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RESUMO 

ROCKENBACH, J. A. Z. Miosina-Va auxilia no transporte de Dinamina-2 e Clatrina para 

as adesões focais e promove sua desmontagem. 2020. Tese (Doutorado em ciências) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A montagem e desmontagem das adesões focais (AFs) desempenham um papel 

fundamental em vários processos celulares, incluindo migração celular, proliferação e 

sobrevivência. As adesões focais são desmontadas na parte traseira e montadas na parte 

dianteira, durante a migração celular. Resultados anteriores do nosso laboratório mostram que 

a perda ou redução da expressão de miosina-Va (MVa) fibroblastos e células de melanoma 

causam uma redução significativa nas taxas de migração e invasão. Aqui demonstramos que os 

fibroblastos silenciados para MVa sofrem um atraso dramático na desmontagem das AFs, o que 

implica que a atividade motora da MVa é essencial para promover a desmontagem. A 

desmontagem é necessária para que ocorra a reciclagem de componentes das AFs, permitindo 

que a célula remonte novas AFs na frente migratória e migre corretamente. Os microtúbulos 

apresentam um papel fundamental na desmontagem das AFs e são necessários para levar 

proteínas para as AFs, como a dinamina-2, uma GTPase necessária para a endocitose da 

integrina mediada por clatrina. Os resultados prévios do meu mestrado mostraram que a 

miosina-V fosforilada se localiza nas AFs, durante a rápida formação dessas estruturas 

induzidas por estímulo com soro fetal bovino. Uma vez que ocorre a formação das AFs em 

fibroblastos deficientes para MVa, formulamos a hipótese de que a localização de miosina-Va 

nas AFs é necessária para fornecer fatores de desmontagem e / ou sinalização, resultando na 

formação de estruturas mais dinâmicas do que as formadas na ausência de MVa. O presente 

projeto propôs monitorar a dinâmica molecular das AFs: montagem, desmontagem e 

reciclagem, em células controle e deficientes em MVa. Mostramos aqui que componentes do 

soro fetal bovino, como EGF e LPA induzem a fosforilação da MVa em células quiescentes e 

que a MVa auxilia no transporte de Dinamina-2 e Clatrina para as adesões focais e promove 

sua desmontagem. 

 

Palavras-chave: Miosina-Va, Adesão Focal, Dinamina, FAK. 

 



 
 

ABSTRACT 

ROCKENBACH, J. A. Z. Myosin-Va assists in the transport of Dynamin-2 and Clathrin 

to focal adhesions and promotes their disassembly. 2020. Tese (Doutorado em ciências) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Assembly and disassembly of focal adhesions (FAs) play a key role in many cellular 

processes, including cell migration, proliferation and survival. Focal adhesions are 

disassembled at the rear and mounted at the front during cell migration. Previous results from 

our laboratory show that the loss or reduction of myosin-Va (MVa) expression in fibroblast and 

melanoma cells causes a significant reduction in migration and invasion rates. Here we 

demonstrate that MVa knockdown fibroblasts experience a dramatic delay in disassembly of 

FAs, implying that the motor activity of MVa is essential to promote FA disassembly. 

Disassembly is required for FA component recycling to occur, allowing the cell to reassemble 

new FAs on the migratory front and migrate properly. Microtubules play a key role in 

disassembling FAs, they are required to deliver proteins into FAs, such as dinamine-2, a 

GTPase necessary for clathrin-mediated integrin endocytosis. Previous results from my master's 

degree dissertation showed that phosphorylated myosin-V is located in FAs during the rapid 

formation of these structures after fetal bovine serum stimulation. Since FA formation occurs 

in MVa deficient fibroblasts, we hypothesize that localization of MVa in FAs is necessary to 

provide disassembly and / or signaling factors, resulting in the formation of more dynamic 

structures than those formed in the absence of myosin-Va. This project proposed to monitor the 

molecular dynamics of FAs: assembly, disassembly and recycling, in control and in myosin-Va 

deficient cells. We show here that components of fetal bovine serum, such as EGF and LPA, 

induced the phosphorylation of MVa in quiescent cells and that MVa assists in the transport of 

Dynamin-2 and Clathrin to focal adhesions and promotes their disassembly. 

 

Keywords: Myosin Va, Focal Adhesions, Dynamin, FAK. 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. Introdução……………………………………………………………………………11 

 

1.1 Migração Celular………………………………………………………………….11 

 

1.2 Adesões Focais……………………………………………………………………13 

 

1.3 Montagem das Adesões Focais ...…………………………………………………16 

 

1.4 Desmontagem das Adesões Focais …….…………………………………………17 

 

1.5 Miosinas  ……….…………………………………………………………………19 

  

1.6 Miosina-Va .………………………………………………………………………19 

 

2. Objetivos .………………………………………………………………………….…22 

 

3. Materiais e Métodos  ……………………………………………………………...…23 

 

3.1 Cultivo Celular  .....…………………………………………………………..……23 

 

3.2 Ensaio de Privação de Soro e estímulo por EGF, Insulina e LPA ......……………23 

 

3.3 Células expressando Paxilina-GFP  ........................................................................23 

 

3.4 Nocodazole Washtout – Tratamento com Nocodazol .............................................24 

 

3.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) .............24 

 

3.6 Imunodetecção de Proteínas (Western Blot) ...........................................................24 

 

3.7 Imunomarcação de fluorescência ...........................................................................25 

 

3.8 Microscopia ............................................................................................................25 

 

3.9 Quantificação da fluorescência  ..............................................................................26 

   

3.10 Silenciamento da miosina-Va por siRNA..............................................................27 

 

3.11 Midi-preparação Plasmidial ..................................................................................27 

3.11 Trasnfecção de Plasmídeos ...................................................................................29 

3.12 Anticorpos primários e secundários utilizados neste trabalho   ..............................29 

 

 



 
 

4. Resultados  .……………………………………………………………………..……30 

 

4.1 EGF, Insulina e LPA induzem a fosforilação da miosina-V  ....................................30 

 

4.2 A miosina-V se localiza nas adesões focais após tratamento por nocodazol   ..........39 

 

4.3 A miosina-Va participa da desmontagem das adesões focais  .................................44 

 

4.4 A FAK não afeta o recrutamento da miosina-Va para as adesões focais ................49 

 

4.5 A miosina-Va é importante para o recrutamento de Clatrina e Dinamina-2 para as  

       adesões focais   .......................................................................................................51 

 

5. Discussão  .……………………………………………………………………………53 

 

6. Conclusões .…….………………………………………………………………….…60 

 

7. Referências ..….……………………………………………………………………...61 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



11 
 

1. Introdução 

1.1 Migração Celular 

A migração celular é um mecanismo fundamental que está envolvido em processos 

como a morfogênese e embriogênese, processos patológicos como doenças vasculares, 

osteoporoses, retardo mental e câncer (RIDLEY et al., 2003). Assim, a compreensão dos 

mecanismos fundamentais subjacentes à migração celular trará abordagens terapêuticas mais 

eficazes para tratar estes e outros processos patológicos. A migração celular requer uma 

complexa coordenação da transdução de sinais intracelulares e extracelulares, da dinâmica e 

reorganização dos citoesqueletos de actina e tubulina e das adesões focais (AFs). As AFs 

conectam o citoesqueleto de actina a matriz extracelular (ME), e além de aderirem a célula 

também são estruturas mecanosensoras as quais internalizam sinais da ME (DE PASCALIS; 

ETIENNE-MANNEVILLE, 2017). 

A migração é um processo cíclico e envolve a repetição de quatro passos: (1) protrusão 

da frente migratória, (2) adesão, (3) contração do corpo celular e (4) retração da parte traseira 

da célula, os quais, são coordenados pela célula e ocorrem de forma sequencial (VICENTE-

MANZANARES; CHOI; HORWITZ, 2009). A migração celular já foi e continua sendo 

extensivamente estudada e vários de seus componentes já foram identificados. Para migrar a 

célula necessita gerar forças que movimentam a membrana plasmática para frente, para isso a 

célula utiliza quatro tipos de protrusões da membrana plasmática na frente migratória (leading 

edge): os invadopódios, os blebs, os filopódios e o lamelipódio (RIDLEY, 2011).  

Os filopódios são extensões citoplasmáticas da célula e contêm feixes paralelos de 

actina, os quais induzem sua extensão através da polimerização da actina por WASP e Arp2/3 

ou pela formina mDia (RIDLEY, 2011). Sua principal função é exploratória, provendo 

informações para a célula sobre o meio extracelular, como a presença de células vizinhas e a 

rigidez da matriz extracelular (JACQUEMET; HAMIDI; IVASKA, 2015). 

Os invadopódios são protusões ricas em filamentos de actina associados a degradação 

da ME durante a invasão celular, essas estruturas são formadas pela polimerização dos 

filamentos de actina (RIDLEY, 2011), onde há a exocitose de metaloproteases responsáveis 

pela degradação da ME (POINCLOUX et al., 2009). 

Os blebs, estruturas parecidas com balões, não possuem filamentos de actina e são 

formados em locais em que a membrana plasmática se desprende do córtex de actina levando a 
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um influxo de citoplasma na região (CHARRAS; PALUCH, 2008). Essas estruturas podem 

ocorrer em vários tipos celulares, como células embrionárias e de câncer, mas normalmente são 

mais observadas em células sobre matriz extracelular flexível (BOVELLAN et al., 2010). Os 

blebs podem em alguns casos serem a principal força migratória, podem alternar com o 

lamelipódio ou até aparecer ao mesmo tempo que lamelipódios e filopódios durante a migração 

(RIDLEY, 2011). 

O lamelipódio é uma estrutura fina e extensa que demarca a frente migratória de células 

mesenquimais (fibroblast-like), onde a arborização da actina por WAVE e Arp2/3 leva a 

protrusão da membrana plasmática na frente migratória (INNOCENTI, 2018). Arp2/3 está 

distribuído pelo lamelipódio e está incorporado à actina principalmente na parte frontal do 

lamelipódio, interagindo com as pontas farpadas de actina e permitindo sua polimerização (LAI 

et al., 2009). Além de Arp2/3, outros nucleadores como os da família das forminas e de Spire 

também contribuem para a manutenção do lamelipódio (RIDLEY, 2011). No lamelipódio são 

observadas AF nascentes as quais possuem uma conexão mais fraca com o citoesqueleto de 

actina, um fluxo retrogrado mais rápido (movimento retrogrado dos filamentos de actina devido 

a força aplicada pela miosina II). A região logo após o lamelipódio é chamada de lamela, onde 

são encontradas adesões maduras, as quais são maiores e contém uma maior concentração de 

proteínas, tendo assim uma conexão mais forte com o citoesqueleto de actina, um fluxo 

retrogrado mais lento devido a essa conexão mais robusta com o citoesqueleto. Essa maturação 

progressiva das AFs somado a força aplicada pela miosina II sobre os filamentos de actina 

geram a força necessária para impulsionar a célula para frente  (SUN; GUO; FÄSSLER, 2016). 

No contexto de migração celular mesenquimal essas 4 estruturas são essenciais, nelas 

há uma forte e determinante participação do citoesqueleto de actina, o qual além de dar 

sustentação e induzir a protrusão da membrana plasmática, também está envolvido no 

deslocamento do núcleo (GUNDERSEN; WORMAN, 2013) e na organização espacial da 

célula em uma frente migratória (YAMASHIRO; WATANABE, 2014). A polarização também 

é crucial para a migração, a célula possui mecanismos que impedem as protrusões da membrana 

de ocorrem na periferia da célula, e inibem que as contrações do citoesqueleto aconteçam de 

forma aleatória, prevenindo atrasos e dificuldades na migração celular. Para isto, ocorre uma 

organização polarizada na célula, de tal forma que o tráfego de vesículas é direcionado para a 

frente migratória, há também uma organização dos microtúbulos, onde centro de regulação dos 

microtúbulos e o golgi se localizam entre o núcleo e a frente migratória (ETIENNE-

MANNEVILLE, 2013). 
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1.2 Adesões focais 

As adesões focais são estruturas supramoleculares compostas por agrupamentos de 

integrinas, proteínas transmembrana que funcionam como receptores para componentes da 

matriz extracelular. As integrinas conectam a célula à matriz extracelular (ME), e nas AFs as 

integrinas estão associadas a proteínas estruturais, como talina, vinculina, paxilina e alfa-

actinina que se conectam às fibras de estresse do citoesqueleto de actina, bem como moléculas 

de sinalização, como FAK (Focal Adhesion Kinase), e Src (CASWELL; VADREVU; 

NORMAN, 2009). Dessa forma, as AFs desempenham um duplo papel, gerar tensão e 

transmitir sinais regulatórios para o interior da célula. As AFs podem ser vistas como 

embreagens moleculares (molecular clutch), as quais se aderem a ME e utilizam a força gerada 

pela actomiosina para impulsionar a célula para frente durante a migração (SUN; GUO; 

FÄSSLER, 2016). Entretanto, as integrinas não possuem sítio de ligação com a actina, essa 

ponte entre integrinas e actina é realizada pela talina, a qual se liga a porção intracelular das 

integrinas e a actina (KLAPHOLZ; BROWN, 2017). 

