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RESUMO 

LIMA, M. A. Função da progesterona e da protease ADAMTS-1 na migração 

de células derivadas de câncer de ovário. 2019. 179 páginas. Tese de 

Doutorado em Biologia de Sistemas – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 A progressão do câncer depende não somente das habilidades adquiridas pelas 

células cancerigênas, mas também da interação entre as células e seu 

microambiente. Os componentes da matriz extracelular (MEC) estão envolvidos 

em vários aspectos da biologia tumoral, fornecendo não somente suporte sólido 

para as células, bem como citocinas e fatores de crescimento. As ADAMTSs (a 

disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) são proteases 

secretadas dependentes de Zn2+/Ca2+ que estão envolvidas em diversos 

processos fisiológicos e patológicos. Já demonstramos que além de ter 

influência sobre os níveis gênicos e proteicos das ADAMTSs, a progesterona 

mostrou reduzir a capacidade migratória e invasiva das células de ovário NIH-

OVCAR-3 e ES-2 quando comparada às células sem tratamento. Nosso objetivo 

neste trabalho foi investigar por qual mecanismo a progesterona leva a 

diminuição da invasão e migração das células CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 e se 

a protease estudada está envolvida neste processo. Para isso, células derivadas 

de ovário tiveram os níveis de ADAMTS-1 modulados, tanto com o aumento ou 

diminuição, e foram comparadas com células parentais. Além disso, células com 

o gene de ADAMTS-1 modulado e células parentais foram tratadas com 

progesterona e comparadas com células não tratadas. A partir desses grupos, 

observou-se que o tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona diminuiu a 

migração e invasão das células, em 24 horas ou menos, sem afetar a viabilidade, 

sendo que o uso do antagonista do receptor de progesterona, RU486, recuperou 

a capacidade migratória e invasiva das células. Tanto o tratamento com o meio 

enriquecido com ADAMTS-1 ou progesterona levaram a diminuição na migração 

e invasão celular quando comparadas aos controles. Por outro lado, a redução 

de ADAMTS-1 parece não prevenir a diminuição da migração celular quando 

estas são tratadas com progesterona. Por Immunoblot observou-se que o 

tratamento com 1 μM de progesterona diminuiu a forma fosforilada de Src e FAK, 



moléculas que participam da cascata de sinalização envolvidas na ativação da 

migração e invasão celular. Utilizando o kit G-LISA®, medimos a forma GTP, 

ativa, de pequenas proteínas G, a partir de lisados de células. O sinal de Cdc42-

GTP aumentou na presença de células com níveis reduzidos de ADAMTS-1 e 

tendeu a diminuir nas células tratadas com o meio enriquecido com ADAMTS-1. 

Esses dados foram confirmados através da análise do biosensor de Cdc42 

transfectado em células ES-2 e analisado por FRET, que demostraram que esta 

GTPase está mais ativa e presente na borda de migração das células com 

diminuição de ADAMTS-1 em relação as células selvagens. Concluímos, 

portanto, que ADAMTS-1 e a progesterona atuam na inibição da proliferação, 

polarização, migração e crescimento sem adesão das células de câncer de 

ovário. Este efeito mostrou ser de forma independente por parte do hormônio e 

da protease estudados, mas não descarta que possa haver um trabalho em 

conjunto entre essas moleculas na redução de efeitos pro-tumorigênicos.  

Palavras-chave: Câncer de ovário. Matriz extracelular. ADAMTS-1. 

Progesterona. Migração. Invasão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

LIMA, M. A. Progesterone and ADAMTS-1 effects on ovarian cancer cells 

migration. 2019. 179 pages. PhD thesis in Systems Biology – Biomedical 

Science Institute, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019. 

 
The progression of cancer depends not only on the abilities acquired by 

neoplastic cells, but also on the interaction between cells and their 

microenvironment. Extracellular matrix (ECM) components are involved in 

various aspects of tumor biology, providing not only solid support for cells, but 

also cytokines and growth factors. ADAMTSs (disintegrin and metalloproteinase 

with thrombospondin motifs) are secreted proteases dependent on Zn2+ / Ca2+, 

are involved in several processes and are part of the ECM. In a previous project, 

we demonstrated that progesterone influences on the gene and protein levels of 

ADAMTSs in ovarian cancer and it has been shown to reduce the migratory and 

invasive capacity of NIH-OVCAR-3 and ES-2 cells when compared to control 

cells. Our goal was to investigate by which mechanism progesterone leads to 

decreased invasion and migration of CHO, NIH-OVCAR-3 and ES-2 and whether 

the protease studied is involved in this process. For this, ovary-derived cells had 

ADAMTS-1 levels modulated, either with increase or decrease, and were 

compared with parental cells. In addition, cells with the modulated ADAMTS-1 

gene and parental cells underwent progesterone treatment and were compared 

to untreated cells. From these groups it was observed that treatment with 500 nM 

or 1 μM progesterone decreased cell migration and invasion, within 24 hours or 

less, without affecting viability, and the use of the progesterone receptor 

antagonist, RU486, recovered the migratory and invasive capacity. Both 

treatments, with the medium enriched with ADAMTS-1 or progesterone, led to a 

decrease in cell migration and invasion when compared to controls. On the other 

hand, the decresed levels of ADAMTS-1 does not seem to prevent the decrease 

of cellular migration when the cells are treated with progesterone. By Immunoblot, 

it was observed that treatment with 1 μM progesterone decrease the 

phosphorylated form of Src and FAK, molecules that participate in the signaling 

cascade involved in the activation of cell migration and invasion. Using the G-

LISA® kit evaluating the activity of Rho GTPases, we measured the active GTP 

form of small G proteins from cell lysates. The Cdc42-GTP signal increased in 



the decresed levels of ADAMTS-1 and tended to decrease in cells treated with 

ADAMTS-1-enriched medium. These data were confirmed by analysis of the 

transfected Cdc42 biosensor in ES-2 cells, which demonstrated that this GTPase 

is more active and present in the migration edge of the cells with decresed levels 

of ADAMTS-1 compared to the wild type cells. Therefore, we conclude that 

ADAMTS-1 and progesterone inhibit proliferation, polarization, migration and 

growth without adhesion of ovarian cancer cells. This effect has been shown to 

be independently to the hormone and protease studied, but does not rule out that 

there may be a joint work between these molecules in reducing pro-tumorigenic 

effects. 

Keywords - Ovarian cancer. Extracellular matrix. ADAMTS-1. Progesterone. 

Migration. Invasion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado 

e o de menor chance de cura, pois devido à localização desses órgãos mais de 

70% das mulheres apresentam a doença na forma avançada quando 

diagnosticadas (Ween et al., 2011). O risco para a doença, bem como sua 

gravidade, está envolvido com alterações em hormônios sexuais, que são 

capazes de modular a proliferação, apoptose, migração, metástase e 

angiogênese de células do câncer (Ramachandran, 2011).  Já foi observado que 

mulheres pós-menopáusicas tem maior incidência desta doença, pois 

alternâncias hormonais associadas a este período, tais como uma diminuição 

nos níveis de estrogênio e de progesterona, e um consequente aumento do nível 

sistêmico dos hormônios gonadotróficos poderia ter um papel na manifestação 

deste tipo de câncer (Sapoznik et al., 2009). Além disso, a deficiência de 

progesterona, devido à menopausa, à infertilidade ou alterações no gene do 

receptor de progesterona (PR) estão associados com um risco aumentado de 

câncer de ovário (Edmondson and Monaghan, 2001; Syed et al., 2001).  

A progesterona possui receptores na membrana de suas células alvo que 

quando ativados promovem respostas celulares que acarretam em dinâmicas na 

própria célula, interação com outras células e com o ambiente que as circunda. 

O ambiente que circunda as células constitui a matriz extracelular (MEC), uma 

estrutura tridimensional altamente organizada que além de manter a integridade 

do tecido, também regula a migração, diferenciação e proliferação celular e 

fornece um reservatório de citocinas e fatores de crescimento. Esse 

microambiente é formado pelos componentes do estroma tumoral, fibroblastos, 

células endoteliais, células do sistema imunológico, proteínas e proteoglicanos 

da MEC, fatores de crescimento e proteases que remodelam esses 

componentes. Dentre as proteases conhecidas estão as ADAMTS (a disintegrin 

and metalloproteinase with thrombospondin), enzimas MMP-relacionadas 

dependentes de Zn2+ / Ca2+ (Porter et al., 2005), secretadas e que formam um 

grupo composto por 19 membros que partilham de uma estrutura modular 

complexa, que compreende um domínio de metaloprotease, um domínio 

desintegrina e um domínio auxiliar contendo trombospondina do tipo 1, que é a 

marca desta família (Apte, 2004). Suas funções essenciais são sublinhadas pelo 
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reconhecimento de que vários membros da família codificam genes 

responsáveis por doenças genéticas herdadas quando mutados, enquanto 

outros estão associados a patologias como câncer, artrite e doenças 

cardiovasculares (Mead and Apte, 2018) . 

Fisiologicamente ADAMTS-1 foi inicialmente descrita como um mediador 

da inflamação (Kuno et al., 1997), entretanto já foi demostrado que esta protease 

é necessária para o crescimento normal, além de auxiliar na estrutura e no 

funcionamento dos rins, da glândula adrenal e do aparelho reprodutor feminino 

(Shindo et al., 2000), participando da foliculogênese ovariana, na formação de 

vasos sanguíneos e linfáticos (Brown et al., 2006) e do processo de ovulação 

(Brown et al., 2010). Em relação a sua função nos tumores, ADAMTS-1 possui 

efeito anti-angiogênico (Vázquez, Hastings, et al., 1999), no entanto, alguns 

trabalhos mostram que ADAMTS-1 tem sua expressão aumentada em tumores 

de alto grau de malignidade (Masui et al., 2001), inclusive no câncer de ovário 

(Lima, Maíra Assis et al., 2016), talvez devido a sua capacidade de degradar o 

agrecan e o versican, os quais são componentes da matriz extracelular que 

funcionam como barreira a passagem das células. Dados do nosso laboratório 

mostram que, em tumores mais agressivos de mama, existe uma diminuição nos 

níveis de ADAMTS-1 quando comparados ao tecido normal (Freitas et al., 2013).  

Em 2006 foi demonstrado que a ADAMTS-1 sofre auto-clivagem 

proteolítica, e que a protease de ADAMTS-1 com o domínio metaloproteinase 

ativo e os seus fragmentos exibem atividade pro- e anti-tumoral, 

respectivamente. Observou-se também que a atividade de metaloproteinase de 

ADAMTS-1 é necessária para o seu potencial pro-tumoral, favorecendo a 

metástase. Além disso, foi demonstrado que a atividade anti-tumoral dos 

fragmentos de ADAMTS-1 dependem do motivo TSP-1 central, que é mascarado 

na molécula de comprimento total, indicando que o efeito de ADAMTS-1 sobre a 

metástase do tumor depende se a molécula está clivada ou intacta (Liu et al., 

2006).  

Estudos do nosso grupo demostraram que o tratamento com 

progesterona leva ao aumento dos níveis gênicos e proteicos das ADAMTSs -1 

e -4 nas linhagens de câncer de ovário NIH-OVCAR-3 e ES-2 (Lima, M. A. et al., 

2016). Além disso, a progesterona reduz a capacidade migratória e invasiva das 

células NIH-OVCAR-3 e ES-2 quando comparada as células controle (dados do 
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nosso laboratório não publicados). A progesterona já mostrou estar envolvida 

com a redução da migração de mastócitos humanos (Belot et al., 2007) e de 

células da linhagem HUVEC, neste último caso, através da supressão da 

atividade de Rho mediada pela ativação de cSrc, efeito que foi bloqueado pelo 

pré-tratamento com o antagonista do receptor de progesterona, RU486, 

sugerindo que a inibição da migração induzida pela progesterona na HUVEC 

ocorre através da via de sinalização mediada pelo receptor deste hormônio (Lee 

et al., 2015).  

Já foi relatado que ADAMTS-1 é capaz de se ligar ao fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) (Iruela-Arispe et al., 2003). A matriz extracelular 

enriquecida por ADAMTS-1 acaba por sequestrar o fator de crescimento VEGF, 

impedindo que esse fator se ligue ao seu receptor presente na célula, levando a 

diminuição nas taxas de migração e invasão celular (Freitas et al., 2013). Esses 

fatores de crescimento e proteínas da matriz extracelular, ativam diferentes vias 

de sinalização que podem regular a formação de processos ricos em actina 

associados à migração celular. Estes processos biológicos são regulados por 

GTPases Rho (Ras-Homology GTPases) que ciclam entre uma forma ativa 

ligada ao GTP e uma forma inativa ligada ao GDP (Cerione and Zheng, 1996).  

A progesterona poderia estar induzindo a diminuição da migração e 

invasão celular pelo aumento da expressão de ADAMTS-1 ou através de 

alterações na via das GTPAses Rho, e nosso objetivo neste trabalho foi 

investigar por qual mecanismo a progesterona leva a diminuição da invasão e 

migração das células CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 e se a protease estudada está 

envolvida neste processo. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão de literatura, abordaremos os seguintes temas relacionados a 

esta tese: 1) Conceitos sobre o câncer e seu microambiente e a descrição destes 

no câncer de ovário; 2) ADAMTSs e uma descrição mais detalhada sobre a 

ADAMTS-1; 3) Hormônios sexuais e a progesterona; 4) Migração celular e as 

Rho GTPases, com enfoque para Cdc42; e 5) Os modelos celulares utilizados 

neste trabalho. 
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2.1 Câncer e seu microambiente 

 

O câncer é a principal causa de morte nos países economicamente 

desenvolvidos e a segunda principal causa de morte nos países em 

desenvolvimento. A incidência do câncer está aumentando nos países em 

desenvolvimento econômico, como resultado do envelhecimento da população 

e a adoção de estilos de vida associados com o desenvolvimento do câncer, 

incluindo tabagismo, falta de atividade física e dietas não balanceadas (Jemal et 

al., 2011), sendo que no  Brasil, estimou-se quase 600 mil novos casos de câncer 

para o ano de 2019 (Inca, 2017). Nos adultos entre 35 e 70 anos, o câncer 

representa a 2º causa de morte nos países de média e baixa renda, estando 

atrás somente das doenças cardiovasculares. Nos países mais ricos já é 

considerado a doença mais letal (Dagenais et al., 2019). O câncer é uma doença 

multifacetada caracterizada por alterações genéticas heterogêneas (Gerdes et 

al., 2014). Células normais evoluem progressivamente para um estado 

neoplásico ao adquirirem uma sucessão de capacidades que lhes permitam 

evoluir para um fenótipo maligno. Até o momento, seis características principais 

mostraram estar envolvidas com o desenvolvimento do câncer, sendo elas: 

autossuficiência de sinais de crescimento; insensibilidade a sinais inibidores de 

crescimento; aumento do potencial de replicação; evasão à apoptose; 

sustentação da angiogênese; invasão do tecido e metástase (Hanahan and 

Weinberg, 2011). 

