  CONCLUSÃO 

 

  No presente estudo foi demonstrado a eficiência na utilização do fator de 

crescimento EGF como um agente indutor da EMT, mesmo em baixas 

concentrações, em células epiteliais da linhagem de adenocarcinoma de ovário 

Caov-3, permitindo a caracterização molecular e funcional do processo da EMT 

in vitro. A partir deste modelo bem estabelecido, que buscou mimetizar uma 

etapa da cascata metastática, foi possível realizar um detalhado estudo 

proteômico das alterações decorrentes da indução da EMT utilizando o método 

quantitativo SILAC. O estudo proteômico detalhado baseou-se na análise de 

frações subcelulares enriquecidas em proteínas de membrana, do citosol e do 

núcleo, obtidas por centrifugação diferencial e subsequente fracionamento de 

proteínas por SDS-PAGE. A coleta dos dados proteômicos foi realizada em 

sistema de espectrometria de massas de alta resolução acoplados a 

cromatografia líquida (LC-MS/MS), gerando extensas listas de proteínas 

identificadas e quantificadas utilizando softwares específicos disponíveis em 

nosso laborátorio. A utilização de softwares de livre acesso possibilitou a 

análise das listas contendo as diversas proteínas reguladas, sugerindo diversas 

funções celulares alteradas pela EMT, tais como comunicação célula-célula 

(citoesqueleto), organização de componentes celulares e, principalmente, ciclo 

celular e metabolismo. Estas alterações foram validadas por meio de ensaios 

funcionais como western blotting e MRM, revelando novas correlações entre a 

EMT e a regulação do ciclo celular e do metabolismo de células tumorais, 

sugerindo novas possibilidades para alterar processos relacionados à 

progressão do câncer de ovário. 
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8 ANEXOS 

 

 Anexos inclusos no CD: 

 

ANEXO A: TABELA COM O PAINEL EMT E METABOLISMO CONTENDO 

OS PEPTÍDEOS UTILIZADOS PARA O MÉTODO DE MRM 

 

ANEXO B: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO TOTAL DAS PROTEÍNAS 

 

ANEXO C: TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS 