As AFs transmitem informações de sinalização mecânica e molecular para o 

citoesqueleto de actina, regulando assim a adesão celular, a migração e a sobrevivência. Para 

que a migração celular ocorra, as AFs precisam ser desmontadas na parte traseira e remontadas 

na frente migratória da célula. Os mecanismos de desmontagem das AFs incluem a 

desmontagem mediada por calpaína e a desmontagem mediada por endocitose. A desmontagem 

mediada por endocitose pode ser dependente de clatrina ou mediada por caveolina (CASWELL; 

VADREVU; NORMAN, 2009).  

Podemos classificar as adesões em adesões nascentes, adesões fibrilares e adesões 

focais, dependendo de sua morfologia, composição, localização subcelular e de suas 

propriedades mecânicas (Figura 1) (SUN; GUO; FÄSSLER, 2016). As adesões nascentes são 

pequenas adesões na frente do lamelipódio, as quais tem uma “vida” curta e as pequenas 

GTPases Rac e Cdc42 tem um papel fundamental em sua formação (GUO et al., 2006). A 

maioria das adesões nascentes é desmontada, mas algumas maturam em AFs na região da 

lamela. Essa maturação é induzida pela quinase efetora de Rho (ROCK), a qual promove a 

atividade de miosina II e consiste em um aumento do tamanho da AF, onde integrinas e outras 

proteínas constituintes das AFs como talina e vinculina são recrutadas e há uma conexão mais 

robusta entre as adesões e as fibras de actina (STRICKER et al., 2013). Após a região da lamela, 

ocorre um relaxamento ou até uma perda total da conexão entre adesão focal e actomiosina, e 
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as AFs são desmontadas de maneira dependente de clatrina (EZRATTY; PARTRIDGE; 

GUNDERSEN, 2005), ou são translocadas para uma posição mais central na célula e se tornam 

adesões fibrilares (Figura 1) (SUN; GUO; FÄSSLER, 2016). 

 

 

Figura 1: Formação e maturação da adesão célula-matrix durante a migração celular. As adesões nascentes surgem 

após a ativação das integrinas por kindilina e talina na frente migratória, algumas delas maturam em adesões focais 

que são mais robustas e onde há uma maior tração para impulsionar a células. As adesões focais são então 

desmontadas ou translocadas para uma região mais central da célula e perdem ou relaxam a conexão com o 

citoesqueleto de actina. Retirado de (SUN; GUO; FÄSSLER, 2016). 

 

As AFs são as estruturas que podem ser vistas como os “pés” das células, são estruturas 

mecanosensoras que conectam o citoesqueleto de actina a ME. Essa conexão adere a célula ao 

substrato e permite que a célula detecte informações da ME, sinais que ao serem transduzidos 

pelas AFs induzem uma serie estímulos que direcionam o comportamento da célula (SUN; 

GUO; FÄSSLER, 2016). AF são clusters de integrinas, glicoproteínas heterodiméricas 

constituídas por uma subunidade α e uma β, possuem uma porção extracelular que se liga 

diretamente a ME, uma porção intermembranal e uma pequena porção citoplasmática 
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(KECHAGIA; IVASKA; ROCA-CUSACHS, 2019). Esses heterodímeros são altamente 

expressos na superfície celular e participam de vários processos biológicos, tais como 

organização tecidual, crescimento, diferenciação, apoptose e estão envolvidas em processos 

como inflamação e câncer (ANDERSON; OWENS; NAYLOR, 2014; DESGROSELLIER; 

CHERESH, 2010; HERTER; ZARBOCK, 2013). Por se ligarem diretamente a ME as 

integrinas conseguem interpretar a rigidez da ME e transduzir essa informação, gerando 

adaptações da célula, como: aumentar ou diminuir a força aplicada pelas AF em determinado 

local, a polaridade da célula, migração, diferenciação e sobrevivência (SUN; GUO; FÄSSLER, 

2016). Além disso, as integrinas participam da sinalização celular inside-out e outside-in, onde 

o primeiro refere-se a sinais produzidos pela própria célula e exocitados, e o segundo por sinas 

do meio extra celular que são endocitados pela célula, assim transmitindo sinais mecânicos e 

químicos fundamentais para a sobrevivência e proliferação celular, remodelamento e migração 

celular (GUO; GIANCOTTI, 2004).  

A internalização das integrinas durante a desmontagem das AFs requer a presença de 

FAK, e ambas podem ser reciclados de volta para a membrana para formar novas adesões focais 

(EZRATTY; PARTRIDGE; GUNDERSEN, 2005). Muitas evidências sugerem FAK como 

uma molécula chave nos processos de tumorigênese e progressão tumoral, por promover a 

sobrevivência, proliferação, migração e invasão das células tumorais. A FAK também regula a 

migração celular por modular a formação e desacoplamento do citoesqueleto de actina, através 

de seus efeitos na subfamília de RhoGTPases (ZHAO; GUAN, 2009). A FAK é composta por 

regiões ricas em prolina e um domínio FAT na região C-terminal, um domínio quinase central 

e um domínio FERM na região N-terminal que é um importante regulador da atividade de FAK 

(BAINES; LU; BENNETT, 2014). O domínio FERM pode se ligar à região citoplasmática da 

integrina-β1 (FRAME et al., 2010), constituindo um sítio de sinalização intracelular. Um 

domínio de ligação, que contém o principal sítio de fosforilação da tirosina, na posição 397, 

conectando o domínio FERM a parte central da quinase. A fosforilação da tirosina 397 é uma 

autofosforilação que gera o motivo reconhecido por Src e PI3K (PARSONS, 2003). O domínio 

FERM da FAK facilita a sinalização das tirosinas quinases receptoras, como o receptor do fator 

de crescimento epidérmico (EGFR) e o receptor do fator de crescimento derivado das plaquetas 

(PDGFR) (FRAME et al., 2010). A principal função do domínio FAT é a segmentação de FAK 

para o complexo de adesão focal, e as mutações neste domínio podem levar à perda desta 

segmentação devido a uma deficiência na interação com paxilina (PRUTZMAN et al., 2004).  
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A nano-estrutura das AFs é extremamente interessante e nos permite vislumbrar como 

as proteínas estão organizadas. Na parte intracelular há a camada de regulação da actina, onde 

estão localizadas a actina e proteínas associadas a ela. Em seguida, uma camada de transmissão 

de força, onde a vinculina e haste da talina estão ligadas a actina transmitindo a força gerada 

pelo movimento retrogrado da actina sobre as AFs. E por fim uma camada de sinalização das 

integrinas, onde se encontram as proteínas de sinalização como a paxilina, FAK e as integrinas, 

além da cabeça N-terminal da talina, a qual se liga diretamente a parte intracelular das 

integrinas, intermediando assim a conexão entre as integrinas e os filamentos de actina (CASE; 

WATERMAN, 2015). 

 

1.3 Montagem das Adesões Focais 

Para que a célula possa migrar as AFs são desmontadas na parte traseira e novas adesões 

montadas na parte dianteira da célula migratória (ALAHARI; REDDIG; JULIANO, 2002). A 

endocitose e exocitose da integrina podem ocorrer tanto na parte dianteira quanto traseira da 

célula, onde a endocitose pode ser através de mecanismos dependentes de clatrina (CASWELL; 

VADREVU; NORMAN, 2009), ou dependentes de caveolina (SHI; SOTTILE, 2008). No 

entanto, o mecanismo de internalização das integrinas ocorre dependendo do tipo e contexto 

celular (ONODERA; NAM; SABE, 2013), onde a endocitose de integrina α5β1 em fibroblastos 

é dependente de clatrina e microtúbulos (EZRATTY et al., 2009), e em miofibroblastos ela é 

dependente de caveolina (SHI; SOTTILE, 2008). 

A clusterização de integrinas dá início ao processo de montagem das adesões focais, a 

interação de kindlina e talina à cauda intracelular da integrina ativa as integrinas, passam de um 

estado de baixa afinidade para um estado de alta afinidade com componentes da ME 

(CALDERWOOD; CAMPBELL; CRITCHLEY, 2013). A vinculina é recruta para as AFs de 

maneira dependente de tensão via talina, ou independente de tensão via paxilina e a vinculina 

juntamente com a talina convertem a força gerada pela arborização da actina no lamelipodio 

em uma força protrusiva para a célula migratória (DE PASCALIS; ETIENNE-MANNEVILLE, 

2017). A talina conecta diretamente a integrina aos filamentos de actina e o aumento da tensão 

sobre o local induz um alongamento da haste da talina, liberando mais sítios de interação com 

vinculina antes “escondidos” na haste da talina, recrutando mais vinculina para a AF, tornando 

a AF mais robusta e com uma conexão mais forte com a actomiosina, uma vez que a vinculina 

se liga à talina e também a actina (HU et al., 2016; KANCHANAWONG et al., 2010) 
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A paxilina fosforilada promove o recrutamento da vinculina na forma inativa, a qual é 

ativada ao interagir com a talina, e vinculina é necessária para manter a talina em uma 

conformação extendida. Essa conformação extendida da talina expõe mais sítios de ligação com 

vinculina. A vinculina na forma ativa se liga aos filamentos de actina traduzindo a força gerada 

pelo movimento retrogrado da actina em uma força protrusiva para a célula (CASE et al., 2015). 

 

1.4 Desmontagem das Adesões Focais 

Um dos mecanismos utilizados pela célula para a manutenção do bom funcionamento 

das integrinas é a endocitose. O ambiente ácido dos endossomos primários desligaria a integrina 

de fragmentos ligados a ela, garantindo assim que os heterodímeros endocitados possam se ligar 

novamente à matriz quando reciclados à membrana plasmática (CASWELL; NORMAN, 2006). 

A internalização das integrinas para dissociação dos contatos focais requer a presença de FAK. 

Ambas podem ser recicladas de volta para a membrana para a formação de novas adesões focais 

(EZRATTY et al., 2005). Muitos estímulos extracelulares como o fator de crescimento 

epidermal (EGF) podem induzir a endocitose de integrinas (NING; BURANDA; HUDSON, 

2007). Após serem internalizadas para os endossomos primários, as integrinas podem ser 

direcionadas para a reciclagem ou para a degradação. Essa reciclagem pode ser longa (long-

loop) via Rab11 a partir do compartimento de reciclagem perinuclear ou curta, diretamente dos 

endossomos primários para a membrana plasmática (short-loop) via Rab4 (ROBERTS et al., 

2001).  

Além de estímulos extracelulares, estímulos intracelulares como a força aplicada pelo 

citoesqueleto de actina sobre as AFs, também podem induzir a sua desmontagem (KUO, 2013). 

Os microtúbulos desempenham um papel essencial na desmontagem das adesões focais, e são 

cruciais para a entrega de vesículas e proteínas na frente migratória, mais especificamente 

levando proteínas que auxiliam na desmontagem até as AFs (NAGANO et al., 2012). Foi 

demonstrado que a despolimerização dos microtúbulos por nocodazol, seguida pela lavagem 

do nocodazol (nocodazole washout assay), após a qual os microtúbulos são repolimerizado, 

induz uma rápida e sincronizada desmontagem das adesões focais, permitindo perceber a 

importância dos microtúbulos nesse processo (EZRATTY et al., 2009; EZRATTY; 

PARTRIDGE; GUNDERSEN, 2005). 
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Durante a desmontagem das AFs, há uma autofosforilação de FAK no resíduo Y397 

(HAMADI et al., 2005), a dinamina-2 é recrutada para as AFs pela FAK e fosforilada pela 

quinase Src, sendo esse complexo Dinamina-FAK-Src essencial para o turnover das AFs, onde 

o silenciamento ou mutantes da dinamina-2 são incapazes de realizar a formação desse 

complexo e apresentam defeito na desmontagem das AFs (EZRATTY et al, 2009; WANG et 

al., 2011). Importante ressaltar que recentemente foi demonstrado que a inibição de Src não 

impede a desmontagem das AFs, mas inibe a remontagem (NADER et al., 2016). A Dinamina 

é uma GTPase essencial para a fissão da membrana, cuja ação completa a atividade de 

endocitose mediada por clatrina (FERGUSON; DE CAMILLI, 2012). Existem três parálogos 

de dinaminas expressas em mamíferos, dinamina-1, dinamina-2 e dinamina-3 (FERGUSON et 

al., 2009), as quais são expressas diferencialmente em diferentes tecidos, sendo a dinamina-2 

responsável pela correta endocitose de integrinas β1 em células endoteliais (LEE et al., 2014).  

