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RESUMO
HERBSTER, S. S. G. Estudo do papel da proteína reck no processo de tumorigênese
mediado pelo papilomavírus humano. 106 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) –
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
O desenvolvimento do câncer cervical está associado à infecção por alguns tipos de
Papilomavírus Humano (HPV). Entre os mecanismos de carcinogênese associados ao HPV
incluem-se alterações em moléculas que modulam a manutenção de componentes da matriz
extracelular (MEC), como as metaloproteinases de matriz (MMP) e alguns de seus
reguladores. A proteína RECK (reversion inducing cysteine rich protein with kazal motifs)
apresenta função essencial na remodelação tecidual e na angiogênese fisiológica ou tumoral,
através da regulação pós-transcricional da atividade de MMP-2, MMP-9 e MMP-14 (MT1MMP). Resultados publicados previamente por nosso grupo apontam para a correlação entre a
expressão da oncoproteína E7 de HPV16, a alta expressão e atividade de MMP-9 e a baixa
expressão de seus reguladores, TIMP-2 e RECK. A expressão de RECK também é baixa em
lesões do colo uterino de alto grau e em amostras de câncer cervical, quando comparadas a
amostras de pacientes com cervicite. O presente estudo visa determinar o papel de RECK no
processo de tumorigênese mediado por HPV. Para isto, estabelecemos linhagens derivadas de
tumor de colo de útero (SiHa, SW756 e C33A) que superexpressam RECK a partir de
transdução com lentivírus. Os efeitos da superexpressão de RECK sobre o potencial
tumorigênico de SiHa, SW756 e C33A foram avaliados em modelos de estudo in vivo e in
vitro. De maneira geral, a superexpressão de RECK foi associada com a capacidade reduzida
de invasão em câmara de Matrigel® e de formação de colônia independente de ancoragem.
Ainda, camundongos nude inoculados s.c. com células tumorais superexpressando RECK
apresentaram atraso no estabelecimento e crescimento tumoral e sobrevida global estendida
quando comparados aos controles. Ambos tumores derivados de SiHa RECK e SW756 RECK
apresentaram redução na frequência de células tumorais e endoteliais, ao passo que mostrarm
aumento no infiltrado inflamatório. Esta observação foi acompanhada de redução na
população de neutrófilos e potenciais células mieloderivadas supressoras em tumores de
ambas as linhagens. Em tempo, analisamos séries de dados de expressão de CIN e carcinomas
cervicais do banco de dados GEO e verificamos que a hipermetilação do gene RECK e a
inibição da expressão de mRNA de RECK são eventos precoces no desenvolvimento do
câncer de colo de útero. Avaliamos que a baixa expressão de RECK foi associada a
progressão de lesões CIN3+ e ao aumento de metástases em linfonodo pélvico em pacientes
com câncer de colo de útero. Ademais, notamos que o tratamento com quimio radioterapia
levou ao aumento dos níveis de mRNA de RECK em um outro grupo de pacientes com câncer
de colo de útero. Concluímos que a superexpressão de RECK (i) reduz o potencial
tumorigênico de linhagens celulares derivadas de colo de útero independente do status de
infecção por HPV e que (ii) o seu efeito sobre as populações intratumorais se mostrou
específico para as linhagens infectadas por HPV. Estes resultados apontam para uma possível
interação entre as alterações no microambiente tumoral associadas ao HPV e a função de
RECK. Finalmente, a regulação negativa da expressão de RECK é um evento precoce na
história natural do câncer cervical.
Palavras-chave: Papilomavírus humano, câncer cervical, RECK, tumorigênese mediada pelo
HPV, microambiente tumoral.

ABSTRACT
HERBSTER, S. S. G. The role of RECK super expression in HPV associated
tumorigenesis. 106 p. Thesis (PhD in Microbiology) – Institute of Biomedical Sciences,
University of São Paulo, São Paulo, 2018.
Persistent infection with high-risk Human Papillomavirus (HPV) types is the main etiologic
factor for the development of cervical cancer. The HPV carcinogenic mechanisms include
alterations in extracellular matrix (ECM) components, as matrix metalloproteinases (MMP)
and its regulators. The Reversion-inducing Cysteine-rich protein with Kazal motifs (RECK)
plays a central role on tissue remodeling, tumor angiogenesis and exert inhibitory effects on
the transcription, synthesis, activation and activity of MMP-2, MMP-9 e MMP-14 (MT1MMP). As previously published by our group, it has been observed a correlation between the
HPV16 E7 oncoprotein expression, the up-regulation of MMP-9 and the down-regulation of
its inhibitors, RECK and tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2). Also, RECK
expression was downregulated in cervical intraepithelial neoplasias grades 2 and 3 (CIN2/3)
and invasive carcinoma samples levels when compared with clinical samples of pacients
diagnosed with cervicitis. The present study aims to determine the role of RECK in HPV
mediated tumorigenesis. In order to do so, we generated cervical tumors derived cell lines
(SiHa, SW756 e C33A) superexpressing RECK by lentiviral transduction followed by FACS.
We assessed the effects of RECK superexpression in the tumorigenic potential of SiHa,
SW756 e C33A using both in vitro and in vivo protocols. Overall, RECK superexpression is
associated with reduced chamber invasion and reduced anchorage independent colony
formation. Moreover, nude mice injected s.c. with RECK superexpressing tumor cells
presented (i) delayed tumor establishment and (ii) increased overall survival, when compared
with controls. Both SiHa and SW756 superexpressing RECK presented decreased frequency
of tumor and endothelial cells, whilst showed increase in inflammatory infiltrate population.
This observation was followed by a decrease in potential myeloid derived suppressor cell and
neutrophil populations in both SiHa RECK and SW756 RECK tumors. Additionally, we
observed hipermethylation and premature and consistent downregulation of RECK mRNA
expression in CIN and cervical cancer expression datasets from GEO database. We observed
that reduced RECK expression was associated with CIN3+ progression and increased pelvic
lymph node metastasis in cervical cancer patients. Furthermore, we found that chemo
radiotherapy treatment led to increased levels of mRNA in another set of cervical cancer
patients. We conclude that RECK superexpression reduces the tumorigenic potential of
cervical cancer derived cell lines regardless of HPV infection status. However, we found that
the effect of RECK over the intratumoral cells populations is specific to HPV infected tumor
cell lines. These results points to a possible interaction between HPV associated tumor
microenvironment alterations and RECK. Finally, RECK downregulation is an early event in
the natural history of cervical cancer.
Key words: Human papillomavirus, cervical cancer, RECK, HPV mediated tumorigenesis,
tumor micro environment.
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Introdução

Papilomavírus humanos (HPV) e patologias associadas
Os papilomavírus humanos (HPV) são vírus não envelopados, com capsídeo de
simetria icosaédrica de aproximadamente 55 nm, com genoma de DNA dupla fita circular de
aproximadamente oito kpb. Estes vírus pertencem à família Papillomaviridae, estão
distribuídos em dezesseis gêneros de Papilomavírus e são classificados em função da
semelhança de sua sequência de nucleotídeos do gene L1. Os HPV são vírus
mucoepiteliotrópicos e espécie-específicos, que infectam epitélios em regiões anatômicas
específicas causando uma variedade de proliferações benignas como verrugas, cistos
epidérmicos, neoplasias intraepiteliais, papilomas anogenitais, oro - laríngeos ou faríngeos e
outros tipos de hiperqueratoses (IARC WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF
CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, 2007; FORMAN et al., 2012).
Até o momento, foram identificados 210 tipos de HPV (VAN DOORSLAER et al.,
2017), dos quais cerca de 40 tipos são capazes de infectar as regiões anogenital e orofaríngea
e causar verrugas genitais, cistos epidérmicos e neoplasias intraepiteliais classificadas como
lesões displásicas de baixo e alto grau. Os HPV são classificados como “baixo risco” ou “alto
risco” oncogênico segundo o tipo de prognóstico clínico das lesões associadas a esta infecção
(VILLA, 1997). Os HPV de baixo risco (ex. tipos 6 e 11) estão associados a lesões hiper
proliferativas benignas com baixa tendência à malignização. Por outro lado, os HPV de alto
risco (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66) são classificados como
carcinógenos de tipo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC, 2007)
devido à sua associação etiológica com o câncer da cérvix uterina (IARC WORKING
GROUP ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, 2007).
Mundialmente, a infecção por HPV está associada a 5,2% dos casos de câncer
(PARKIN; BRAY, 2006; DE MARTEL et al., 2012; FORMAN et al., 2012; OH;
WEIDERPASS, 2014). A infeção por HPV de alto risco em mulheres também apresenta
associação com uma porcentagem significativa de carcinomas de vulva e vagina. Além disso,
esses vírus estão associados a cerca de 90% dos casos de carcinomas anais e a uma fração dos
casos de câncer de cabeça e pescoço em homens e mulheres. Finalmente, 25 a 33% dos
tumores de pênis estão relacionados à infecção por esses vírus (ALEMANY et al., 2016).
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Diversos estudos epidemiológicos têm mostrado que 20 a 25% das mulheres entre 18 e
30 anos estão infectadas com algum tipo de HPV oncogênico (MCMURRAY et al., 2001;
IARC WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO
HUMANS, 2007; MARTEL et al., 2012; FIELDS; KNIPE; HOWLEY, 2013). Estes estudos
mostram que a maioria das infecções é transiente e somente uma pequena proporção das
mesmas progride para lesões pré-malignas graves, como HSIL (High grade Squamous Intraepithelial Lesion) (SCHLECHT et al., 2001). Todavia, as infecções por HPV de alto risco são
responsáveis por quase a totalidade dos cânceres da cérvice uterina, uma das principais causas
de morte em mulheres jovens no mundo (IARC WORKING GROUP ON THE
EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, 2007). O carcinoma da
cérvice uterina é um dos tumores malignos mais frequentes entre as mulheres nos países em
desenvolvimento (FERLAY et al., 2015a).
Mundialmente, este tumor é o terceiro tipo de neoplasia mais comum entre as
mulheres com mais de 530.000 novos casos diagnosticados anualmente. Sabe-se ainda que
mais de 86% dos casos são diagnosticados em países em desenvolvimento, onde corresponde
a 11% de todas as neoplasias femininas. A alta taxa de mortalidade associada a este tumor
(50,3% dos casos) o posiciona entre os dez tipos de câncer mais letais do mundo, com uma
estimativa de cerca de 270.000 mortes por ano de acordo com o GLOBOCAN (2012)
(FERLAY et al., 2015b). É importante ressaltar que mais de 88% da mortalidade associada ao
câncer de colo de útero ocorre em países em desenvolvimento (TOTA et al., 2011).
As regiões consideradas de alto risco para o câncer de cérvice uterina englobam África
Ocidental e Oriental, África do Sul, Centro-Sul da Ásia, América Central e América do Sul.
Por outro lado, são observadas baixas taxas de incidências nas áreas da Ásia Ocidental,
Oriente Médio, Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia (FERLAY et
al., 2015b). No Brasil, o carcinoma cervical é o terceiro tipo de tumor mais comum entre as
mulheres, com a estimativa de 15.590 novos casos em 2014. Esta neoplasia é a mais incidente
na região Norte, segunda mais incidente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, e quarta e
quinta em incidências nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente (INCA, 2016).
A infecção pelo HPV é o principal fator de risco para o câncer cervical com a presença
deste vírus sendo detectada em quase a totalidade destes tumores. Além disso, outros fatores
são apontados como importantes para o processo de carcinogênese do colo do útero: atividade
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sexual precoce, paridade, gravidez, imunossupressão, fumo, número parceiros sexuais e ainda
uso de contraceptivos (ZUR HAUSEN, 2002).
A história natural do desenvolvimento do câncer cervical ocorre a partir da evolução
de lesões precursoras denominadas neoplasias intraepiteliais cervicais (CIN). CIN1 e um
subgrupo de lesões CIN2 são classificados como lesões produtivas, nas quais o ciclo viral é
completo. Por outro lado, um subgrupo de CIN2 e todas as lesões CIN3 são denominadas
precursoras de câncer cervical. Estas lesões precursoras estão principalmente associadas a
infecções persistentes por HPV de alto risco oncogênico. As lesões produtivas apresentam
alterações histológicas de baixas a moderadas e regridem espontaneamente no período de 1 a
2 anos. No caso de infecções persistentes de HPV de alto risco, lesões pré-cancerosas de alto
grau (um subgrupo de CIN 2 e todas as CIN 3) podem se desenvolver em 3 a 5 anos.
Morfologicamente, o CIN 3 (carcinoma in situ - CIS) representa uma doença heterogênea e
pode ser considerado uma lesão precursora para um câncer cervical invasivo mais avançado
(STEENBERGEN et al., 2014) (Figura 1).
A infecção produtiva por HPV ocorre preferencialmente em células não diferenciadas
de epitélios escamosos (queratinócitos) a partir de lesões teciduais que exponham as células
basais ao vírus. O ciclo de vida do HPV depende do processo de diferenciação dos
queratinócitos para a regulação tanto da replicação de seu genoma quanto para a expressão de
proteínas virais cruciais para este evento. Estas proteínas virais apresentam funções tanto na
replicação do genoma viral quanto na regulação do ciclo da célula hospedeira, permitindo
superar diferentes pontos de controle do ciclo celular, possibilitando divisão celular contínua
mesmo em células que abandonaram a camada basal e iniciaram o processo de diferenciação
(ZUR HAUSEN, 2002) (Figura 1).
O genoma do HPV encontra-se no núcleo das células na forma de epissomos que
possuem oito ou nove regiões codificadoras (ORF), uma região regulatória upstream (URR
do inglês “upstream regulatory region”) e dois sítios de poliadenilação. Os genes precoces
compreendem os genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7 que são expressos nas primeiras etapas do
ciclo viral, e os genes tardios, L1 e L2, que codificam proteínas estruturais para a formação do
capsídeo (HEBNER; LAIMINS, 2006). Os tipos de HPV compreendem mais de 200
genótipos diferentes e são classificados pelo tipo de células epiteliais infectadas, pela
avaliação de regiões hipervariáveis de seu genoma e pela capacidade de transformação celular
(DE VILLIERS et al., 2004; IARC WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF
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CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, 2007; BZHALAVA et al., 2013). Esta última
distingue os tipos virais que infectam a mucosa anogenital em “alto risco” e “baixo risco
oncogênico”. Os tipos de “baixo risco” frequentemente levam ao surgimento de lesões
benignas, como verrugas, enquanto que infecções pelos tipos de “alto risco” estão associadas
ao processo de carcinogênese (FEHRMANN; LAIMINS, 2003) (Figura 1).

Figura 1 Compilação de alterações celulares e teciduais observadas em patologias associadas ao HPV. Infecções
por HPV apresentam uma associação importante com o desenvolvimento de verrugas genitais e de pele,
além de lesões precursoras do câncer de colo de útero. As partículas virais de HPV alcançam a camada
basal do epilétio, onde iniciam o processo de infecção produtiva, através de microlesões ou microabrasões
no tecido. As verrugas associadas à infecção por HPV são caracterizadas pelo aumento da proliferação
celular (não associada à transformação) de células epiteliais, mediante a uma infecção produtiva por parte
do vírus. O epitélio e as verrugas infectadas por HPV podem apresentar papilomatose, acantose (aumento
no número de camadas celulares do epitélio), hiperqueratose e paraqueratose. Frequentemente, verrugas
associadas à infecção por HPV apresentam cristas epiteliais alongadas direcionadas de forma grosseira
para o centro da lesão e aumento da vascularização na área da derme contígua. Em verrugas e em
neoplasias intraepiteliais cervicais de baixo grau (CIN1), o genoma de HPV é frequentemente encontrado
em sua forma epissomal. Por outro lado, a integração do genoma de HPV e a consequente maior
expressão dos oncogenes virais E6 e E7 são eventos comuns em neoplasias intraepiteliais cervicais de alto
grau (CIN2-3) e em carcinomas invasivos de colo de útero. De maneira geral, lesões associadas à infecção
por HPV apresentam queratinócitos com morfologia atípica, denominados coilócitos, que exibem (i)
aumento do tamanho celular e (ii) núcleo picnótico, delimitado por um halo perinuclear e localizado na
periferia da célula (adaptado de Herbster et al., 2018 – manuscrito aceito para publicação).