Nenhuma célula normal possui a capacidade de proliferar na ausência de 

sinais estimuladores de crescimento. As células neoplásicas tornam-se 

independentes desta estimulação de crescimento exógena através da produção 

de fatores de crescimento, os quais irão agir sobre seus receptores, gerando um 

estímulo proliferativo autócrino (Cheng et al., 2008), hiperexpressão de 

receptores em sua superfície (Hanahan and Weinberg, 2000; 2011) ou através 

do envio de sinais a células normais, que respondem as células tumorais, 

fornecendo-as fatores de crescimento (Bhowmick et al., 2004). Para a 

proliferação contínua das células cancerígenas é igualmente necessário que 

elas evitem a ação dos inibidores de crescimento celular, os quais são essenciais 

para a homeostasia celular em tecidos normais. Defeitos nestes mecanismos de 
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controle do crescimento celular, por feedback negativo, permitem aumentar a 

sinalização da proliferação (Hanahan and Weinberg, 2000; 2011).  

As células dos mamíferos possuem um programa intrínseco que limita o 

seu potencial replicativo. O aparato molecular que limita o número de divisões 

está relacionado com segmentos de DNA nas extremidades dos cromossomos 

conhecidos como telômeros. Para a progressão tumoral é fundamental que a 

célula possua potencial replicativo ilimitado. Células malignas mostraram 

expressão de telomerase, o qual adiciona repetições de hexanucleotídeos aos 

locais terminais do DNA telomérico, evitando o encurtamento dos telômeros 

após cada ciclo celular, estabilizando o genoma mutante e conferindo a 

capacidade ilimitada de replicação (Raynaud et al., 2010). 

A capacidade de uma população de células neoplásicas expandir em 

número não depende só da taxa de proliferação celular, mas também da taxa de 

morte celular (ou apoptose). A apoptose trata-se de uma morte programada e 

ativa, que requer energia, síntese e degradação proteica (Wyllie et al., 1980). 

Através dela, os organismos vivos eliminam as células potencialmente 

prejudiciais para a manutenção da homeostase (Hengartner, 2000). A resistência 

à apoptose pelas células neoplásicas pode ser adquirida por vários mecanismos, 

no entanto, o mais comum consiste em mutações no gene supressor tumoral 

p53, um gene chave na manutenção da integridade do DNA e na indução da 

cascata apoptótica (Harris, 1996; Hanahan and Weinberg, 2000; 2011). 

Para que uma população de células consiga se estabelecer e sobreviva 

no tecido, elas necessitam fundamentalmente do oxigênio e de nutrientes 

fornecidos pelos vasos sanguíneos (Hanahan and Weinberg, 2000; 2011), desta 

maneira a angiogênese é fundamental para a formação do tumor. Nesse sentido, 

à medida que os tumores crescem, através da rápida proliferação de células 

tumorais, eles exigem a formação de uma nova vasculatura que irriga as células 

(Magalhães and Dias, 2019). Durante a tumorigênese o equilíbrio adequado 

entre moléculas pro-angiogênicas e anti-angiogênicas e a estimulação por 

fatores de crescimento parácrinos e autócrinos é perdida (Mueller and Fusenig, 

2004). O mecanismo principal para a angiogênese, conhecido como a 

germinação endotelial (formação de vasos a partir de um vaso já existente), 

depende do aumento na regulação do fator de crescimento endotelial vascular e 

do desenvolvimento de interações entre as células endoteliais, pericitos, células 
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estromais, e a associação com a MEC (Gordon et al., 2010). O fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) é a principal molécula sinalizadora que 

regula a angiogênese, embora existam vários outros estímulos pró e 

antiangiogênicos. Nos tumores, devido ao desequilíbrio de tais estímulos, a 

angiogênese é anormal, resultando em uma rede vascular desorganizada e com 

vazamento (Magalhães and Dias, 2019) 

A capacidade das células cancerígenas de migrar e invadir os tecidos 

circundantes com metástases subseqüentes para vários órgãos é uma das 

características da progressão do câncer e permite a essas células escaparem 

ao tumor primário e colonizarem novos locais do organismo (Santibanez et al., 

2018). Na transição do carcinoma in situ para carcinoma invasivo há o 

rompimento da membrana basal, pela proliferação de células neoplásicas que 

possuem elevada capacidade proteolítica. Assim, a travessia das células 

neoplásicas pelas barreiras da membrana basal é resultado da síntese de 

proteases ativas e a aquisição de um fenótipo invasivo (Christofori, 2006). Várias 

classes de proteínas estão alteradas nas células com capacidade de invadir e 

metastizar, entre as quais as proteínas de adesão célula-célula, como as 

caderinas, as proteínas que ligam as células a substratos da matriz extracelular, 

como as integrinas (Cavallaro and Christofori, 2004) e proteínas secretadas, 

como as metaloproteinases de matriz (MMPs) (Roy et al., 2019). 

Porém, a biologia dos tumores não se define simplesmente pelas diversas 

características que as células cancerosas adquirem, mas também abrange 

contribuições do microambiente tumoral para o processo de tumorigênese 

(Kalluri, 2003; Lili et al., 2013).  O microambiente tumoral representa um nicho 

complexo onde células neoplásicas e não neoplásicas, fatores solúveis, 

moléculas de sinalização e componentes da MEC cooperativamente interagem 

e modulam eventos celulares relacionados à progressão tumoral (Rowe and 

Weiss, 2008; Catalano et al., 2013), auxiliando na transformação neoplásica, 

proteção do tumor do sistema imune, auxílio no crescimento do câncer e 

favorecimento na invasão e metástase tumoral (Keller and Li, 2011; Hanahan 

and Coussens, 2012; Swartz et al., 2012; Gkretsi et al., 2015) (Figura 1). 
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Figura 1. Mecanismos de função da MEC. 

Ancoragem à membrana basal (fase 1). Barreira contra o movimento bloqueando a 

migração celular (fase 2). Caminho que facilita a migração celular (fase 3). Reservatório 

de moléculas (fase 4). Co-receptor de sinais (fase 5) ou apresentador de sinais (fase 6). 

Liberação de fragmentos bioativos (fase 7). Alterações no comportamento celular devido 

a modificações nos componentes da MEC (fase 8). Adaptado de (Lu et al., 2012) 

 

Elementos celulares do estroma, incluindo fibroblastos associados ao 

câncer, propiciam uma rede de comunicação essencial, via secreção de fatores 

de crescimento e quimiocinas, induzindo alterações na MEC, proporcionando 

assim sinais oncogênicos adicionais que aumentam a vascularização, 

proliferação e invasão tumoral (Kalluri and Zeisberg, 2006). Alterações nos 

componentes moleculares e na dinâmica da MEC já foram descritos em diversas 

doenças e são uma marca registrada no desenvolvimento do câncer. Por 

exemplo, o excesso ou a diminuição na produção dos componentes da MEC são 

proeminentes na fibrose do tecido de muitos órgãos (Frantz et al., 2010) e vários 

colágenos mostraram aumento na deposição durante a formação do tumor 

(Kauppila et al., 1998; Huijbers et al., 2010). Além disso, moléculas da MEC e 

seus receptores, como proteoglicanos de sulfato de heparan e CD44, que 

facilitam a sinalização de fatores de crescimento, frequentemente são 

produzidas em excesso no câncer (Nasser, 2008). A expressão alterada de 
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integrina é freqüentemente detectada em tumores, onde as integrinas têm papel 

no apoio à sinalização do receptor do fator de crescimento oncogênico (GFR) e 

na migração e invasão de células cancerígenas dependentes de GFR. Além 

disso, as integrinas determinam a colonização de locais metastáticos e facilitam 

a sobrevivência independente de ancoragem das células tumorais circulantes. 

Além disso as integrinas interagem com diversas moléculas da superfície celular, 

incluindo canais, receptores e proteínas secretadas que constituem novas vias 

de promoção de tumores. A ativação de vias de sinalização mediada por 

integrina, o endurecimento e a remodelação do estroma do tumor são etapas 

fundamentais na progressão do câncer, apoiando a invasão, a aquisição das 

características das células-tronco do câncer e a resistência a medicamentos 

(Hamidi and Ivaska, 2018). 

Por outro lado, as células tumorais secretam diretamente uma variedade 

de proteínas, que incluem fatores de crescimento, moléculas de adesão e 

proteinases, que degradam ou induzem o recrutamento de biomoléculas que são 

hábeis na degradação da MEC, e estas estão envolvidas na adesão celular, 

motilidade, comunicação intercelular e invasão (Handsley and Edwards, 2005; 

Mbeunkui and Johann, 2009; Silva et al., 2016). Ao mesmo tempo, componentes 

da MEC podem se ligar as moléculas de sinalização impedindo a sua difusão 

livre; atuando como um dissipador para estes sinais, ajudando a formar 

gradientes de concentração. Alguns componentes da MEC, como os 

proteoglicanos, podem se ligar seletivamente a diferentes fatores de crescimento 

funcionando assim como co-receptores e apresentadores de sinais (Norton et 

al., 2005; Hynes, 2009; Lu et al., 2011). A MEC também pode iniciar diretamente 

eventos de sinalização, liberando fragmentos bioativos, os quais foram 

processados por proteases, como as MMPs (Hynes, 2009; Lu et al., 2011). As 

MMPs exercem sua atividade proteolítica e degradam as barreiras físicas, 

facilitando a angiogênese, a invasão de células tumorais e a metástase. O 

crescimento tumoral e a angiogênese também dependem do aumento da 

disponibilidade de moléculas de sinalização, como fatores de crescimento e 

citocinas, promovido pelas MMPs, tornando esses fatores mais acessíveis às 

células cancerosas e ao microambiente tumoral. Isto ocorre libertando-os da 

MEC ou da superfície celular. As MMPs também modulam as interações célula-

célula e célula-MEC pelo processamento da E-caderina e das integrinas, 
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respectivamente, afetando o fenótipo das células, promovendo a transição 

epitelio-mesenquimal, e aumentando a migração celular (Gialeli et al., 2011). 

 

2.2 Ovários, câncer de ovário e seu micoambiente 

 

 As glândulas de produção dos hormônios femininos são os ovários. As 

mulheres têm dois ovários, um de cada lado da pelve, em contato com o útero 

através das trompas. Sua função é armazenar os ovócitos e produzir o 

estrogênio e a progesterona, que, entre outras coisas, regem o ciclo menstrual 

da mulher. Os ovócitos são liberados dos ovários a cada ciclo menstrual normal 

e se encaminham para o útero pelas trompas. O óvulo se fixa na parede interna 

do útero e se desenvolve num feto depois de fertilizado pelo espermatozóide.  

 Os ovários na sua camada mais externa são revestidos por epitélio cúbico 

simples, o qual é sustentado por uma camada de tecido conjuntivo denso 

denominado de túnica albugínea. Os gametas femininos, ou ovócitos, localizam-

se no interior dos folículos ovarianos que estão presentes na região cortical do 

ovário. A parte mais interna do ovário é a região medular, formada por tecido 

conjuntivo frouxo com um rico leito vascular (Junqueira and Carneiro, 2017). O 

folículo ovariano é a unidade morfofuncional do ovário, sendo constituído por um 

oócito circundado por células somáticas (granulosa e tecais). A função do folículo 

é proporcionar um ambiente ideal para a manutenção da viabilidade, 

crescimento e maturação do oócito (Picton et al., 2008). 

Ambos os tumores, benignos e malignos, podem surgir de cada um dos 

três tipos de células ovarianas, que compreendem, as células germinativas, 

epiteliais e do estroma. A maioria dos tumores de ovário tem origem epitelial 

(mais de 80%); 10 a 15% são tumores de células germinativas e 5 a 10%, 

tumores do estroma. Entre os tumores epiteliais, 40% são do tipo seroso, 

seguidos pelos tumores mucinosos, endometrioides, de células claras e mistos 

(Chen et al., 2003). Os tumores malignos podem ser classificados em quatro 

estádios: I, II, III e IV. No estádio I, o câncer encontra-se somente em um ou 

ambos os ovários. No II, ocorre disseminação para órgãos próximos dentro da 

pelve, tais como, útero, bexiga, cólon sigmoide ou reto. Já no estádio III, ocorre 

a disseminação para órgãos de dentro da pelve e para linfonodos 

retroperitoniais, além da possibilidade de ocorrer a disseminação para órgãos 
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distantes. No estádio IV, a forma mais avançada, o mesmo encontra-se em 

fluídos pulmonares, sendo denominado de derrame pleural maligno, podendo ou 

não ocorrer a disseminação para o interior do baço, fígado, gânglios linfáticos 

diferentes dos linfonodos retroperitoniais e outros órgãos ou tecidos fora da 

cavidade peritoneal (American_Cancer_Society, 2018) 

Devido à localização dos ovários, aos sintomas inespecíficos e a falta de 

biomarcadores para a detecção precoce, mais de 80% das mulheres apresentam 

a doença na forma avançada (estadios III e IV) quando diagnosticadas, e mesmo 

com tratamento, a taxa de sobrevida em cinco anos das pacientes com 

carcinoma de ovário é apenas de 30-50%. Este prognóstico pobre é resultado 

do diagnóstico tardio e da terapia ineficaz para a doença em estágio avançado 

(Ween et al., 2011; Jayson et al., 2014), tornando este carcinoma a principal 

causa de morte neoplásica ginecológica no mundo, representando cerca de 

2,5% de todas as doenças malignas em mulheres, e responsável por 5% de 

todas as mortes relacionadas ao câncer em mulheres (Sapoznik et al., 2009; 

Bray et al., 2018). Embora a incidência de câncer de ovário tenha diminuído nas 

últimas décadas, o resultado clínico ainda está longe de ser aceitável 

(Henderson et al., 2018). No Brasil, segundo o instituto Nacional de Câncer, 

estimou-se 6.150 novos casos de câncer de ovário, para cada ano do biênio 

2018-2019, com um risco estimado de 5,79 casos a cada 100 mil e o oitavo mais 

incidente (Inca, 2017). 