A desmontagem das AFs dependente de clatrina se dá por endocitose das integrinas, 

após o recrutamento de dinamina para as AFs (CHAO; KUNZ, 2009). A via dependente de 

clatrina ocorre quando a integrina na membrana se liga a Numb, um adaptador de carga 

específico da endocitose. Numb possui um domínio de ligação à fosfotirosina, o qual se liga 

diretamente as subunidades β1 das integrinas e epsina-15, uma proteína integral de membrana, 

ubiquitinada, envolvida em criar curvatura da membrana. A clatrina, por sua vez, se liga ao 

adaptador AP-2, o qual se liga tanto à epsina-15 quanto à clatrina (CASWELL; VADREVU; 

NORMAN, 2009). Esse complexo juntamente com a dinamina estão envolvidos na endocitose 

dependente de clatrina. 

As AFs também precisam ser desmontadas na parte traseira da célula migratória, embora 

como mostrado na Figura 1, a tensão nessa região é alta devido a forte adesão da célula a ME 

nessa região em contraste com a tentativa da célula de se mover para frente, onde por vezes 

ocorre a quebra da conexão entre citoesqueleto de actina e AF e as integrinas acabam sendo 

deixadas para trás enquanto a célula continua com a migração (RIDLEY et al., 2003). Através 

de abordagens proteômicas foi demonstrado que a composição das AFs muda quando a miosina 

II é inibida. Curiosamente, eles demonstraram que a miosina-Va é um componente de AFs, cuja 

presença em AFs é dependente da função de miosina II. Portanto, é possível que parte dos 

componentes envolvidos na desmontagem sejam transportados pela miosina-V em condições 

normais, por meio das fibras de estresse, as quais são constituídas por actina e miosina-II, 

principalmente (KUO et al., 2011). 
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1.5 Miosinas 

O genoma humano codifica 40 genes de miosinas que podem ser divididas em 12 classes 

(PECKHAM; KNIGHT, 2009), as quais possuem um grande gama de funções celulares como 

funções citoplasmáticas, funções nucleares no ciclo celular, proliferação e translocação de 

cromossomos (LANEROLLE; SEREBRYANNYY, 2011). Elas são classificadas em miosinas 

não convencionais, pois seus dímeros de cadeias pesadas são incapazes de formar filamentos 

bipolares (HARTMAN; SPUDICH 2012).  As miosinas convencionais podem ser subdivididas 

em miosinas não musculares, que formam filamentos bipolares curtos, ou miosinas musculares 

que formam filamentos bipolares constituídos por dezenas/centenas de moléculas de miosina, 

fundamentais para o funcionamento contrátil nos tecidos musculares. 

As miosinas-V fazem parte de uma grande família de proteínas motoras baseadas em 

actina encontradas em todos os organismos eucarióticos. São proteínas compostas duas cabeças 

motoras, um domínio regulatório ligante de cadeias leves e uma cauda de estrutura, extensão e 

funções variadas. A cabeça se liga aos filamentos de actina e hidrolisa ATP para gerar energia 

para caminhar sobre os filamentos de actina. A cauda geralmente medeia as interações com 

moléculas das ‘cargas’ que são transportadas pelo motor, ou com outras subunidades de miosina 

(LARSON, 1996). As miosinas podem participar da citocinese, fagocitose, extensão do cone 

de crescimento, tráfego de vesículas e organelas (BERG, 2001; MERMALL et al., 1998). 

Controlam também a organização da actina, morfologia celular e migração (MAKOWASKA 

et al, 2015). Existem três isoformas de miosina-V codificadas em humanos (Miosina-Va, 

Miosina-Vb e Miosina-Vc), as quais são diferencialmente expressas em diferentes tipos 

celulares. A miosina-Vb está envolvida com reciclagem de receptores da membrana plasmática, 

e mutações nesse gene estão associadas com a doença de inclusão de microvilosidades 

(KNOWLES et al., 2014). A miosina-Vc está associada ao tráfego de grânulos de secreção, 

sobretudo em glândulas exócrinas (RODRIGUEZ; CHENEY, 2002). A miosina-Va (MVa) 

desempenha importantes funções na célula, como reciclagem de receptores de membrana e 

exocitose (WOOLNER; BEMENT, 2009), transporte de vesículas (LANGFORD, 2002), 

ancoragem e transporte de proteínas e mRNAs (MCCAFFREY; LINDSAY, 2012). 

 

1.5.1 Miosina-Va 

A estrutura da MVa, uma miosina não-convencional, é composta por um domínio motor 

denominado cabeça, o qual contém o sitio de ligação para o ATP e para a F-actina, e se localiza 
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na região N-terminal da proteína, seguida por um domínio estrutural chamado de pescoço, que 

é sua estrutura mais notável ao microscópio eletrônico. Por fim, há uma cauda C-terminal na 

proteína, a qual se liga às vesículas e componentes transportados pela miosina (Figura 2) 

(ESPREAFICO et al., 1992; LARSON, 1996). No pescoço se encontra o sítio de ligação à 

calmodulina (CaM), a qual, juntamente com o cálcio, é necessária para o transporte de vesículas 

(RECK-PETERSON et al., 2000). Essas miosinas se movem gradativamente ao longo da actina 

antes de se desligarem, e por possuírem duas cabeças podem dar vários passos sobre os 

filamentos de actina como uma molécula única (HARTMAN; SPUDICH, 2012; HOWARD, 

1997). Esses passos da miosina-V sobre a actina são de 37nm cada, e são feitos de “mão em 

mão”, onde cada cabeça ligada a actina se move de uma vez (YILDIZ et al., 2003). O tamanho 

dos passos da MVa sobre a actina é definido pelo comprimento do pescoço (SAKAMOTO et 

al., 2005), e dependem da hidrólise do ATP, após a hidrólise a cabeça da miosina V se 

desprende da actina e dá um passo à frente, se ligando novamente a actina. Então, a cabeça que 

ficou para trás é fosforilada e o processo se repete (VOLKMANN et al., 2005). 

A MVa é um motor molecular baseado em actina e é mais expressa em linhagens 

celulares de cânceres altamente metastáticos e está envolvida na migração celular de células 

tumorais (ALVES et al., 2013; LAN et al., 2010). O silenciamento da MVa prejudica o 

espalhamento das células - propriedade que é dependente das adesões focais; a migração e a 

invasão celular, bem como o crescimento independente de ancoragem (ALVES et al., 2013). A 

MVa também pode ter uma interação indireta com microtúbulos atuando no transporte de 

melanossomos (ESPREAFICO et al., 1992; WU; TSAN; HAMMER, 2005), e servir como um 

suporte para a quinesina, possibilitando que a quinesina percorra uma distância maior sobre os 

microtúbulos (ALI et al., 2008).  

A rede de conexão entre MVa e a actina representa um modelo conservado, que medeia 

o transporte de curta distância de organelas (EVANS et al., 2014). Mutações na MVa em 

humanos levam a defeitos como síndrome de Griscelli (MÉNASCHÉ et al., 2003), uma doença 

caracterizada por defeitos na pigmentação da pele e dos olhos, e sintomas neurológicos graves 

(MESCHEDE et al., 2008). Os defeitos na pigmentação são devidos aos problemas com o 

tráfego de melanossomos, o qual necessita de MVa.  Os melanócitos deficientes em miosina-

Va apresentam agregação dos melanossomos na região perinuclear (MERCER et al., 1991; 

NASCIMENTO et al., 1996; WU et al., 1997). A razão para isso, é que os melanossomos, os 

quais são transportados a longa distância por quinesinas, sobre microtúbulos, falham em ficar 

ancorados na periferia celular e retornam para a região do centrossomo carregados por dineína 
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(WU et al., 1998; WU et al., 2002).  Existe também uma associação da MVa ao melanossomo, 

que envolve a formação de um complexo trimérico entre Rab27a, melanofilina e MVa. A 

Rab27a se ancora à membrana do melanossomo via lipídeo ligado covalentemente à molécula 

protéica melanofilina, a qual serve como uma proteína adaptadora (STROM et al., 2002). 

A MVa pode estar em uma conformação aberta (ativa) ou fechada (inativa), quando 

inativa, o domínio da cauda globular da MVa se liga diretamente a região da cabeça, e altos 

níveis de cálcio ou a interação com o cargo reduzem essa interação, deixando a MVa em sua 

conformação aberta, liberando a atividade motora (ARMSTRONG et al., 2012; YAO et al., 

2015). A fosforilação na Serina-1650 da cauda também é importante para a atividade motora 

da MVa (KARCHER et al., 2001), e este sítio pode ser fosforilado pela proteína quinase II 

(CaMKII) (KARCHER et al., 2001), ou por Akt2 (YOSHIZAKI et al., 2007).  

 

 

Figura 2: Desenho hipotético esquemático da miosina Va. ELC.: cadeia leve essencial, CaM: calmodulina, PEST: 

sítio específico de clivagem pela calpaína. Em verde, o sítio reconhecido pelo anticorpo (9E6), produzido e 

caracterizado em nosso laboratório, referido como miosina-V fosforilada (pMV) neste trabalho, anticorpo o qual 

também reconhece miosina-Vb e miosina-Vc. Os números indicados no esquema correspondem aos aminoácidos 

onde começam cada domínio. Adaptado de (IZIDORO-TOLEDO; BORGES; ARAÚJO; MAZZI et al., 2013). 
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2. Objetivos 

O objetivo geral do presente estudo foi encontrar as bases moleculares do papel da 

miosina-Va no processo de migração celular, buscando definir como este motor molecular 

participa da dinâmica das adesões focais. 

 

1) Determinar se os componentes do soro fetal bovino induzem a fosforilação da 

miosina-V 

 

2) Analisar a localização subcelular da miosina-Va após estímulo por soro e tratamento 

com nocodazol. 

 

3) Analisar se a FAK é necessária para o recrutamento da miosina-Va para as adesões 

focais. 

 

4) Investigar se a miosina-Va participa do recrutamento de proteínas essenciais para a 

desmontagem das adesões focais. 
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3. Metodologia 

3.1 Cultivo Celular 

Para estudar o papel da miosina-Va em diferentes processos, foram utilizados 

fibroblastos murinos de origem embrionária – NIH 3T3 (gentilmente cedidos pelo Dr.Gregg 

Gundersen (Columbia University - NY), cultivados em Dulbelcco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM) (Life Technologies), pH 6,9 suplementado com 10% de soro de fetal bovino (SFB) 

ou Bovine Calf Serum (BCS), sem adição de antibióticos e suplementado com 10mM HEPES 

pH 7.4. As linhagens celulares de FAK-/- e DP3 foram cultivadas com Dulbelcco's Modified 

Eagle's Medium (DMEM) (Life Technologies), pH 6,9 suplementado com 10% de soro de fetal 

bovino (SFB), suplementado com 10mM HEPES pH 7.4. Para desprendimento das linhagens 

celulares foi utilizada solução de Tripsina-EDTA em PBS. Todas as células foram mantidas a 

37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

 

3.2 Ensaio de Privação de Soro e estímulo por EGF, Insulina e LPA 

Para o ensaio de privação de soro, as células NIH3T3 foram cultivadas em lamínulas 

até atingirem a confluência de 70-80% e lavadas com meio DMEM suplementado com 10mM 

de HEPES pH 7.4 e sem a presença de soro, por 4 vezes antes de serem deixadas em cultura em 

meio DMEM sem soro por 48 horas. Após 24h do plaqueamento as células foram privadas de 

soro por 48h. Então, foi dado o estímulo com DMEM suplementado com 10µg/ml de EGF, 

100nm de Insulina ou 100ng/ml de LPA. As células foram fixadas com paraformaldeído 4% 

em temperatura ambiente por 10 minutos e preparadas para imunomarcação. 

 

3.3 Células expressando Paxilina-GFP 

Células NIH 3T3 foram transduzidas para uma expressão transiente de Paxilina-GFP. 

Após atingirem uma confluência de 50% em placas de 100mm as células foram infectadas com 

vírus contendo Paxilina-GFP, após 24h da transdução as células foram lavadas, e após 72h da 

transdução as células foram repicadas para impedir que atingissem 100% de confluência. Após 

72h as células foram plaqueadas para o experimento em placas de 60mm com fundo de vidro, 

onde após serem privadas de soro por 48h foram incubadas com 10mM de nocodazol por 3h. 