As proteínas E6 e E7 de HPV de alto risco se destacam quanto às funções associadas à
transformação celular in vitro e à tumorigênese (TOMMASINO, 2014). Ambas as proteínas
têm a capacidade independente de imortalizar vários tipos celulares em cultura, porém quando
são expressas concomitantemente realizam esta função com eficiência aumentada (BOULET
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et al., 2007; KLINGELHUTZ; ROMAN, 2012). A proteína E6 interage e forma um complexo
proteico com a ubiquitina ligase E6AP (UBE3A) que transfere resíduos de ubiquitina à
proteína p53. Isto determina a degradação de p53, afetando o controle do ciclo celular,
alterando diversos mecanismos de regulação/execução de apoptose e promovendo
instabilidade genômica (SCHEFFNER et al., 1990; WERNESS; LEVINE; HOWLEY, 1990;
CROOK; TIDY; VOUSDEN, 1991; LECHNER et al., 1992; KESSIS et al., 1993; THOMAS;
PIM; BANKS, 1999; LIU et al., 2007).
Outras funções de E6 englobam a indução de expressão da subunidade catalítica da
telomerase, hTERT, e a inibição da degradação da família de proteínas Src quinases,
envolvidas no estímulo proliferativo e no desenvolvimento do fenótipo maligno associado ao
HPV (ZUR HAUSEN, 2002; HOWIE; KATZENELLENBOGEN; GALLOWAY, 2009;
FORMAN et al., 2012; KLINGELHUTZ; ROMAN, 2012). Além disso, a proteína E6 pode
afetar a adesão, polaridade e diferenciação celular para permitir a proliferação e a replicação
viral em células infectadas por HPV. A ligação de E6 com proteínas do citoesqueleto e de
sinalização entre a célula e a matriz extracelular (MEC), como a paxilina, também leva a
desestruturação das fibras de actina (TONG; HOWLEY, 1997). A proteína E6 de HPV16
ainda regula a expressão de proteínas envolvidas na resposta imune inata ao alterar a resposta
ao interferon β (IFN-β) (RONCO et al., 1998) e citocinas inflamatórias como o fator de
necrose tumoral (TNF) (HUANG; MCCANCE, 2002). Além disso, esta proteína, em
conjunto com a oncoproteína E7, é capaz de inibir as vias de sinalização associadas ao TLR9
(Toll-like receptor 9) (HASAN et al., 2007, 2013).
Por sua vez, a proteína E7 é capaz de unir-se e inativar a proteína do retinoblastoma
(pRb), uma das principais proteínas supressoras de tumor, ao induzir a sua degradação pela
via de proteólise dependente de ubiquitina (DYSON et al., 1989; MÜNGER et al., 1989;
BARBOSA et al., 1990; TOMMASINO, 2014). Além disso, a proteína E7 é capaz de
interagir com vários fatores que regulam a proliferação celular, especialmente os que atuam
na transição entre as fases G1 e S do ciclo celular. Isto inclui interações com outras proteínas
da família do pRb (p107 e p130), Histona Deacetilase (HDAC), o fator de transcrição AP-1,
ciclinas, quinases dependentes de ciclinas (CDKs), e inibidores de CDK (CKI) (FUNK et al.,
1997; THOMAS; LAIMINS, 1998; MCLAUGHLIN-DRUBIN; MÜNGER, 2009; SPARDY
et al., 2009; KLINGELHUTZ; ROMAN, 2012). Além disso, foi observado que a proteína E7
é capaz de induzir aneuploidia, erros de segregação cromossômica e perda de fidelidade
mitótica através da indução da amplificação dos centríolos e da indução de quebras no DNA
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(DUENSING et al., 2000; DUENSING; MÜNGER, 2002, 2003; GHITTONI et al., 2010;
KORZENIEWSKI et al., 2011; KORZENIEWSKI; TREAT; DUENSING, 2011; FIELDS;
KNIPE; HOWLEY, 2013).
Apesar do papel determinante do HPV em várias neoplasias humanas, observa-se que
a infecção pelo vírus e a expressão permanente dos oncogenes virais não são suficientes para
o desenvolvimento de um tumor maligno. Portanto, é necessária a ocorrência de eventos
genéticos adicionais, tanto do vírus quanto da célula hospedeira, para promover a
transformação celular (ZUR HAUSEN, 2002; TOMMASINO, 2014).

Matriz extracelular (MEC) e Metaloproteinases de matriz (MMP)
Diante da observação de que o microambiente é capaz de exercer um importante papel
na homeostase tecidual, a matriz extracelular deixou de ser considerada apenas um suporte
mecânico. De fato, a MEC atua como uma importante fonte de informações e reservatório de
fatores de crescimento. Assim, os elementos da matriz extracelular e as células cooperam para
regular uma ampla variedade de processos tanto sobre as células normais como as tumorais
(BISSELL; LABARGE, 2005). As metaloproteinases de matriz (MMP) são enzimas-chave
que regulam uma grande variedade de processos fisiológicos e eventos de sinalização, fato
que as torna moléculas fundamentais de comunicação também entre células tumorais e o
estroma. Estas metaloproteinases são responsáveis pela degradação de elementos chave da
MEC. O aumento de sua expressão exerce um papel essencial na invasão, progressão e
recorrência tumorais. Além disso, a desregulação de sua atividade está associada ao
desenvolvimento de metástases e baixa taxa de sobrevida entre os pacientes (MYSLIWIEC;
ORNSTEIN, 2002; SHEU et al., 2003).
As MMP compreendem um grupo de enzimas proteolíticas dependentes de Zn2+
(CHANG; WERB, 2001; STERNLICHT; WERB, 2001; EGEBLAD; WERB, 2002). Estas
enzimas são divididas em duas classes, as MMP secretadas e as MMP de membrana, MTMMP. As MMP secretadas são ativadas extracelularmente por outras MMP ativas ou por
serinaproteinases, enquanto as MT-MMP são ativadas intracelularmente através do sítio de
furina presente no domínio catalítico destas proteínas (EGEBLAD; WERB, 2002;
NABESHIMA et al., 2002; NAGASE; VISSE; MURPHY, 2006). De forma geral, as MMP
possuem três domínios em sua estrutura, um domínio pró-peptídico (80 aminoácidos) e um
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domínio catalítico (170 aminoácidos) ligado por um peptídeo de tamanho variável ao domínio
hemopexina (200 aminoácidos) em sua região N-terminal. A maior parte das MMP é
sintetizada como zimogênio inativo. A conversão para a enzima ativa geralmente ocorre por
clivagem proteolítica da região de interação entre o sítio ativo de ligação a zinco do domínio
catalítico de MMP e seu resíduo cisteína da região do pró-peptídeo.
Proteínas como a MMP-2 e MMP-9 exercem sua função após serem ativadas no
ambiente extracelular por outros membros da família de metaloproteinases ou ainda por
serina-proteinases (WOODHOUSE; CHUAQUI; LIOTTA, 1997; NAGASE; VISSE;
MURPHY, 2006). Em condições fisiológicas, a expressão das MMP é regulada em nível de
transcrição. Além disso, a atividade dessas enzimas é regulada em nível de ativação dos
zimogênios precursores pró-MMP e pela ação de proteínas inibidoras em diferentes tecidos
(NAGASE; WOESSNER, 1999; STERNLICHT; WERB, 2001). Entre estes inibidores estão
os TIMP1-4, do inglês tissue inhibitor of metalloproteinase e RECK (CHANG; WERB, 2001;
MURPHY; NAGASE, 2008).

Inibidores teciduais de MMP (TIMP)
As proteínas da família TIMP são inibidores endógenos de MMP e por consequência
regulam a renovação da MEC e o remodelamento tecidual (CAWSTON et al., 1981;
MURPHY; NAGASE, 2008; BREW; NAGASE, 2010). Os genes TIMP codificam quatro
tipos diferentes de proteínas (TIMP 1-4). Todos os tipos de TIMP inibem MMP, porém com
afinidades diferentes por seus substratos. Além de sua função inibitória da atividade de
metaloproteinase, as TIMP têm diversas atividades biológicas que podem ser independentes
de MMP, como a promoção da proliferação celular, função anti angiogênica, atividade pró e
anti apoptótica e atividade de plasticidade sináptica (BREW; DINAKARPANDIAN;
NAGASE, 2000; BREW; NAGASE, 2010).
Todas as isoformas de TIMP em mamíferos têm um domínio N-terminal com
aproximadamente 125 aminoácidos e um domínio C-terminal formado por cerca de 65
aminoácidos. A conformação de cada domínio é mantida por três pontes dissulfeto e os
complexos TIMP-MMP são estabilizados por interações dos domínios C-terminais de TIMP e
os domínios hemopexina do zimogênio de MMP (WILLIAMSON et al., 1990). As moléculas
TIMP inibem MMP de forma seletiva através da ligação entre o seu domínio N-terminal e
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seus resíduos de valina e cisteína com o sítio catalítico das MMP, quelando o átomo de zinco
(MURPHY; NAGASE, 2008).
O balanço entre estas proteases e seus inibidores determina o potencial proteolítico
dessas enzimas. A diminuição nos níveis proteicos de TIMP está frequentemente associada ao
processo de carcinogênese. Por exemplo, já foi observado que baixas concentrações de TIMP2 estão associadas indiretamente com uma maior ativação de MMP-2 através da ação MT1MMP. Enquanto que, altas concentrações de TIMP-2 levam a inibição direta tanto de MMP-2
quanto de MT1-MMP. Por fim, foi reportada uma correlação entre o aumento na razão
MMP/TIMP e um pior prognóstico de pacientes diagnosticados com tumores malignos
cervicais, o que sugere uma capacidade de invasão aumentada destes tumores (OVERALL;
LÓPEZ-OTÍN, 2002; LAFLEUR; TESTER; THOMPSON, 2003; MURPHY; NAGASE,
2008).
Em um estudo anterior, nosso grupo avaliou a expressão e atividade de MMP-2,
MMP-9 e MT1-MMP e seu inibidor TIMP-2 em três linhagens celulares derivadas de
carcinomas cervicais invasivos. Neste estudo foi observada uma maior expressão de MMP-2,
MT1-MMP e TIMP-2 em linhagens celulares derivados de carcinomas de cérvice uterina
positivas para HPV quando comparadas a uma linhagem HPV negativa. Estes resultados
sugerem que a presença de HPV está associada ao aumento de expressão de MMP-2, MT1MMP e TIMP-2 em carcinoma de cérvice uterina (DA SILVA CARDEAL et al., 2006).

RECK
O gene RECK foi identificado na região cromossômica 9p13 → p12 e inclui 21 éxons,
20 íntrons e 13 SNPs conhecidos. RECK foi inicialmente descoberto a partir de uma
biblioteca de cDNA em fibroblastos humanos, diante da sua capacidade de reversão da
transformação de células NIH 3T3 vki-ras, e codifica um proteína com 971 aminoácidos
(TAKAHASHI et al., 1998b).
A estrutura geral da proteína RECK consiste de uma região hidrofóbica em ambas as
extremidades, cinco repetições de cisteína próxima à região N-terminal, duas regiões com
atividade similar ao Fator de Crescimento Epidermal (EGF) localizadas na região central da
proteína e por fim três regiões com atividade de inibição de serinoprotease com a
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identificação de motivos de Kazal. A região C-terminal permite a ancoragem à membrana
celular através de glicosilfosfatidilinositol (GPI) (TAKAHASHI et al., 1998b; NODA et al.,
2003) (Figura 2).

Mecanismos de regulação da expressão de RECK
O primeiro estudo sobre a regulação da expressão de RECK foi publicado no ano
seguinte a sua identificação (SASAHARA; TAKAHASHI; NODA, 1999). É importante
destacar que, quando o gene foi identificado, os autores deste trabalho também demonstraram
que a expressão do mRNA de RECK é reduzida pela atividade exacerbada de Ras
(TAKAHASHI et al., 1998b). Assim, Sasahara e colaboradores (1999) descreveram o
mecanismo pelo qual Ras se associava a esta regulação da expressão do gene RECK murino.
Os autores discutem que a ativação da via ERK, em consequência da ação proteína
oncogênica Ras, pode facilitar a fosforilação e outras modificações de fatores de transcrição
como Sp1. Estas alterações em Sp1 aumentam sua afinidade por pelo sítio de ligação na
região promotora de RECK, reduzindo a sua expressão. Este trabalho ainda destacou que uma
interação entre Histonas Deacetilases e Sp1 pode contribuir para a repressão gênica de RECK.
Em tempo, Sasahara e colaboradores (1999) discutem que os mecanismos de
regulação da expressão de RECK podem ser específicos para cada tipo de tumor, com
frequente ativação da região responsiva a Sp1 em seu promotor. De fato, já foi observado que
Sp1 sofre regulação positiva em diversas neoplasias humanas e que esta proteína contribui
para a transformação celular (LOU et al., 2005; KANAI et al., 2006).
RECK também pode sofrer regulação negativa pela proteína LMP-1 do vírus Epstein
Barr, que atua sobre a região responsiva a Sp1 de seu promotor, mimetizando o efeito de Sp1
de inibição da expressão de RECK. Também foi visto que LMP -1 pode levar a ativação da
via de sinalização ERK e que diante do uso de um inibidor desta via, observou-se uma menor
repressão gênica de RECK. Estes achados implicam que proteínas virais podem regular a
expressão de RECK de forma direta e indireta, embora os mecanismos pelos quais os vírus
atuem nestes fenômenos exijam uma observação individual (LIU et al., 2003).
Trabalhos anteriores estabeleceram que TIMP-2 regula a expressão de RECK em
células endoteliais. O tratamento destas células com TIMP-2 levou a indução da expressão de
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RECK. Foi observado que esta indução está associada a níveis reduzidos da proteína Src e
inativação de Rac1, o que resulta em uma inibição da migração celular e prejuízo na
capacidade de deslocamento celular (OH et al., 2006).
Achados recentes demonstram que o RNAm de RECK pode sofrer splicing
alternativo, gerando entre outras uma sequência variante, denominada de isoforma RECK B
(TROMBETTA-LIMA et al., 2015). RECK B codifica uma proteína de massa teórica de
37kDa, na qual a região com atividade de inibição serinoprotease foi perdida e cujo papel
fisiopatológico ainda não foi esclarecido (Figura 2). Por fim, Simizu e colaboradores (2005)
demonstraram ainda que a glicosilação do resíduo específico Asn297 de RECK é essencial
para a sua ação inibitória sobre MMP-9 (SIMIZU et al., 2005).

Figura 2. Representação esquemática das isoformas da proteína RECK. O número de aminoácidos está
identificado acima das barras. A estrutura geral da proteína RECK consiste de uma região hidrofóbica
em ambas as extremidades, cinco repetições de cisteína (6-cys repeat) próxima à região N-terminal, duas
regiões com atividade similar ao fator de crescimento epidermal (EGF-like) localizadas na região central
da proteína e por fim três regiões com atividade de inibição serina-protease (SPI) com a identificação de
motivos de Kazal. A região C-terminal permite a ancoragem do glicosilfosfatidilinositol (GPI anchor) à
membrana celular (adaptado de Takahashi et al., 1998; Noda et al., 2003; Trombetta-Lima et al., 2015).

No estudo realizado anteriormente por nosso grupo foi observado que a expressão de
E7 de HPV16 em queratinócitos primários está associada à diminuição na expressão de
RECK tanto em nível de RNAm quanto da proteína (CARDEAL et al., 2012). Um estudo
recente descreveu que E7 de HPV16 pode induzir a formação de um complexo composto
pelos fatores NFB-p50-p65, ERα, HDAC1 e JARID1B capaz de regular negativamente a
expressão de TLR9 (HASAN et al., 2013). Este complexo quando ligado ao promotor de
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TLR9 reduz a metilação e acetilação de histonas a montante do sítio de início de transcrição
de TLR9, levando à repressão da expressão deste gene. Esta regulação de TLR9 a partir desta
formação de complexo de repressão via E7 foi ainda observada em amostras de pacientes com
tumores cervicais (HASAN et al., 2013).
A partir de uma análise inicial da região promotora de RECK, observamos que o
mesmo apresenta algumas sequências de ligação para NFB, ER, Sp1, HIF1α e E2F entre
outros fatores de regulação de transcrição gênica. A presença de sequências alvo para
proteínas da família E2F no promotor de RECK é de particular interesse devido ao fato que a
atividade destes fatores está alterada em células infectadas por HPV como consequência da
atividade da proteína E7 sobre pRb.
De fato, uma proteína associada à pRb, pRbAp46, foi recentemente identificada como
um fator de regulação de expressão de RECK em um modelo experimental de tumor de
pulmão. Este estudo observou que pRbAp46 é um dos genes alvos regulados positivamente
pela expressão de H-ras com a mutação na Val12. pRbAp46 se mostrou capaz de se ligar à
Histona Deacetilase 1 (HDAC1) e ao fator Sp1 formando um complexo capaz de reprimir o
promotor de RECK (YEH et al., 2015). Em conjunto, as observações descritas acima apoiam
a hipótese de que E7 de HPV16 possa inibir a expressão de RECK através da indução de
complexos repressores na região promotora deste gene. Atualmente, um estudo que analisa o
promotor mínimo e sítios de fatores de transcrição necessários para a regulação da expressão
do gene RECK por E7 de HPV16 está em andamento em nosso grupo.