 Os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de ovário são a  

idade, histórico familiar e exposição hormonal (Ristow et al., 2006; Gates et al., 

2010).  O câncer de ovário é raro em mulheres com idade abaixo dos 40 anos, 

sendo que o risco é aumentado após está idade, com maiores incidências entre 

65 e 79 anos (Adami et al., 2008). Além disso, este tipo de tumor pode estar 

relacionado ao histórico familiar de carcinoma da mama, ovário ou ambos e 

nessas pacientes pode incidir em idade mais precoce do que em população 

geral. Essa síndrome familiar está relacionada à mutação, principalmente, em 

dois genes, o BRCA-1 e BRCA-2, envolvidos no processo de reparo de DNA 

(Cannistra, 2004). Mutações nas células do ovário também podem ser 

ocasionadas pela exposição a hormonios sexuais; estudos mostram que o 

tratamento de reposição hormonal, tanto o com a utilização somente de 

estrogênio ou com o uso combinado deste com progestina, aumenta o risco em 
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desenvolver tumores malignos no ovário (Pearce et al., 2009). Além disso, o 

estímulo repetido de gonadotrofinas e estrogênio sobre o epitélio da superfície 

do ovário durante a vida fértil da mulher, também está relacionado a danos no 

DNA, o que poderia levar ao carcinoma (Fathalla, 2013) 

Por outro lado, alguns fatores estão relacionados com uma menor 

incidência deste tumor, como gestação, amamentação, uso de contraceptivos 

orais ou ter realizado ligadura tubária ou histerectomia (Ricci et al., 2008). 

Durante a gestação ocorrem anovulação e supressão pituitária e, logo, há 

diminuição no risco carcinogênico sobre epitélio ovariano. Assim, teoricamente, 

cada gestação adicional está associada com diminuição de risco de carcinoma 

de ovário (Jeppsson et al., 1977; Schock et al., 2014). Torna-se difícil avaliar o 

fator protetor da amamentação isoladamente, uma vez que está relacionada à 

gestação. Assim, muitos estudos são favoráveis ao seu papel protetor (Riman et 

al., 2002; Tung et al., 2003; Chiaffarino et al., 2005).  Contraceptivos hormonais 

são um fator de proteção estabelecido para o câncer de ovário. Uma reanálise 

de 45 estudos distintos realizados em 21 países mostrou que quanto mais tempo 

uma mulher usa anticoncepcionais hormonais, menor o risco de se desenvolver 

esta neoplasia (Beral et al., 2008). Ligação tubária e histerectomia, com 

conservação de ovários, podem comprometer o suplemento sanguíneo ovariano. 

Com isso, as sequelas cirúrgicas desses procedimentos, inclusive as 

circulatórias, agem diminuindo a ação hormonal e, assim, reduzem o risco de 

câncer de ovário em torno de 80% (Riman et al., 2004). 

As funções desempenhadas pela MEC ovariana estão intimamente 

relacionadas com a sua diversidade de compartimentos e componentes. Dentre 

os principais compartimentos, têm a lâmina basal folicular, o fluído folicular, a 

zona pelúcida, e o estroma ovariano. Em cada um deles, existem diferentes 

componentes encontrados de maneira difusa pelo tecido ovariano, como a 

fibronectina, colágeno, ácido hialurônico, versican (Rodgers et al., 2000) e 

proteases como ADAMTS´s (a disintegrin and metalloproteinase with 

thrombospondin motifs) (Shozu et al., 2005). A MEC ovariana é importante para 

a sobrevivência e proliferação das células da granulosa durante a foliculogênese. 

In vitro, vários estudos têm demonstrado que a presença de componentes da 

MEC como o colágeno tipo IV, laminina e fibronectina melhoram a proliferação 

de células da granulosa, aumenta o número de folículos primordiais que entram 
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na fase de crescimento, bem como influenciam a ação dos fatores de 

crescimento necessários para o desenvolvimento folicular (Woodruff and Shea, 

2007). Proteases que compõem a MEC, como proteases da família ADAMTS já 

mostraram ser fundamentais para o processo de foliculogênese, além de 

desempenhar papel na formação de novos vasos linfáticos no estroma ovariano 

(Shozu et al., 2005; Brown et al., 2006). 

No câncer de ovário alterações nos componentes da MEC mostraram 

estar relacionados com características mais malignas das células neoplásicas. 

Níveis elevados de laminina-γ2, colágenos tipos I e III, fibronectina, sindecam-1, 

glipicano-1, versicam, e ácido hialurônico e seus receptores CD44 têm sido 

associados a um mau prognóstico para o câncer de ovário (Ricciardelli and 

Rodgers, 2006; Salani et al., 2007; Januchowski et al., 2014). As 

metaloproteinases, presentes nesse estroma, que degradam a matriz 

extracelular, são essenciais para a progressão tumoral e processo metastático 

(Rocks, Paulissen, Quesada-Calvo, et al., 2008). Já foi visto que os passos 

iniciais para que as células de câncer de ovário sofram metástase ocorre através 

da clivagem de vitronectina e fibronectina mediada pela metaloproteinase de 

matriz MMP-2 (Kenny et al., 2008).  

Células estromais, como os fibroblastos, alteram as propriedades físicas 

do tumor por meio de deposição excessiva e remodelação aberrante da matriz 

extracelular, aumentando assim a formação de uma barreira intersticial que 

bloqueia a entrega eficiente de drogas (Sun, 2015). Foi identificado também que 

o nicho mesotelial do tumor de câncer de ovário seroso de alto grau é hipóxico, 

e a sinalização hipóxica melhora a deposição de colágeno do tipo I pelas células 

mesoteliais. Especificamente, a sinalização hipóxica aumentou a expressão da 

lisil oxidase (LOX) em células cancerígenas mesoteliais e ovarianas para 

promover a reticulação de colágeno e a invasão de células tumorais (Natarajan 

et al., 2019) No entanto, estudos mostraram que as mutações nas proteases 

ADAMTS, em pacientes com câncer de ovário, estavam significativamente 

correlacionados com uma melhor sensibilidade à quimioterapia e exibiram uma 

duração na resposta ao tratamento com quimioterapicos significativamente mais 

longa do que aqueles com tumores que exibiam a forma não mutata de ADAMTS 

(Yuexin Liu et al., 2015), demonstrando, dessa forma, o papel de molélculas da 

MEC na regressão do câncer 
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Outro processo extracelular que partipa na evolução do câncer de ovário 

é a angiogenêse. Entre os reguladores conhecidos da angiogênese estão fatores 

de crescimento, metaloproteinases da matriz, citocinas e integrinas. Um 

participante chave no desenvolvimento da rede vascular patológica do tumor é o 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e sua via de sinalização. No 

câncer epitelial de ovário, o aumento da expressão de VEGF tem um valor 

prognóstico: está relacionado ao grau do tumor, estágio da doença e sobrevida 

dos pacientes. Como os receptores VEGF estão presentes na superfície das 

células cancerígenas do ovário, parece que o VEGF pode desempenhar um 

papel único no desenvolvimento dessa neoplasia. Ao aumentar a permeabilidade 

vascular no peritônio, o VEGF também é responsável pela formação de líquido 

ascítico em pacientes com câncer de ovário. Consequentemente, a inibição da 

angiogênese patológica tornou-se uma das novas opções terapêuticas 

amplamente testadas no tratamento do câncer de ovário (Cortez et al., 2018). 

O desenvolvimento e manutenção do câncer de ovário também está 

envolvida com o papel dos hormônios sexuais e embora seja bem aceito que as 

células epiteliais de câncer ovariano sejam responsivas à estimulação de 

hormônios esteróides, novos estudos apresentam as pistas de que o estroma 

ovariano também pode ter um papel ativo nesse processo. Por exemplo, 

componentes celulares do estroma ovariano imediatamente adjacente aos focos 

do tumor pode expressar marcadores ligados à diferenciação associada aos 

hormônios sexuais esteróidais e esteroidogênese, juntamente com enzimas 

esteróides, enquanto o epitélio expressa receptores hormonais correspondentes 

(Blanco et al., 2017). 

 

2.3 ADAMTS´s e ADAMTS-1 

 

As ADAMTSs (adisintegrin and metalloproteinase with thrombospondin 

motifs ou adamalysin-thrombospondin) são enzimas semelhantes as MMP’s 

dependentes de Zn2+/Ca2+ (Porter et al., 2005) secretadas e que estão 

envolvidas em diversas funções, como o processamento de colágeno, clivagem 

dos proteoglicanos da matriz (versican, agrecan e brevican), angiogênese 

(Vázquez, Hastings, et al., 1999; Stanton et al., 2011), clivagem da protease do 

fator de Von Willebrand para a homeostase da coagulação sanguínea, 
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inflamação (Kuno et al., 1997; Apte, 2009), organogênese e fertilidade (Porter et 

al., 2005; Rocks, Paulissen, El Hour, et al., 2008), estrutura do tecido conjuntivo 

e câncer (Le Goff and Cormier-Daire, 2011). Independente do substrato que 

degradam, as ADAMTS`s apresentam algumas similaridades estruturais. De um 

modo geral, elas constituem-se de um peptídeo sinal, um pró-domínio auto 

inibitório (domínio pró-peptídico), um domínio catalítico e um domínio 

hemopexina (Figura 2). É no domínio metaloproteinase, que segue 

imediatamente o pró-domínio, que é o ponto da organização estrutural onde se 

iniciam as diferenças entre as famílias de metaloproteinases (Niewiarowski et al., 

1994). O domínio catalítico possui um elevado grau de homologia entre as 

diferentes ADAMTSs, e contém a sequência de ligação ao zinco 

HEXXHXXGXXH, na qual o zinco catalítico é coordenado pelos três resíduos de 

histidina (Gomis-Rüth, 2009; Tallant et al., 2010). O domínio desintegrina-like 

localiza-se em estreita proximidade com o sítio ativo, e funciona provavelmente 

regulando a atividade da enzima, fornecendo substrato auxiliar de ligação à 

superfície (Gerhardt et al., 2007; Mosyak et al., 2008). O domínio rico em cisteína 

e a região espaçadora, determinam o reconhecimento e a ligação da protease 

aos substratos, assim como a sua localização na MEC (Gendron et al., 2007; 

Fushimi et al., 2008). O domínio trombospondina (TSP) central é altamente 

conservado entre todas as ADAMTSs. Os domínios TSP adicionais (que variam 

em quantidade entre os membros da família ADAMTS) presentes na região C-

terminal da protease, atuam juntamente com o domínio desintegrina, para 

manter a protease em uma localização apropriada na MEC e para o correto 

reconhecimento dos substratos (Stanton et al., 2011). A família ADAMTS, é 

geralmente subdividida em quatro classes, baseada nas similaridades 

estruturais e/ou funcionais: proteoglicanases (ADAMTS -1, -4, -5, -8, - e -15), 

pró-colagenases-n-peptidases ( ADAMTS -2, -3 e -14), clivagem do fator de Von 

Willebrand (ADAMTS-13), e aquelas proteases que as funções permanecem 

indefinidas (Porter et al., 2005; Apte, 2009).  
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Figura 2. Representação esquemática das ADAMTSs.  

Domínios estruturais das ADAMTSs. As ADAMTSs apresentam pró-domínios e 

domínios catalíticos, são metaloproteinases secretadas que não possuem domínios 

transmembrânicos e citoplasmáticos. Adaptado de (Yang et al., 2017) 

 

Estas são secretadas na forma de precursores inativos (zimogênios) cuja 

latência é mantida através da interação entre o resíduo de cisteína, que está 

presente no pró-domínio, e o zinco presente no domínio catalítico, o que impede 

o acesso ao sítio ativo pelo substrato. Elas podem ser ativadas por MMPs, por 

outras classes de proteases, por meio da ação não proteolítica, como o estresse 

oxidativo e detergentes, ou através de auto-clivagem. Estes promovem a 

clivagem do domínio pró-peptídicos, deixando o sítio catalítico da enzima livre 

para interação com o respectivo substrato (Rozanov et al., 2004; Ra and Parks, 

2007). As metaloproteinases, regulam uma variedade de processos fisiológicos 

e eventos de sinalização, e também desempenham importante função em 

processos patológicos, como na comunicação molecular entre o tumor e o 

estroma (Kessenbrock et al., 2010). Portanto, é necessário que haja um controle 

rígido das atividades das proteases, para evitar danos teciduais indesejáveis. Os 

inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs) são inibidores endógenos das 

MMPs e promovem o controle da atividade dessas formando um complexo na 
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proporção de 1 - 1 com o zinco do domínio catalítico, promovendo, assim, um 

impedimento estérico dessas com os seus substratos (Raffetto and Khalil, 2008). 

O equilíbrio tecidual entre MMPs e TIMPs é primordial para a dinâmica da 

degradação da matriz extracelular, sendo fundamental para a manutenção da 

homeostase tecidual, progressão do câncer e metástase (Devy et al., 2002; Hua 

et al., 2011). 

  Fisiologicamente ADAMTS-1 foi inicialmente descrita como um mediador 

da inflamação (Kuno et al., 1997), entretanto já foi demostrado que esta protease 

é necessária para o crescimento normal, além de auxiliar na estrutura e no 

funcionamento dos rins, da glândula adrenal e do aparelho reprodutor feminino 

(Shindo et al., 2000), participando da foliculogênese ovariana, na formação de 

vasos sanguíneos e linfáticos (Brown et al., 2006) e do processo de ovulação 

(Brown et al., 2010).  

 No ovário, durante o processo de ovulação induzido pelo hormônio 

luteinizante (LH), a libertação de um ovócito maduro com células do cumulus 

circundante através do epitélio superficial exige a remodelação da matriz 

extracelular ovariana (Nagase and Woessner, 1999). Estudos mostram que 

ADAMTS-1 é fundamental para  a morfogênese estrutural dos folículos e do 

estroma ovariano, além de estar relacionado com o desenvolvimento da rede de 

drenagem linfática do ovário (Brown et al., 2006). Já foi demonstrado que o gene 

da ADAMTS-1 é exclusivamente expresso em células foliculares da granulosa 

no momento da ovulação, na matriz que circunda os folículos ovarianos (Espey 

et al., 2000; Richards et al., 2005) e que a indução de ADAMTS-1 é 

drasticamente reduzida, em ratos, quando a síntese de progesterona é inibida 

com epostano (agente antiprogesterona), bem como em ratos que não possuem 

receptor para progesterona (Robker et al., 2000). O padrão temporal da 

expressão deste gene, em conjunto com sua regulação pela progesterona, 

sugere que a metaloproteinase deste gene pode ter um papel importante no 

mecanismo de ovulação.  