Ao final das 3h as células foram levadas ao microscópio em câmara a 37°C em atmosfera úmida 

contendo, 5% de CO2, o nocodazol foi lavado 4x e então foi dado início a obtenção da vídeo 

microscopia das células vivas. 
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3.4 Nocodazol Washtout – Tratamento com Nocodazol 

As células foram privadas de soro por 48h em placas de 24 ou 6 poços, após as 48h, 

metade do meio foi removido para adição do nocodazol (concentração final de 10µM por poço), 

o DMEM com nocodazol foi recolocado nos poços e as células foram incubadas na presença 

de nocodazol por 3-4h em estufa a 37°C e 5% de CO2. Após 3-4h de tratamento com nocodazol 

as células foram lavadas 4x com meio DMEM sem soro (meio novo e pré-aquecido a 37°C), 

incubadas a 37°C e 5% de CO2 para permitir a repolimerização dos microtúbulos. As células 

foram fixadas com paraformaldeído 4% em temperatura ambiente por 10 minutos, ou metanol 

a -20 ° por 5 minutos e preparadas para imunomarcação. As lamínulas foram montadas em 

fluoromount G para as microscopias confocal e SIM (structured illuminated microscopy), e em 

PBS 1x para microscopia TIRF. 

 

3.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) 

Para verificação das amostras protéicas a eletroforese foi realizada usando o sistema de 

tampão descontínuo descrito por Laemmli e Favre (1973), em mini-géis (10x9x0,05cm) 

constituídos de um gel de empilhamento (5%) e um de separação de 8% a 12% de acordo com 

a massa molecular da proteína em questão. O padrão de peso molecular utilizado foi DualXtra 

(BioRad).  

Todas as amostras, antes de serem aplicadas em SDS-PAGE, foram solubilizadas em 

tampão de amostra 2X e fervidas por 5 minutos. Cada amostra foi aplicada nos volumes e 20uL. 

Para a corrida da eletroforese foi utilizado o tampão de eletrodo (Tris 25mM; glicina 187mM e 

SDS 0,1%), com amperagem inicial de 15mA, passando-se para 20mA após a entrada das 

amostras no gel de separação. Em seguida, foram imediatamente submetidos à transferência 

para membranas de nitrocelulose (BioRad) após o término da corrida. 

 

3.6 Imunodetecção de Proteínas (Western Blot) 

As proteínas separadas por SDS-PAGE foram eletrotransferidas a 35V overnight a 4°C 

para uma membrana de nitrocelulose (BioRad), utilizando-se o tampão de transferência [Tris-

base 25 mM; glicina 192 mM; etanol 18.5% e SDS 0,1%]. Após a transferência a membrana 

foi corada com Ponceau 0,5% em ácido tricloroacético (TCA) 0,3% por 10 minutos, sob 

agitação. A seguir foi lavada com água para remover o excesso de corante e possibilitar a 

visualização das amostras e eficiência da transferência.  
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Antes da imunomarcação, os sítios inespecíficos foram neutralizados com solução de 

bloqueio (5% de leite desnatado em pó ou soro albumina bovina em TBS/T [Tris HCl 50mM 

pH8,0; NaCl 150mM, e Tween-20 0,05% (V/V)] sob agitação contínua por 1h à temperatura 

ambiente. Após o bloqueio, a membrana foi lavada 3x em TBS/T, sob agitação contínua à 

temperatura ambiente e incubadas com o anticorpo primário de interesse diluído em TBS/T por 

1h sob agitação.  

A membrana foi novamente lavada, 4x por 5 minutos em TBS/T, sob agitação contínua 

à temperatura ambiente para retirar o anticorpo primário não ligado. Foi acrescentado então o 

anticorpo secundário conjugado com peroxidase, diluído em TBS/T e a membrana, mais uma 

vez, incubada por 1h à temperatura ambiente, sob agitação. Para a retirada do anticorpo 

secundário não ligado, a membrana foi lavada 4x por 5 minutos em TBS/T, sob agitação 

contínua à temperatura ambiente.  

A membrana foi banhada com soluções caseiras ECL (Enhanced chemiluminescence), 

solução I [0,11M Tris/HCL pH 8,5; 2,78mM Luminol (3-aminophthalhydrazide – Sigma); 

0,44mM ácido p-cumárico (Sigma); 98,4% H20] e solução II [0,02% H2O2; 0,1M Tris/HCL pH 

8,5; 89,9% H2O] na proporção de de 1:1 por 1 minuto. E exposta para captação de imagens 

utilizando câmera CCD do equipamento ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare). Foram 

adquiridas imagens a cada 30 segundos e o tempo total de exposição variou de acordo com a 

amostra em questão.  

 

3.7 Imunomarcação de fluorescência  

Para este ensaio, as células foram fixadas com paraformaldeído 4% (Sigma), por 10 

minutos a temperatura ambiente. Após a fixação as células foram permeabilizadas com Triton 

X-100 0,3% por 10 minutos à temperatura ambiente e então submetidas a três lavagens de 5 

minutos em PBS 1X. Os aldeídos livres formados no processo de fixação com paraformaldeído 

foram bloqueados com Glicina 250 mM em PBS, por 5 minutos. Em seguida, as células foram 

lavadas 3 vezes de 5 minutos com PBS 1X.   

Os sítios inespecíficos foram então bloqueados com BSA 2% em PBS 1X durante 1 h à 

temperatura ambiente. Após a incubação, as células foram incubadas por 1h a temperatura 

ambiente com o anticorpo primário devidamente diluído em solução de bloqueio e previamente 

centrifugado a 10.000xg por 1h a 4°C. As lamínulas foram então novamente submetidas a 3 
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lavagens de 10 minutos com PBS 1X e incubadas com o anticorpo secundário conjugado com 

radical fluorescente, diluído em solução de bloqueio.  

Terminada a incubação, as células foram lavadas 3 vezes de 10 minutos com PBS 1X. 

Procedeu-se com a montagem das lamínulas sobre lâminas com a solução de montagem 

Fluoromount G (Electron Microscopy Sciences) e selagem com esmalte cosmético.  

 

3.8 Microscopia  

Imagens de microscopia confocal foram obtidas no Laboratório Multiusuário de 

Microscopia Multifóton, na FMRP-USP, por um AxionObserver (Zeiss, Jena, Germany). 

Objetiva 63x de imersão a óleo.  

As imagens de SIM (structured illuminated microscopy) foram obtidas no Centro 

Nacional de Bioimagem (CENABIO), USP – Campinas, utilizando o Microscopio de 

Iluminação Estruturada (SR-SIM). As células coradas por imunofluorescência foram 

submetidas ao SR-SIM em um microscópio ELYRA S.1 (Carl Zeiss Microimaging), equipado 

com um laser de 488 nm (100 mW), um laser de 561 nm (100 mW) e uma câmera Andor EM-

CCD (iXon DU 885). Z-stacks (0,1 mm) de alta resolução foram coletadas em 5 rotações usando 

uma objetiva DIC M27ELYRA Alpha Plan-Apocromat 63x/1·46 de imersão a óleo. A 

aquisição, reconstrução e alinhamento das imagens para microscopia de iluminação estruturada 

foram realizadas usando o software Zeiss ZEN 2012 SP1 (black edition, versão 8.1.5.484). 

As imagens de TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence) foram obtidas no 

laboratório do Dr. Gregg G. Gundersen, Columbia University – NY. As lâminas foram 

iluminadas com um iluminador TIRF e lasers acoplados a fibra óptica (Ar íon (488 nm) e HeNe 

(543 nm e 633 nm)) e cubos de filtro otimizados para fluoresceína / GFP, Cy3 / Alexa Fluor 

546, e fluorescência Cy5 (Chroma Technology). Todas as imagens foram capturadas com uma 

câmera OrcaII ER (Hamamatsu Photonics) usando o software MetaMorph (Molecular 

Devices). A geração de imagens de células vivas foi realizada em um microscópio invertido 

(Nikon Eclipse Ti) equipado com um estágio xyz motorizado para gerar imagens de vários 

campos e um controlador de temperatura (37 ° C). Os fibroblastos NIH3T3 que expressam 

paxilina-GFP de forma estável foram analisados por TIRF ou DIC usando uma objetiva 

Apocromática 60x. Para microscopia TIRF, as amostras foram iluminadas com um iluminador 

TIRF e um laser Ar íon (488 nm) acoplado por fibra óptica. Todas as imagens foram capturadas 
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com uma câmera (Andor iXon3 888, EMCCD retroiluminada) controlada pelo software NIS 

elements. 

 

3.9 Quantificação da fluorescência 

No caso das quantificações de estímulos por EGF, LPA e Insulina, foi quantificado a 

intensidade de fluorescência da miosina-V fosforilada no citoplasma das células. Após remover 

5% do background, foi tracejado uma linha em volta do citoplasma da célula e a intensidade de 

fluorescência indicada pelo ImageJ na região, foi dividida pelo tamanho da área selecionada 

(célula).  

Para a quantificação das proteínas dinamina e clatrina nas adesões focais, foram 

selecionadas regiões em volta das adesões focais, como demonstrado na figura 16B, e a 

intensidade de fluorescência na região das adesões focais foi mesurada no canal da proteína de 

interesse (clatrina ou dinamina). O programa utilizado para essas análises foi o Particle Analizer 

(http://www.columbia.edu/~wc2383/software.html). Os testes estatísticos foram realizados 

pelo programa GraphPad Prism 6. 

 

3.10 Silenciamento da miosina-Va por siRNA 

Os fibroblastos 3T3 foram crescidos em meio normal, com 10% de BCS e transfectados 

com 5μL do reagente de transfecção RNAiMAX (Life Technologies) e 20nM da solução de 

siRNA (para miosina-Va ou do siRNA controle) por poço em placas de 6 poços. Foram seguidas 

as recomendações do fabricante para a transfeção reversa com lipofectamina, e as células foram 

silenciadas por 72h até o início do tratamento com nocodazol. Sequências de siRNA para 

miosina-Va foram desenhadas utilizando o website BIOPREDsi (www.biopredsi.org/) e 

sintetizadas pela Gene Pharma (Shangai, China), como segue: 

siMYO5A #1: 5’-AATATTATCATTCCTGGTTGTCCTGTCTC-3’;  

siMYO5A #2: 5’-ATGTCTTACCAAACTGGTATCCTGTCTC-3’. 

 

3.11 Midi-preparação plasmidial 

Os plasmídeos utilizados neste trabalho foram o MVa-FL-GFP (MVa inteira) e o MVa-

FT-GFP (cauda inteira da MVa / dominante negativo). Uma alíquota do estoque de bactérias 

congelado no -70°C foi deixada crescendo em 1mL de meio terrific broth (TB) por 1h a 200 

rpm e 37°C. Parte deste meio foi inoculado em placa de LB ágar (suplementada com antibiótico 

seletivo ampicilina) para formação das colônias overnight. Uma colônia de bactérias 
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proveniente de placa de cultura fresca foi inoculada em 5 mL de meio LB, acrescido do 

antibiótico seletivo ampicilina, e incubada sob agitação de 280 rpm, a 37°C por 8 h. Em seguida, 

a cultura foi expandida, inoculando-se 2 mL do pré-inóculo em 2 L de meio seletivo, mantendo 

a incubação nas mesmas condições por mais 14 h. A cultura foi então centrifugada a 6.000 xg 

por 15 minutos, a 4°C. 

O pellet obtido foi ressuspendido em 125 mL de tampão de homogenização (Tris-HCl 

50mM, pH 8,0; EDTA 10 mM; RNase A 100 μg/mL) e, em seguida, a lise celular foi promovida 

com a adição de 125 mL de tampão de lise [NaOH 200 mM; SDS 1% (m/v)], misturando-se 

por meio de 6 inversões completas do tubo, seguida de incubação por 5 minutos à temperatura 

ambiente. Posteriormente, 125 mL de tampão de neutralização (acetato de potássio 3 M, pH 

5,5) foram adicionados e, da mesma forma, o tubo foi invertido para a mistura completa. 

Seguiu-se, então, incubação no gelo por 20 minutos. Após nova inversão do tubo, procedeu-se 

à centrifugação a 20.000 xg, por 30 minutos a 4°C, de forma que o sobrenadante foi transferido 

para um novo tubo para ser submetido à nova centrifugação de 15 minutos para total remoção 

das impurezas. O DNA contido no sobrenadante foi precipitado com isopropanol através de 

centrifugação a 15.000 xg por 30 minutos. O pellet foi ressuspendido em TE (Tris-HCl 10mM 

pH 8,0 e EDTA 1mM) e diluído em tampão de equilíbrio [NaCl 750 mM; MOPS 50 mM, pH 

7,0; isopropanol 15% (v/v); Triton X-100 0,15% (v/v)]. 