Papéis fisiopatológicos da proteína RECK
A função de inibição de atividade de serina proteases descrita para RECK é chave para
a regulação de diversos fenômenos fisiológicos incluindo a manutenção estrutural da MEC e a
arquitetura regular de vasos durante a embriogênese. A regulação negativa da expressão de
RECK já foi associada a alguns processos patológicos como artrite reumatoide e neoplasias
(VAN LENT et al., 2005). Em ambos os casos, os dados acumulados evidenciam que este
efeito observado está associado ao aumento de proteólise local e consequente maior
desestruturação tecidual (NODA; TAKAHASHI, 2007).
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O papel fisiológico de RECK inclui sua função essencial no remodelamento tecidual,
através da regulação pós-transcricional de MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP. A função de RECK
é antônima ao papel de MT1-MMP na promoção da maturação da pró enzima MMP-2. Miki e
colaboradores (2007) descreveram que RECK forma um complexo com MT1-MMP que leva
a inibição da sua atividade proteolítica e que esta função supressora de RECK sofre efeito
negativo a partir da perturbação de colesteróis da membrana celular. Eles ainda demonstraram
que RECK interage com CD13/aminopeptidase N e que a internalização/reciclagem tanto de
MT1-MMP quando de CD13 é acelerada na presença de RECK. O mais interessante é que o
mecanismo de internalização destas moléculas parece ser alterado pela interação com a
proteína RECK. Na ausência de RECK, MT1-MMP e CD13 são internalizadas por endocitose
associada à expressão dos marcadores Clatrina ou Caveolina e na presença de RECK a
expressão destes marcadores não é detectada (MIKI et al., 2007a).
A função de RECK é necessária para o desenvolvimento embrionário normal, uma vez
que facilita o remodelamento tecidual ordenado através de seu controle sobre a manutenção
da MEC adjacente aos vasos e ao tubo neural. Esta observação foi fruto de um estudo com
embriões de camundongos deficientes em RECK que mostrou a letalidade desta condição ao
11º dia embrionário, em média. Estes animais apresentaram organogênese interrompida,
angiogênese primitiva e hemorragia abdominal. Desta forma, RECK parece ter maior papel
no estabelecimento angiogênico do que na manutenção da estrutura vascular posterior à sua
formação (OH et al., 2001).
A coordenação da vascularização intracerebral pela proteína RECK em modelo de
zebrafish, envolve a modulação da via canônica de Wnt. O trabalho que descreve esta função
de RECK ainda demonstrou que esta regulação positiva da via de sinalização de Wnt, ativa
em células endoteliais, permite a expressão correta de marcadores moleculares associadas
com a formação da barreira hemato encefálica. Estes autores ainda comentam que em modelo
in vitro de cultivo de células endoteliais, a deleção do gene RECK está associada a uma
redução da capacidade de formação de vasos via regulação negativa de VEGF (ULRICH et
al., 2016).
RECK tem sido apontado como essencial na supressão de dois componentes centrais
no processo metastático, as MMP e a angiogênese tumoral. Alguns estudos descrevem baixos
níveis de expressão relativa de RECK em pelo menos 19 linhagens celulares transformadas e
em diversas neoplasias humanas, em comparação ao tecido normal adjacente. Por outro lado,
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nos tumores onde são detectados níveis elevados da proteína RECK se observa redução na
invasão local, diminuição no número de metástase e um melhor prognóstico global
(TAKAHASHI et al., 1998b; OH et al., 2001; SASAHARA et al., 2002; TAKAGI; SIMIZU;
OSADA, 2009a; ALEXIUS-LINDGREN et al., 2014).
A regulação negativa da expressão de RECK tem sido observada, de maneira
consistente, em linhagens celulares derivadas de tumores e em pacientes com diversos tipos
de tumores malignos (TAKAHASHI et al., 1998b). A baixa expressão de RECK também tem
sido associada a fenótipos característicos de células tronco tumorais em adenocarcinoma
gástrico. Este tipo de tumor apresenta uma frequente regulação negativa da expressão de
RECK e isto parece ser acentuado entre as células tumorais positivas para CD133, uma
molécula associada ao fenótipo de célula tronco tumoral. De forma alternativa, estes autores
observaram que a superexpressão de RECK induz a regulação negativa de outros genes
associados ao perfil de célula tronco tumoral incluindo Sox2, Oct4 e Nanog além de CD133.
Por fim, a superexpressão de RECK leva à supressão da formação e tamanho de esferoides em
ensaios com células tumorais gástricas positivas para CD133, além de reduzir o potencial
tumorigênico destas células in vivo (HONG et al., 2014a).
A expressão de RECK também parece apresentar papel prognóstico para alguns tipos
de tumores incluindo alguns tipos de tumores de mama (NAGINI, 2012). Para este último
caso, a baixa expressão de RECK foi correlacionada à maior capacidade de formação de
vasos, invasão e surgimento de metástases locais e à distância em modelos animais (WALSH
et al., 2015b). O papel prognóstico da expressão de RECK já foi reportado em estudos
realizados em câncer de mama, fígado, nasofaringe, pâncreas, cólon, pulmão e ainda em
melanoma, fibrosarcoma e glioma (TAKAHASHI et al., 1998b; MASUI et al., 2003;
TAKENAKA et al., 2004; TAKEUCHI et al., 2004a; CHEN; TSAI; TSENG, 2012; CHUNG
et al., 2012; ZHANG et al., 2012b; ZHOU et al., 2014; WALSH et al., 2015a). No entanto,
pouco se sabe sobre o potencial terapêutico de RECK em tumores humanos.

Alterações da expressão/atividade de MMP em tumores de colo de útero
A infecção por HPV tem sido associada a diversas alterações na organização e
arquitetura do tecido infectado, incluindo a perda do controle da expressão e atividade das
metaloproteinases da matriz (MMP). Diversos estudos têm sugerido que um dos mecanismos
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de progressão do carcinoma cervical envolve o aumento da expressão e atividade de MMP
pelas células do tecido tumoral e/ou do estroma. Além disso, o aumento da atividade de
degradação de componentes da matriz extracelular (MEC) por ação de MMP tem sido
associado com o crescimento tumoral e metástase neste tecido (ITOH; NAGASE, 2002).
Alterações na atividade proteolítica e consequente degradação de MEC têm sido
descritas em diversos tumores malignos humanos. Em muitos casos foi verificada a
participação de MMP desde os primeiros estágios da tumorigênese (STERNLICHT; WERB,
2001; BAKER; EDWARDS; MURPHY, 2002; EGEBLAD; WERB, 2002). Muitos estudos
também têm demonstrado que as MMP são capazes de regular a função de moléculas que
interagem com o microambiente tumoral, incluindo fatores de crescimento e seus receptores,
citocinas, quimiocinas, receptores de adesão, enzimas e proteoglicanos de membrana
(EGEBLAD; WERB,

2002;

SINGER et

al.,

2002;

MAREEL;

LEROY,

2003;

KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010).
De fato, foi observado que as MMP regulam apoptose e possuem atividade
angiogênica. Por exemplo, MMP-9 tem sido apontada como essencial para a formação de
“nicho metastático” nos tumores malignos (STERNLICHT; WERB, 2001). Ainda, as MMP
são secretadas por diferentes células do microambiente tumoral que incluem o epitélio
transformado, estroma adjacente, células inflamatórias, células endoteliais e fibroblastos
(STERNLICHT; WERB, 2001; KAPLAN et al., 2005). Alguns trabalhos descrevem uma alta
expressão de MMP-2 e MMP-9 em lesões pré-neoplásicas e em câncer do colo do útero e seu
papel no processo de invasão, metástase e recorrência de tumores (DAVIDSON et al., 1999;
BRUMMER et al., 2002; KATO; YAMASHITA; ISHIKAWA, 2002; SHEU et al., 2003;
NASR et al., 2005; BRANCA et al., 2006; RAUVALA et al., 2006; LIBRA et al., 2009; NO
et al., 2009; KAEWPRAG et al., 2013). Neste sentido, foi observado que durante a progressão
tumoral, há um aumento significativo da expressão de MMP por diversas células do
microambiente, incluindo as células neoplásicas.
Sheu e colaboradores (2003) demonstraram que mais de 90% dos carcinomas de
células escamosas de cérvice uterina apresentam alta expressão de MMP-2 e MMP-9.
Enquanto que esta alta expressão somente foi detectada em 13% dos epitélios escamosos
normais (SHEU et al., 2003). Por fim, o nosso grupo também estudou a expressão de MMP-9
em pacientes com lesões CIN ou carcinomas invasivos de colo de útero. Os dados gerados
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apontam para o aumento dos níveis proteicos de MMP-9 nas amostras de carcinoma invasivo
quando comparadas a CIN-1 ou ao tecido cervical normal (DISCACCIATI et al., 2015).
Justificativa
Resultados publicados previamente por nosso grupo mostram que as oncoproteínas E6
e E7 de HPV16 afetam a expressão e atividade tanto de MMP quanto de seus reguladores,
TIMP e RECK (DA SILVA CARDEAL et al., 2006; CARDEAL et al., 2012). Neste estudo
foi mostrado que a expressão conjunta de E6 e E7 de HPV16 induz o aumento da atividade de
MMP-9, ao mesmo tempo em que inibe os níveis de TIMP-2 e RECK. Este foi o primeiro
estudo que demonstrou que as atividades de MMP-9 e RECK podem ser reguladas pelas
oncoproteínas E6 e/ou E7 de HPV em um modelo de queratinócitos primários em cultura
organotípica. Este estudo mostrou ainda que a baixa expressão de RECK também ocorre em
pacientes com lesões de alto grau do colo do útero e câncer cervical, mas não em pacientes
com cervicite (Cardeal et al., 2012). Esta última observação aponta para o possível papel de
marcador de prognóstico da proteína RECK no carcinoma cervical em concordância com os
resultados obtidos para neoplasias em outros tecidos (FURUMOTO et al., 2001; SPAN et al.,
2003; TAKEUCHI et al., 2004b; SONG et al., 2006; VAN DER JAGT et al., 2006).
Resultados obtidos em outros estudos corroboram com estes achados. Por exemplo, foi
apontado anteriormente que células expressando E7 de HPV18 apresentam regulação positiva
de MMP-9 a partir da ativação da via de sinalização MEK/ERK (YOSHIDA et al., 2008).
Ainda, um estudo a partir da linhagem HeLa, onde a oncoproteína E6 foi silenciada com
siRNA específico, observou a regulação positiva de diversos genes, incluindo RECK (MIN et
al., 2009). Os mecanismos pelos quais E6 e E7 podem interferir na expressão de RECK ainda
não estão devidamente caracterizados.
Os tumores de colo de útero apresentam um prognóstico desfavorável com uma taxa
de recidiva e metástase a distância que varia entre 15 a 61% das pacientes (ELIT et al., 2010).
A abordagem terapêutica adotada classicamente para esta neoplasia inclui radioterapia e
quimioterapia, pós-intervenção cirúrgica. Esta lacuna de terapias para câncer de colo de útero
mantém em aberto a definição de um protocolo de tratamento que leve em consideração as
alterações moleculares associadas à infecção persistente pelo HPV e o processo de
transformação celular.
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Um estudo realizado por nosso grupo mostrou que os níveis da proteína RECK
diminuem de maneira progressiva de acordo com o grau de lesões da cérvice uterina. Nesse
estudo observamos que amostras de lesões de baixo grau apresentam maiores níveis de RECK
que lesões de alto grau e câncer invasivo (CARDEAL et al., 2012; DISCACCIATI et al.,
2015). Diante destas observações sugerimos que regulação negativa de RECK pode ser uma
peça chave na história natural do câncer cervical.
Portanto, o presente estudo visa determinar o papel de RECK no processo de
tumorigênese mediado por HPV. Além disso, os dados gerados poderão contribuir a
determinar o valor prognóstico e terapêutico RECK em tumores associados a este vírus.
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Objetivo principal:
 Avaliar o papel da proteína RECK no processo de tumorigênese mediado por HPV.

Objetivos específicos:

 Avaliar o efeito da superexpressão das proteínas RECK e RECK B na capacidade de
invasão, migração, crescimento e proliferação destas linhagens;

 Avaliar a capacidade destas linhagens de gerar tumores em camundongos
imunodeficientes e caracterizar a cinética de crescimento dos tumores obtidos a partir
das diferentes linhagens;

 Caracterizar o infiltrado inflamatório nos tumores obtidos;
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Material e Métodos
Transformação bacteriana
O protocolo de transformação bacteriana utilizado se baseou no choque térmico para a
entrada do plasmídeo de interesse em bactérias competentes da cepa DH5α de Escherichia
coli. A aquisição de competência pelas bactérias se iniciou a partir da cultura de uma alçada
de DH5α (congelada em estoque a -80ºC) em 3ml de meio LB com crescimento overnight em
incubadora refrigerada com agitação (Novatécnica, BRA) a 220rpm e 37ºC e do cultivo de
10% deste volume em 10ml de meio LB fresco durante duas horas. Esta etapa do processo
permitiu que as bactérias em cultura alcançassem o ponto de fase de crescimento denominado
log ou exponencial, quando é aumentada a eficiência de captação e incorporação do
plasmídeo por parte da E. coli por quimiocompetência. A determinação da fase de
crescimento log ocorreu por meio de leitura de densidade ótica de 600nm em
espectrofotômetro com uma alíquota de 1ml da cultura em suspensão em cubeta de
capacidade de 1ml. A cultura de bactérias foi aliquotada de forma que fosse reservado 1,5ml
de cultura para cada vetor utilizado no processo de transformação. Uma vez aliquotada em
microtubos de 1,5 ml as células foram recuperadas por uma centrifugação a 5000rpm por 2
minutos. O sobrenadante foi decartado, o pellet formado pelas células foi ressuspenso em
500µl de Solução I (10 mM MOPS, 10 mM KCl– pH 7,0) e os tubos passaram por nova
centrifugação a 5000rpm por 2 minutos quando se seguiu uma nova etapa de descarte de
sobrenadante e o pellet foi ressuspenso em 500µl de Solução II (100mM MOPS, 10mM KCl,
50mM CaCl2– pH 6.5) e incubado em banho de gelo por 15 minutos. Em seguida, as bactérias
foram centrifugadas a 5000rpm por 2 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi mais uma vez
descartado, o pellet foi ressuspenso em 100µl de Solução II e se adicionou o volume de 3 a
5µl do vetor plasmidial em uso. Esse preparado foi incubado em banho de gelo durante uma
hora e ocorreu o choque térmico a 42ºC durante 2 minutos em placa térmica úmida
ISOTEMP® (ThermoFisher Scientific, EUA). Em seguida, os tubos foram incubados em
banho de gelo durante 5 minutos, 500µl de meio fresco LB foi adicionado e ocorreu a etapa
de recuperação em agitador a 220rpm e 37ºC durante uma hora. Durante este período foram
preparadas as placas de Petri contendo meio LB ágar e o antibiótico de seleção, ampicilina
(75 ug por ml), onde foram semeadas com alça de Drigalski as bactérias que sofreram
transformação com cada vetor utilizado. O cultivo destas bactérias ocorreu em placa invertida
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em estufa ISOTERM® Incubator (Fisher Scientific, EUA) a 37ºC durante 14 a 16 horas para a
formação de colônias monoclonais das bactérias transformadas.

Extração de DNA plasmidial
O procedimento de extração de DNA plasmidial foi realizado utilizando o kit comercial
GenEluteTM HP Plasmid Miniprep kit

(Sigma-Aldrich, EUA), segundo instruções do

fabricante. Resumindo, as bactérias foram cultivadas em meio de cultura LB, recuperadas por
centrifugação e concentradas no menor volume possível de solução de ressuspensão contendo
RNAse A. As células foram rompidas por uma solução de lise alcalina e seu conteúdo
liberado, formando um extrato celular. A lise celular foi interrompida por uma solução de
neutralização e ao extrato celular foi adicionada uma solução de ligação à coluna utilizada
para o isolamento e purificação do DNA plasmidial em uso. Após a lavagem com soluções
contidas no kit comercial, o DNA foi retirado da coluna com uma solução de eluição e
mantido a -20ºC até o seu uso.

Eletroforese em gel de agarose
A integridade do DNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1% em 30 ml de
TAE 1X (Sambrook et al., 1989) e 3,0 μl de corante intercalante GelRed (INVITROGEN,
EUA). A 1 μL de DNA foram adicionados 5 μL de água e 1 μL de tampão de carregamento
6X, sendo toda a mistura aplicada no gel. O tampão de carregamento é composto de 50%
glicerol (V/V), 0,25% azul de bromofenol (P/V) e 0,25% xileno cianol (P/V). A eletroforese
foi realizada por 30 minutos a 5V/cm2 em cuba horizontal (Biorad, EUA). Os fragmentos de
DNA foram visualizados em um transiluminador de luz ultravioleta. As imagens foram
registradas por sistema de foto documentação MultiDoc-ItTM 120 Imaging System (UVP, UK).

Cultura de células
As linhagens celulares derivadas de tumores da cérvice uterina positivos para HPV16
(SiHa e CasKi), HPV18 (HeLa e SW756) e HPV negativa (C33A) foram cultivadas em meio
MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (M10), em estufa úmida, a 37°C, e com
5% de CO2. A linhagem derivada de células renais embrionárias humanas imortalizadas,
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HEK293T, foi cultivada em meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (D10),
em estufa úmida, a 37°C, e com 5% de CO2.

Obtenção de células que superexpressam RECK
Transfecção com o uso de plasmídeos para produção de lentivírus
Para

a

superexpressão

de

RECK

foi

utilizado

o

vetor

lentiviral

p156RRLsinPPCCMVIns3IRESPRC, gentilmente cedido pela Profa. Dra. Mari Cleide
Sogayar (Núcleo de Estudos e Terapias Celular e Molecular - NUCEL, Universidade de São
Paulo). Este vetor foi devidamente caracterizado (Verma, Salk Institute for Biological Studies
– CA, USA; Trombetta-Lima et al., 2015) e daqui por diante será denominado pLV EGFP.