 ADAMTS-1 é sintetizada como um pró-zimogênio e sofre glicosilação logo 

após a tradução da proteína. A secreção de ADAMTS-1 para a MEC requer a 

excisão desse pró-domínio da proteína madura de 87 kDa, por endopeptidases 

furina relacionadas. ADAMTS-1 pode ser processada e ser detectada como uma 

proteína de 65 kDa. A região C-terminal da protease madura liga-se diretamente 
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na MEC e se associa com outras proteínas tais como fibulina-1, TGF-β (fator de 

transformação do crescimento beta) latente e com proteoglicanos sulfatados. A 

protease catalisa a degradação do colágeno tipo I (Rehn et al., 2007), 

proteoglicanos do estroma de tecidos específicos, como o versicam (Russell et 

al., 2003; Ricciardelli et al., 2011), agrecam (Rodríguez-Manzaneque et al., 

2002), sindecam-4 (Rodríguez-Manzaneque et al., 2009) e proteínas da 

membrana basal (nidogênio 1 e 2) (Canals et al., 2006; Tan et al., 2013). Assim, 

a estrutura complexa de ADAMTS-1 pode, portanto, influenciar o ambiente 

tumoral por uma série de vias (Tan et al., 2013) (Figura 3). 

 
Figura 3. Síntese e função da protease ADAMTS-1. 

A metade amino da ADAMTS-1 é composta pelos domínios: pró-domínio (PRO), 

metaloproteinase (MP) e desintegrina (DIS), enquanto a região carboxila da ADAMTS-

1 consiste em 3 motivos de Trombospondina do tipo 1 (TSP1) e uma região espaçadora. 

ADAMTS-1 é inicialmente sintetizada como um pró-zimogênio e sofre N-glicosilação 

pós-tradução. As endopeptidases da furina cortam o pró-domínio da ADAMTS1, após o 

qual a enzima madura é secretada na matriz extracelular, onde fica ligada à matriz pela 

sua região espaçadora. Na MEC, o domínio de metaloprotease catalítica da ADAMTS-

1 facilita a clivagem de proteoglicanos estromais (versican, aggrecans e syndecan-4), 

proteínas da membrana basal (nidogênio 1/2 e colágeno tipo I) e proteínas TSP1. O 

domínio TSP1 interage diretamente com moléculas EGF-like (Tan et al., 2013). 
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 Em relação a sua função nos tumores, ADAMTS-1 possui efeito anti-

angiogênico (Vázquez, Hastings, et al., 1999; Iruela-Arispe et al., 2003; Lee et 

al., 2006), no entanto, alguns trabalhos mostram que ADAMTS-1 tem sua 

expressão aumentada em tumores de alto grau de malignidade (Masui et al., 

2001), podendo promover a proliferação (Liu et al., 2006), sobrevivência 

(Ricciardelli et al., 2011), migração e invasão celular (Tyan et al., 2012), talvez 

devido a sua capacidade de degradar o agrecan e o versican, os quais são 

componentes da matriz extracelular que funcionam como barreira a passagem 

da células. Dados do nosso laboratório mostram que em tumores mais 

agressivos de mama, existe uma diminuição nos níveis de ADAMTS-1 quando 

comparados ao tecido normal (Freitas et al., 2013). Uma revisão da literatura 

mostra que o valor de expressão da proteína de ADAMTS-1 está reduzida em 

diferentes tipos de câncer, inclusive no câncer de ovário (Tan et al., 2013). 

 Liu et al., 2006 (Liu et al., 2006) demonstraram que a ADAMTS-1 sofre 

auto-clivagem proteolítica, e que a protease ADAMTS-1 sem clivagem e os seus 

fragmentos exibem atividade pro- e anti-tumoral, respectivamente. Observou-se 

também que a atividade de metaloproteinase ADAMTS-1 é necessária para o 

seu potencial pro-tumoral, favorecendo a metástase. Além disso, foi 

demonstrado que a atividade anti-tumoral dos fragmentos de ADAMTS-1 

depende do motivo TSP-1, que é mascarado na molécula de comprimento total, 

indicando que o efeito de ADAMTS-1 sobre a metástase do tumor depende se a 

molécula está clivada ou intacta. 

 

2.4 Hormônios sexuais e a progesterona 

 

 Hormônios esteroidais são moléculas regulatórias de natureza lipídica que 

atuam através de receptores localizados no núcleo das células alvo. Quando 

ocorre a ligação do hormônio ao seu receptor, este passa por uma mudança 

conformacional que o ativa, formando complexos e tornando-o capaz de 

promover ou inibir a transcrição de um grupo específico de genes (Alberts et al., 

2002; Couse et al., 2006). 

 Os receptores de estrógeno (Erα e Erβ) apresentam localização nuclear, 

assim como os receptores para andrógenos (AR), já os receptores de 

progesterona (PR) podem ter localização nuclear ou na membrana plasmática, 
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e todos estes apresentam a estrutura clássica dos receptores de esteróides, 

composta por 4 domínios distintos: um domínio N-terminal regulador da 

transcrição, um domínio de ligação ao DNA com os clássicos dedos de zinco 

proximal e distal, uma região “dobradiça” e um domínio de ligação ao seu 

respectivo hormônio (Mosselman et al., 1996; Couse et al., 2006). 

 Estes hormônios estão integrados em cada aspecto da fisiologia 

reprodutiva dos mamíferos, em ambos sexos, incluindo o desenvolvimento, 

gametogênese, função das gônodas, do controle hipotálamo – pituitária, 

comportamento sexual e maternal, gestação e lactação.  

 Os hormônios esteroidais são produzidos em tecidos específicos do corpo 

e são divididos em duas classes, os hormônios sexuais e progestacionais e os 

hormônios adrenais. O colesterol é o esteroide de maior prevalência no 

organismo e percussor, entre outros, de hormônios sexuais como os estrógenos 

e as progestinas (Litwack G and Tj, 1998).   

 Diferentes tipos de células do ovário sintetizam preferencialmente 

determinados hormônios sexuais, as células da teca, por exemplo, produzem 

principalmente a androstenediona, hormônio esteroide percussor do andrógeno 

testosterona e dos estrógenos estrona e estradiol.  A progesterona é produzida 

principalmente pelas células que formam o corpo lúteo, glândula endócrina 

temporária formada após o processo de ovulação. O tipo de hormônio esteroide 

produzido pelas células também muda com sua progressiva maturação, as 

células da granulosa de folículos em crescimento secretam principalmente 

estradiol e pouca ou nenhuma progesterona, enquanto após a ovulação, as 

células da granulosa luteinizadas secretam principalmente progesterona (Peters 

and Mcnatty, 1980).  

 A mulher adulta é exposta continuamente a flutuações hormonais ao 

longo da vida, até a menopausa, como um resultado de ciclos reprodutivos, 

conhecidos como ciclos hormonais. Os ciclos são controlados pelo eixo 

hipotálamo – pituitária – ovário, onde o hipotálamo secreta gonadotropina, que 

agem na liberação de hormônios que estimulam o hormônio folículo-estimulante 

(FSH), que leva a produção do hormônio luteinizante (LH). Esses hormônios por 

sua vez, induzem a síntese de estrógeno e progesterona realizada pelos ovários 

(Hawkins and Matzuk, 2008). 
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 A progesterona e o estradiol são importantes reguladores dos processos 

de proliferação e diferenciação celular no trato genital feminino. Alterações da 

resposta destes hormônios podem estar relacionadas ao aparecimento de 

doenças estrogênio-dependentes como a endometriose, câncer de endométrio, 

infertilidade, câncer de mama e ovário (Romano et al., 2006). 

 No câncer os hormônios sexuais modulam a proliferação, apoptose, 

migração, metástase e angiogênese, influenciando desde o processo de 

tumorigênese, o crescimento celular e a metástase (Ramachandran, 2011). Os 

papeis dos hormônios no câncer de ovário incluem fatores de proteção e de risco 

para a doença. Contraceptivos hormonais são um fator de proteção estabelecido 

para o câncer de ovário. Uma reanálise de 45 estudos distintos realizados em 21 

países mostrou que quanto mais tempo uma mulher usa anticoncepcionais 

hormonais, menor o risco de se desenvolver esta neoplasia (Beral et al., 2008). 

Estudos mostram que o tratamento de reposição hormonal, tanto o com a 

utilização somente de estrogênio, como o uso combinado deste com progestina, 

aumenta o risco em desenvolver câncer de ovário (Pearce et al., 2009).  

 A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, uma estrutura glandular 

transitória, que inicia seu desenvolvimento no ovário imediatamente após a 

ovulação, e esta relacionada com a preparação do útero para a aceitação do 

embrião, à preparação das mamas para a secreção láctea, o crescimento 

folicular, a ovulação e a luteinização (Schams and Berisha, 2002). 

 A progesterona ou respostas celulares a este hormônio parecem oferecer 

proteção contra o desenvolvimento do câncer de ovário (Ho, 2003). A 

progesterona protege as células da hiperestimulação estrogênica, pois diminui o 

número de receptores para o estrógeno, aumenta seu metabolismo intracelular 

e inibe a conversão da androstenediona em estrona, reduzindo a atividade 

mitótica das células (Voigt et al., 1991). Deficiências de progesterona, devido à 

menopausa, a infertilidade ou alterações no gene de PR estão associados com 

um risco aumentado de câncer de ovário (Edmondson and Monaghan, 2001; 

Syed et al., 2001). Estudos clínicos têm demonstrado que a multiparidade, a 

gravidez de gêmeos, e a gravidez que ocorre na vida adulta aumentam 

drasticamente os níveis de progesterona em circulação e reduzem o risco de 

desenvolver câncer de ovário (Adami et al., 1994; Banks et al., 1997). Além 

disso, já foi observado que a expressão de receptores para progesterona estão 
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relacionados com um melhor prognóstico em mulheres com câncer de ovário 

(Lee et al., 2005; Lenhard et al., 2012). O uso de contraceptivo oral hormonal 

tem sido consistentemente associado a uma redução no risco de 

desenvolvimento do câncer de ovário (Beral et al., 2008; Diep et al., 2015). Já foi 

observado que formulações de contraceptivos orais com altos níveis de 

progesterona estão associadas a um menor risco de câncer de ovário do que as 

formulações com baixos níveis de progestina (Schildkraut et al., 2002). No 

entanto, acredita-se que a maior parte dos efeitos protetores da progesterona 

são mediados pelo receptor da progesterona nuclear (n-Pr), os quais se perdem 

progressivamente com o aumento do grau de malignidade do câncer de ovário 

(Akahira et al., 2002). 

  Por outro lado, estudos demonstraram que a progesterona pode inibir a 

invasão e migração de células de câncer de mama, mediadas pela 

desfosforilação das cinases. Essa inibição parece ser independente da presença 

ou ausência de PR nas células de câncer de mama, demostrando que este 

hormônio pode agir por diferentes meios de modo anti-tumorigênico (Godbole et 

al., 2017). 

 

2.5 Migração celular e Rho GTPases 

 

  A migração celular é essencial para o desenvolvimento de animais 

multicelulares. Durante o desenvolvimento, algumas populações de células 

migram longas distâncias, por exemplo, as células da crista neural migram por 

todo o embrião para formar diferentes tipos de células, como melanócitos, 

músculo liso vascular e células de Schwann (Mayor and Theveneau, 2013). A 

migração celular também contribui para a progressão da maioria das doenças 

humanas. As células cancerígenas migram para os linfonodos ou vasos 

sanguíneos para formar metástases (Spano et al., 2012), enquanto a migração 

das células imunes é central para doenças autoimunes e inflamação crônica 

(Griffith and Luster, 2013). 

  Nos últimos anos, ficou claro que as células são altamente flexíveis na 

maneira como migram e podem mudar rapidamente entre os diferentes modos 

de migração. As células podem migrar como células únicas ou coletivamente 

como grupos (Friedl et al., 2012; De Pascalis and Etienne-Manneville, 2017) 
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dependendo da rigidez e composição de seu ambiente, incluindo componentes 

da matriz extracelular e células circundantes (Paluch and Raz, 2013). As 

interações célula-célula afetam fortemente como as células se movem e o que 

regula sua migração. Quando uma célula encontra outra célula, elas 

freqüentemente param de migrar em um processo chamado inibição de contato 

e formam aderências célula-célula ou mudam de direção, levando à dispersão 

celular in vivo (Batson et al., 2013). As células podem ser guiadas em direção a 

um local específico por sinais solúveis ou associados à matriz, ou aparentemente 

podem migrar aleatoriamente com frequentes mudanças de direção (Graziano 

and Weiner, 2014). O que é comum a todos esses modos de migração é o 

envolvimento das Rho GTPases. Foi demonstrado que membros da família Rho 

de pequenas GTPases desempenham papéis essenciais na migração e invasão 

celular através da regulação de processos como: lamelipódios, filopódios, 

aderências célula-célula, aderências célula-matriz extracelular, bolhas de 

membrana e/ou invadopodios, atuando em locais e tempos específicos nas 

células (Fritz and Pertz, 2016). 

  GTPases são interruptores moleculares que utilizam uma estratégia 

bioquímica simples para controlar os processos celulares complexos. Cerca de 

20 proteínas Rho foram identificadas e classificadas em cinco subgrupos, de 

acordo com sua sequência primária e suas funções conhecidas: Rho-like, Rac-

like, Cdc42-like, Rnd e RhoBTB (Burridge and Wennerberg, 2004; Lawson and 

Ridley, 2018). As proteínas Rho ciclam entre uma forma ativa ligada ao GTP 

(Guanosine-5'-triphosphate) e uma forma inativa ligada ao GDP (Guanosine 

diphosphate). Esse ciclo é regulado por Guanine Nucleotide Exchange Factors 

(GEFs), que estimulam a troca do GDP pelo GTP e por GTPase-activating 

Proteins (GAPs), que catalizam a hidrólise do GTP e, consequentemente, 

inativam as proteínas Rho (Cerione and Zheng, 1996; Hodge and Ridley, 2016) 

(Figura 4). GTPases Rho medeiam a indução de protuberâncias da membrana, 

como filopódios (Cdc42, Rhod, Rif, Wrch-1, ou CHAP) e lamelipódios (Rac1, 

Rac2, RAC3, RhoG) (Aspenström et al., 2004). RhoA, B e C, estimulam a 

formação de fibras de stress e adesões focais (Wheeler and Ridley, 2004), 

enquanto Rnd1, Rnd2, RND3 / Rhoe e Wrch-1, por outro lado, afetam 

negativamente fibras de stress (Aspenström et al., 2004). Além disso, as 

GTPases Rho, como CDC42, controlam a direção da migração das células 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guanosine_diphosphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Guanosine_diphosphate
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(Etienne-Manneville et al., 2005). A conclusão de que Rho, Rac e Cdc42 regulam 

três vias de transdução de sinal separadas que ligam receptores de membrana 

plasmática à montagem de estruturas de actina filamentosas distintas foi 

confirmada em uma ampla variedade de tipos de células de mamíferos, bem 

como em leveduras, moscas e vermes.  