Enquanto procederam-se as centrifugações, uma coluna Qiagen-Tip 500 foi equilibrada 

com 10 mL do tampão de equilíbrio, permitindo a passagem de todo volume por meio do fluxo 

gerado pela ação da gravidade. Aplicou-se todo o DNA na coluna e, após o gotejamento 

completo, seguiram-se duas lavagens com 30 mL de tampão de lavagem [NaCl 1 M; MOPS 50 

mM, pH 7,0; isopropanol 15% (v/v)]. O DNA plasmidial foi, então, eluído com 15 mL de 

tampão de eluição [NaCl 1,25 mM; Tris-HCl 50 mM, pH 8,5; isopropanol 15% (v/v)] e, 

precipitado com a adição de 10,5 mL de isopropanol à temperatura ambiente que, após a mistura 

por inversão, foi submetido à centrifugação a 15.000 xg, 30 minutos, a 4ºC. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet lavado com 5 mL de etanol 70%, procedendo-se uma nova centrifugação, 

a 15.000 xg, 15 minutos, a 4ºC. Então, o pelllet permaneceu secando ao ar por 15 minutos e, 

finalmente, foi ressuspendido em 150 μL de tampão Te (Tris-HCl 10mM pH 8,0 e EDTA 

0,1mM). 
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3.12 Transfecção de Plasmídeos  

Os fibroblastos 3T3 foram crescidos em meio normal, com 10% de BCS e transfectados 

com 5μL do reagente de transfecção Lipofectamina 2000 (Life Technologies) e 2500ng de DNA 

por poço em placas de 6 poços. Foram seguidas as recomendações do fabricante para a 

transfeção lipofectamina 2000. 

 

3.13 Anticorpos primários e secundários utilizados neste trabalho 

- 9E6 (anti p-miosina-Va), (Pranchevicius, 2008), utilizado na diluição 1:50; 

- Cauda Medial (anti miosina-Va total), (Bizário et al., 2002), utilizado na diluição 1:100; 

- Anti cabeça (anti miosina-Va total), produzido em nosso laboratório na diluição 1:50; 

- pFAK (Invitrogen #44624G), utilizado na diluição 1:100; 

- Vinculina (Sigma #V4139), utilizado na diluição 1:100; 

- Dinamina-2 (abcam #ab3457), utilizado na diluição 1:100; 

- Anticorpo donkey anti-IgG de coelho conjugado com Alexa 488 (Molecular Probes), 

utilizado na diluição 1:300; 

- Anticorpo donkey anti-IgG de coelho conjugado com Alexa 594 (Molecular Probes), 

utilizado na diluição 1:300; 

- Anticorpo donkey anti-IgG de camundongo conjugado com Alexa 488 (Molecular Probes), 

utilizado na diluição 1:300; 

- Anticorpo donkey anti-IgG de comundongo conjugado com Alexa 594 (Molecular Probes), 

utilizado na diluição 1:300; 

- Anticorpo donkey anti-IgG de camundongo conjugado com Alexa 633 (Life Technologies 

#A21070), utilizado na diluição 1:300; 

- Anticorpo policlonal de cabra anti IgG de camundongo conjugado a HRP (Horse Radish 

Peroxidase, Promega), utilizado na diluição de 1:2.000; 

- Anticorpo policlonal de cabra anti IgG de coelho conjugado a HRP (Horse Radish 

Peroxidase, Promega), utilizado na diluição de 1:10.000; 
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4. Resultados 

4.1 EGF, Insulina e LPA induzem a fosforilação da miosina-V 

Resultados prévios, obtidos durante o mestrado, demonstraram que o estímulo por soro 

fetal bovino (SFB) induz a fosforilação da miosina-V em células quiescentes e a localização da 

miosina-V nas AFs. Para elucidar melhor qual componente do soro estaria induzindo a 

fosforilação da miosina-V, decidimos estimular as células com componentes específicos do 

soro, como EGF, ácido lisofosfatídico (LPA) e insulina, para determinar assim o efeito de cada 

um deles sobre a fosforilação e localização celular da miosina-V. O procedimento foi feito 

seguindo o protocolo de estímulo por soro, onde as células foram plaqueadas e privadas de soro 

por 48h, e então estimuladas com os respectivos componentes por até 30 minutos. Após o 

estímulo, analisou-se as imagens das células fixadas para determinar o grau de fosforilação e a 

distribuição subcelular da miosina-V. 

O primeiro componente que testamos foi o EGF, o qual participa da via de sinalização 

de Grab2 (ODA et al., 2005). O estímulo por EGF induziu um rápido aumento na marcação de 

miosina-V fosforilada, após 5 minutos já foi possível perceber esse aumento da miosina-V 

fosforilada no citoplasma da célula (Figura 3 e 6), uma vez que já demonstramos durante meu 

mestrado que o soro induz apenas um aumento na miosina-V fosforilada e não na quantidade 

total de miosina-V no citoplasma. E assim como visto pelo estímulo com soro, houve uma 

queda na quantidade de miosina-V fosforilada após 30 minutos.  Houve também uma visível 

redistribuição da miosina-Va nas células estimuladas por EGF, mas o estímulo por EGF não 

induziu a montagem das adesões focais ou alguma mudança significativa na distribuição celular 

de vinculina (Figura 3). 

O próximo passo foi testar a insulina, percebemos que o estímulo por insulina também 

induziu um aumento na marcação de miosina-V fosforilada, e assim como o EGF, induziu uma 

redistribuição da miosina-V após 5 e 15 minutos, onde a miosina-V se redistribuiu em direção 

a periferia da célula. Após 15 minutos de estímulo por insulina houve um aumento da miosina-

V fosforilada na célula, a qual parece se acumular em pequenos agrupamentos próximos da 

membrana celular (Figura 4 e 6), e assim como no estímulo por soro e EGF, houve um 

decaimento na miosina-V fosforilada após 30 minutos. 
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Figura 3: Estímulo por EGF induz a fosforilação da miosina-V. Imagens de microscopia confocal. Células 

NIH 3T3 foram privadas de soro por 48h e então estimuladas com 10µg de EGF por 5, 15 e 30 minutos e marcadas 

para miosina-V fosforilada (verde) e para vinculina (vermelho), o tempo 0 mostra as células antes do estímulo. n= 

3 experimentos independentes Barra de escala: 10µm. 
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Figura 4: Estímulo por insulina induz a fosforilação da miosina-V. Imagens de microscopia confocal. Células 

NIH 3T3 foram privadas de soro por 48h e então estimuladas com 100nm de insulina por 5, 15 e 30 minutos e 

marcadas para miosina-V fosforilada (verde) e para vinculina (vermelho), o tempo 0 mostra as células antes do 

estímulo. Há um acúmulo peculiar de pMVa próxima da borda celular após 15 minutes de estímulo (setas brancas). 

n= 4 experimentos independentes Barra de escala: 10µm. 
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Testamos também o ácido lisofosfatídico (LPA) - componente do soro responsável por 

induzir a formação das AFs em células quiescentes (RIDLEY; HALL, 1992). O estímulo por 

LPA, induziu tanto a fosforilação da miosina-V quanto a montagem das adesões focais (Figura 

5 e 6). Também foi possível observar uma redistribuição da miosina-V neste caso, e a miosina-

V pareceu se acumular em pequenos agrupamentos próximos a periferia da célula, assim como 

no estímulo por EGF. Mais interessante ainda, que no caso do LPA, esses agrupamentos se 

colocalizam com as AFs (Figura 5). O LPA teve um resultado semelhante aos resultados obtidos 

com estímulo por soro, em que o estímulo por soro induz a fosforilação e a localização da 

miosina-V nas AFs. Notamos também que no estímulo por LPA, ocorre uma redução da 

marcação de miosina-V fosforilada no citoplasma da célula após 30 minutos de estímulo, assim 

como nos estímulos por soro, EGF e Insulina. Embora o LPA tenha reproduzido um resultado 

muito próximo do obtido pelo estímulo com soro, a fosforilação da miosina-V também é 

induzida pelos estímulos com Insulina e EGF. Juntos esses resultados demonstram que há mais 

de um componente do soro que induzem a fosforilação da miosina-V, a qual pode se dar por 

diferentes vias de sinalização em cada um dos casos. 
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Figura 5: Figura 4: Estímulo por LPA induz a montagem das adesões focais e a fosforilação da miosina-V. 

Imagens de microscopia confocal de células NIH 3T3, as células foram privadas de soro por 48h e então 

estimuladas com 100ng/ml de ácido lisofosfatídico (LPA) por 5, 15 e 30 minutos e marcadas para miosina-V 

fosforilada (verde) e para vinculina (vermelho). O tempo 0 mostra as células antes do estímulo. É possível observar 

a colocalização de pMVa e Vinculina nas adesões focais (setas brancas). n= 4 experimentos independentes Barra 

de escala: 10µm. 
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Figura 6: EGF, Insulina e LPA induzem a fosforilação da miosina-V. Quantificação da fluorescência em 

células NIH3T3, através do ImageJ, da miosina-V fosforilada (pMV) ao passar do tempo, na quiescência (0’) e 

passados 5’, 15’, 30’ e 120’ minutos após o estímulo. n= quantificadas pelo menos 20 células em cada experimento, 

e realizados 3 experimentos independentes. 
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Com esse aumento da fosforilação da miosina-V concomitante com a formação das AFs 

induzidas pelo estimulo com soro e LPA, e sabendo que o silenciamento da miosina-Va afeta a 

migração celular (LAN et al., 2010), nos perguntamos se a miosina-Va participa da montagem 

das adesões focais. Para responder esta pergunta, decidimos analisar a montagem das AFs após 

estímulo por soro, e utilizamos a técnica de siRNA para silenciar a miosina-Va. Nosso 

silenciamento da MVa teve uma eficácia de 65 a 80%, reduzindo a expressão proteica de MVa 

nas células silenciadas (Figura 7A e 7B).  

 

 

 

Figura 7: Silenciamento da miosina-Va. As células foram silenciadas com siRNA controle e dois siRNAs para 

MVa por 72h. A) Imunofluorescência da MVa total (anti-cabeça), comparando os diferentes siRNAs. Barra de 

escala 10µm. B) Western Blot e quantificação da MVa total (anti-cabeça) após o silenciamento da MVa. 
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Procuramos então, analisar como se dava a montagem das adesões focais em células 

quiescentes após estímulo por soro. As células foram privadas de soro por 48h e então 

estimuladas com soro (DMEM suplementado com 10% de soro). As células no tempo 0, são 

células quiescentes e que não possuem adesões focais, e foi possível perceber uma rápida 

montagem das adesões focais, apenas 15 minutos após o estímulo, tanto nas células controle 

(Figura 8, cima) quanto nas silenciadas para MVa (Figura 8, baixo). Deste modo a miosina-Va 

parece não afetar a formação das AFs ou interferir na localização da pFAK nas AFs, que 

ocorrem normalmente nas células silenciadas e com tempo similar ao das células controle, e 

nossos dados sugerem que a montagem das adesões focais induzidas por soro se dá de maneira 

independente da miosina-Va. Como o anticorpo 9E6 reconhece as 3 isoformas da miosina-V 

(MVa, MVb, MVc) não se percebeu uma diminuição clara da fluorescência de miosina-V 

fosforilada nas células.  
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Figura 8: O silenciamento da MVa não afeta a montagem das adesões focais após estímulo por soro. As 

células foram silenciadas com siRNA controle e dois siRNAs independentes para miosina-Va. Imagens de 

microscopia TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence microscope) mostram a miosina-V fosforilada (verde) 

e a FAK-Y397 (vermelha). É possível observar que as adesões focais se formam normalmente nas células 

silenciadas, não sendo possível detectar um atraso considerável no tempo de formação das adesões e no tamanho 

das AFs. n= 3 experimentos independentes. Barra de escala 10 µm. 
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4.2 A miosina-V se localiza nas adesões focais após tratamento por nocodazol 

Uma vez que a MVa não afetou a montagem das AFs, começamos a analisar se a MVa 

participaria da desmontagem, para isso seguimos o protocolo descrito por Ezratty et al., 2005, 

que consistem em privar as células de soro por 48h e adicionar nocodazol ao meio por 3-4h 

(Nocodazole Washout assay). O nocodazol irá despolimerizar os microtúbulos e quando o 

nocodazol é retirado do meio, as AFs se desmontam de forma conjunta, organizada e 

sincronizada, permitindo assim analisar como acontece a desmontagem das AFs e as proteínas 

envolvidas neste processo. 