Obtenção de partículas lentivirais
A obtenção de partículas lentivirais foi realizada através de transfecção utilizando
Lipofectamina 3000® (Life Technologies, EUA) de acordo com o protocolo do fabricante,
com modificações, e os plasmídeos de empacotamento p59, p60 e p61 (Naldini et al., 1996).
Para cada vetor utilizado, foram plaqueadas 1x106 células HEK293T em placas de Petri de
100 mm com 10 ml de meio D10 e incubadas por 24 horas a 37°C em atmosfera de 5% de
CO2. Em seguida, foi adicionado às células 12ul de Lipofectamina 3000®, 16ul de p3000
fornecidas pelo fabricante, 2,0 ug de cada plasmídeo p59, p60 e p61 e 2,0 ug do vetor
lentiviral em uso. Após 24 e 48 horas, as culturas foram monitoradas para a eficiência de
transfecção a partir da detecção de sinal EGFP em microscópio de fluorescência (EVOS®FL,
AMG, EUA). Após 48 e 72 horas da transfecção os sobrenandantes contendo os lentivírus
foram coletados e conservados a -80ºC até o momento da infecção.

Infecção das linhagens tumorais a partir de lentivírus
A infecção foi realizada a partir de 2,5x104 células, das linhagens HeLa, SiHa,
SW756, CasKi e C33, semeadas em placas de cultivo de 96 poços com 200µl de meio M10 e
incubadas por 24 horas a 37°C em atmosfera de 5% de CO2. A infecção foi realizada com
200µl de sobrenadante contendo lentivírus e adição de polibreno (4µg/ml) (Sigma-Aldrich,
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EUA). Após 24 horas o meio foi substituído por 200µl de meio M10 fresco. A eficiência de
infecção foi monitorada após 24 e 48 horas, a partir da detecção de sinal de EGFP em
microscópio de fluorescência (EVOS®FL, AMG, EUA). As culturas foram expandidas e
estocadas em criotubos em nitrogênio líquido até o momento de re-cultivo e citometria de
fluxo.

Obtenção de células expressando RECK através de FACS (Fluorescenceactivated cell sorting)
Anterior ao FACS foi realizada a citometria de fluxo para verificar a presença de uma
subpopulação de células transduzidas, cuja intensidade de emissão de fluorescência no
espectro de FITC fosse distinguível da emissão de autofluorescência das células parentais.
Adotamos o critério sistemático de que esta diferença de intensidade deveria ser de pelo
menos uma ordem de grandeza.
Após sorting associado à máscara de pureza com alta estringência, as células
consideradas EGFP+ foram reservadas em tubos de ensaio Falcon de 15ml, contendo 5ml de
meio M10 adicionado de antibiótico penicilina/streptavidina (10 vezes concentrado – 10X), e
mantidas em gelo até o replaqueamento em placas de seis poços. Estas células foram
cultivadas por 24 horas em meio contendo antibiótico 10X para garantir que as mesmas não
foram contaminadas por manipulação no momento da separação. É válido ressaltar que, além
do equipamento de FACS utilizado (BD FACSAria™ II U, EUA) ter padrão asséptico, a sala
de realização de FACS é uma “sala limpa/estéril” esterilizada sistematicamente com radiação
ultravioleta.

Análise de expressão protéica: Western blot

A extração de proteínas das culturas celulares em monocamada e dos tumores gerados
em animais foi realizada mediante lise celular em tampão hipotônico RIPA (150 mM NaCl,
50mM Tris HCl – pH 7,5, 0,5% NP-40, 0,1mM EDTA) suplementado de inibidores de
protease (Complete Mini, Roche Diagnostics) e posterior separação da fração proteica por
centrifugação a 4°C. A concentração proteica foi determinada pelo método de Bradford (BioRad, EUA), com uso de curva padrão de albumina (BSA).
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As amostras de proteína purificadas foram submetidas à eletroforese em gel de
poliacrilamida SDS-PAGE 10% com o uso do sistema mini-Protean II Cell (Bio-Rad, EUA).
As amostras eletrotransferidas para uma membrana de difluoreto de polivinilideno (PVDF,
Hybond-P, Amersham, EUA) foram analisadas na presença de anticorpos específicos para
proteínas RECK (110kDa, Cell Signalling, diluição 1:1000 ou BD, diluição 1:2500) e
Tubulina (55kDa, Sigma-Aldrich, diluição 1:10000). Após incubação com anticorpo
secundário pertinente, a revelação foi feita em filmes radiográficos por quimioluminiscência
utilizando o kit ECL (Amersham, EUA).

Ensaio clonogênico
Células das linhagens SiHa, SW756 e C33A transduzidas com os vetores lentivirais
para a superexpressão de RECK e seus controles foram semeadas em triplicatas em placas de
6 poços (100 células/poço). As células foram cultivadas em meio M10 por 15 dias em estufa
úmida a 37°C com atmosfera de 5% de CO2. Após este período as colônias foram fixadas com
solução de etanol 70% (Merck Millipore, Darmstadt, Germany), coradas com 0,5% de cristal
violeta (ThermoFisher, Waltham, MA, EUA) em solução de 10% de etanol e contadas.

Ensaio clonogênico em soft ágar
Para análise do crescimento independente de ancoragem, 250 células das linhagens
SiHa, SW756 e C33A transduzidas com os vetores lentivirais para a superexpressão de RECK
e seus controles foram suspensas em 500μL de meio M10 com 0,6% de agarose e semeadas
numa placa de 24 poços preparada com 500μL de agarose 1% e, após incubação de uma hora
em temperatura ambiente, coberta com meio M10. O meio de cultura foi substituído a cada 72
horas e após 30 dias foi adicionado 50μL de MTT 5mg/ml (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide) em cada poço para a coloração e contagem das colônias.

Cinética de crescimento
Células das linhagens SiHa, SW756 e C33A transduzidas com os vetores lentivirais
para a superexpressão de RECK e seus controles foram semeadas em placas de 24 poços
(10000 células / poço), acrescidas de 1ml de meio M10 e cultivadas de 1 a 8 dias em estufa
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úmida a 37°C com atmosfera de 5% de CO2. A proliferação celular foi avaliada a cada 24
horas, pela contagem celular em triplicata, utilizando-se o hemocitômetro.

Capacidade de migração em câmara e de invasão em Matrigel.
Células das linhagens SiHa, SW756 e C33A transduzidas com os vetores lentivirais
para a superexpressão de RECK e seus controles foram ressuspensas em meio MEM e
adicionadas nos compartimentos superiores dos Transwells (50000 células / câmara). Na
câmara inferior do Transwell foi adicionado M10 para atração quimiotática, seguido da
incubação das placas por 12h a 37ºC. A capacidade de migração das linhagens celulares foi
avaliada através da capacidade destas células transporem uma barreira de poros de 8μm
(Corning Incorporated, EUA). Após lavagem e fixação das porções inferiores dos Transwells,
as células restantes sobre a camada superior da barreira foram removidas. As células que
migraram através dos poros da barreira foram fixadas com solução de 70% de etanol (Merck
Millipore, Darmstadt, Germany), coradas com 0,5% de cristal violeta (Fisher, Waltham, MA,
EUA) em solução de 10% de etanol e contadas.
De maneira semelhante, a capacidade invasiva das linhagens celulares estudadas foi
avaliada através da capacidade destas células transporem uma barreira de Matrigel® (BD
Biosciences, EUA) gelificado sobre placas Transwell de poros de 8μm (Corning Incorporated,
EUA). As células foram processadas da mesma forma que no ensaio de migração em câmara,
acima.

Capacidade de formação de esferoides tumorais
Para a geração dos esferoides de SiHa, SW756 e C33A transduzidas com os vetores
lentivirais para a superexpressão de RECK e seus controles, foram cultivadas 5 x 103 ou 15 x
103 células sobre uma cama de 1% agarose em PBS em placas de 96 poços por sete dias em
meio M10. O meio de cultura foi renovado a cada 48h e a formação de esferóide foi
monitorada ao fim do ensaio, a partir da detecção de sinal de EGFP em microscópio de
fluorescência (EVOS®FL, AMG, EUA). A proliferação e a viabilidade celular foi avaliada
após este período, pela contagem celular em triplicata com o corante Azul de Tripan 1:10,
utilizando-se o hemocitômetro.
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Medida da capacidade das linhagens que superexpressam RECK de gerar tumores em
camundongos imunodeficientes
Cinética de crescimento tumoral em camundongos nude
Todos os experimentos envolvendo camundongos foram realizados em condições
livres de patógenos específicos no Biotério de Camundongos Isogênicos de Departamento de
Imunologia. Todos os experimentos em modelo animal foram realizados sob supervisão e
treinamento pela profª Ana Paula Lepique (Departamento de Imunologia, ICB/USP).
Para avaliação da cinética de crescimento de tumores com superexpressão de RECK,
2x106 células da linhagem SiHa controle e com superexpressão de RECK foram injetadas s.c.
nos flancos dorsais de camundongos fêmeas da linhagem nude (dez animais por grupo). Este
projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA; protocolo número
138, folha 13 do livro 03) do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A partir do trigésimo
dia após a injeção, os tumores foram avaliados a cada dois dias. O volume tumoral foi
calculado utilizando-se a fórmula V=D*d2/2, onde V é volume tumoral, D é o maior diâmetro
medido e d o menor diâmetro medido. Quando o volume tumoral alcançou 500mm3, os
animais foram sacrificados por aprofundamento da anestesia. Os tumores foram coletados
imediatamente e processados convenientemente para os diferentes tipos de análises.

Análise de populações celulares intratumorais por citometria de fluxo
O material tumoral extraído foi medido com paquímetro, mantido em solução Hank
(15mmol/L HEPES – pH 7.4, 0.5U/mL DNase (Worthington, EUA) e 5% de soro fetal
bovino) e fragmentado mecanicamente com um bisturi estéril. A suspensão de células foi
obtida a partir de dissociação dos fragmentos de massa tumoral com colagenase I (0,5mg/mL)
em um agitador térmico à 37ºC (Thermomixer – Eppendorf, EUA). Em seguida, as células
foram filtradas com filtro de 70µm, contadas em câmara de Neubauer e marcadas com os
anticorpos primários específicos para cada molécula de superfície sob investigação. Pelo
menos 1x106 células suspensas foram marcadas com os anticorpos específicos descritos na
Tabela 01.
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Tabela 1. Descrição dos anticorpos utilizados na citometria de fluxo.

Especificidade do anticorpo

Clone

Fluoróforo

Origem

CD31

ZEH01

APC-Cy7

R&D Systems

CD45.2

104

APC

BD Biosciences

Ly6C

HK1.4

PE

eBiosciences

Ly6G

1A8

PE-Cy7

BD Biosciences

F4/80

BM8

PE-Cy5

eBiosciences

CD49b

DX5

APC-Cy7

BD Biosciences

A fixação das células previamente marcadas e a avaliação do contéudo de DNA para
análise do ciclo celular com o uso de DAPI foi realizada como descrito anteriormente
(Gordon et al., 2003). As células foram fixadas em solução 1% de formaldeído fresca
overnight e, após lavagens com solução salina (PBS 1X), foram marcadas com DAPI 1:500
por 30 minutos ao resguardo da luz. A aquisição de dados de citometria de fluxo foi realizada
em FACScalibur, com o software CellQuest (BD Biosciences, EUA). A análise de dados foi
realizada pelo software FlowJo (Tree Star, EUA).

Análise estatística
Os experimentos in vitro foram analisados pelo teste não paramétrico Mann-Whitney e
as análises por citometria de fluxo foram comparados pelo teste Kruskal-Wallis. As análises
de diferenças de volume tumoral entre os grupos foram realizadas com o teste de Wilcoxon.
Todas as análises estatísticas foram realizadas com GraphPad Prism versão 5.00 para
Windows (GraphPad Software, La Jolla, Califórnia, EUA).

Análise de expressão global de conjuntos de dados (datasets) da plataforma GEO
Os conjuntos de dados de expressão de amostras clínicas de colo de útero
denominados GSE7803, GSE9750, GSE51993, GSE75132, GSE39001, GSE26511,
GSE3578 foram recuperados a partir da plataforma online Gene Expression Omnibus (GEO
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo). As análises estatísticas foram realizadas com GraphPad
Prism versão 5.00 para Windows (GraphPad Software, La Jolla, Califórnia, EUA). Foi
realizada a análise de One-way ANOVA com teste de Kruskal-Wallis para comparar os
grupos de dados dentro de cada conjunto. Todos os testes estatísticos utilizados foram
bicaudais. Todos os conjuntos de dados foram analisados em relação aos possíveis valores
discrepantes (outliers) utilizando o site https://graphpad.com/quickcalcs/grubbs1/. Foi
considerado estatisticamente significativo todo valor de p inferior a 0,05.
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Resultados

Aquisição de células puras positivas para a marcação de EGFP por FACS
A obtenção de partículas lentivirais com os vetores lentivirais pLVEGFP, pLVRECK,
pLVRECKB e a transdução das linhagens SiHa, HeLa, C33A, SW756 e CasKi foi realizado
conforme descrito na seção anterior. Em seguida, foi realizado o FACS com nozzle de 70 µm
e adotado como critério uma máscara de pureza single cell. A voltagem aplicada para cada
etapa de FACS foi anotada e a (i) aquisição de dados de morfologia (tamanho e
granulosidade), (ii) viabilidade e (iii) qualidade de dissociação das células (single cells) foi
realizada com pelo menos 50000 eventos. No total, foram realizadas três etapas seriadas de
FACS para enriquecimento e purificação de células EGFP+ dissociadas a partir da cultura das
linhagens transduzidas. As linhagens transduzidas e as linhagens parentais foram comparadas
por citometria de fluxo como forma de controle de autofluorescência da etapa de FACS. Os
resultados obtidos estão representados na Tabela 2, que mostra a eficiência geral do
procedimento.
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Tabela 2. Determinação do enriquecimento da população de células dissociadas EGFP+ das linhagens SiHa,
HeLa, C33A, SW756 e CasKi por citometria de fluxo com leitura de fluorescência no espectro FITC.

Linhagem
SiHa pLVEGFP
SiHa pLVRECK
SiHa pLVRECKB
HeLa pLVEGFP
HeLa pLVRECK
HeLa pLVRECKB
C33A pLVEGFP
C33A pLVRECK
C33A pLVRECKB
SW756 pLVEGFP
SW756 pLVRECK
SW756 pLVRECKB
CasKi pLVEGFP
CasKi pLVRECK
CasKi pLVRECKB

Eficiência da primeira

Eficiência da terceira

etapa de FACS (%)

etapa de FACS (%)

1,6
5,4
43,5
0,1
0,1
4,5
0,6
0,4
43,9
46.7
4.4
49.7
65.8
6.6
56.1

80,0
96,2
94,1
95,6
40,5
95,3
79,3
84,2
91.1
90.5
92.1
89.8
92.9
40.2
95.3

Os dados sobre a eficiência de transdução e de FACS mostram que existe uma grande
variação nos resultados obtidos para as diferentes linhagens utilizadas (Tabela 2). De maneira
consistente, a maior eficiência de transdução foi observada para as linhagens SiHa e SW756 e
isto foi refletido pelo enriquecimento obtido após três procedimentos de FACS. Obteve-se
ainda uma eficiência satisfatória para C33A, intermediária para CasKi e uma eficiência muito
baixa para HeLa. Observamos que o rendimento aparente da transdução com o vetor de
superexpressão da isoforma RECK B foi muito superior aos demais em todas as linhagens
utilizadas, embora também muito baixo em HeLa. Em tempo, as linhagens transduzidas de
HeLa e CasKi não foram incluídas nas análises seguintes diante da baixa eficiência de
enriquecimento de células EGFP+ após diversas etapas de FACS.

Detecção de proteínas RECK por Western blot
Uma vez tendo estabelecidas as culturas e estoques de células SiHa, SW756 e C33A
EGFP+ enriquecidas em nosso laboratório, realizamos ensaios de Western blotting (WB) para
confirmar a superexpressão de RECK exógena via transdução com os vetores pLVXEGFP. A
obtenção dos extratos proteicos, a quantificação de proteínas totais, a eletroforese em gel
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SDS-PAGE seguida de imunomarcação para as proteínas RECK e Tubulina com anticorpos
específicos foram realizados conforme como descrito em Material e Métodos. Os resultados
obtidos são apresentados na Figura 3. A partir destes dados foi confirmada a superexpressão
da proteína RECK nas linhagens SiHa SW756 e C33A. A marcação para RECK está de
acordo com a massa esperada para esta proteína (RECK ≈110kDa; Tubulina ≈55kDa).