 

 

 

 

Figura 4. Regulação da atividade das Rho-GTPases. 

Modelo que descreve como as Rho-GTPases são reguladas. Os inibidores de 

dissociação Rho-GDP (Rho-GDIs) sequestram Rho-GTPases inativas ligadas ao GDP 

(Rho) no citoplasma. Quando liberadas de Rho-GDIs, as Rho-GTPases são 

direcionadas para a membrana plasmática, onde seu ciclo de ativação é regulado por 

GEFs que promovem a carga de GTP e a ativação de Rho-GTPases. A inativação de 

Rho-GTPases é mediada por GAPs que promovem a hidrólise de GTP ao GDP. 

Adaptado de (Huveneers and Danen, 2009) 

 

  Um interesse adicional nas Rho GTPases foi alimentado pela constatação 

de que elas regulam muitas outras vias de transdução de sinal além daquelas 

ligadas ao citoesqueleto de actina. Elas participam da regulação da polaridade 

celular, transcrição gênica, progressão do ciclo celular G1, dinâmica dos 
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microtúbulos, vias de transporte vesicular e uma variedade de atividades 

enzimáticas (Etienne-Manneville and Hall, 2002). 

  Cdc42 desempenha um papel importante no estabelecimento da 

polaridade migratória celular e persistência migratória, atuando através do 

complexo de polaridade Par, parte da maquinaria molecular que regula a 

polaridade celular e mantém uma homeostase celular normal (Aranda et al., 

2008), bem como através de outros alvos. A análise genética de leveduras em 

brotamento forneceu a primeira evidência ligando Cdc42 à polaridade celular 

(Pruyne and Bretscher, 2000). Na ausência desta GTPase, a levedura 

Saccharomyces cerevisiae não pode estabelecer um local definido para o 

crescimento de células filhas e, como conseqüência, as células se expandiram 

isotropicamente. Da mesma forma, durante o acasalamento, as células de 

levedura estendem saliências na superfície direcionadas ao longo de um 

gradiente de feromônio secretado; sem Cdc42p (Cdc42 das leveduras) as 

saliências não são mais orientadas corretamente.  

Das pequenas GTPases Rho,  Cdc42 emergiu como um regulador crítico 

da polaridade celular e da migração celular direcionada. Como mostrado pela 

primeira vez em células não neuronais, o Cdc42 funciona como um regulador 

crítico da polaridade celular, orientação dos centrossomas, formação de junções 

célula-célula e dinâmica da actina em células móveis in vivo (Heasman and 

Ridley, 2008). Estudos recentes demonstraram que Cdc42 está envolvido na 

histogênese cerebelar, incluindo padronização de axônios, migração guiada pela 

glia e foliação do córtex cerebelar. Em cada estágio do desenvolvimento, a 

ausência de Cdc42 resultou em defeitos na polaridade neuronal e nas interações 

neurônio-gliais (Govek et al., 2018). A conclusão é clara: Cdc42 não é necessário 

para o crescimento celular ou a formação de protrusões, mas é necessário para 

que esses processos ocorram no lugar certo na superfície celular. 

 A capacidade de uma célula se mover requer a organização assimétrica 

das atividades celulares. A frente da célula em migração gera força protrusiva, 

geralmente associada à extensão de um lamelipódio na direção da migração, 

juntamente com o desenvolvimento de novas adesões celulares ao substrato 

extracelular. Isso, por si só, não é suficiente para a migração celular, desta 

maneira, a contratilidade celular é necessária para permitir que o corpo e a parte 

traseira da célula sigam a frente da célula, que se estende. Através de sua 
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capacidade de promover protrusão e contração celular, acredita-se que o 

citoesqueleto de actina forneça a força motriz da migração celular (Etienne-

Manneville and Hall, 2002). A migração celular é normalmente direcionada e 

controlada por sinais extracelulares. Na cultura de tecidos, muitas células podem 

adotar uma morfologia polarizada entre a frente e a retaguarda sendo capazes 

de migrar, mas isso é apenas transitoriamente sustentado. A estabilização do 

movimento direcional, requer informações de pistas externas, e isso é controlado 

por Cdc42. Estudos demonstraram que em células de macrófagos quando o 

Cdc42 é inibido, o macrófago inicia uma caminhada aleatória, sendo esta 

GTPase responsável, por tanto, pela direcionalidade da célula (Allen et al., 

1998).  

No câncer de ovário observou-se que os níveis de Rac1 e Cdc42 

estimulam a adesão, invasão e metástase de células cancerígenas. Utilizando 

vários ensaios para avaliar a dependência do comportamento das células 

cancerígenas de ovário em Rac1 e Cdc42, como câmaras de invasão Matrigel e 

o tratamento de múltiplas linhagens celulares de câncer de ovário com inibidores 

específicos de Rac1 e Cdc42, foi observado uma significativa redução na 

invasão celular. Esses dados demonstram que Rac1 e  Cdc42 são importantes 

no desenvolvimento do câncer de ovário invasivo e metastático e podem ser 

estudados como novos alvos terapêuticos na redução da metástase da doença 

(Hudson et al., 2018). 

Desta maneira, Cdc42 é uma Rho GTPase importante para a polaridade 

e direcionalidade celular durante o processo de migração e sua atividade pode 

ser controlada por diferentes moléculas em situações fisiológicas e patológicas.  

 

2.6 Modelo utilizado 

 

 Linhagens celulares derivadas de tumores são os modelos mais utilizados 

em pesquisa sobre o câncer (Domcke et al., 2013), pois essas amostras 

patológicas mimetizam o estado real do tumor in vivo e muitas vezes 

proporcionam resultados reprodutíveis, que fornecem informações para a 

compreensão da biologia dos tumores e aplicação na clínica médica (Van 

Staveren et al., 2009). 
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 No presente estudo, utilizamos linhagens de ovário comerciais, com 

diferentes graus de malignidade. A linhagem CHO, derivado de células normais 

de hamster chinês, a NIH-OVCAR-3 com fenótipo maligno menos agressivo e 

mais diferenciado e a linhagem ES-2 com fenótipo agressivo. 

  A linhagem de células CHO é originalmente derivada de ovário de hamster 

chinês e tornou-se uma fonte básica de células devido ao seu crescimento 

robusto como células aderentes ou em suspensão. Elas são passíveis de 

modificações genéticas e métodos para transfecção de células, expressão de 

proteínas recombinantes e seleção de clones são bem caracterizados. As 

células CHO também podem sofrer modificações pós-traducionais compatíveis 

com humanos, tornando-as ideais para aplicações terapêuticas e farmacêuticas, 

como a fabricação de proteínas. As células CHO não possuem capacidade de 

síntese de prolina e não expressam EGFR. Várias linhagens celulares variantes 

emergiram da CHO, como o CHO-K1, que não possui atividade de di-hidrofolato 

redutase (DHFR) (Baumann et al., 2017). As células CHO não contem receptores 

clássicos de progesterona (Bishop, 2013). 

Adenocarcinoma é um tipo de câncer que se forma nas glândulas 

secretoras de muco ao longo do corpo. A linhagem NIH-OVCAR-3 foi 

estabelecida a partir de ascites malignas, de uma mulher caucasiana de 60 anos 

de idade com adenocarcinoma de ovário progressivo, após a quimioterapia de 

combinação com ciclofosfamida, adriamicina e cisplatina. A linhagem cresce em 

monocamada e é tumorigênica em ratos atímicos (Hamilton et al., 1983). Esta 

linhagem possui receptores para estrógeno, progesterona e andrógenos 

(Collection, 2014b). 

 Carcinoma de células claras (CCC) do ovário é um subtipo de câncer 

epitelial de ovário conhecido por sua relativa resistência à quimioterapia baseada 

em platina e de prognóstico ruim (Kwok et al., 2014). ES-2 é uma linhagem de 

CCC humana estabelecida em 1980 a partir de uma amostra de tumor cirúrgico 

retirado de uma mulher negra de 47 anos. O tumor foi descrito como um 

carcinoma de células de ovário pouco diferenciado. Inicialmente, as células 

foram cultivadas em ágar macio, um indicador de transformação e 

tumorigenicidade. As células exibem uma baixa a moderada resistência para um 

número de agentes quimioterapêuticos, incluindo doxorrubicina, cisplatina, 

carmustina, etoposido e ciano morfolino doxorrubicina (Collection, 2014a). Esta 
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linhagem celular não possui receptores para estrogênio (ER -) (Halon et al., 

2011) e receptores nucleares de progesterona (n-PR -); e possui receptores de 

membrana para a progesterona (m-PR +) (Charles et al., 2010).  

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Avaliar como a progesterona influência na diminuição da migração e 

invasão celular das linhagens NIH-OVCAR-3, ES-2 e CHO e se a protease 

ADAMTS-1 está envolvida neste processo. Afim de determinar se ocorre uma 

ação individual ou em conjunto desses fatores. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

I. Avaliar a função da protease ADAMTS-1 na migração, invasão e 

proliferação das linhagens NIH-OVCAR-3, ES-2 e CHO; 

II. Avaliar a função da progesterona na migração, invasão e proliferação 

das linhagens NIH-OVCAR-3, ES-2 e CHO; 

III. Entender o mecanismo pelo qual a ADAMTS-1 e a progesterona 

modulam o comportamento das células tumorais de ovário e quais as 

vias envolvidas. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Linhagens celulares  

 

A linhagem NIH-OVCAR-3 é derivada de um adenocarcinoma de ovário e 

possui morfologia epitélioide. A linhagem ES-2 foi desenvolvida a partir de um 

carcinoma de células claras de ovário e possui aspecto fusiforme.  A linhagem 

CHO é derivada a partir da biópsia de um ovário normal de hamster chinês adulto 

e possui morfologia epitelial. As células foram obtidas do acervo do Banco de 

Células do Rio de Janeiro e foram cultivadas em DMEM/Ham´s F-12 (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA), suplementado com 10% de soro fetal bovino 
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(Cultilab, Brasil). As células foram mantidas em frascos de 25 cm2 (Corning, New 

York, USA) a 37°C, em atmosfera contendo 5% de CO2. O crescimento das 

células foi monitorado diariamente em microscópio invertido de contraste de fase 

(Zeiss, Oberkochen, Alemanha), e o meio de cultura trocado a cada 2 ou 3 dias, 

de acordo com o metabolismo celular. Antes de atingirem 70% de confluência, 

as células foram sub-cultivadas. Amostras representativas da cultura foram 

posteriormente congeladas e mantidas em recipientes contendo nitrogênio 

líquido, crio - protegidas com 5-10% de di-metilsulfóxido (DMSO– Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA). 

 

4.2 CRISPR/Cas9 para deleção do gene de ADAMTS-1  

 

O vetor de expressão PX330 (U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9), obtido 

comercialmente (AddGene, Watertown, MA, USA), foi amplificado utilizando-se 

de bactérias termocompetentes (D5α), que foram transfectadas através de 

choque térmico e foram expandidas em estufa a 37 °C em movimento de 200 

rotações por minuto (RPM) por 45 minutos. Após expansão, as bactérias foram 

colocadas para crescer em meio ágar (Thermo Fischer, Waltham, 

Massachusetts, USA) contendo 5 μg/mL de Ampilicina (Sigma Chemical Co, St 

Louis, MO, USA) e permaneceram em estufa a 37 °C por um período de 16 

horas. Após esse período as colônias formadas foram retiradas de forma isolada 

e cultivadas em tubos de vidro com 5 mL de LB ágar (Thermo Fischer, Waltham, 

Massachusetts, USA) e 5 μL de ampilicilina a 5 ug/mL, as bactérias que 

cresceram foram transferidas para um erlenmayer contendo 50 mL de LB ágar 

mais 50 μL a 5 ug/mL de ampicilina e foram mantidas em estufa a 37 °C em 

movimento de 160 RPM por um período de 16 horas. O plasmídeo foi purificado 

das bactérias através do kit “Mini Prep Plus Quiagen” (Quiagen, Venlo, 

Netherlands). O plasmídeo PX330 foi digerido com a enzima de restrição Bbs1 

(ER1011, Thermo Fischer, Waltham, Massachusetts, USA), tornando o DNA 

linear. Para verificar a eficácia da digestão as amostras foram corridas em um 

gel de agarose 1%. A amostra do gel foi então purificada com o Kit “QUIAquick 

gel extraction” da Quiagen (Quiagen, Venlo, Netherlands) e quantificada no 

Epoch Microplate Spectrophotometer (BioTek, Winooski, VT, USA). O plasmídeo 

digerido foi então ligado aos oligos anelados top e bottom (que foram 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&channel=tus&q=carl+zeiss+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwutChWAjNNTTPMy7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYuZMTi3IUqlIzi4sVACIP221SAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsm4m_mKPiAhWvct8KHcI_BFwQmxMoATAPegQICxAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
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confeccionados para o silenciamento de ADAMTS-1 (no site 

http://crispr.mit.edu/) de acordo com o protocolo de Zhang e colaboradores 

(Cong and Zhang, 2015) e depois submetidos ao processo de ligação do 

plasmídeo com a enzima de ligação T4 ligase (Thermo Fischer, Waltham, 

Massachusetts, USA), a eficácia da ligação foi confirmada através de 

sequenciamento do DNA plasmidial. Os oligos foram confeccionados pela 

“Integrated DNA Technologies” (IDT Inc., Coralville, Iowa, USA). Uma vez 

inserida a sequência dos oligos no plasmídeo o mesmo foi transfectado nas 

células que foram mantidas 24 horas em meio Opti-MEM (Gibco, Carlsbad, CA, 

USA) contendo 5 μL de Lipofectamina 2000 (Thermo Fischer, Waltham, 

Massachusetts, USA) e 3 μg de plasmídeo. As células foram então selecionadas 

atráves de Puromicina (Thermo Fischer, Waltham, Massachusetts, USA) a uma 

concentração de 4 μg/mL durante o período de 4 dias. As células viáveis foram 

analisadas por immunoblot e imunofluorescência para confirmação da ausência 

da expressão da protease nas linhagens submetidas ao processo. 