O targeting dos microtúbulos nas AFs induz sua desmontagem (EZRATTY; 

PARTRIDGE; GUNDERSEN, 2005), de maneira que as AFs começam a serem desmontadas 

logo após a “chegada” microtúbulos. Utilizamos o mesmo protocolo para ver se a miosina-Va 

se localiza nas AFs e se o silenciamento da MVa afeta a desmontagem. Primeiramente 

queríamos analisar a localização da miosina-V fosforilada nas AFs após tratamento com 

nocodazol, para isso realizamos a imunofluorescência das células após o tratamento e as 

imagens foram feitas em diferentes microscópios. No microscópio confocal temos uma boa 

definição da imagem, mas a fatia mínima desse microscópio acaba sendo grande e uma 

colocalização entre imagens nem sempre é real, onde as imagens podem parecer estar juntas, 

mas na verdade estão apenas próximas e não há interação entre elas. Pela microscopia confocal 

podemos analisar que não há um aumento na fosforilação da miosina-V após nocodazol e não 

é possível perceber uma grande localização da miosina-V nas adesões focais (Figura 9), o que 

pode ser devido ao baixo sinal da miosina-V fosforilada nas células, uma vez que sem o 

aumento da fosforilação o sinal da proteína se mantem baixo. A miosina-V fosforilada parece 

estar distribuída por todo o citoplasma da célula nos tempos 0’, 10’, 60’, 90’ e após 120’de 

estímulo parece haver uma queda na marcação da fluorescência de miosina-V fosforilada. 

Para analisar melhor essa localização da miosina-V nas adesões focais, utilizamos 

microscopia SIM (structured illuminated microscopy), que proporciona uma melhor resolução 

das imagens. Através da microscopia SIM é possível perceber a presença da MVa nas AFs 

(Figura 10), onde a miosina-V fosforilada pode ser vista nas adesões focais principalmente no 

tempo 0’, onde se é possível perceber estruturas similares a adesões focais já no canal da 

miosina-V, e quando sobrepostas as imagens de FAK mostram uma colocalização interessante 

entre as duas proteínas. 
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Figura 9: A miosina-V fosforilada se localiza nas adesões focais após tratamento com nocodazol. Imagens de 

microscopia confocal após tratamento por nocodazol em células NIH 3T3, as células são privadas de soro por 48h, 

tratadas com nocodazol por 3-4h e então fixadas nos tempos 0 e 10, 60, 90 e 100 minutos após a lavagem do 

nocodazol. Não há um aumento da fosforilação da miosina-Va (verde) após a lavagem do nocodazol, e a 

desmontagem das adesões focais (vinculina em vermelho) ocorre como descrito na literatura, onde as AFs são 

completamente desmontas após 60 minutos da lavagem e começam a retornar aproximadamente 90 minutos após 

a lavagem. Barra de escala 10 µm. 
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Figura 10: A miosina-V fosforilada se localiza nas adesões focais após tratamento com nocodazol. Imagens 

de microscopia de SIM (structured illuminated microscopy) após tratamento por nocodazol em células NIH 3T3, 

as células foram fixadas nos tempos 0 (3-4h de tratamento com nocodazol) e 5, 15 e 100 minutos após a lavagem 

do nocodazol. Não é perceptível um aumento da fosforilação da miosina-Va (verde) após a lavagem do nocodazol. 

É possível perceber uma colocalizaçao da miosina-V fosforilada nas adesões focais (pFAK em vermelho) nos 

tempos 0, 5 e 15 minutos após a lavagem do nocodazol, e há uma distribuição citoplasmática interessante da 

miosina-V 100 minutos após a lavagem. Estruturas semelhantes a adesões focais no canal da miosina-V fosforilada 

(flechas brancas). n= 1 experimento. Barra de escala 10 µm. 
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Cinco minutos após a lavagem do nocodazol ainda é possível perceber algumas 

estruturas semelhantes a adesões focais no canal da miosina-V fosforilada embora a 

colocalização com pFAK diminua um pouco, após 15 minutos da lavagem a colocalização entre 

as duas proteínas ainda existe nas AFs, mas não é mais possível perceber estruturas semelhantes 

a AFs no canal da miosina. Após 100 minutos da lavagem, que é quando se dá uma alta taxa da 

remontagem das adesões focais (EZRATTY et al., 2005), é possível perceber uma 

redistribuição peculiar da miosina-V fosforilada através da microscopia SIM. As adesões focais 

são bem visíveis e após 10-15 minutos da lavagem do nocodazol começam a ser desmontadas, 

e após 100 minutos da lavagem começam a ser remontadas, como já descrito na literatura. 

A microscopia TIRF (Total Internal reflection Fluorescence microscope) permite uma 

visão de alta resolução, mas de baixa penetração na célula, tornando visível apenas uma fina 

faixa próxima a membrana plasmática, e apenas proteínas nessa faixa ficam visíveis (FISH, 

2009). Essa microscopia é a mais indicada para o estudo das AFs, uma vez que não detecta 

proteínas que estão mais afastadas da membrana plasmática, permitindo uma visão mais limpa 

e precisa das proteínas associadas as AFs. Novamente não é possível se perceber uma diferença 

na montagem das AFs com o silenciamento da MVa, uma vez que as células controle e 

silenciadas possuem quantidade e tamanho semelhantes de adesões, mas da mesma maneira 

como visto pela microscopia SIM, é possível perceber uma colocalização entre miosina-V 

fosforilada e FAK (Figura 11). Antes da lavagem do nocodazol, tempo 0’, a miosina-V 

fosforilada parece estar associada as AFs e continua 5 minutos após a lavagem do nocodazol, 

já 15 minutos após a lavagem parece haver uma diminuição da miosina-V fosforilada próxima 

da membrana plasmática. 100 minutos após a lavagem, quando as AFs começam a ser 

remontadas, a miosina-V fosforilada ainda não aparece próxima da membrana plasmática da 

mesma maneira como nos tempos iniciais. 

Juntos esses dados mostram que a miosina-V se localiza nas adesões focais após 

tratamento com nocodazol, e pode estar participando da dinâmica das AFs, uma vez que parece 

não afetar a montagem, pode estar participando da desmontagem das AFs. Para elucidar isto, 

realizamos o silenciamento da miosina-Va e analisamos se a desmontagem, após tratamento 

por nocodazol, ocorre de maneira normal. 
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Figura 11: A miosina-Va se localiza nas adesões focais após tratamento com nocodazol. Imagens de 

microscopia TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence microscope) em células NIH3T3 após tratamento por 

nocodazol em células NIH 3T3, as células foram fixadas nos tempos 0 e 5, 15 e 100 minutos após a lavagem do 

nocodazol. A análise da fosforilação da miosina-Va (verde) se torna mais complicada nesse tipo de microscopia, 

uma vez que apenas proteínas próximas a membrana plasmática são detectadas. Já o estudo da dinâmica das 

adesões focais (pFAK em vermelho) é ideal neste tipo de microscopia, e confirma que a miosina-V fosforilada 

realmente está localizada muito próxima da membrana plasmática. n= 3 experimentos independentes. Barra de 

escala 10 µm. 
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4.3 A miosina-Va participa da desmontagem das adesões focais 

Para analisar a desmontagem das AFs reproduzimos o tratamento de nocodazol em 

células controle e silenciadas para miosina-Va. As AFs se desmontam completamente 60 

minutos após a lavagem do nocodazol nas células controle, e o silenciamento da miosina-Va 

não interfere na montagem das adesões após tratamento com nocodazol, mas dificulta a 

desmontagem completa das AFs 60 minutos após a lavagem (Figura 12). 

As AFs remanescentes 60 minutos após a lavagem são ligeiramente menores que as do 

tempo 0’, e interessantemente a maioria das AFs que não desmontam nas células silenciadas 

estão mais localizas na periferia da célula. É possível perceber a presença da MVa nas adesões 

focais das células controle, assim como demonstrado anteriormente com a marcação do 

anticorpo para miosina-V fosforilada, essa presença diminui consideravelmente nas células 

silenciadas, uma vez que o sinal da MVa nas células também é menor. 

De 40 a 50% das adesões focais não são desmontadas nas células silenciadas para MVa, 

onde o número total de AFs passa de uma média de 40, após tratamento com nocodazol, para 

uma média de 5 adesões por célula, nas células controle. Já nas células silenciadas esse número 

cai para 15-20 adesões focais por célula, 60 minutos após a lavagem (Figura 13A). 

Para entender melhor como a miosina-Va afeta a desmontagem das AFs, realizamos 

vídeo microscopia TIRF de células expressando Paxilina-GFP. Após 3h de tratamento com 

nocodazol, o nocodazol foi removido do meio e começamos a fazer as imagens, após 5 minutos 

da lavagem a intensidade das adesões focais já começou a diminuir e foi possível perceber que 

elas começaram a ser desmontadas. Nas células controle, após 60 minutos restaram poucas ou 

nenhuma AF, as quais começaram a ser remontadas entre 90 e 100 minutos após a lavagem do 

nocodazol. As primeiras AFs foram remontadas na periferia da célula (100-120 minutos), como 

já descrito por Nader, Ezratty e Gundersen, 2016. Com o silenciamento da MVa essa 

desmontagem é falha e embora as AFs comecem a desmontar após 5 minutos, há AFs 

remanescentes após 60 minutos da lavagem, as quais persistem mesmo após 120 minutos 

(Figura 13B). Embora algumas novas AFs apareçam ao longo do vídeo, as AFs parecem não 

serem remontadas após 120 minutos, uma vez que boa parte delas não desmontou. 
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Figura 12: O silenciamento da miosina-Va afeta a desmontagem das adesões focais. Microscopia TIRF de 

celulas NIH 3T3 controle (cima) e silenciadas para MVa (baixo) após tratamento com nocodazol. As células foram 

fixadas no tempo 0 e 60 minutos após a lavagem do nocodazol. Nas células transfectadas com o siRNA controle a 

desmontagem das adesões focais (pFAK, vermelho) ocorre de maneira normal, já nas células transfectadas com 

siRNA para miosina-Va, a desmontagem das adesões focais não é completa e embora diminua o tamanho e número 

das adesões focais, a célula perde a habilidade de desmontar corretamente todas as adesões focais. Marcação da 

miosina-Va em verde. n= 5 experimentos independentes. Barra de escala 10 µm. 
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Figura 13: A miosina-Va é importante para a desmontagem das adesões focais. A) Quantificação do número 

de adesões focais em células NIH 3T3 no tempo 0 e 60 minutos após a lavagem do nocodazol. De 40 a 50% das 

adesões focais não desmontam nas células silenciadas para miosina-Va, onde após 60 minutos ainda restam em 

média 15-20 adesões focais por célula, em contraste com as células controle que após 60 minutos restam de 0 a 5 

adesões focais por célula. Foram quantificadas pelo menos 200 AFs por experimento, e foram realizados 3 

experimentos independentes. B) Vídeo-microscopia (TIRF) de células NIH-3T3 expressando paxilina-GFP e 

silenciadas para miosina-Va, assim como nas células fixadas, as células vivas mostram um defeito na desmontagem 

das adesões focais, quando comparamos as células controle (cima) com as células silenciadas (baixo). 
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Ainda, para confirmar o papel da MVa na desmontagem das AFs, o ensaio foi repetido 

utilizando células transfectadas com a cauda inteira da MVa, a qual funciona como um 

dominante negativo da MVa, pois contém a região que se liga a carga, mas não contém a região 

da cabeça a qual se liga a actina. A expressão da MVa-FT (MVa-cauda inteira / full tail) não 

interferiu na montagem das AFs após tratamento com nocodazol, mas assim como o 

silenciamento da MVa, também dificulta a desmontagem completa das AFs 60 minutos após a 

lavagem do nocodazol (Figura 14).  

Nas células expressando apenas GFP a dinâmica das AFs ocorre de forma normal após 

o tratamento com nocodazol, já nas células expressando a cauda inteira da MVa além da 

desmontagem ser defeituosa há uma forte colocalização da MVa-FT nas AFs após o tratamento 

e 60 minutos após a lavagem do nocodazol, e pode ser percebido estruturas semelhantes a AFs 

no canal do GFP nas células expressando a cauda inteira da miosina (Figura 14, baixo). 
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Figura 14: A expressão de um dominante negativo da miosina-Va afeta a desmontagem das adesões focais. 