Figura 3. Validação da superexpressão da proteína RECK nas linhagens SiHa, SW756 e C33A. A
superexpressão de RECK foi verificada por Western blot em extratos totais de células das linhagens SiHa,
SW756 e C33A nas diferentes condições investigadas. Sessenta microgramas de proteínas totais foram
submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida 10% na presença de SDS (ou a SDS-PAGE) seguido de
imunomarcação para as proteínas RECK e Tubulina com anticorpos específicos. E: Células transduzidas
com pLVEGFP; R: Células transduzidas com pLVRECK.

Análise do efeito da superexpressão de RECK na cinética de crescimento das
linhagens tumorais SiHa, SW756 e C33A

Como descrito na seção Materiais e Métodos, foram realizados ensaios in vitro com o
objetivo de compreender se a superexpressão de RECK afeta o potencial tumorigênico de
células SiHa, SW756 e C33A. Como primeiro parâmetro, avaliamos a cinética de proliferação
das células das linhagens utilizadas em face da superexpressão de RECK como descrito na
seção anterior. A cinética de crescimento de nenhuma das linhagens analisadas sofreu
alterações diante da superexpressão de RECK ou RECK B em oito dias de observação em
intervalos de 24 horas, como demonstrado na Figura 4.
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Figura 4. Análise do efeito da superexpressão de RECK na cinética de crescimento das linhagens tumorais
SiHa, SW756 e C33A. O ensaio de cinética de crescimento foi realizado a partir da semeadura de 1 x 10 4
células de cada linhagem em placas de 24 poços mantidas em cultura em estufa úmida a 37ºC por 8 dias. A
contagem de cada linhagem foi realizada em triplicata com o uso de hemocitômetro a cada 24 horas de
cultura.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na capacidade de formação de
colônias, de migração em câmara e de invasão em câmara de Matrigel® das linhagens
tumorais SiHa, SW756 e C33A

Com o intuito de continuar a verificar o efeito da superexpressão de RECK no
potencial tumorigênico das linhagens celulares estudadas, realizamos ensaios de formação de
colônias, de migração em câmara e de invasão em câmara de Matrigel®. As condições dos
ensaios foram descritas anteriormente. A capacidade de formação de colônia de nenhuma das
linhagens analisadas sofreu alterações diante da superexpressão de RECK ou RECK B, com
exceção do aumento do potencial clonogênico de SW756 RECK B em comparação com seu
controle EGFP (p= 0,0267) (Figura 5A).
Em relação à análise de migração em câmara, a superexpressão de RECK gerou uma
redução da capacidade de migração de SiHa (p= 0,0009), mas não de SW756 ou C33A. Por
outro lado, a superexpressão de RECK B levou a redução da migração de células SiHa (p=
0,0024) e ao aumento da migração de células C33A (p= 0,0022), mas não gerou alteração na
migração de células SW756 (Figura 5B).
Os resultados do ensaio de invasão mostram claramente que a superexpressão de
RECK está associada à perda da capacidade invasiva de SiHa (p= 0,0262), SW756 (p=
0,0023) e C33A (p= 0,0353). Novamente, a superexpressão de RECK B apresentou resultados
conflitantes nas diferentes linhagens estudadas. No caso da linhagem SW756, a
superexpressão de RECK B levou à redução da sua capacidade de invasão (p= 0,0338),
enquanto que as células C33A RECK B apresentaram maior capacidade de invasão quando
comparado ao seu controle (p= 0,0025) e as células SiHa não apresentaram diferença no seu
potencial invasivo (Figura 5C).
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Figura 5. Análise do efeito da superexpressão de RECK na capacidade de formação de colônias, migração e
invasão em câmara das linhagens tumorais SiHa, SW756 e C33A. A. O ensaio clonogênico foi realizado a
partir da semeadura de 1 x 102 células de cada linhagem em placas de 60 mm e mantidas em cultura em
estufa úmida a 37ºC por pelo menos 15 dias. Os ensaios de migração (B) e invasão (C) foram realizados a
partir da semeadura de 5 x 104 células de cada linhagem em câmaras posicionadas sobre poços de placas
de 24 poços e mantidas em cultura em estufa úmida a 37ºC por 36h. Para o ensaio de invasão o fundo das
câmaras era recoberto com Matrigel ®. Após este período as colônias foram fixadas com solução de etanol
70% (Merck Millipore, Darmstadt, Germany), coradas com 0,5% de cristal violeta (Fisher, Waltham,
MA) em solução de etanol 10%, e contadas. Os resultados são apresentados como porcentagem relativa ao
respectivo controle (células transduzidas apenas com o vetor pLVEGFP).
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na capacidade de formação de colônias
independente de ancoragem e na formação de esferóides das linhagens tumorais SiHa,
SW756 e C33A

A segunda fase de análises in vitro do efeito da superexpressão de RECK sobre o
potencial tumorigênico das linhagens tumorais estudadas incluiu ensaios de cultura celular em
diferentes modelos 3D. Desta forma, fomos capazes de avaliar se a superexpressão de RECK
poderia impactar

(i)

no estabelecimento

de colônias

e/ou

esferas

ou (ii) na

proliferação/viabilidade de células cultivadas independente de ancoragem.
No primeiro modelo de cultivo, realizamos o plaqueamento das células tumorais
transduzidas em placas recobertas com 1% de agarose em M10. As células foram
ressuspensas em agarose 0,6% em M10, semeadas sobre agarose 1% solidificada e o cultivo
foi mantido por até 30 dias para observação da formação de colônias a partir de células
isoladas na matriz de agarose. A superexpressão de RECK levou a uma redução importante na
capacidade de formação de colônias independente de ancoragem de SiHa (p= 0,0003), SW756
(p= 0,0381) e C33A (p= 0,0135). De forma interessante, a superexpressão de RECK B levou
a resultados semelhantes para este ensaio para SiHa (p= 0,0035) e SW756 (0,0192), mas não
para C33A (Figura 6A).
Ainda, o segundo modelo de cultivo independente de ancoragem foi realizado a partir
do protocolo de formação de esferoides para avaliar o efeito da superexpressão de RECK (i)
no número de células e (ii) na viabilidade destas células tumorais. Para tal, realizamos o
plaqueamento das células tumorais transduzidas em placas com fundo U recobertas com
agarose 1%. As células foram semeadas sobre a agarose solidificada, sedimentadas no fundo
da placa por centrifugação e o cultivo foi mantido por sete dias para observação da formação
de esferoide sólido independente de ancoragem. Observamos um efeito consistente de
redução do número de células nos esferoides gerados a partir de células SiHa (RECK – p=
0,0159; RECK B – p= 0,0317) e SW756 (RECK – p= 0,0119; RECK B – p= 0,0195)
superexpressando RECK ou RECK B em relação aos seus controles, mas não para C33A
(Figura 6B). Por fim, a viabilidade das células semeadas para a formação de esferóides se
mostrou reduzida somente para SW756 RECK quando comparada ao seu controle EGFP (p=
0,0358), mas não para SiHa ou C33A (Figura 6C).
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Figura 6. Análise do efeito da superexpressão de RECK na capacidade de crescimento independente de
ancoragem e de formação de esferoides das linhagens tumorais SiHa, SW756 e C33A. A. O ensaio de formação
de colônia independente de ancoragem foi realizado a partir da semeadura de 2,5 x 10 2 células de cada
linhagem em agarose 0,6% em placas de 24 poços recobertas com agarose 1% e mantidas em cultura em
estufa úmida a 37ºC por pelo menos 30 dias. Ao final do experimento, as colônias foram coradas com 50 µl
de MTT 1mg/ml (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) por três horas em estufa
úmida a 37ºC. B e C. O ensaio de formação de esferoides foi realizado a partir da semeadura de 5 x 10 4
células de cada linhagem em placas de 96 poços com fundo U recobertas com agarose 1% e mantidas em
cultura em estufa úmida a 37ºC por 7 dias. Ao final deste período, o número de células por esferoide (B) e
sua viabilidade (C) foram determinados mediante o uso do corante Azul de Tripan 1:10 e contagem
manual com o uso de hemocitômetro de cada linhagem em triplicata.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK no estabelecimento tumoral e na
cinética de crescimento tumoral em camundongos nude injetados com células das linhagens
tumorais SiHa, SW756 e C33A

Na etapa seguinte etapa foi analisado o efeito da superexpressão da proteína RECK no
estabelecimento tumoral das linhagens analisadas em camundongos nude. Para isto, 2 x 106
células foram injetadas no flanco de pelo menos dez animais por grupo (Tabela 3). Os animais
foram avaliados a partir do quinto dia após a injeção s.c. das células. O tempo de
estabelecimento tumoral foi definido pelo intervalo entre a injeção das células e o surgimento
de tumores mensuráveis com paquímetro. Desta forma, observamos que a superexpressão de
RECK levou a um atraso significativo no tempo de estabelecimento de todas as linhagens
avaliadas conforme descrito na Tabela 3 e na Figura 7A, B e C. A razão de chances de
estabelecimento tumoral para as linhagens transduzidas com pLVEGFP foi de 13,92 vezes
maior para SiHa, 15,75 vezes maior para SW756 e de 3,535 vezes maior para C33A do que
para as linhagens transduzidas com RECK.

Tabela 3. Análise do efeito da superexpressão de RECK sobre o tempo de estabelecimento tumoral após a
injeção s.c. de células tumorais em camundongos nude.

De maneira interessante, o efeito mais contundente da superexpressão de RECK sobre
o estabelecimento de tumores foi observado para animais injetados com células C33A (Figura
7C). De fato, 50% dos animais injetados com células C33A transduzidas com pLVRECK não
desenvolveram tumores durante o período de observação de 150 dias após a injeção dos
animais. É digno de nota que não observamos alterações de proliferação ou viabilidade de
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células C33A que superexpressam RECK em cultura em monocamada (Figura 4C) ou no
momento da injeção dos animais, quando aplicamos o controle de qualidade de viabilidade
acima de 95% para todas as células utilizadas.

Figura 7. Análise do efeito da superexpressão de RECK no estabelecimento e na cinética de crescimento
tumoral de células SiHa, SW756 e C33A em camundongos nude. Para determinar o efeito da superexpressão
de RECK no estabelecimento de tumores de células SiHa (A), SW756 (B) e C33A (C), 2x106 células foram
injetadas s.c. no flanco direito em camundongos nude. Os tumores foram considerados estabelecidos a
partir do dia de medida em que estes se tornaram mensuráveis. O volume tumoral foi obtido a partir da
medida por paquímetro por pelo menos 150 dias, de acordo com a cinética de crescimento dos grupos e da
chegada ao desfecho de volume tumoral de 500 mm3. A análise estatística foi realizada com o uso do teste
Log-rank (Mantel-Cox) no software GraphPad Prism 5.0.
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Diante desta primeira observação, seguimos com a avaliação do efeito da
superexpressão de RECK sobre o crescimento dos tumores. Este crescimento foi definido a
partir das medidas adquiridas no período após o estabelecimento tumoral até o momento em
que estes tumores alcançaram o desfecho de 500 mm3. Novamente, observamos que a
superexpressão de RECK atrasou o tempo mediano de crescimento de tumores estabelecidos
de SiHa (p= 0,002) (Figura 8A). O mesmo não foi verdadeiro para o crescimento tumoral das
linhagens SW756 e C33A (Figura 8B e C).
De maneira inédita, observamos a regressão tumoral em 50% dos animais (n=4)
injetados com células SW756 superexpressando RECK. Os tumores destes animais foram
considerados estabelecidos, uma vez que se tornaram mensuráveis (Figura 7B), e ao longo do
período de observação apresentaram redução de volume tumoral progressiva e se tornaram
indetectáveis mesmo 150 dias após a injeção. Desta forma, a Figura 8B conta somente com os
dados de crescimento tumoral dos animais que não apresentaram regressão tumoral. Embora
exista uma tendência de atraso do crescimento tumoral de SW756 transduzida com
pLVRECK em relação ao seu controle, esta diferença não foi considerada estatisticamente
significativa (p= 0,0736).
Observamos ainda que, independente do efeito da superexpressão de RECK sobre o
estabelecimento tumoral de C33A, o crescimento de tumores derivados de células C33A que
superexpressam RECK não é diferente em relação ao seu controle. Desta forma, pudemos
concluir que o efeito da superexpressão de RECK no potencial tumorigênico de C33A parece
se restringir ao estabelecimento tumoral, mas não ao seu crescimento (Figura 8C).
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Figura 8. Análise do efeito da superexpressão de RECK na capacidade de crescimento tumoral de células SiHa,
SW756 e C33A em camundongos nude. A, B e C. A partir da aquisição sistemática de medidas dos tumores
ao longo do tempo, a cinética de crescimento tumoral foi determinada a partir do tempo que os tumores
mensuráveis levaram para alcançar o volume tumoral de 500 mm3. O volume tumoral foi obtido a partir
da medida por paquímetro por pelo menos 150 dias, de acordo com a cinética de crescimento dos grupos e
da chegada ao desfecho de volume tumoral de 500 mm3.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na sobrevida global e no volume
tumoral de camundongos nude injetados com células das linhagens tumorais SiHa, SW756 e
C33A

Ainda durante o ensaio de crescimento tumoral em camundongos nude, avaliamos o
potencial efeito da superexpressão de RECK na sobrevida global de animais com tumores
SiHa, SW756 e C33A. Para tal, os animais foram avaliados por até 150 dias após a injeção
s.c. dos animais. A sobrevida dos animais foi determinada pela chegada do volume tumoral ao
desfecho de 500 mm3 de acordo com o volume limite estabelecido pelo Comitê de Ética para
Uso de Animais (CEUA). Desta forma, observamos que a superexpressão de RECK levou a
um aumento significativo na sobrevida global dos animais injetados com células de todas as
linhagens tumorais avaliadas conforme descrito na Tabela 4 e na Figura 9A, B e C. A razão de
chance de menor sobrevida dos animais injetados com células transduzidas com pLVEGFP
foi de 24 vezes maior para SiHa, 11,04 vezes maior para SW756 e de 3,077 vezes maior para
C33A do que para as linhagens transduzidas com RECK.
Tabela 4. Análise do efeito da superexpressão de RECK na sobrevida de animais injetados s.c. com células
tumorais em camundongos nude.
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Figura 9. Análise do efeito da superexpressão de RECK na sobrevida global dos camundongos nude injetados
com células SiHa, SW756 e C33A. A, B e C. Para determinar o efeito da superexpressão de RECK na
sobrevida global dos animais com tumores SiHa, SW756 e C33A, 2x106 células foram injetadas s.c. no
flanco direito em camundongos nude. A aquisição sistemática de medidas dos tumores foi realizada até o
momento em que os tumores alcançavam o volume tumoral de 500 mm 3 ou até 150 dias após a injeção. A
análise estatística foi realizada com o uso do teste Log-rank (Mantel-Cox) no software GraphPad Prism
5.0.

Em um segundo experimento, os animais foram submetidos ao mesmo protocolo de
injeção s.c. de células SiHa, SW756 e C33A. O desfecho deste ensaio foi determinado a partir
do momento que os tumores de pelo menos um dos grupos de animais alcançou o volume de
500 mm3. Desta forma, fomos capazes de observar a diferença significativa no volume
tumoral entre os grupos SiHa RECK (p= 0,0079) e SW756 RECK (p< 0,0001) e seus
respectivos controles (Figura 10A e B). Não houve diferença no volume tumoral de C33A
entre os grupos RECK e EGFP (Figura 10C). Este experimento nos permitiu visualizar que o

60

efeito da superexpresseão de RECK no atraso do estabelecimento e crescimento tumoral de
SiHa e SW756 impactou em última forma no volume destes tumores, diferente do observado
para C33A.