 

4.3 Tratamento das linhagens de ovário com meio condicionado da HEK-293T 

controle e superexpressando ADAMTS-1 (MPA) 

 

No laboratório já temos estabelecida uma linhagem celular que 

superexpressa ADAMTS-1 (HEK 293-T-MPA). Obtivemos comercialmente as 

partículas virais HPK-LvTR-20 (GeneCopoeiaTM, Rockville, MD, USA) contendo 

o vetor lentiviral pReceiver-Lv213 (GeneCopoeiaTM) para superexpressar 

ADAMTS-1. Entre as características do vector lentiviral podemos mencionar a 

presença do promotor CMV, o gene repórter mCherry (RFP) e o gene de 

resistência ao antibiótico puromicina. As células HEK293T foram então 

transduzidas de acordo com as instruções do fabricante. Um dia antes da 

transdução, as células HEK293T foram cultivadas com seus respectivos meios 

de cultura, suplementados com 10% de SFB na ausência de antibiótico. Ambas 

células foram incubadas durante 24 horas a 4°C, com partículas virais e 10 µg/ml 

de polibreno (Sigma), ambos adicionados no meio de cultura suplementado com 

5% de SFB. Em seguida, o meio contendo as partículas virais foi substituído por 

meio suplementado com 10% de SFB, e as células foram então mantidas em 

atmosfera contendo 5% de CO2 a 37°C. Após 5 dias, as células transduzidas 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
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para superexpressar ADAMTS-1 foram selecionadas com 1 mg/ml de puromicina 

durante 2 semanas. Como controle utilizou-se o mesmo vetor sem a sequência 

para superexpressar ADAMTS-1. (Noriega-Guerra et al., 2018) 

 O meio condicionado dessas células foi obtido pela adição de meio 

DMEM/Ham´s F-12 (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) sem soro por 24 

horas. Após este período o meio condicionado foi recolhido e filtrado em seringa 

com filtro de membrana SFCA de 0,45 μm (Corning, New York, USA) e coletada 

em um tubo de 50 mL o qual foi mantido em freezer -80 °C até o momento de 

utilização. A confirmação do aumento da protease no meio condicionado da 

linhagem HEK-293T foi realizada por immunoblot. Quando da realização de 

experimentos, as linhagens celulares de ovário eram tratadas com o meio 

enriquecido com ADAMTS-1 ou com o meio condicionado da linhagem HEK-

293T selvagem por 24 horas.  

 

4.4 Tratamentos das linhagens celulares com progesterona e RU486  

 

As células CHO, NIH-OVCAR-3 ou ES-2 foram plaqueadas em placas de 

60 mm2
 (Corning, New York, USA) a uma densidade de 1 x 106

 de células, em 

DMEM/Ham´s F-12, suplementado com 10% de soro fetal bovino, e mantidas na 

estufa com 5% de CO2 por 24 horas. No dia seguinte, as células foram lavadas 

com PBS 1x, e foi adicionado DMEM/Ham´s F-12 sem vermelho de fenol (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA) e sem soro fetal bovino. As células foram 

incubadas por 24 horas e após esse período, foram lavadas com PBS 1X e foi 

colocado DMEM/Ham´s F-12 suplementado com 1% de soro fetal bovino livre de 

esteroides (soro pré-tratado com carvão Dextrana, Sigma Chemical Co, St Louis, 

MO, USA), contendo 5 nM, 200 nM, 500 nM ou 1 μM progesterona (P4) (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA), na ausência ou na presença de 7 μM de 

RU486 (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA), antagonista do receptor de 

progesterona, por 24 horas, para os experimentos de “ferida”, câmara bipartide 

do tipo Transwell, e avaliação dos níveis de ADAMTS-1 no lisado e meio 

condicionado das linhagens avaliadas. Para a avaliação dos níveis proteícos de 

Src, FAK e suas formas fosforiladas, as células foram tratadas com 1 μM de 

progesterona por 5, 15 ou 30 minutos, quando a avaliação foi feita por Western 

Blotting e por 1 hora quando a análise foi feita por imunofluorescência indireta. 
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4.5 Viabilidade por azul de Tripan  

 

Após o tratamento com progesterona ou com o meio condicionado 

superexpresando ADAMTS-1 durante 24 horas, utilizou-se o azul de Tripan 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) para determinar o número de células 

viáveis presentes na suspensão celular. Cada 10 uL da suspensão celular foi 

misturada a 10 uL de azul de Tripan e, em seguida, as células foram examinadas 

pelo equipamento Countess™ II Automated Cell Counter (Thermo Fischer, 

Waltham, Massachusetts, USA) para determinar se as células absorveram ou 

excluiram o corante. As que absorveram o corante foram determinadas como 

mortas e as que excluíram foram consideradas como vivas e o equipamento 

forneceu o número de células viáveis e não viáveis de cada amostra. 

 

4.6 MTT  

 

O teste MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) baseia-se na redução dos sais amarelos de tetrazólio por redutases 

mitocondriais de células metabolicamente ativas. Formam-se, intracelularmente, 

cristais azuis que são solubilizados e posteriormente analisados por 

espectrofotometria UV/visível. Deste modo, quanto menor for a viabilidade 

celular, menor será a redução do MTT e menor o sinal espectrofotométrico. Após 

o tratamento hormonal das células por 24 horas (as células mantidas em meio 

DMEM/Ham´s F-12 sem SFB e sem vermelho fenol foram utilizadas como 

controle) o teste do MTT foi realizado de acordo com os seguintes passos 

(Mosmann, 1983): primeiramente realizou-se a remoção do sobrenadante das 

culturas de células e foi adicionado 100 μL de meio fresco DMEM/Ham´s F-12  e 

10 μL de MTT (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) a 5 mg/mL em PBS 1x, para 

uma concentração final de 0,5 mg/mL. As células foram mantidas na estufa 

durante 3 horas a 37°C, em atmosfera contendo 5% de CO2, até à formação de 

cristais azuis. Foram então adicionados 100μL de DMSO, para dissolução dos 

cristais, os poços foram homogeneizados e realizou-se a leitura da absorbância 

a 540 nm em um espectrofotômetro (Epoch Microplate Spectrophotometer, 

BioTek, Winooski, VT, USA). 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
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4.7 Ensaio de proliferação 

 

As células ES-2 selvagens e com os níveis reduzidos de ADAMTS-1 foram 

mantidas em carenciamento de SFB por 24 horas e cada linhagem foi então 

plaqueada em placas de 60 mm na concentração de 1 x 104 células por placa e 

mantidas em meio DMEM/Ham’s F12 com 10 % de SFB a 37°C, em atmosfera 

contendo 5% de CO2. A cada 5 dias, durante 15 dias o número total de células 

vivas foi contado utilizando Câmara de Neubauer. Para a contagem as células 

foram díluidas 20X em meio DMEM/Ham’s F12 e dispostas em uma câmara de 

Neubauer, onde o número de células de 4 quadrantes eram contabilizadas e o 

cálculo abaixo utilizado para obtenção do número de células/ml: 

 

n.º de células/ml =      n.º total de células          x fator de diluição x 10.000 

                  n.º de quadrantes contados  

 

4.8 Immunoblot  

 

Foram analisados o meio condicionado, representando o material 

secretado, e o lisado total, representado o material que permaneceu dentro da 

célula. O meio condicionado foi recolhido em tubos contendo inibidor de protease 

(1 mg/ml pepstatina A, 100mM PMSF e 1mg/ml E-64) (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO, EUA) e a amostra foi centrifugada por 10 minutos na rotação de 

1.000g na temperatura de 4 ºC. O “pellet” de células formado no fundo do tubo 

foi descartado, e em seguida, as proteínas foram precipitadas em etanol, com a 

adição do mesmo volume de etanol absoluto, congelamento das amostras em 

gelo seco por 10 minutos, centrifugação a 13400g na temperatura de 4 ºC por 

10 minutos, lavagem do pellet com etanol seguida de mais um ciclo de 

centrifugação. O tubo contendo a amostra ficou em temperatura ambiente por 45 

minutos para a evaporação do etanol e secagem das proteínas precipitadas. A 

proteína total foi extraída das células por lise em tampão RIPA contendo 

inibidores de protease e fosfatase (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA). 

Os lisados foram sonicados e, em seguida, centrifugados a 10.000g por 10 

minutos a 4ºC. As proteínas foram quantificadas através do método de BCA 

(Pierce Inc Rockford, IL, USA). Em seguida, foram ressuspendidas em tampão 
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de amostra (sample buffer), contendo 3% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 

150mM Tris pH 6.8, 15% de mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul de 

bromofenol. A eletroforese foi realizada seguindo o método SDS-PAGE. Foram 

carregadas 30 μg de proteína por poço, que foram separadas em gel de 

poliacrilamida 10% (preparado com 1.5M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-

acrilamida, 10% de persulfato de amônia e TEMED). Após a eletroforese, as 

proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham). As 

membranas foram bloqueadas com 5% de leite em TBS-tween (TTBS) e 

incubadas com anticorpos para ADAMTS-1 (1:2000 - MAB1810, Millippore), cSrc 

(1:1000 – 36D10, Cell Signaling), p-cSrc (1:1000 – D49G4, Cell Signaling), FAK 

(1:1000 – SC932, Santa Cruz), p-FAK (1:1000 – SC1656R, Santa Cruz) e Cdc42 

(1:1000 – Abcam). Esses anticorpos primários foram detectados por anticorpos 

secundários conjugados com peroxidase, está últimapresente no kit de 

quimioluminescência da Biorad. A reação então foi revelada no equipamento 

MF-ChemiBIS 3.2 (DNR Bio-Imaging Systems, Biocompare). Para possibilitar 

marcação de mais de um anticorpo, as membranas foram submetidas ao 

“stripped” com “Restore Western Blot Stripping Buffer” (Pierce, Thermo Fischer, 

Waltham, Massachusetts, USA) e submetidas a novas marcações. Como 

controle de carregamento, utilizamos as proteínas β-actina ou GAPDH (1:5000, 

Bio-Rad). 

A mensuração foi feita medindo a intensidade das bandas, através do 

software imageJ (The National Institutes of Health (NIH), Maryland, USA). Os 

valores obtidos foram normalizados dividindo o valor da intensidade das bandas, 

de nossa proteína de interesse, pelo valor da intensidade das bandas de β- 

actina ou GAPDH, nossos controles positivos. Os números com os valores 

normalizados foram dispostos em gráficos, os quais a altura das barras 

corresponde ao valor que aparece no eixo X. Também foram realizadas análises 

onde a intensidade da banda das amostras controle foram determinadas como 

sendo 1, e a mensuração do aumento ou diminuição da intensidade da bandas 

dos grupos tratados era feita com o  cálculo da porcentagem, usando como base 

a expressão da amostra controle. 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sa=X&channel=tus&biw=1252&bih=600&q=thermo+fisher+scientific+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yKgyNn3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRaySJRmpRbn5CmmZxUCGQnFyZipQW1pmsgIARd1NkGwAAAA
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4.9 Imunofluorescência indireta 

 

As células foram depositadas sobre lamínulas de vidro em placa de 6 

poços (Corning, New York, USA) na concentração de 2 x 105
 de células, com 1 

ml de DMEM/Ham´s F-12 e mantidas a 37°C, em atmosfera contendo 5% de 

CO2. Após tratamento, as células foram fixadas com 4% de paraformaldeído em 

PBS 1x. As lamínulas foram lavadas 3 vezes de 5 minutos com o PBS 1x, 

permeabilizadas com 0,5 % de Triton X-100 em PBS 1x por 10 minutos e 

incubadas com 100 ml de 10 % Normal Goat Serum (KPL, Gaithersburg, USA) 

por 1 hora. Logo após o bloqueio dos sítios inespecíficos as amostras foram 

incubadas com anticorpo primário de ADAMTS-1 (1:2000 - MAB1810, Millippore) 

ou p-FAK (1:1000 – SC1656R, Santa Cruz). As lamínulas foram lavadas 

novamente por 3 vezes de 5 minutos com PBS 1x e incubadas com anticorpo 

secundário conjugado com o fluoróforo Alexa Flúor 568 (Invitrogen, Eugene, 

Oregon, USA), na concentração de 1:200, diluído em 10 % Normal Goat Serum 

(KPL, Gaithersburg, USA), por 1 hora no escuro. Em seguida, as lamínulas foram 

lavadas com PBS 1x, e incubadas com Faloidina-Alexa 488 (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA), na concentração de 1:100, diluída em PBS 1x, por 15 

minutos no escuro. As lâminas foram então montadas em lâminas de vidro com 

Prolong Gold antifade reagent with DAPI (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA). A 

substituição do anticorpo primário por PBS foi utilizado como controle negativo. 

 

4.10 Ensaio de invasão e migração  

 

O Matrigel ® (BD, Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA) foi polimerizado 

diluído 1:2 em DMEM/Ham´s F-12 sem soro sobre a membrana da câmara. As 

células foram tripsinizadas de seus respectivos frascos de cultura e 

ressuspendidas em número de 1 x 105
 células/ml em DMEM/Ham´s F-12 sem 

soro para cada poço. As células foram colocadas na câmara superior de 

migração em meio DMEM/Ham´s F-12 com 1% de soro fetal bovino (SFB) 

tratado com carvão dextrana, contendo diferentes concentrações de 

progesterona, as amostras do grupo controle foram mantidas em meio 

DMEM/Ham´s F-12 sem SFB. Dessa forma, tivemos células sobre a membrana 

porosa coberta por matriz. Na câmara inferior foi adicionado DMEM/Ham´s F-12 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&channel=tus&q=becton+dickinson+&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3qMgurHjE6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DyeRayCSanJJfl5CimZydmZecVAFgACva8MZAAAAA
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com 5 % de SFB tratado com carvão dextrana. A placa multipoço foi coberta e 

incubada por 24 horas a 37 °C na estufa de CO2 para que ocorresse a digestão 

da Matriz e invasão das células da câmara superior para a inferior. Após o 

período de incubação, a câmara superior foi delicadamente invertida, para 

remoção do conteúdo (células que não invadiram e meio de cultura). Nessa 

situação restaram somente as células que digeriram a matriz e migraram, que 

estavam localizadas na face inferior da membrana. Essas células foram fixadas 

em paraformaldeído 4% em PBS 1x, coradas com solução de Cristal Violeta 2% 

em 20 % de metanol e imagens de sete campos de cada membrana foram 

adquiridas em aumento final de 500x para determinação do número de células 

que invadiram através de contagem, utilizando a câmera AxionCam MRc (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Alemanha). O ensaio de migração foi avaliado da mesma 

forma, entretanto não teve a camada de Matrigel ® separando as células da 

membrana porosa.  