Microscopia TIRF de celulas NIH 3T3 expressando apenas GFP (cima) ou MVa-FT-GFP (baixo). Células tratadas 

com nocodazol por 4h, onde 60 minutos após a lavagem do nocodazol as AFs se desmontam normalmente nas 

células expressando GFP. Nas células expressando MVa-FT-GFP (dominante negativo da MVa) não há uma 

desmontagem completa das AFs após a lavagem do nocodazol. (GFP em verde, pFAK em vermelho).  n= 2 

experimentos independentes. Barra de escala 10 µm. 
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4.4 A FAK não afeta o recrutamento da miosina-Va para as adesões focais 

Nader G., mostrou em sua dissertação de mestrado que há uma interação física entre a 

miosina-Va e a FAK, e para testar se há uma influência da FAK no recrutamento da miosina-

Va para as adesões focais utilizamos as células nulas para FAK (FAK -/-) e células 

reexpressando a FAK (DP3). As células nulas para FAK não conseguem desmontar suas AFs 

como já demonstrado por Ezratty et al., 2009, mas mesmo na ausência da FAK a MVa se 

localiza nas AFs, tanto no tempo 0’ quanto 60 minutos após a lavagem do nocodazol (Figura 

15, cima). Já nas células reexpressando a FAK as células voltam a desmontar suas AFs 

normalmente e a MVa se localiza nas AFs (Figura 15, baixo). 

Após a lavagem do nocodazol é  possível reparar uma diferença na marcação da MVa 

entre as células FAK-/- e DP3, onde nas células nulas a marcação de MVa é mais forte e parece 

estar mais fortemente localizada próxima da membrana plasmática e das AFs, o que pode ser 

pelo fato de as células nulas serem menores e mais arredondadas que as DP3 ou porque a MVa 

está sendo constantemente recrutada para as AFs numa tentativa da célula de desmontar suas 

adesões. Esse resultado mostra que a falta da FAK não diminui o recrutamento da MVa para as 

AFs. 
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Figura 15: A ausência da FAK não afeta o recrutamento da miosina-Va para as adesões focais. Microscopia 

TIRF após tratamento por nocodazol em células nulas para FAK (FAK-/-) e reexpressando FAK (DP3). Nas células 

nulas não há desmontagem das AFs e há uma localização da miosina-Va nas AFs (cima). Nas células reexpressando 

a FAK a desmontagem das AFs acontece de forma normal (baixo), e há colocalização aparentemente menor da 

MVa com as AFs em comparação com as células nulas. As células foram marcadas para MVa (anti-cabeça; em 

verde) e pFAK (vermelho).  n= 2 experimentos independentes. Barra de escala 10 µm. 
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4.5 A miosina-Va é importante para o recrutamento de Clatrina e Dinamina-2 para as 

Adesões Focais 

Para entender como a MVa participa da desmontagem das adesões focais fomos analisar 

o recrutamento de proteínas que participam da desmontagem das AFs, como a dinamina-2 e a 

clatrina. Após alguns testes percebemos que o melhor tempo para se analisar isto, é 20 minutos 

após a lavagem, onde há uma maior presença dessas proteínas nas AFs. Após o tratamento com 

nocodazol comparamos a localização da clatrina e da dinamina-2 nas adesões focais em células 

controle e silenciadas para MVa. 

Após 4h de tratamento com nocodazol há uma forte localização da clatrina na região 

das AFs tanto nas células controle quanto nas silenciadas, e a clatrina se localiza nas AFs que 

ainda não desmontaram, mesmo após 20 minutos da lavagem, em contraste com as células 

silenciadas onde há uma menor presença da clatrina nas AFs que ainda permanecem na célula 

(Figura 16A e 16C). A quantificação da clatrina na região das AFs foi feita através da região 

selecionada pelo canal da vinculina, e a intensidade de fluorescência foi medida no canal da 

clatrina (Figura 16B). 

Já a presença da dinamina-2 nas AFs em células controle, após 20 minutos da lavagem 

do nocodazol, aumenta ainda mais quando comparada ao tempo 0’ (4h de tratamento com 

nocodazol). E embora a quantidade de dinamina-2 nas AFs das células controle e silenciadas 

4h após o tratamento com nocodazol seja parecida, diferente das células controle onde ocorre 

um aumento da dinamina-2 nas AFs que ainda não desmontaram, a presença da dinamina-2 nas 

AFs, que ainda não desmontaram, das células silenciadas para MVa reduz (Figura 16D e 16E).  

Juntos esses dados sugerem que a MVa participa da desmontagem das AFs através do 

recrutamento de proteínas essenciais para a desmontagem como dinamina-2 e clatrina, uma vez 

que as AFs remanescentes nas células silenciadas para MVa, 20 minutos após a lavagem, 

possuem uma quantidade menor de clatrina e dinamina-2. 
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Figura 16: Miosina-Va é importante para o recrutamento de Clatrina e Dinamina-2 para as adesões focais. 

A) Microscopia TIRF de celulas NIH 3T3 controle e silenciadas para MVa marcadas para vinculina (vermelho) e 

clatrina (verde), as celulas foram privadas de soro por 48h, tratadas com nocodazol por 4h, fixadas e analisadas no 

tempo 0 e 20 minutos após a lavagem do nocodazol. B) Desenho esquematico de como foi feita a quatificação das 

proteinas na região das AFs, foram desenhados circulos em volta das AFs pelo canal da vinculina, e a quantificação 

do mesmo local foi feita no canal da clatrina e da dinamina. C) Quantificação da intensidade de fluorescencia de 

clatrina nas adesoes focais após tratamento com nocodazol. (NC-Si1 p=0.0462; NC-Si2 p=0.0459). D) 

Microscopia TIRF de celulas NIH 3T3 controle e silenciadas para MVa, marcadas para vinculina (vermelho) e 

dinamina-2 (verde), as celulas foram privadas de soro por 48h, tratadas com nocodazol por 4h, fixadas e analisadas 

no tempo 0 e 20 minutos após a lavagem do nocodazol. E) Quantificação da intensidade de fluorescencia de 

dinamina-2 nas adesoes focais após tratamento com nocodazol. (NC-NC p=0.0133; NC-Si1 p=0.0261; NC-Si2 p= 

0.0318). n= foram quantificadas pelo menos 200 adesões focais por experimento em 3 experimentos 

independentes. 
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5. Discussão 

A montagem e desmontagem de adesões focais (AFs) é crucial para a migração celular, 

e uma melhor compreensão de como esses processos ocorrem é fundamental para entender o 

funcionamento das células, como e quando elas migram e o processo de invasão no câncer. 

Dados prévios do nosso grupo trazem uma forte correlação entre MVa, AFs e migração celular, 

em sua dissertação de mestrado, Nader 2010, mostrou que a MVa interage fisicamente com a 

FAK e que a MVa posiciona a FAK nos filopódios. Em sua tese de doutorado, Ramão 2016, 

mostrou que a MVa é requerida para a desmontagem das AFs, e que o silenciamento da MVa 

afeta a taxa de adesão das células e a velocidade de migração celular. Durante meu mestrado 

analisamos a distribuição e marcação da MVa em células estimuladas por soro. Mostramos que 

o soro provoca aumento da marcação de MVa fosforilada, mas que não afeta a quantidade total 

de miosina-Va, portanto, inferimos que esse aumento seja por ativação de quinases que tem o 

resíduo de S1650 como alvo de fosforilação. 

A MVa tem um papel na invasão e migração celular (ALVES et al., 2013; LAN et al., 

2010), procuramos entender aqui como miosina-Va afeta a migração celular, processo tão 

importante para as células. O presente trabalho traz evidências que corroboram a participação 

da miosina-Va na dinâmica das AFs. Analisamos componentes isolados do soro para identificar 

qual é o componente que induz essa fosforilação, buscando primeiramente responder se o 

aumento na fosforilação coincide especificamente com um estímulo apropriado para formação 

de AFs e fibras de estresse, ou seja, o ácido lisofosfatídico (LPA)? Assim como no estímulo 

por soro, o estímulo por LPA, também induz o aumento na marcação de miosina-V fosforilada 

e a localização da miosina-V fosforilada nas AFs. O componente do soro que induz a montagem 

das AFs a formação de fibras de estresse em células quiescentes e vias de Rho, que induzem a 

maturação das AFs é o LPA (RIDLEY; HALL, 1992). O LPA também induz as vias 

intracelulares proliferação, adesão e migração celular, (SHENG et al., 2015). Considerando que 

o LPA induz aumento do cálcio intracelular (LAPIERRE et al., 2010; XU et al., 2008), e que o 

cálcio regula a atividade ATPásica (NASCIMENTO et al., 1996; TAUHATA et al., 2001)  e 

motora da MVa (CHENEY et al., 1993; LU et al., 2012), essa ativação da MVa por LPA, 

levanta a hipótese de que a fosforilação da MVa, nesse caso, possa ser pela CaMKII, quinase 

dependente de cálcio e descrita por fosforilar a MVa e (COELHO; LARSON, 1993; COSTA et 

al., 1999; KARCHER et al., 2001). 
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Analisamos também se outros componentes do soro, como EGF e Insulina afetam a 

distribuição e fosforilação da miosina-V. Nossos resultados mostram um aumento na marcação 

da miosina-V fosforilada após estímulos por EGF, Insulina e LPA. Assim, concluímos que a 

ativação da fosforilação não é um evento especificamente associado à formação de adesões 

focais. De certa maneira isso já era esperado, uma vez que trabalhos prévios em células adiposas 

e musculares já mostravam que a miosina-Va é alvo de fosforilação da quinase Akt2, no mesmo 

resíduo de aminoácido mapeado como alvo da CaMKII, de maneira estimulada por insulina 

(YOSHIZAKI et al., 2007). No caso de EGF, sabemos que EGF induz a ativação de Rac1 e 

Cdc42 (KUROKAWA et al., 2004), e que Rac1 e Cdc42 induzem a formação do lamelipódio 

e de filopódios (NOBES; HALL, 1995), e considerando que a MVa está associada com a 

formação dessas estruturas (TSAKRAKLIDES et al., 1999) é provável que a ativação da MVa 

por EGF faça parte da via de formação ou dinâmica do lamelipódio e de filopódios. 

A queda na marcação de miosina-V fosforilada após 30 min do estímulo por soro, LPA, 

insulina e EGF é mais um indício de que o aumento da marcação da miosina-V fosforilada 

reflita um aumento na taxa de fosforilação, devido a ativação de quinases especificas, e não 

aumento da síntese proteica, tendo em vista que as vias de sinalização são altamente controladas 

pela célula e após os estímulos induzirem a ativação de quinases, fosfatases entram em ação 

para manter um equilíbrio na célula (NEWMAN; ZHANG; ZHU, 2014). Os níveis de miosina-

V fosforilada após 30 minutos do estímulo voltam a ser os mesmos do tempo 0’, ou seja, antes 

do estímulo acontecer. 

Outro ponto interessante é a redistribuição da miosina-V fosforilada após os estímulos. 

Já foi demonstrado que a MVa pode ser ativada por cálcio na região do retículo endoplasmático   

o que dá início ao transporte de vesículas pela MVa do retículo até a membrana plasmática 

(WADA et al., 2016). Quando a MVa está em uma conformação fechada, ela está em sua forma 

inativa, essa conformação ocorre quando o domínio da cauda globular da MVa se liga 

diretamente a região da cabeça, e altos níveis de cálcio ou a interação com o cargo reduzem 

essa interação, ativando a atividade motora da MVa (ARMSTRONG et al., 2012; YAO et al., 

2015). A redistribuição da MVa que observamos após o estímulo, pode ser devido a sua 

atividade motora, atividade regulada e ativada pelos maiores níveis de cálcio intracelular após 

os estímulos no caso do LPA, e pela ativação de Akt2 nos estímulos por EGF e Insulina. 

Também EGF e insulina podem levar a ativação de fosfolipases c, que agiriam na hidrólise de 

fosfatidilinositídeos formando IP3, que tem um papel direto na liberação de cálcio do retículo 

endoplasmático (PUTNEY; TOMITA, 2012; SCHÖFL et al., 1999; WANG; WANG, 2003). 
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Essa redistribuição da miosina-Va já foi descrita no caso do estímulo por insulina, onde a MVa 

se redistribui da região perinuclear da célula para a membrana plasmática, e foi demonstrado 

que essa redistribuição se dá devido ao papel da MVa, a qual leva GLUT4 até a membrana 

plasmática (YOSHIZAKI et al., 2007). 