Figura 10. Análise do efeito da superexpressão de RECK no volume tumoral dos camundongos nude injetados
s.c. com células SiHa, SW756 e C33A. A, B e C. A partir de um novo grupo de animais injetados com as
células tumorais, o volume tumoral foi determinado no momento em que os tumores do grupo controle
alcançaram o volume de desfecho de 500 mm3. Os tumores foram extraídos, medidos com paquímetro,
fotografados e processados para uso posterior em ensaios de detecção de proteínas, análise histológica ou
citometria de fluxo.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na frequência e viabilidade de células
tumorais em camundongos nude

Este segundo experimento de injeção de células SiHa, SW756 e C33A s.c. em
camundongos nude ainda permitiu a análise de populações intratumorais a partir da
dissociação das células da massa tumoral, seguida de imunomarcação e citometria de fluxo.
Em tempo, as células imunomarcadas foram ainda fixadas e coradas com DAPI para a
avaliação do ciclo celular de cada população intratumoral.
Primeiramente, analisamos o efeito da superexpressão de RECK sobre a frequência de
células tumorais (EGFP+) em tumores derivados de células SiHa, SW756 e C33A.
Observamos uma redução da frequência de células EGFP+ em tumores SiHa RECK
(p<0,001) e SW756 RECK (p<0,001) em relação aos seus controles (Figura 11A). Por outro
lado, não houve alteração da frequência de células tumorais nos tumores C33A RECK em
relação ao seu controle (Figura 11A). De maneira geral, a superexpressão de RECK não
afetou o ciclo celular das células tumorais com exceção do aumento de células SW756 RECK
na fase Sub G1 em comparação ao seu controle (p< 0,001) (Figura 11B, C e D).
Ainda, é interessante apontar que houve concordância entre os resultados de
viabilidade celular do ensaio de esferoides e do ensaio in vivo (Figura 6C vs. Figura 11C).
Embora a metodologia para avaliação da viabilidade celular seja diferente entre os
experimentos, em ambos os casos observamos uma redução da viabilidade de células SW756
que superexpressam RECK em comparação com o seu controle (Figura 11C). A observação
de que a superexpressão de RECK exerce efeito sobre a viabilidade de células SW756 em
modelos de cultivo 3D e in vivo é intrigante, uma vez que tempo de proliferação destas células
não se mostrou reduzida em cultivo em monocamada (Figura 4B).
Estes resultados apontam que a frequência reduzida de células EGFP+ viáveis nos
tumores SiHa RECK e SW756 RECK pode justificar os resultados anteriores de (i) atraso de
estabelecimento, (ii) atraso de crescimento tumoral e (iii) redução no volume tumoral, quando
comparado aos seus controles. Todavia, o mecanismo pelo qual estes eventos ocorrem ainda é
uma pergunta em aberto deste projeto.
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Figura 11. Identificação da população de células tumorais e seu conteúdo de DNA a partir do uso de DAPI
seguido de citometria de fluxo. Para as análises por citometria de fluxo foram utilizadas frações de tumores
de pelo menos três animais de cada grupo. Em todos os casos foram adquiridos pelo menos 1x10 5
células/eventos. A. A detecção da emissão de fluorescência de EGFP foi utilizada para identificar a
população de células tumorais e sua frequência dentro das populações de células intratumorais. B, C e D.
A determinação do conteúdo de DNA destas células com o uso do corante DAPI permitiu a avaliação da
sua viabilidade e fases do ciclo celular. Este ensaio contou com a aquisição de pelo menos 20000 eventos
durante a citometria de fluxo. A análise estatística foi realizada com o uso do teste Kruskal-Wallis no
software GraphPad Prism 5.0.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na frequência e viabilidade de células
endoteliais em camundongos nude

Diante da função de RECK sobre a organização e desenvolvimento de vasos
sanguíneos já descrita na literatura, seguimos com a avaliação do efeito da superexpressão de
RECK sobre a frequência e viabilidade de células endoteliais (CD31+) intratumorais em
animais injetados s.c. com células SiHa, SW756 e C33A. A superexpressão de RECK afetou
de maneira significativa a frequência de células endoteliais (CD31+) intratumorais em
tumores SiHa (p< 0,05) e SW756 (p< 0,001), mas não C33A. A frequência de células
endoteliais em tumores SiHa RECK e SW756 RECK foi reduzida em pelo menos 50% em
comparação com seus controles (Figura 12A). A análise do ciclo celular de células endoteliais
de tumores derivados de SiHa RECK e SW756 RECK demonstraram que a redução da sua
frequência é acompanhada da redução da viabilidade desta população de células. Houve um
aumento de células endoteliais de tumores SiHa RECK (p< 0,001) e SW756 RECK (p<
0,001) na fase Sub G1 em comparação aos seus respectivos controles (Figura 12B, C). Mais
uma vez, não observamos alteração significativa na viabilidade de células endoteliais nos
tumores C33A RECK em comparação com os seus controles (Figura 12D).
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Figura 12. Identificação da população de células endoteliais e seu conteúdo de DNA a partir de imunomarcação
e uso de DAPI seguido de citometria de fluxo. Para as análises por citometria de fluxo foram utilizadas
frações de tumores de pelo menos três animais de cada grupo no ensaio de imunomarcação com anticorpo
anti-CD31. Em todos os casos foram adquiridos pelo menos 1x10 5 células/eventos. A. A determinação da
população de células CD31+ foi utilizada para identificar as células endoteliais e sua frequência dentro
das populações de células intratumorais. B, C e D. A determinação do conteúdo de DNA destas células
com o uso do corante DAPI permitiu a avaliação da sua viabilidade e fases do ciclo celular. Este ensaio
contou com a aquisição de pelo menos 20000 eventos durante a citometria de fluxo. A análise estatística foi
realizada com o uso do teste Kruskal-Wallis no software GraphPad Prism 5.0.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK na frequência e ciclo celular de células
do infiltrado inflamatório em tumores SiHa, SW756 e C33A de camundongos nude

Em seguida, descrevemos a frequência e viabilidade do infiltrado inflamatório nos
tumores derivados de células SiHa, SW756 e C33A para compreender o efeito da
superexpressão de RECK sobre esta população de células no modelo de estudo in vivo em
uso. Realizamos esta análise com o uso da mesma metodologia de dissociação de células,
imunomarcação e citometria de fluxo descrita anteriormente.
Surpreendentemente, a superexpressão de RECK levou a um aumento importante da
frequência de células do infiltrado inflamatório (CD45+) intratumorais em tumores SiHa (p<
0,001) e SW756 (p< 0,001), mas novamente não afetou tumores C33A (Figura 13A). A
frequência do infiltrado inflamatório em tumores SiHa RECK e SW756 RECK foi aumentada
em pelo menos dez vezes, em comparação com seus controles (Figura 13A). A análise do
ciclo celular do infiltrado inflamatório de tumores derivados de SiHa RECK demonstrou que
o aumento da sua frequência é acompanhada do aumento da viabilidade desta população de
células. Observamos uma redução de células do infiltrado inflamatório de tumores SiHa
RECK (p< 0,001) na fase Sub G1 em comparação ao seu controle (Figura 13B). Por outro
lado, não observamos alteração significativa na viabilidade do infiltrado inflamatório nos
tumores SW756 RECK e C33A RECK, em comparação com os seus controles (Figura 13C e
D).
De fato, a associação da superexpressão de RECK em tumores SiHa e SW756 com a
viabilidade das diferentes populações de células intratumorais se mostrou antagônica,
aumentando a viabilidade do infiltrado inflamatório e reduzindo a viabilidade de células
endoteliais. Isto argumenta a favor de que este fenômeno pode ser específico para cada
população de células e não por geração de um ambiente intratumoral tóxico global diante da
superexpressão de RECK.
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Figura 13. Identificação do infiltrado inflamatório e seu conteúdo de DNA a partir de imunomarcação e uso de
DAPI seguido de citometria de fluxo. Para as análises por citometria de fluxo foram utilizadas frações de
tumores de pelo menos três animais de cada grupo no ensaio de imunomarcação com anticorpo antiCD45. Em todos os casos foram adquiridos pelo menos 1x10 5 células/eventos. A. A determinação da
população de células CD45+ foi utilizada para identificar as células do infiltrado inflamatório e sua
frequência dentro das populações de células intratumorais. B, C e D. A determinação do conteúdo de DNA
destas células com o uso do corante DAPI permitiu a avaliação da sua viabilidade e fases do ciclo celular.
Este ensaio contou com a aquisição de pelo menos 20000 eventos durante a citometria de fluxo. A análise
estatística foi realizada com o uso do teste Kruskal-Wallis no software GraphPad Prism 5.0.
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Análise do efeito da superexpressão de RECK no perfil de células do infiltrado
inflamatório em tumores SiHa, SW756 e C33A de camundongos nude

De forma inédita, os tumores gerados por células SiHa RECK e SW756 RECK
apresentaram uma evidente perturbação do infiltrado inflamatório intratumoral quando
comparados com tumores derivados de células controle. A redução significativa na frequência
de neutrófilos (CD45+/Ly6C-/Ly6G+) (SiHa – p< 0,001; SW756 – p= 0,0247) e de potenciais
células mielóides supressoras (CD45+/Ly6C+/Ly6G+) (SiHa – p< 0,0003; SW756 – p=
0,0317) foi consistente para ambas as linhagens superexpressando RECK (Figura 14A e D).
Em particular, tumores SiHa RECK ainda apresentaram redução da população de macrófagos
(CD45+/Ly6G-/Ly6C+/F4/80+) (p< 0,001) e aumento de células NK (CD45+/Ly6C-/Ly6G/CD49b+) (p= 0,0088) (Figura 14B e C).
É importante salientar que as células do infiltrado inflamatório nos tumores SiHa
RECK e SW756 RECK representam pelo menos 30% da massa tumoral analisada, contra
apenas cerca de 4% em média para os tumores derivados de seus respectivos controles (Figura
13A). Esta informação justifica a noção de que a associação da superexpressão de RECK com
a frequência de populações específicas do infiltrado inflamatório intratumoral em tumores
derivados de células SiHa e SW756 se apresentou proporcionalmente potencializada.
Por fim, tumores derivados de células C33A que superexpressavam RECK não
apresentaram associações com a frequência ou com a viabilidade de qualquer população
celular avaliada (Figura 14).
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Figura 14. Caracterização do infiltrado inflamatório intratumoral a partir de imunomarcação seguida de
citometria de fluxo. Para as análises por citometria de fluxo foram utilizadas frações de tumores de pelo
menos três animais de cada grupo no ensaio de imunomarcação com anticorpos anti-CD45, Ly6C, Ly6G,
F4/80 e CD49b. Em todos os casos foram adquiridos pelo menos 1x10 5 células/eventos. A frequência das
populações de infiltrado inflamatório descrita na figura partiu da população de células CD45+. A. A
determinação da população de células CD45+/Ly6G+ foi utilizada para identificar os neutrófilos. B. A
determinação da população de células CD45+/Ly6C+/F4 80+ foi utilizada para identificar os macrófagos.
C. A determinação da população de células CD45+/Ly6C-/Ly6G-/CD49+ foi utilizada para identificar as
células natural killer (NK). D. A determinação da população de células CD45+/Ly6C+/Ly6G+ foi utilizada
para identificar as potenciais células mielóides supressoras. Este ensaio contou com a aquisição de pelo
menos 20000 eventos durante a citometria de fluxo. A análise estatística foi realizada com o uso do teste
Kruskal-Wallis no software GraphPad Prism 5.0.
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Avaliação in silico da expressão de RECK em amostras clínicas de CIN e carcinomas
invasivos de colo de útero

Diante do efeito significativo da superexpressão de RECK em diversos aspectos da
tumorigênese nas linhagens derivadas de tumores de colo de útero utilizadas, realizamos
varreduras da expressão do mRNA de RECK em bancos de dados de expressão gênica de
amostras clínicas depositados na plataforma GEO. Os bancos de dados verificados reuniram
amostras clínicas de pessoas sem alterações aparentes na mucosa do colo de útero e pacientes
que foram diagnosticadas com diferentes graus de CIN ou carcinomas invasivos.
A série de dados GSE51993 compreendia sete amostras cervicais normais HPV
negativas adjacentes às lesões CIN, nove amostras de CIN1 e oito amostras de CIN3. Todas
as amostras CIN utilizadas eram HPV positivas sem descrição quanto ao tipo de HPV
infectante. A expressão de mRNA de RECK se apresentou reduzida em amostras CIN1 (p<
0,01) e CIN3 (p=0,0145) quando comparadas aos seus respectivos controles de mucosa
normal (Figura 15A).
A série de dados GSE39001 compreendia

cinco

amostras

de

exocervix,

HPV

negativas, sem alterações histológicas e obtidas de pacientes que realizaram histerectomia, e
dezoito amostras de tumores cervicais invasivos. Todas as amostras de tumores cervicais
invasivos utilizadas eram HPV16 positivas. A expressão de mRNA de RECK se apresentou
reduzida em amostras de tumores invasivos (p= 0,0009) quando comparadas ao grupo de
amostras controles de mucosa normal (Figura 15B).
A série de dados GSE7803 compreendia dez amostras cervicais normais sem
alterações histológicas e obtidas de pacientes que realizaram histerectomia, sete amostras de
HSIL e vinte e uma amostras de tumores cervicais invasivos. Todas as amostras de HSIL e de
câncer utilizadas eram positivas para HPV de alto risco. A expressão de mRNA de RECK se
apresentou reduzida em amostras de HSIL (p= 0,043) e de tumores invasivos (p= 0,0353)
quando comparadas ao grupo de amostras controles de mucosa normal (Figura 15C).
Estes resultados apontam para uma regulação negativa precoce sobre a expressão de
RECK no processo de transformação do colo de útero. A redução da expressão de RECK se
intensificou ao longo da progressão das lesões precursoras e nos tumores invasivos. Esta
última observação nos levou a avaliar se a expressão de RECK também poderia estar
associada a algum parâmetro clínico destas pacientes diagnosticadas com lesões de alto grau
ou câncer de colo de útero.
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Figura 15. A análise de séries de dados de expressão global da plataforma GEO demonstra que o mRNA de
RECK sofre regulação negativa em CIN e em carcinomas invasivos de colo de útero. A. A expressão de mRNA
de RECK foi reduzida em CIN1 e CIN3 quando comparada com tecidos cervicais normais na série
GSE51993. B, C. A expressão de mRNA de RECK diminuiu em carcinomas invasivos e linhas celulares de
câncer de colo do útero quando comparadas com tecidos cervicais normais em três séries de dados de
expressão diferentes GSE39001, GSE7803. A análise estatística foi realizada com o uso do teste MannWhitney no software GraphPad Prism 5.0.

Para analisar esta hipótese seguimos explorando a base de dados da plataforma GEO
em estudos que envolvessem a observação de expressão gênica global em grupos de pacientes
com lesões no colo de útero com parâmetros clínicos estabelecidos. Embora ainda não
tenhamos os dados sobre a associação da expressão de RECK com a sobrevida de pacientes
diagnosticadas com câncer de colo de útero, conseguimos reunir dados sobre aspectos clínicos
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como (i) progressão de lesões CIN3+ HPV positivas, (ii) metástase de tumores e (iii) efeito do
tratamento de quimioradioterapia (QRT).
A série de dados GSE75132 compreendia sete amostras cervicais normais, HPV
negativa e sem alterações histológicas, dez amostras de pacientes infectadas com HPV16 sem
lesões associadas e dezenove amostras de pacientes infectadas com HPV16 com lesões
CIN3+ em progressão. A expressão de mRNA de RECK se mostrou reduzida em amostras de
pacientes HPV16+ com CIN3+ em progressão (p= 0,0471) em comparação com amostras
controles de mucosa normal (Figura 16A).
A série de dados GSE26511 compreendia amostras de tumores invasivos de colo de
útero de pacientes identificadas em estadiamento inicial. Os tumores das pacientes foram
agrupados em vinte amostras de pacientes com metástase em linfonodo pélvico e dezenove
amostras de pacientes sem metástase. Observamos uma redução da expressão de mRNA de
RECK em amostras de tumores de pacientes com metástase quando comparadas com aquelas
sem metástase (p= 0,0073) (Figura 16B).
Ainda, avaliamos a expressão de RECK na série de dados GSE3578 que compreendia
dezenove pacientes cujas amostras foram coletadas antes e durante o tratamento de
quimioradioterapia (QRT). O tratamento iniciado após a primeira coleta consistia de
irradiação pélvica em uma dose total de 50,6 Gy associada a cinco sessões de quimioterapia
com cisplatina (40mg/m2) com intervalos de uma semana. Os níveis de mRNA de RECK
aumentaram significativamente após o ciclo de QRT (p= 0,0411) (Figura 16C e D). Uma
análise semelhante foi realizada com o outro grupo de pacientes deste estudo que somente
receberam o ciclo de radioterapia e não observamos diferença na expressão de RECK após o
tratamento único (dados não mostrados; p= 0,9053). Estes dados demonstram que a regulação
positiva da expressão de RECK parece ser específica para QRT em comparação a radioterapia
para pacientes com câncer de colo de útero.
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Figura 16. A análise de séries de dados de expressão global da plataforma GEO demonstra que a regulação
negativa do mRNA de RECK observada no processo de transformação da cérvix uterina pode ser preditiva de
aspectos clínicos das pacientes com CIN ou carcinomas inavasivos. A. A expressão de mRNA de RECK foi
reduzida em mulheres infectadas com HPV que desenvolveram lesão CIN3 + quando comparadas com
mulheres infectadas com HPV que não apresentavam lesões ou mulheres sem infecção por HPV
(GSE75132). B. A expressão de RECK foi reduzida nos tumores em estágios iniciais de pacientes que
apresentaram metástase para linfonodos quando comparada aos pacientes de mesmo estadiamento que
não apresentavam metástase (GSE26511). C e D. Os níveis de mRNA de RECK aumentaram nos tumores
de colo de útero de pacientes que foram submetidos ao regimento de tratamento de quimioradioterapia
quando comparados aos pacientes que não receberam o mesmo tratamento (GSE3578). A análise
estatística foi realizada com o uso do teste Mann-Whitney no software GraphPad Prism 5.0.
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Diante destes dados de regulação negativa da expressão de RECK na história natural
do câncer de colo de útero, procuramos compreender se este evento poderia ter associação
com o aumento de metilação do gene RECK. Para tal, exploramos a série de dados GSE30760
que avaliou o nível de metilação genômico em amostras clínicas de colo de útero. A série de
dados GSE30760 compreendia quinze amostras cervicais normais ajustadas às pacientes para
idade e status de HPV, setenta e cinco amostras de CIN1, setenta e sete amostras de CIN3 e
quarenta e oito amostras de tumores invasivos. A metilação do gene RECK se mostrou
aumentada em amostras CIN1 (p= 0,0339), CIN3 (p=0,0179) e tumores invasivos (p= 0,0005)
quando comparadas aos seus respectivos controles de mucosa normal (Figura 17A e B).