 

4.11 Ensaio de “ferida”  

 

Para avaliar a migração das células selvagens e moduladas para 

ADAMTS-1 e tratadas ou não com progesterona, utilizamos o método de “ferida”. 

As células cresceram em placas de 60 mm2
 até atingirem a confluência de 80%. 

Em seguida, foi feita uma “ferida” na monocamada, através de delicada 

passagem de ponteira de pipeta de 10 μL sobre a mesma. Esta passagem 

determinou uma descontinuidade na monocamada, cujas células em sua 

margem tenderam a migrar para os espaços vazios. Pontos de referência foram 

demarcados no fundo de cada placa, a fim de permitir obtenção de 

fotomicrografias, com a câmera AxionCam MRc (Carl Zeiss, Oberkochen, 

Alemanha), das mesmas regiões das “feridas” em diferentes tempos (0 e 24 

horas). A migração celular foi avaliada como área livre (arbitrariamente marcada 

como região com ausência de células) e foi medida com auxílio do programa 

Image J (software de domínio público desenvolvido por Wayne Rasband, NIMH, 

NIH, USA), sendo que o decréscimo percentual da área da “ferida” caracterizou 

o índice de migração celular.  
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4.12 Ensaio de expressão de Ki67  

 

A proliferação celular da linhagem ES-2, de câncer de ovário, foi revisada 

através do ensaio de expressão do marcador de proliferação Ki67. Neste ensaio, 

as células ES-2 do tipo selvagem, com os níveis reduzidos de ADAMTS-1 ou 

tratadas com o meio condicionado controle ou superexpressando ADAMTS-1 da 

linhagem HEK-293T foram cultivadas na concentração de 5000 células/lamínula 

redonda de 13 mm durante 24 horas. A seguir, as células passaram por um 

período de carecimento de 24 horas, para logo serem tratadas com 10 ng/ml de 

HGF (Hepatocyte growth fator) (Life Technologies, Carlsbad, California, USA) ou 

não, e mantidas em meio DMEM/Ham’s F12 (Sigma) sem soro fetal bovino ou 

meio condicionado controle ou superexpressando ADAMTS-1 da linhagem HEK-

293T, durante 24 horas. Depois desse período de tratamento, as células foram 

fixadas com paraformaldeído 4% emPBS 1x durante 10 minutos. Em seguida, 

as lamínulas foram permeabilizadas com 0,5% de Triton X-100 (Sigma) durante 

1 hora, e bloqueadas com 5% de soro normal de cabra (KPL, Gaithersburg, MD, 

USA). Logo após o bloqueio dos sítios inespecíficos as amostras foram 

incubadas overnight com o anticorpo primário anti-Ki67 (anticorpo policlonal 

gerado em coelho, sc-15402, Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, 

USA), na concentração de 1:50, diluído em PBS 1x, 0.1% de Triton X-100 e 1% 

de BSA (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA). As lamínulas foram então 

incubadas com o anticorpo secundário anti-coelho IgG produzido em cabra, 

conjugado com o fluoróforo Alexa Fluor 568 (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA), 

na concentração de 1:500 durante 1 hora no escuro. Finalmente, as lamínulas 

foram montadas com Pro Long with DAPI (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) e 

analisadas em microscópio de fluorescência (Axio vert A1, Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha), utilizando objetiva LD-Plan 20x.  

As imagens foram adquiridas de pelo menos cinco campos, usando a 

câmera digital AxionCam MRc (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha). E através 

do software Fiji/ImageJ foi calculado a percentagem de núcleos positivos para 

Ki67, a partir do número total de núcleos (corados com DAPI).  

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&channel=tus&q=life+technologies+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWIVyMtNSFUpSkzPy8nPy0zNTixUAclZOlVkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjps4OatKPiAhUyhuAKHexaD_oQmxMoATAYegQIDRAL
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4.13 Cultura 3D em Hanging Drop  

 

As células ES-2 foram cultivadas na concentração de 1 x 106
 células em 

placas de 100 mm2 (Corning, New York, USA). Após 24 horas, as células 

passaram pelo período de carenciamento de 24 horas. Em seguida, a 

monocamada de células foi tripsinizada e as células foram ressuspendidas com 

o DMEM/Ham’s F12 ou meio condicionado controle ou superexpressando 

ADAMTS-1 da linhagem HEK-293T com 1 % ou 10 % de soro fetal bovino tratada 

com carvão dextrana (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA), durante 24 

horas.  

A fim de observar a formação de esferas em condições de perda de 

adesão realizamos uma cultura 3D. Para isto, as células foram inoculadas em 

uma gota de 20 μl com 20% de metilcelulose (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, EUA), na concentração de 5 x 104
 células. Após 24 horas de cultura, as 

esferas foram fotografadas,  ainda na placa de cultura, ou fixadas em 

paraformaldeído 4% e permeabilizadas com 0,5% de Triton X-100 (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA), durante 1 hora, para logo, as amostras serem 

incubadas com faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (Invitrogen, Eugene, 

Oregon, USA), na concentração de 1:100 durante 1 hora. Finalmente as 

amostras foram montadas com Pro Long with DAPI (Invitrogen, Eugene, Oregon, 

USA) e analisadas em microscópio de fluorescência (Axio vert A1, Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha), utilizando objetiva LD-Plan 5x. As imagens foram 

adquiridas usando a câmera digital AxionCam MRc (Carl Zeiss). E através do 

software ImageJ (The National Institutes of Health (NIH), Maryland, USA) foi 

calculado a área das esferas.  

 

4.14 Polarização celular  

 

Para análise da polarização celular as células foram plaqueadas em 

placas de 6 poços (Corning, New York, USA) e após 24 horas foram mantidas 

em meio DMEM/Ham’s F12 sem soro pelo período de 24 horas. Após este 

período, as células controle ou ADAMTS-1 CRISPR foram tratadas com meio 

DMEM/Ham’s F12 (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) com 1 % de soro 

fetal bovino tratado com carvão dextrana (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, 
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USA) na presença ou ausência de 1 µM de progesterona (Sigma Chemical Co, 

St Louis, MO, USA) por 24 horas. As células ES-2 também passaram pelo 

tratamento com meio condicionado controle ou superexpressando ADAMTS-1 

da linhagem HEK-293T suplementado com 1 % de SFB tratado com carvão 

dextrana na ausência ou presença de 1µM de progesterona por 24 horas. 

Passado este período foram feitas fotografias das células, utilizando uma câmera 

fotográfica AxionCam MRc (Carl Zeiss) acoplada ao microscópio invertido e 

utilizando a objetiva de 40x (Zeiss). Foram analisadas em média 160 células por 

grupo utilizando o software imageJ, neste mesuramos o comprimento (D) e 

largura (d) da célula, e dividimos um pelo outro, respectivamente (D/d). Valores 

mais próximos a 1 indicam uma baixa polarização das células, pois o valor do 

comprimento é parecido ou próximo ao valor da largura. O inverso ocorre para 

valores iguais ou maiores que 5, onde o comprimento das células é maior que 

sua largura, caracterizando uma célula totalmente polarizada.  

 

4.15 Detecção de Cdc42/RhoA/ Rac1 ativada  

 

A partir do protocolo do kit Cdc42/RhoA/Rac1 G-LISA (Cytoesqueleton, 

Inc., Denver, CO, USA) foi identificado a forma ativa de Cdc42/RhoA/Rac1. O kit 

contém uma proteína de ligação a forma ativa, Cdc42/RhoA/ Rac1 -GTP em cada 

um dos poços de uma placa de 96 poços. Desta maneira, a forma ativa de 

Cdc42/RhoA/Rac1, presente no lisado celular, se ligou aos poços ao mesmo 

tempo que a forma inativa (Cdc42/RhoA/Rac1-GDP) foi removida durante os 

passos de lavagem. Uma vez aprisionada nos poços, a forma ativa de 

Cdc42/RhoA/Rac1 foi identificada por um anticorpo específico. O grau de 

ativação de Cdc42/RhoA/Rac1 foi determinada pela absorbância aferida no 

espectrofotômetro no comprimento de onda 490 nm, Epoch Microplate 

Spectrophotometer (BioTek, Winooski, VT, USA), das amostras obtidas e 

comparadas a amostras comerciais de Cdc42/RhoA/Rac1 ativadas, os quais já 

faziam parte do kit. A Inativação de Cdc42/RhoA/Rac1 foi obtida a partir de 

cultura células privadas de soro. 
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4.16 Biosensor de Cdc42 

 

O Biosensor de Cdc42 foi criado anteriormente pela ligação da proteína 

fluorescente monomérica Cerulean (Rizzo et al., 2004) a dois domínios de 

ligação a p21 em tandem (PBD) da quinase 1 ativada por p21, resíduos de 

aminoácidos 70–149, separados por um ligante estruturalmente otimizado 

(GSGGPPGSGGSG), um Venus monomérico (proteína fluorescente) 

circularmente permutado (Nagai et al., 2004) e um tipo selvagem de Cdc42 de 

comprimento total. Os dois domínios PBD em tandem foram empregados para 

conferir uma modulação auto-inibitória das afinidades de ligação dentro da 

estrutura de cadeia única do biossensor. O segundo PBD (PBD2) continha duas 

mutações pontuais para torná-lo incapaz de se ligar à GTPase ativa (mutação 

H83 / 86D) (Parrini et al., 2002). Além disso, o primeiro PBD (PBD1) continha 

uma mutação de ponto único (H86D) para ajustar a afinidade em relação ao 

Cdc42 ativado para obter uma razão FRET/mCer reduzida para a versão 

mutante negativa dominante do biossensor, mantendo uma taxa FRET/mCer 

robusta e alta para a versão mutante constitutivamente ativa do biosensor ou a 

superexpressão da versão Cdc42 do tipo selvagem do biosensor. O cassete de 

cDNA do biossensor foi subclonada em pTriEX-HisMyc4 (Novagen) para 

expressão transitória. A caracterização da resposta do biossensor foi realizada 

em células HEK-293T, superexpressando o biosensor com ou sem os 

reguladores apropriados, e um leitor de placas foi usado para medir a resposta 

de fluorescência no espectrofluorômetro (Horiba-Jobin-Yvon Fluorolog-3MF2 

com leitor de placas MicroMax), como descrito anteriormente (Pertz et al., 2006; 

Hodgson et al., 2008). 

 

4.17 Geração de linhagem celular ES-2 estável com expressão induzível dos 

biossensores Rho GTPase e condições de cultura para experimentos 

 

  No dia 1, placas de 10 cm foram revestidas com uma solução de 0,001% 

de poli-L-lisina diluída em PBS 1x por pelo menos 10 minutos à temperatura 

ambiente. Células HEK-293T foram plaqueadas a 6 × 106 células por placa de 

cultura tratada com poli-L-lisina e incubadas durante a noite a 37 °C e 5% de 

CO2. Após 24 h, as células HEK-293T foram transfectadas usando Lipofectamine 
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2000 (Invitrogen) de acordo com os protocolos do fabricante. O cDNA para 

transfecção foi misturado na seguinte razão para a produção de retrovírus: 4 μg 

pVSV-g; 4 μg gag/pol; 16 μg de vetor transportador retroviral contendo o cassete 

de biossensor Cdc42 ou RhoA, ou outro DNA transportador, como o elemento 

tet-OFF tet-TransActivator, no total de 500 μL de OptiMEM. As células foram 

incubadas com 4 ml de meio de cultura de células sem antibióticos com 10% de 

SFB + 1 mL de mistura de transfecção durante a noite a 37 °C e 5% de CO2. 

Após a incubação durante a noite da mistura de transfecção, suplementamos as 

placas com 3 mL de DMEM sem soro para ajustar a concentração total final de 

soro para 5% e os transferimos para a incubadora a 32 °C para melhor 

estabilidade da produção retroviral. As células foram incubadas por 48 horas 

adicionais para a produção de vírus. O vírus foi colhido reunindo sobrenadantes 

das 4 placas de células HEK293T transfectadas em um tubo de 50 mL, 

centrifugado por 3 min a 300 × g, filtrado usando um filtro de seringa com 

membrana SFCA de 0,45 μm e coletado em um tubo de 50 mL. O vírus coletado 

foi tratado quanto à precipitação usando um reagente concentrador viral (Retro-

X-Concentrator; Clontech) e incubado durante a noite a 4 °C. Ao mesmo tempo, 

as células ES-2 foram plaqueadas para infecção em placas de 6 ou 10 cm com 

aproximadamente 20% de confluência no dia seguinte. 

Após 24 horas, coletamos o vírus precipitado por centrifugação a 1500 × 

g por 45 min a 4 ° C e ressuspensamos os grânulos virais gentilmente com pipeta 

em 200 μL de DMEM sem soro e mantivemos as alíquotas virais concentradas 

a 4 ° C até o uso. Para transduzir as células, adicionamos 5 mL de DMEM / F12 

com SFB a 5% sem antibióticos, 5 μL de 8 mg/mL de polibreno (concentração 

final de 8 μg / mL) e 100 μL do vírus concentrado e células incubadas a 32 °C e 

5% de CO2). Foi assumida a infectividade viral de aproximadamente 6-8 h; 

portanto, infectamos as células duas vezes sucessivas, separadas por 6h, a fim 

de maximizar a exposição das células ao vírus vivo. Repetimos as duas 

infecções sucessivas por um total de 3 dias consecutivos para maximizar a 

eficiência da infecção. 