Uma vez que o anticorpo para miosina-V fosforilada reconhece MVa, MVb e MVc, não 

podemos descartar que esses estímulos também induzem a fosforilação das MVb e MVc, mas 

sabendo que a MVb participa do transporte de organelas dependente de actina (TRYBUS, 

2008), da regulação da homeostase da membrana plasmática (SONAL et al., 2014) e tem um 

papel de supressor tumoral, onde sua expressão é perdida durante a progressão do câncer de 

colon (LETELLIER et al., 2017). A MVc está envolvida na exocitose de grânulos secretórios 

e aparece em compartimentos intracelulares distintos da MVa  (JACOBS et al., 2009). Já a 

MVa, dá suporte a funções de crescimento, migração e adesão celular (TRYBUS, 2008), e já 

foi demonstrado a participação da MVa na via de insulina  (YOSHIZAKI et al., 2007), a 

principal candidata de uma participação na via de LPA é a MVa. A MVa também está envolvida 

na via de EGF, onde EGF induz o recrutamento de KCC4, proteína que participa da 

reorganização do citoesqueleto de actina via associação com ezrina, do citoplasma até a 

membrana plasmática através da MVa (CHEN et al., 2009), 

O processo de montagem das AFs já é bem caracterizado e diversos de seus 

componentes já estão descritos (DE PASCALIS; ETIENNE-MANNEVILLE, 2017), e nos 

perguntamos se a MVa seria necessária para a formação das adesões focais, devido a sua 

presença nas AFs após estímulo por LPA, e pelo fato de o LPA induzir a formação de fibras de 

estresse, formação das AFs e aumento na fosforilação da miosina-V. Mas como observamos, 

mesmo após o silenciamento da MVa, as AFs se formam normalmente após o estímulo por 

soro, o que nos levou então a analisar uma possível participação da MVa na desmontagem das 

AFs. Para entender melhor este papel da MVa na migração, resolvemos utilizar os experimentos 

que possibilitam estudar a montagem e a desmontagem das AFs. Esses estudos foram 

impulsionados inicialmente pela evidência da associação da MVa com FAK, tendo em vista 

que FAK é uma quinase requerida para desmontagem das AFs (HAMADI; et al., 2005). 

Passamos então a analisar a desmontagem das AFs e se a MVa poderia estar envolvida 

neste importante passo da migração celular, para isto, utilizamos o tratamento com nocodazol, 

experimento bem descrito na literatura, o qual despolimeriza os microtúbulos das células, 

bloqueando a desmontagem das AFs, uma vez que os microtúbulos são importantes para a este 
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processo (EZRATTY et al., 2009). Durante a desmontagem das AFs, a autofosforilação de FAK 

recruta dinamina-2 para as AFs, a qual chega até as AFs através dos microtúbulos (EZRATTY 

et al, 2009; WANG et al., 2011). 

Com o silenciamento da MVa mostramos que a célula perde a habilidade de desmontar 

completamente as AFs após a lavagem do nocodazol, onde pelo menos 40% das AFs 

permanecem mesmo 60 minutos após a lavagem. Importante ressaltar aqui que o silenciamento 

da MVa não interfere nos níveis de MVb e MVc, os quais são marcados pelo anticorpo para 

miosina-V fosforilada. Interessante notar também, que a redistribuição celular da MVa 100 

minutos após a lavagem com nocodazol, nas imagens de SIM (Figura 10), a MVa parece estar 

se redistribuindo em um padrão semelhante aos estímulos por soro. Embora esse padrão não 

seja perceptível nas imagens de microscopia confocal ou TIRF, isto pode indicar que a MVa 

esteja participando da reciclagem das AFs. Entretanto, não conseguimos explorar essa hipótese, 

e uma maneira de avaliar essa participação seria micro injetar a cauda inteira da MVa 60 

minutos após a lavagem do nocodazol, onde as AFs já estariam desmontadas. A micro-injeção 

da proteína dominante negativa diretamente no citoplasma das células daria uma resposta 

imediata, e com as AFs já desmontadas, seria possível analisar se há um defeito no turnover das 

AFs, uma vez que como as AFs não desmontam completamente nas células silenciadas, não 

podemos afirmar se o defeito na remontagem das AFs é devido ao defeito na desmontagem ou 

se a MVa estaria também participando da remontagem.   

A vídeo microscopia mostra mais detalhadamente como se dá o defeito na desmontagem 

das AFs, onde fica possível perceber uma diminuição da intensidade de fluorescência e um 

menor tamanho das AFs. Isso pode ser por uma pequena perda do sinal de GFP, devido a 

exposição ao laser do microscópio, ou que algumas proteínas ou até uma porção das AFs são 

endocitadas, mas não a AF inteira. As AFs que não se desmontaram até 20-30 minutos 

permanecem na célula mesmo 120 minutos após a lavagem do nocodazol. Durante o processo 

de desmontagem das AFs, a Src fosforila a dinamina-2, induzindo a endocitose das AFs 

(WANG et al., 2011) e células nulas para FAK ou expressando dominante negativo de 

dinamina-2 também tem problemas na desmontagem (EZRATTY et al., 2009), então 

levantamos a hipótese de que a MVa poderia estar interagindo, modificando a associação delas 

com as AFs ou levando essas proteínas até as AFs. A FAK, Talina e PIPKIγ regulam a ativação 

das integrinas endocitadas de modo a polarizar a montagem das AFs (NADER; EZRATTY; 

GUNDERSEN, 2016), a fosforilação da FAK no resíduo Y397 é muito importante 

desmontagem , e a FAK é uma proteína constituinte das adesões e participa das vias de 
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internalização de sinas extracelulares e do recrutamento de dinamina-2 para as AFs (DE 

PASCALIS; ETIENNE-MANNEVILLE, 2017). Decidimos então, analisar se o silenciamento 

da MVa afeta a localização da FAK nas AFs, e nossos dados sugerem que a MVa não interfere 

na localização subcelular da FAK e nem na fosforilação no resíduo Y397, uma vez que a 

marcação de pFAK (FAK-Y397) é semelhante nas células controle e silenciadas para MVa. 

Somado a isso, o recrutamento da MVa para as AFs não é afetado pela ausência da FAK, onde 

em células nulas para FAK, a MVa ainda se localiza nas AFS, embora nossos resultados 

demonstram que as células nulas para FAK tenham um fenótipo mais forte do que o obtido com 

o silenciamento da MVa, em relação a desmontagem das AFs, isso pode ser devido a FAK ter 

um papel mais decisivo ou mais geral do que a MVa na desmontagem das AFs ou pelo fato de 

que o silenciamento da MVa não ser completo. De fato, a eficiência do silenciamento da 

miosina-Va foi apenas da ordem de 40 a 60%, invalidando a comparação com células nulas, 

onde não há expressão alguma da FAK. 

A desmontagem e endocitose das integrinas das AFs pode ocorrer via clatrina, onde a 

clatrina é recrutada para as AFs após o recrutamento de dinamina (CHAO; KUNZ, 2009). Com 

uma participação importante da clatrina no processo de desmontagem, nos perguntamos se o 

recrutamento de clatrina para as adesões focais acontece de forma normal nas células 

silenciadas para MVa. E demonstramos aqui que esse recrutamento parece ser defeituoso, onde 

as AFs remanescentes, após 20 minutos da lavagem do nocodazol, têm uma presença menor de 

clatrina na região próxima da AF. Outra proteína importante para a desmontagem é a 

dinamina2, que também é requerida para a desmontagem das AFs e além auxiliar no 

recrutamento da clatrina, participa diretamente da endocitose das integrinas, auxiliando na 

invaginação da membrana plasmática durante o processo de endocitose (NAGANO et al., 

2012). Ao avaliarmos a localização e recrutamento da dinamina-2 para as AFs após tratamento 

com nocodazol, percebemos que assim como a clatrina, a dinamina-2 também é menos 

recrutada e está menos presente nas AFs de células silenciadas para MVa, sugerindo que a MVa 

participa do recrutamento de ambas as proteínas para as adesões focais. Sem a presença de 

dinamina-2 as AFs não são desmontadas (EZRATTY et al., 2009), e com um papel no 

recrutamento dessa proteína, a MVa teria, de fato, um papel central na desmontagem das AFs. 

Essa conclusão é compatível com as observações descritas por Ramão, 2014 e com os dados 

complementares obtidos no presente trabalho. 

Dessa maneira, levanta-se 2 hipóteses (Figura 17), a primeira que a MVa interage 

fisicamente com essas proteínas; a segunda, que a MVa participa do targeting dos microtúbulos 
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nas AFs. Um dos pontos para resolver nessa questão seria realizar a imunoprecipitação da MVa 

para verificar uma interação da MVa com as proteínas da AF. A segunda hipótese, de que a 

MVa participa do targeting dos microtúbulos nas AFs, baseia-se na observação de que a 

desmontagem das AFs se dá logo após o targeting dos microtúbulos nas AFs (EZRATTY; 

PARTRIDGE; GUNDERSEN, 2005) e a MVa já foi descrita como interagindo diretamente e 

indiretamente com proteínas da ponta ‘mais’ dos microtúbulos em crescimento (WU; TSAN; 

HAMMER, 2005). Além disso, a miosina-Va também serve de ancora para carreadores 

moleculares associados a microtúbulos como a kinesina, permitindo que a kinesina viaje sobre 

os microtúbulos por uma distância maior quando associada a MVa (ALI et al., 2008). A proteína 

Eb1 é um componente da ponta mais dos microtúbulos em crescimento e participa do targeting 

dos microtúbulos. Já foi demonstrado que Eb1 e MVa participam da entrega de melanofilina 

aos melanossomos. Da mesma maneira, a MVa poderia estar participando juntamente com Eb1 

do targeting dos microtúbulos nas AFs, e a diminuição de clatrina e dinamina-2 nas AFs após 

tratamento com nocodazol das células silenciadas para MVa pode ser devido a um defeito no 

targeting dos microtúbulos, o qual pode estar sendo menos especifico para as AFs ou requer a 

MVa para a correta ancoragem dos microtúbulos sobre as AFs, uma vez que a MVa já foi 

demonstrada fazer esse crosslink entre actina e microtúbulos (WU; TSAN; HAMMER, 2005).  

Mostramos aqui que o LPA induz não apenas a montagem das AFs, como já descrito 

por Ridley e Hall, 1992, mas também induz a fosforilação da miosina-Va. Entretanto, nossos 

dados mostram que a MVa não é necessária para a montagem das AFs, uma vez que seu 

silenciamento não interfere neste processo. Desta maneira, não detectamos diferenças claras na 

montagem das AFs após estímulo por soro ou tratamento com nocodazol nas células silenciadas 

para MVa, sendo que a presença da MVa nas adesões focais após estímulo por soro ou 

tratamento com nocodazol sugere um papel da MVa na dinâmica das AFs. Nosso trabalho 

coloca a miosina-Va como um importante componente da dinâmica das adesões focais, onde a 

MVa participa de forma decisiva do recrutamento de proteínas como clatrina e dinamina-2 e da 

desmontagem das AFs. Ainda precisa ser melhor investigado como a MVa exerce esse papel 

na célula, e analisar o targeting dos microtúbulos através de vídeo microscopia TIRF de células 

silenciadas para a MVa pode responder essa pergunta, demonstrando se há de fato algum 

problema no targeting, onde podem ser analisados o tempo que os microtúbulos levam para 

chegar e se ficam associados as AFs após tratamento por nocodazol. 
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Figura 17: Hipóteses sobre a participação da MVa na desmontagem das adesões focais. A) Hipótese 1, a MVa 

serve como âncora para o motor molecuar que leva a dinamina até as adesões focais, e na ausência de MVa (MVa 

KD), a dinamina não chega até as AFs, impossibilitando a desmontagem. B) Hipótese 2, a MVa participa do 

targeting dos microtíbulos, e direciona os microtúbulos para as adesões focais, na ausência de MVa (MVa KD), 

os microtúbulos não chegam até as AFs, impossibilitando a desmontagem. 
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6. Conclusões 

-EGF, Insulina e LPA induzem a fosforilação da MVa, mas apenas o LPA induz a 

formação das adesões focais. 

- O silenciamento da miosina-Va não afeta a montagem das adesões focais após 

estímulo por soro ou tratamento com nocodazol. 

- Há uma colocalização de miosina-V fosforilada e de FAK fosforilada nas adesões 

focais após estímulo por LPA e tratamento com nocodazol. 

- Tanto o silenciamento da miosina-Va quanto a expressão do dominante negativo de 

miosina-Va (cauda inteira) interferem na desmontagem das adesões focais, demonstrando que 

a miosina-Va é importante para a endocitose das adesões e para a migração celular. 

- Células nulas para FAK não desmontam suas adesões focais após tratamento com 

nocodazol e a FAK parece não ser necessária para o recrutamento de miosina-Va para as 

adesões focais. 

- A miosina-Va afeta o recrutamento de dinamina-2 e de clatrina para as adesões focais. 
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