Figura 17. A análise da série de dados de metilação global da plataforma GEO demonstra um aumento no nível
de metilação do gene RECK em CIN e em carcinomas invasivos de colo de útero. A metilação do gene RECK
é aumentada em pacientes diagnosticadas com CIN1 e CIN3+ (A) ou carcinomas invasivos (B) quando
comparados com CIN1 ou cervix normal, respectivamente (GSE30760). A análise estatística foi realizada
com o uso do teste Mann-Whitney no software GraphPad Prism 5.0.
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Resumo dos resultados apresentados

De maneira extensiva, este projeto demonstrou que a superexpressão de RECK
impactou diversos aspectos do potencial tumorigênico de linhagens celulares derivadas de
tumores de colo de útero HPV positivas (SiHa e SW756) e negativa (C33A). As linhagens
RECK+ apresentaram alterações em parâmetros tumorigênicos tanto em ensaios in vitro, em
monocamada e em 3D, quanto em ensaios in vivo. Este foi o primeiro estudo que demonstrou
os efeitos de supressão de tumor de RECK e da isoforma RECK B sobre o potencial
tumorigênico de linhagens transformadas de colo de útero. De forma inédita, os dados
produzidos por este projeto ainda demonstraram que a superexpressão de RECK afeta
significativamente o infiltrado inflamatório de tumores gerados a partir das linhagens HPV
positivas. Os dados in silico sobre a expressão de RECK em amostras clínicas de colo de
útero apontaram para (i) a sua regulação negativa precoce, consistente e progressiva ao longo
do processo de transformação deste tecido e para (ii) o seu potencial preditivo para alguns
aspectos clínicos das pacientes. Por fim, demonstramos o aumento da metilação do gene
RECK em CIN e carcinomas invasivos de colo de útero em comparação com o tecido normal.
O conjunto de dados gerados por esta tese foi organizado na Tabela 5.

75

Tabela 5. Compilação dos dados in vitro, in vivo e in silico relativos ao papel de RECK e RECK B no potencial
tumorigênico das linhagens tumorais SiHa, SW756, C33A e em amostras clínicas de CIN e carcinomas invasivos
de colo de útero.
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Discussão
Classicamente, a proteína RECK canônica está envolvida com a supressão de (i)
invasão tumoral, (ii) angiogênese e (iii) metástase. Em parte, este efeito está associado à
função de supressão de tumor clássica de RECK em relação à inibição específica de MMP-2,
MMP-9

e

MT1-MMP,

assim

como

as

MMP

extracelulares

ADAM10

e

CD13/Aminopeptidase (TAKAHASHI et al., 1998a; OH et al., 2001; BAKER; EDWARDS;
MURPHY, 2002; SASAHARA et al., 2002; MIKI et al., 2007b; MURAGUCHI et al., 2007).
Esta função está relacionada à presença de um domínio SPI na proteína RECK canônica que
lhe confere a capacidade de inibição da atividade destas serina-proteases (TAKAHASHI et
al., 1998a)(Takahashi, 1998).
Observações anteriores apontam que a perda ou redução da expressão de RECK é um
evento comum a diversos tipos de neoplasias humanas e que este fenômeno frequentemente se
associa ao ganho ou aumento de diversas características associadas ao potencial tumorigênico
destas células. Ademais, a regulação negativa de RECK em pacientes com tumores está
associada ao (i) aumento da ocorrência de invasão e metástase e (ii) redução da sobrevida
global.
Estas observações foram realizadas, em parte, também para linhagens derivadas de
tumores de colo de útero e para pacientes diagnosticados com CIN e carcinomas cervicais
invasivos. De fato, o nosso grupo pontuou anteriormente que existe uma correlação inversa
entre (i) a progressão da transformação do colo de útero e a expressão de RECK e (ii) entre a
expressão de MMP-9 e RECK (CARDEAL et al., 2012; DISCACCIATI et al., 2015). Ainda,
observamos uma associação entre o aumento da expressão de MMP-9, a redução da expressão
de RECK e a infecção por HPV do gênero alfa em mulheres diagnosticadas com CIN ou
carcinoma cervical invasivo (DISCACCIATI et al., 2015). Por fim, observamos que linhagens
derivadas de tumores de colo de útero e queratinócitos primários que expressam a
oncoproteína HPV16 E7 apresentam uma dramática perda de expressão de RECK quando
comparados a queratinócitos normais (DA SILVA CARDEAL et al., 2006; CARDEAL et al.,
2012).
Desta forma, este projeto se propôs a avaliar o efeito da superexpressão da proteína
RECK no potencial tumorigênico de linhagens derivadas de tumores de colo de útero. O
racional deste projeto partiu da hipótese de que existe uma sensibilidade de via associada ao
processo de transformação destas linhagens, o qual ainda permite o efeito supressor de tumor
via superexpressão de RECK exógeno.
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Efeito da superexpressão de RECK nos parâmetros tumorigênicos de SiHa, SW756 e
C33A: ensaios in vitro
Os dados obtidos a partir do conjunto de experimentos in vitro realizados em nosso
laboratório apontam para um efeito negativo da superexpressão de RECK sobre características
tumorigênicas específicas inerentes a SiHa, SW756 e C33A. Este efeito parece ser
independente (i) do status de infecção por HPV, (ii) do tipo de HPV infectante, (iii) de
alterações na cinética de proliferação e (iv) de formação de colônias destas linhagens. Por
outro lado, o efeito da superexpressão de RECK parece ter associação com a capacidade
reduzida de degradação de componentes de matriz extracelular, como sugerem os dados dos
ensaios de migração, invasão, de formação de colônia independente de ancoragem e de
formação de esferoides. Estes dados corroboram com o conjunto de resultados da literatura
sobre o efeito da superexpressão de RECK em células tumorais em relação aos parâmetros
que analisamos in vitro (OH et al., 2001; MORI et al., 2007; HONG et al., 2014b;
TROMBETTA-LIMA et al., 2015; WALSH et al., 2015a).
Um estudo recente demonstrou resultados semelhantes sobre o efeito superexpressão
de RECK nas linhagens derivadas de tumores de colo de útero, C33A e HeLa. Estes autores
demonstraram que a superexpressão de RECK está relacionada à redução da capacidade
migratória e invasiva destas células. Ademais, este estudo demonstrou que as células que
superexpressam RECK apresentam aumento de expressão de p53, p21 e da proteína indutora
de apoptose Bax (LIU et al., 2018).
Observamos ainda que as células transduzidas com pLVRECK B também
apresentaram redução de sua capacidade tumorigênica quando comparadas aos seus controles.
Este efeito da superexpressão de RECK B foi pontual quando comparado a RECK nos ensaios
em monocamada. Em tempo, a superexpressão de RECK B gerou resultados consistentes
sobre a redução da capacidade de formação de colônias independente de ancoragem e no
número de células por esferoide de SiHa e SW756. Estes dados apontam para uma função
supressora de tumor residual de RECK B, independente da ausência de função como inibidor
de MMP.
Sabemos que ainda há muito a ser explorado em relação ao papel de RECK B nos
tumores humanos, uma vez que este é o segundo trabalho que realizou a expressão de RECK
B exógeno em linhagens celulares derivadas de tumores. De fato, o primeiro estudo
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demonstrou que a expressão de RECK B exógeno em células derivadas de glioblastoma
estava associada ao aumento da capacidade da formação de colônias independente de
ancoragem, mas não alterou sua capacidade de migração e invasão em câmara. Por fim, este
estudo apresentou dados sobre os níveis de expressão das isoformas de RECK em diversos
tecidos humanos. Eles observaram níveis similares de expressão de mRNA de RECK e RECK
B no tecido uterino normal (TROMBETTA-LIMA et al., 2015). A discordância dos dados
entre os dois estudos aponta para uma função tumor específico de RECK B.

Efeito da superexpressão de RECK nos parâmetros tumorigênicos de SiHa, SW756 e
C33A: Potencial tumorigênico, crescimento tumoral e o efeito na sobrevida

Os resultados produzidos em nosso projeto indicam que a superexpressão da proteína
RECK reduz o potencial tumorigênico em modelo de camundongos nude de todas as
linhagens celulares derivadas de tumores da cérvice uterina utilizadas. Demonstramos que a
superexpressão de RECK tem impacto consistente de (i) atraso do estabelecimento tumoral
(ii) e aumento da sobrevida global dos animais injetados com células de todas as linhagens
tumorais avaliadas. De maneira específica, observamos perda na capacidade de
estabelecimento tumoral de células C33A RECK, atraso no crescimento de tumores derivados
de células SiHa RECK e regressão de parte dos tumores derivados de SW756 RECK quando
comparados aos seus respectivos controles.
O estudo do efeito da superexpressão de RECK na linhagem derivada de um tumor de
colo de útero negativa para HPV, C33A, demonstrou que esta proteína também parece
interferir com o potencial tumorigênico destas células in vivo, uma vez que levou a redução da
capacidade de estabelecimento tumoral para este grupo. Vale nota que, 50% dos animais
injetados com células C33A RECK não apresentaram tumores após 150 dias de observação.
No entanto, os demais animais deste grupo apresentaram tumores de volume similar ao
observado no grupo controle. Este efeito inicial de estabelecimento tumoral influenciou de
forma definitiva na sobrevida global deste grupo, onde a superexpressão de RECK não parece
exercer um papel de interferência clara com o crescimento tumoral.
De forma geral, os animais injetados com células SiHa RECK ou SW756 RECK
apresentaram um atraso no estabelecimento tumoral que foi acompanhado de (i) um retardo
no crescimento e alcance do desfecho e (ii) maior sobrevida global associada.
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Surpreendentemente, observamos regressão tumoral em 50% dos animais injetados com
SW756.
A associação entre a regulação negativa da expressão de RECK e uma menor sobrevida
tem sido observada, de maneira consistente, em modelos de estudo de tumorigênese de
linhagens celulares derivadas de tumores e em pacientes com diversos tipos de neoplasias.
(TAKAHASHI et al., 1998b; OH et al., 2001; SASAHARA et al., 2002; TAKAGI; SIMIZU;
OSADA, 2009b; ALEXIUS-LINDGREN et al., 2014; HONG et al., 2014c; TROMBETTALIMA et al., 2015; WALSH et al., 2015b). De forma semelhante a este projeto, alguns destes
estudos estabeleceram linhagens tumorais que superexpressavam RECK e observaram que os
animais injetados s.c. com estas células apresentaram sobrevida aumentada quando
comparados aos seus controles (OH et al., 2001; WALSH et al., 2015b).
Quando a expressão de RECK é artificialmente restaurada em células tumorais (tais
como fibrossarcoma HT1080 ou melanoma B16), o seu potencial invasivo e metastático se
mostra fortemente suprimido. Esta observação foi realizada in vitro, por ensaios em Matrigel
de invasão de câmara, e in vivo, por experimentos de metástase espontânea. Isto, em paralelo
com as demais evidências, indica uma correlação inversa entre a expressão de RECK nas
células neoplásicas e a agressividade tumoral (OH et al., 2001). Estas células que
expressavam RECK exógeno foram ainda inoculadas s.c. em camundongos nude. De fato, os
animais com tumores que expressavam RECK apresentaram uma maior sobrevida em relação
aos animais com tumores originados de células controle. Além disso, a análise histológica dos
tumores expressando RECK permitiu a observação de que o brotamento de novos vasos nos
tumores se encontrava severamente suprimido (OH et al., 2001). Estes resultados indicam que
a supressão da angiogênese pode influenciar no melhor prognóstico de pacientes com tumores
que expressam RECK (WALSH et al., 2015a).

Efeito da superexpressão de RECK nos parâmetros tumorigênicos de SiHa, SW756 e
C33A: Frequência e viabilidade de células tumorais e endoteliais

O presente estudo demonstrou que tumores obtidos a partir de células SiHa RECK
(90% vs. 40%) e SW756 RECK (90% vs. 60%) apresentavam um menor número de células
tumorais EGFP+. Esta redução na frequência de células tumorais foi acompanhada de uma
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redução significativa da viabilidade desta população de células (10% vs. 40% de células na
fração Sub G1) em tumores SW756 quando comparada a tumores controles.
É interessante apontar que a perda da capacidade de proliferação e/ou da viabilidade
das células SW756 transduzidas para RECK em modelo de cultivo 3D in vitro ou modelo de
injeção s.c. in vivo pode ocorrer devido à entrada destas células em processo de morte por
anoikis. De fato, já foi demonstrado anteriormente que a ativação por fosforilação de STAT3
está associada à resistência a morte por anoikis em células HeLa. Os autores observaram que
o aumento na fosforilação da tirosina 705 de STAT3 leva a resistência à anoikis em células
HeLa nos ensaios de formação de colônia independente de ancoragem ou em cultivo em
placas recobertas de PolyHEMA (HU et al., 2013). Um estudo recente demonstrou que a
superexpressão de RECK exógena em linhagens derivadas de tumores de mama foi
acompanhada da redução dos níveis de fosforilação da tirosina 705 de STAT3 (WALSH et
al., 2015b). A avaliação de morte por anoikis em nossos modelos de cultivo em 3D e a
definição do status de fosforilação de STAT3 nas linhagens estudadas representa uma das
perspectivas deste estudo.
Ainda, demonstramos que tumores obtidos a partir de células SiHa RECK (6% vs.
2%) e SW756 RECK (7% vs. 4%) apresentavam um menor número de células endoteliais
intratumorais positivas para o marcador CD31. Esta redução da frequência de células
endoteliais foi acompanhada de uma redução significativa da sua viabilidade no contexto de
superexpressão de RECK (SiHa – 10% vs. 50%; SW756 – 10% vs. 40% de células na fração
Sub G1) quando comparada a tumores controles. Ainda, observamos que a superexpressão de
RECK não gera alterações na frequência de células endoteliais em ensaios de descrição de
populações intratumorais de tumores C33A.
A função de RECK é necessária para o desenvolvimento embrionário normal,
facilitando o remodelamento tecidual ordenado através de seu controle sobre a manutenção da
MEC adjacente aos vasos e ao tubo neural. Embriões de camundongos deficientes em RECK
apresentam a letalidade ao 11º dia embrionário, em média. Estes animais apresentam
organogênese interrompida, menor integridade tecidual, vasculogênese interrompida,
angiogênese primitiva, diferenciação neuronal precoce e hemorragia abdominal (OH et al.,
2001).
Outros autores ainda observaram que camundongos geneticamente modificados para
apresentar baixa expressão global de RECK (ReckLow/Δ) exibiam defeitos no padrão de
formação de membros devido a interferência na via de sinalização de Wnt7a. Em tempo, em
tecidos com perfil de proliferação elevado, como em embriões normais e em câmaras de
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implantação uterinas, a expressão de RECK ocorre de forma abundante tanto em células
endoteliais quanto em celulas murais. Por fim, vasos dilatados e com padrões luminais
anormais

foram

observados

nestes

mesmos

tecidos

em

camundongos

ReckLow/Δ

(CHANDANA et al., 2010; YAMAMOTO et al., 2012).
Este grupo ainda demonstrou um mecanismo de letalidade embrionária precoce
associada à deficiência da expressão de RECK. Este estudo utilizou modelo animal
combinado ao uso da metodologia de formação de vasos a partir de cultura ex vivo de artérias
aórticas de camundongos normais ou ReckLow/Δ. Estes autores observaram uma associação
entre a expressão reduzida de RECK (especificamente em células murais) e letalidade
embrionária precoce similar àquela observada em camundongos deficientes da expressão de
RECK. Este estudo ainda argumentou que a expressão fisiológica de RECK é essencial para
(i) a associação regular entre as células murais e células endoteliais tip, (ii) a manutenção
correta de matriz de fibronectina ao redor dos vasos e para (iii) a estabilidade dos vasos
formados (DE ALMEIDA et al., 2015).
É digno de nota que, de Almeida e colaboradores (2015) ainda discutiram que a
morfologia anormal e dilatada observada para vasos em animais deficientes para a expressão
de RECK pode ocorrer mediante fusão lateral de vasos instáveis e não somente por
intuscepção abortiva (DE ALMEIDA et al., 2015). Dentro deste contexto, especulamos sobre
o papel da redução da expressão de RECK em contextos patológicos que levam ao
desenvolvimento de vasos frágeis e vazantes como é o caso das neoplasias sólidas (GOEL et
al., 2011).
Este impacto sistêmico da ausência da expressão de RECK deve-se primariamente a
não modulação da atividade proteolítica de MMP específicas, MMP-2, -9 e -14. Estas MMP
em particular apresentam função essencial no brotamento de novos vasos durante a
angiogênese fisiológica e associada a tumores (RIBATTI; CRIVELLATO, 2012;
SIEKMANN; AFFOLTER; BELTING, 2013). A sua atividade proteolítica se associa com a
liberação de diversos fatores de crescimento pró angiogênicos (VEGF, HGF, PDGF) a partir
da degradação de moléculas reservatórias componentes da MEC (BERGERS et al., 2000;
CARMELIET; JAIN, 2011; RIBATTI; CRIVELLATO, 2012).
Especificamente, as MMP-2 e -9 apresentam grande atividade na proteólise de
colágeno IV, constituinte primário da membrana basal de epitélios e essencial para o inicio do
remodelamento da MEC (ZHENG et al., 2006; VAN HINSBERGH; KOOLWIJK, 2008;
RIBATTI; CRIVELLATO, 2012). Dentro do contexto de neoangiogênese tumoral, a maior
atividade destas MMP se mostra consistentemente associada à liberação de VEGF de
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reservatórios da MEC, contribuindo para o início da resposta de sobrevivência tumoral
denominada de angiogenic switch (BERGERS et al., 2000).
A baixa expressão de RECK foi correlacionada anteriormente à maior capacidade de
formação de vasos, invasão e surgimento de metástases locais e à distância também em
modelos animais de tumor de mama (WALSH et al., 2015b). Estes resultados em conjunto
indicam que a modulação da neoangiogênese tumoral pode influenciar no prognóstico de
pacientes com tumores que expressam RECK.
Uma revisão publicada recentemente discute uma hipótese de que a expressão
consistente de RECK nas células tumorais pode colaborar para a formação de novos vasos
com características mais próximas da angiogênese fisiológica (GUTIÉRREZ et al., 2016).
Estes vasos apresentam células acessórias às células endoteliais propriamente ditas que
permitiriam uma perfusão mais adequada de O2 e nutrientes, redução dos níveis de hipóxia e
suas moléculas associadas a uma constante sinalização pró angiogênica. Esta maior
capacidade de perfusão poderia ainda auxiliar em uma melhor resposta imune antitumoral por
facilitar o fluxo de células inflamatórias e citotóxicas no tumor ou mesmo melhorar a difusão
e a eficiência de fármacos antitumorais.
Ainda, os dados obtidos no presente estudo sobre a maior formação de fibras
colágenas nos tumores SiHa RECK vai de encontro com o esperado diante de uma potencial
menor atividade de MMP na circunstância de superexpressão de RECK (dados não
apresentados). De fato, Oh e colaboradores (2001) descreveram ainda que os camundongos
knockout para RECK apresentavam desestruturação de tecidos mesenquimais com virtual
nulidade de arranjos de colágeno evidentes, além da organogênese anormal (OH et al., 2001).
A avaliação (i) da integridade de fibras colágenas, (ii) da capacidade de perfusão de vasos
intratumorais, (iii) níveis de hipóxia e (iv) a atividade de MMP em tumores derivados de
células SiHa RECK, SW756 RECK e C33A RECK também é uma das perspectivas deste
estudo.
Por fim, a observação do efeito negativo da superexpressão de RECK B sobre
tumorigênese de SiHa em um ensaio piloto indica que isoformas de RECK podem ter papel
de supressor de tumor independente de inibição de atividade de MMP (dados não
apresentados). De fato, já foi demonstrado que a proteína RECK interage fisicamente com
algumas moléculas de membrana como β1-integrina, Galectina-1, IL-6Ra, gp130 e uPAR, em
uma via convergente de modulação de angiogenic switch em câncer de mama (WALSH et al.,
2015b).
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Efeito da superexpressão de RECK nos parâmetros tumorigênicos de SiHa, SW756 e
C33A: Frequência e viabilidade de células do infiltrado inflamatório local

Além do concorrente aumento do infiltrado inflamatório (CD45+) no ambiente
intratumoral nos tumores SiHa RECK (2% vs. 60%) e SW756 RECK (3% vs. 30%), também
observamos aumento da viabilidade destas células em tumores SiHa RECK quando
comparados aos seus controles (40% vs. 1% de células na fração Sub G1). A superexpressão
de RECK também gerou alterações na frequência de populações específicas deste infiltrado.
Observamos uma redução significativa na frequência de neutrófilos (CD45+/Ly6G+) (SiHa –
50% vs. 10%; SW756 – 10% vs. 5%) e potenciais células mielóides supressoras
(CD45+/Ly6C+/Ly6G+) (SiHa – 20% vs. 5%; SW756 – 50% vs. 20%) em tumores derivados
de células tumorais infectadas por HPV. Especificamente em tumores derivados de células
SiHa RECK, observamos que este efeito foi também acompanhado da redução da população
de macrófagos (CD45+/Ly6C+/F4/80+) (30% vs. 5%) e do aumento na população de células
NK (CD45+/Ly6-/Ly6G-/CD49b+) (2% vs. 4%) nossos ensaios de tumorigênese em modelo
animal.
Vale ressaltar que estas são as primeiras evidências de que a superexpressão da
proteína RECK pode interferir no infiltrado inflamatório associado ao microambiente tumoral.
Por fim, observamos que a superexpressão de RECK não gera alterações na frequência de
infiltrado inflamatório de forma geral ou mesmo em populações celulares específicas em
ensaios de descrição de populações intratumorais de tumores C33A.
Em condições fisiológicas, a presença de células capazes de conter uma resposta
inflamatória local é vital para a manutenção do equilíbrio dinâmico do sistema imune. No
estabelecimento de neoplasias, a perturbação da dinâmica de infiltração, ativação e
manutenção de células como macrófagos de fenótipo M2 e células mieloderivadas supressoras
no microambiente tumoral pode contribuir para a progressão da doença ao interferir com a
resposta imune anti tumoral (MANTOVANI et al., 2002; CONDEELIS; POLLARD, 2006;
SICA; BRONTE, 2007).
O microambiente tumoral pode ser caracterizado como um ambiente de ecologia
complexa que apresenta um comportamento dinâmico com o processo de transformação
tecidual e com a história natural do tumor. Macrófagos associados a tumores (TAM) podem
promover diversos eventos cruciais para a progressão tumoral incluindo angiogênese

84

aumentada, invasão, motilidade e intravasão de células tumorais (QIAN; POLLARD, 2010;
NOY; POLLARD, 2014).
Os TAM ainda podem atuar como agentes imunosupressores, interferindo na
destruição de células tumorais por células NK ou T durante a progressão tumoral e/ou após
quimio ou imunoterapia antitumoral. Em tempo, macrófagos podem expressar moléculas
MHC-I não clássicas como HLA-G ancoradas à membrana celular ou em sua forma solúvel
que podem inibir a ativação de células NK (QIAN; POLLARD, 2010; NOY; POLLARD,
2014).
Em particular, o papel da inflamação no processo de carcinogênese associada à
infecção persistente por HPV e os TAM de colo de útero já foram avaliados anteriormente
pelo grupo. No contexto de tumores gerados a partir de células transformadas por oncogenes
de HPV16, foi observado que os TAMs apresentam fenótipo tipo M2 com atividade de
arginase I basal, alta produção de interleucina-10 (IL-10) e resistência à reversão para o
fenótipo tipo M1 quando estimuladas in vitro. A depleção destes TAM gerou impacto em
ensaio de tumorigênese in vivo ao inibir o crescimento tumoral e permitir a entrada de
linfócitos CD8+ específicos para antígenos de HPV no tumor. Conceitua-se hoje que o
infiltrado de TAM com fenótipo M2 associado a tumores positivos para HPV16 pode
contribuir para a supressão da resposta antitumoral de linfócitos T, facilitando desta forma o
crescimento tumoral (LEPIQUE et al., 2009; BOCCARDO; LEPIQUE; VILLA, 2010;
BOLPETTI et al., 2010; STONE et al., 2014).
Em um estudo mais recente, o grupo ainda apresentou dados sobre as alterações do
sistema imune local em pacientes com CIN1-3 ou carcinomas invasivos de colo de útero. O
estudo demonstrou (i) um aumento na frequência de neutrófilos, macrófagos com fenótipo M2
e células T e (ii) uma correlação negativa entre a frequência de neutrófilos e células T nas
pacientes. Este trabalho ainda descreveu que neutrófilos inibem a atividade de células T e
apresentam maior viabilidade quando cultivados em conjunto com esferoides de células SiHa,
quando comparados ao cultivo de neutrófilos puros. Desta forma, um dos mecanismos de
escape ao sistema imune das células tumorais cervicais pode ser através do efeito de
neutrófilos sobre a função das células T locais (ALVAREZ et al., 2017).
A potencial interferência de RECK com a resposta antitumoral é intrigante e
considerável para uma exploração mais profunda em modelos de animais imunocompetentes,
objetivo adicionado às perspectivas futuras deste estudo. Esta abordagem se faz crucial uma
vez que a mesma responderá sobre o real potencial da molécula RECK como um alvo
terapêutico associado ao tratamento do câncer de colo de útero.
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De forma alternativa, observações descritas na literatura sobre o papel de RECK na
mobilização/retenção de células HSPC (do inglês hematopoietic stem and progenitor cells) na
medula óssea são interessantes diante dos futuros desdobramentos deste projeto. Os dados
publicados até o momento apontam para um papel crucial da expressão de RECK, e sua
função de inibição de MT1-MMP, na redução do potencial de migração de células HSPC para
fora da medula óssea (VAGIMA et al., 2009; GOLAN et al., 2011).
Os modelos de estudo de migração de células HSPC a partir da medula óssea apontam
que estas células (i) perdem adesão com células estromais da medula, (ii) translocam-se
através da barreira endotelial e (iii) extravazam para a circulação sanguínea. Estes eventos são
coordenados por diversas citocinas, quimiocinas e enzimas proteolíticas (como a MT1-MMP)
cujas funções convergem para a regulação positiva da migração de células HSPC (LAPIDOT;
PETIT, 2002; NERVI; LINK; DIPERSIO, 2006).
Já foi demonstrado que o tratamento com G-CSF (do inglês granulocyte colonystimulating factor) induz a mobilização de células HSPC via aumento de expressão de MT1MMP e HIF1α e redução dos níveis proteicos de RECK, em modelo de transplante de medula
óssea humana e murina (LÉVESQUE et al., 2007; VAGIMA et al., 2009; SHIRVAIKAR et
al., 2010). Ainda, estes autores demonstraram que esta alteração recíproca na expressão de
MT1-MMP e RECK induzida por G-CSF (i) é dependente da ativação de PI3K/Akt, (ii) leva à
clivagem da molécula de adesão CD44 e (iii) pode ser antagonizada pelo tratamento com
Rapamicina (VAGIMA et al., 2009). É importante destacar que a liberação de catecolamina
pelo sistema nervoso simpático pode gerar um efeito similar ao levar à ativação de PI3K/Akt
em HSPC na medula óssea. Dentro deste contexto, a liberação destas células da medula óssea
ocorre através da clivagem de CD44 por MT1-MMP na ausência do seu regulador negativo
RECK (GOLAN et al., 2011).
O mecanismo de mobilização de HSPC induzido por G-CSF envolve (i) a proliferação
de HSPC quiescentes e o aumento da população de células progenitoras, (ii) acompanhada da
liberação destas HSPC do microambiente da medula óssea. Por fim, estes autores
demonstraram que ocorre um aumento na secreção de enzimas proteolíticas por neutrófilos e
demais células mieloides na medula óssea, concorrente com o aumento da mobilização de
HSPC, após cinco dias de tratamento com G-CSF. Estes resultados foram associados à
redução da expressão de RECK para este modelo de estudo.
Estes dados permitem afirmar que a função fisiológica de RECK não se limita a
embriogênese ou ainda a angiogênese humana e murina, mas também tem papel no destino de
células da medula óssea. Todavia, o comportamento de células derivadas da medula óssea na
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presença de células tumorais que superexpressam RECK ainda não foi demonstrado na
literatura. De fato, os dados sobre a associação da superexpressão de RECK em células SiHa,
SW756 e C33A e as alterações no infiltrado inflamatório intratumoral gerados por este projeto
podem contribuir para responder esta pergunta para o contexto de tumores de colo de útero.

Avaliação da expressão de mRNA de RECK em amostras clínicas: análises in silico
dos bancos de dados depositados na plataforma GEO

As análises de expressão de mRNA de RECK foram realizadas nos bancos de dados
de expressão global a partir de amostras clínicas de pacientes diagnosticadas com CIN1-3 e
carcinoma invasivo de cólo de útero em comparação com os seus respectivos controles. Os
dados gerados permitiram a descrição de que a redução da expressão de RECK é (i) precoce
na história natural da carcinogênese do colo de útero, (ii) intensificada com a progressão das
lesões CIN e (iii) consistente entre os bancos de dados avaliados. Além disso, esta análise
mostrou que a expressão de mRNA de RECK é reduzida em carcinomas invasivos de colo de
útero quando comparadas à mucosas cervicais normais. Em conjunto, estes dados corroboram
com os resultados do nosso grupo que apontam para uma correlação inversa entre a expressão
de RECK e o processo de transformação do colo de útero (CARDEAL et al., 2012;
DISCACCIATI et al., 2015).
A hipermetilação do gene RECK já foi observada em amostras clínicas de diversas
outras neoplasias, porém não encontramos dados sobre o status de metilação deste gene em
câncer de colo de útero (CHANG; CHO; HUNG, 2007; CHO et al., 2007; LONG et al., 2008;
PESTA et al., 2009; DU; DAI; YANG, 2010; ZHANG et al., 2012a; LU et al., 2013, 2017;
ZHOU et al., 2015; ZHU et al., 2017). Desta forma, avaliamos uma série de dados que reuniu
amostras clínicas de mucosa cervical normal, CIN1-3 e carcinomas invasivos. Os resultados
obtidos apontam para a hipermetilação precoce do gene RECK em lesões CIN e para a
manutenção destes níveis de metilação aumentados também nos carcinomas invasivos. De
fato, esta análise ainda não contempla se a hipermetilação do gene RECK na história natural
câncer de colo de útero está associada à infecção por HPV. Em tempo, este estudo não avaliou
outros mecanismos de repressão da expressão deste gene, como a atuação de microRNA
(miR) específicos ou ainda alterações em histonas.
Em seguida, avaliamos a associação da expressão de mRNA de RECK com
parâmetros clínicos associados a progressão da doença nas pacientes. De forma inédita, esta
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análise demonstrou que a redução da expressão de RECK pode ter associação (i) com a
progressão de lesões CIN3+ para carcinomas invasivos e (ii) com a maior capacidade de
tumores em estágio de gerar metástase para linfonodo pélvico. Ademais, o tratamento de
pacientes com carcinomas invasivos com QRT levou a um aumento na expressão de mRNA
de RECK nos tumores. A avaliação do papel prognóstico da expressão de RECK em relação à
resposta a tratamento e sobrevida das pacientes com câncer de colo de útero, a partir de novas
séries de dados depositados nas plataformas TCGA e Oncomine, representa uma das
perspectivas deste estudo.
Em tempo, o estudo atual ainda não contemplou todos os mecanismos pelos quais a
expressão de RECK é reduzida no desenvolvimento do câncer de colo de útero e o quanto
desta regulação está associada às alterações celulares causadas pelas oncoproteínas de HPV.
Em conjunto, os dados apresentados podem contribuir para a compreensão dos mecanismos
envolvidos na atividade antitumoral de RECK em nosso modelo.
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CONCLUSÕES

As diversas abordagens realizadas durante este projeto de doutorado nos permitiram concluir
alguns pontos sobre o efeito da superexpressão de RECK no potencial tumorigênico de
linhagens celulares derivadas de tumores de colo de útero:
 O efeito supressor de tumor de RECK foi consistente entre as linhagens HPV positivas
nas análises in vitro (efeito direto) e in vivo (efeito indireto), independente do fato das
linhagens apresentarem infecção por tipos diferentes de HPV de alto risco oncogênico
(HPV 16 e HPV 18).
 Foi observado um efeito de RECK sobre a redução do potencial tumorigênico também
da linhagem HPV negativa; o que aponta para o fato de que independente da ausência
do vírus, o mecanismo de transformação desta linhagem não impediu a sensibilidade
destas células ao efeito da superexpressão do supressor de tumor RECK.
 RECK B também demonstrou efeito negativo no potencial tumorigênico das linhagens
analisadas; o que aponta para um papel supressor de tumor desta molécula,
independente da função clássica de inibição da atividade de serina proteases, em
linhagens tumorais de colo de útero.
 Demonstramos de forma inédita a associação entre a superexpressão de RECK e (i) o
aumento da frequência e viabilidade e (ii) o perfil de populações de células do
infiltrado inflamatório intratumoral.
 O efeito de RECK sobre a frequência e viabilidade das populações celulares
intratumorais foi específico para os tumores derivados das linhagens infectadas por
HPV, o que sugere que este fenômeno pode ser dependente da interação entre os
efeitos da infecção por HPV e de RECK no microambiente tumoral.
 Os dois fármacos potenciais indutores da expressão de RECK testados são capazes de
alterar a viabilidade de células SiHa.
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 Os dados de amostras clínicas demonstraram que ocorre hipermetilação do gene
RECK e redução da sua expressão de maneira precoce ao longo da história natural do
câncer de colo de útero; esta regulação negativa da expressão de RECK é um evento
comum a diversos bancos de dados avaliados e que os dados de expressão de RECK
apresentam associação com alguns parâmetros clínicos das pacientes.
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