Para produzir uma linhagem celular induzível de biossensor, foi utilizado 

o processo de infecção em duas etapas. O primeiro passo foi produzir uma 

linhagem celular estável integrando o sistema tet-OFF tetraciclina trans-ativador 

(tTA). Isto foi seguido por um segundo passo no qual a cassete do biossensor 
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Cdc42 foi integrada nas células sob o promotor induzível por tet. Para gerar uma 

linhagem celular tet-OFF estável, infectamos as células por 3 dias consecutivos 

(6 doses virais totais) para alcançar a integração ideal do tTA para o sistema 

indutível mais eficiente. Para a integração da cassete induzível do biosensor de 

Cdc42, infectamos sucessivamente as células estáveis tet-OFF, monitorando o 

nível de fluorescência do biossensor em função do número de transdução viral 

realizada. Após a transdução viral, as células foram deixadas em repouso por 48 

h antes do início da seleção com antibiótico. Para reprimir a expressão do 

biossensor, o meio foi suplementado com 2 μg/mL de Dox. 

  Iniciamos a seleção para uma integração estável do tTA, selecionando 

com G418 a partir de 250 μg/mL e duplicando a concentração, até 1 mg/mL. Para 

uma integração estável do biossensor, selecionamos com Zeocin, começando 

em 250 μg/mL (na presença de Dox) e dobrando a concentração, até 1 mg/mL, 

à medida que as células se tornavam mais tolerantes à concentração mais baixa. 

A seleção estável levou aproximadamente até 3 semanas. Para a cultura normal 

de células RetroX Tet-OFF Advanced/ biosensores ES-2 duplamente estáveis, 

mantivemos as células em 1 μg/mL de Dox, 1 mg/mL de G418 e 1 mg/mL de 

Zeocina (Miskolci et al., 2017). 

Para células contendo o biossensor induzível, a expressão do biossensor 

foi reprimida durante a cultura normal, aplicando 1 µg/mL de doxiciclina. Para 

induzir a expressão do biossensor de Cdc42, a doxiciclina foi removida 48 horas 

antes da geração de imagens, removendo as células através de breve 

tripsinização e, em seguida, substituindo-as por 1 × 104 células por placa de 10 

cm. As células foram plaqueadas em lamínulas de vidro por 2 horas antes da 

imagem. Para o ensaio de ferida, as células cresceram em lamínulas em placas 

de 6 poços até atingir 80% de confluência. Após esse estágio, as células 

passaram por uma inanição sérica de 24 horas. As células foram então tratadas 

com 10 μg/ml de mitomicina C por 4 horas e, em seguida, uma ferida foi feita na 

monocamada passando gentilmente uma ponta de pipeta de 100 μL sobre ela e 

incubada por 24 horas antes da obtenção de imagens. A imagem foi realizada 

em meio Ham’s F12K sem vermelho de fenol (Crystalgen) com 3% de SFB em 

uma câmara aquecida e fechada no topo de um estágio de microscópio invertido. 
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4.18 Microscopia e análise das imagens obtidas da linhagem celular ES-2 

expressando biossensores Rho GTPase 

 

  As atividades de Cdc42 foram medidas pela observação da razão entre a 

emissão do canal FRET do biossensor e a emissão do canal doador FRET 

(mCerulean). Para experimentos de células vivas usando células ES-2, as 

imagens foram adquiridas com ampliação de 40 × (Olympus UIS2 40 × N / A 1.3) 

usando um microscópio personalizado capaz de aquisições simultâneas de 

FRET com canais de emissão mCerulean, através de duas câmeras 

CoolsnapES2 (Photometrics) montadas através de um separador de vigas. As 

imagens adquiridas simultaneamente foram alinhadas adequadamente para 

uma correspondência pixel por pixel, usando calibração e morfologia a priori para 

obter um registro preciso antes dos cálculos ratiométricos, conforme descrito 

anteriormente (Spiering and Hodgson, 2012). Processamento de imagem, 

incluindo correção de campo plano, subtração de fundo, cálculos de taxa e 

correção para fotobranqueamento. Para estabelecer o canal de fluorescência de 

referência no conjunto de dados, normalmente definimos o canal mCerulean 

(FRET-doador) como o canal de referência e alinhamos todos os outros canais 

durante o processamento de dados. Primeiro, processamos o conjunto de dados 

ratiométricos mCerulean-mVenus FRET, seguido pela correspondência do canal 

de contraste de interferência diferencial (DIC) e, finalmente, a correção do desvio 

do estágio em todos os canais usando o conjunto de imagens DIC. A correção 

de campo plano foi alcançada para os canais doador e FRET dividindo as 

imagens de primeiro plano pelas imagens de sombreamento de campo. As 

imagens de ruído da câmera foram subtraídas de todas as imagens (em primeiro 

plano e em imagens de sombreamento) antes da divisão por imagens de 

sombreamento. Além disso, também processamos as imagens corrigidas pela 

sombra por um filtro mediano 3 × 3 para remover qualquer ponto de pixel quente. 

Para subtração em segundo plano, identificamos uma região dentro da pilha de 

timelapse que está livre de quaisquer recursos em primeiro plano em função do 

tempo e medimos os valores médios de intensidade por unidade de área dentro 

de uma região. Em seguida, esse valor foi subtraído de cada pixel do plano de 

imagem correspondente. Esse processo foi repetido em todos os momentos da 

pilha de timelapse. Uma vez concluído o processamento do canal doador, 
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transferimos a região de interesse usada para calcular a fluorescência de fundo 

para a pilha de dados do canal FRET e repetimos a medição e o processo de 

cálculo. 

  Para combinar com precisão as imagens do FRET e do doador tiradas por 

duas câmeras separadas, realizamos a transformação de coordenadas 

(morphing) usando os dados de calibração obtidos de esferas multi-espectrais 

nas duas câmeras laterais. A operação morphing foi realizada usando affine-

transformation no programa Matlab. Determinamos a borda da célula 

manualmente usando o método de limiar de intensidade com base na 

distribuição do histograma das intensidades de pixel. Em seguida, produzimos 

máscaras binárias baseadas no limiar de intensidade em todos os momentos e 

multiplicamos as imagens das células para produzir pilhas segmentadas de 

dados de timelapse. Para o alinhamento da tradução X-Y, usamos uma 

abordagem baseada em correlação cruzada para executar a otimização do 

alinhamento da tradução linear X-Y. Calculamos a razão FRET / doador, levando 

em consideração questões de ponto flutuante e realizamos cálculos de correção 

de fotodegradação.  

  Para corresponder com precisão a porta lateral (canais FRET e doador) à 

porta inferior (canal DIC), produzimos os parâmetros de alinhamento de canal 

entre a porta lateral (imagem em grade obtida no canal mCerulean) e a porta 

inferior (imagem em grade obtida no Canal DIC), usando os dados de calibração 

retilíneos baseados em grade. Utilizando os parâmetros determinados, 

realizamos os cálculos de morphing (affine-transformation no Matlab) no mesmo 

conjunto de imagens da grade de calibração, transformando a imagem da grade 

da porta inferior na imagem da grade do canal de referência (o canal mCerulean 

da porta lateral). Em seguida, determinamos o número de trocas de pixels 

lineares X-Y na imagem da grade da porta inferior transformada necessárias 

para colocar as duas imagens da grade em alinhamento correto entre si. 

Corrigimos as imagens do canal DIC, seguidas das operações de transformação 

e deslocamento linear X-Y, usando os parâmetros determinados anteriormente. 

Para compensação de desvio de estágio, identificamos um pequeno recurso no 

canal DIC corrigido e alinhado que descreve o movimento do campo de visão 

por desvio de posição do estágio e/ou sistema de câmara de células vivas. 

Usando esse recurso, produzimos uma pilha de máscaras binárias que 
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descreviam o movimento de um recurso. Determinamos a localização do 

centróide da máscara binária em todos os momentos e calculamos o 

deslocamento de pixel em X-Y necessário para compensar esse movimento, 

depois aplicamos essa correção a todos os canais de relação FRET/doador e 

canal DIC.  

 

 4.19 Análise estatística  

 

Os dados estão expressos como média e desvio padrão. A análise da 

diferença entre os grupos foi estimada através da análise de variância (ANOVA) 

e teste comparativo (Teste t), seguida do post-hoc de comparações múltiplas 

Bonferroni, utilizando GraphPad Prism 5 computador software (GraphPad, San 

Diego, CA). As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 

para p≤ 0,05. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos da progesterona na capacidade migratória e invasiva das células 

derivadas de ovário moduladas ou não para ADAMTS-1. 

 

As linhagens selvagens (Wils Type) ,de câncer de ovário, NIH-OVCAR-3 

e ES-2, e as células normais de ovário, CHO, foram tratadas com diferentes 

concentrações de progesterona (5 nM, 250 nM, 500 nM ou 1 μM) por 24 horas. 

Após este período, através da técnica de Western Blotting, foi analisada, nestas 

células, a expressão da protease ADAMTS-1, tanto no meio condicionado, 

representando o material secretado, como no lisado total, representado o 

material que permaneceu dentro da célula. Na análise dos experimento de 

Western Blotting, a banda que aparece na altura de 110 kDa  corresponde à 

protease ADAMTS-1 sem nenhuma clivagem, e costuma aparecer no lisado 

celular, ou seja, a protease que ainda não foi processada e se manteve dentro 

da célula; já a banda que aparece na altura de 65 kDa corresponde a protease 

ADAMTS-1 sem o pró-domínio e com deleção proteolítica das duas últimas 
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repetições de TSP, aparecendo geralmente fora da célula, ou seja, no meio 

condicionado. 

No lisado e meio condicionado da linhagem CHO foi constatado aumento 

na expressão de ADAMTS-1 no tratamento com todas as concentrações de 

progesterona utilizadas (5 nM, 250 nM, 500 nM ou 1 μM), com aumentos 

superiores a 60 % em relação ao controle. No lisado da linhagem NIH-OVCAR-

3 foi possível observar um aumento progressivo na expressão da protease 

estudada em todas as concentrações de progesterona analisadas, com aumento 

de aproximadamente 80% em relação ao controle quando utilizadas as 

concentrações de 5 nM, 250 nM e 500 nM de progesterona, enquanto que para 

a concentração de 1 µM o aumento foi de 200% em relação ao controle. No meio 

condicionado da mesma linhagem se observa aumento evidente da isoforma de 

65 kDa ADAMTS-1 com 1 μM de progesterona, que foi de 45% em relação ao 

controle. No lisado da linhagem ES-2 é possível observar que a isoforma de 110 

kDa de ADAMTS-1 teve sua expressão aumentada com todas as concentrações 

de progesterona utilizadas em relação ao controle, iniciando em 5 nM e 250 nM 

com aumento de 30%, seguidos por 500 nM ou 1 µM com aumento de 40%. No 

meio condicionado da linhagem ES-2, a isoforma de 65 kDa de ADAMTS-1, teve 

aumento mais proeminente quando utilizada a concentração 500 nM de 

progesterona, com aumento de 50 % em relação ao controle, atrás deste ficou 

as concentrações de 5 nM e 250 nM, com aumento na expressão de 15% e 20% 

respectivamente (Figura 5A). Constatamos que concentrações fisiológicas (5 

nM, 250 nM e 500nM) ou suprafisiológicas (1 µM) de progesterona são capazes 

de induzir o aumento da protease ADAMTS-1 em todas as linhagens estudadas. 

 As linhagens celulares CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 foram submetidas ao 

ensaio de migração pelo método de “ferida” a fim de determinar a capacidade 

migratória dessas células sob o efeito de diferentes concentrações de 

progesterona. As linhagens celulares foram tratadas com 5 nM, 250 nM, 500 nM 

ou 1 μM de progesterona por 24 horas e o decréscimo percentual da área livre 

caracterizou o índice de migração celular. Foi observado que em baixas 

concentrações fisiológicas, 5 e 250 nM, há um aumento no índice de migração 

de todas as linhagens analisadas quando comparadas ao controle, que foi 

mantido em meio DMEM/Ham´s F-12 sem SFB. Já em altas concentrações como 

500 nM (fisiológica) e 1 μM (suprafisiológica) houve diminuição na capacidade 
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migratória das células em relação ao controle (Figura 5B, E e H). As alterações 

na migração das células não foram ocasionadas por aumento ou diminuição na 

viabilidade celular uma vez que o ensaio de MTT demonstrou que as diferentes 

concentrações de progesterona utilizadas não tornaram as células 

estatisticamente mais ou menos viáveis em relação ao controle (Figura 5C, F e 

I).  

Nas mesmas condições anteriores foram realizados os experimentos de 

viabilidade utilizando o reagente azul de Tripan, nesta situação é possível 

mensurar a quantidade de células vivas e a quantidade de células mortas, 

permitindo ter uma visão mais geral sobre como a progesterona afeta na 

proporção do número de células. Foi constatado que na maioria dos casos a 

progesterona não afetou na viabilidade das células CHO, NIH-OVCAR-3 ou ES-

2 com nenhuma das concentrações de progesterona estudadas, não havendo 

diferenças significativas no número de células vivas e mortas quanto tratadas 

com progesterona em relação ao controle, exceto para a linhagem ES-2, onde o 

tratamento com 1 µM de progesterona, após tratamento por 24 horas, reduziu 

significativamente o número de células vivas sem alterar o número de células 

mortas, indicativo de que talvez este hormônio esteja reduzindo a proliferação 

destas células (Figura 5D, G e J) 

Com esses experimentos, concluímos que as concentrações de 5 nM e 

250 nM de progesterona aumentam a migração celular, enquanto que 500 nM e 

1 μM de progesterona reduzem a capacidade migratória das linhagens 

estudadas em relação ao controle, sem, no entanto, alterar a viabilidade celular.  
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Figura 5 

 

Figura 5. Progesterona eleva os níveis de ADAMTS-1 e pode aumentar ou diminuir 

a migração celular, dependendo de sua concentração, sem afetar na viabilidade 

das células derivadas de ovário (CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2). 

Análise por Western Blotting dos níveis de ADAMTS-1 após o tratamento com 5 nM, 

250 nM, 500 nM ou 1 µM de progesterona, tanto no lisado (110 kDa) como no meio 

condicionado (65 kDa) das linhagens CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 em relação as células 

não tratadas com o hormônio (A). Ensaio de “ferida” testando as concentrações de 5 

nM, 250 nM, 500 nM ou 1 µM de progesterona, para avaliação da migração celular nas 

linhagens CHO (B), NIH-OVCAR-3 (E) e ES-2 (F). Ensaios de viabilidade usando MTT 

(C, F, I) e azul de Tripan (D, G, J) nas linhagens CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2. 

Resultados em A representam média ± erro da média de três experimentos distintos. 

Resultados em B – J representam média ± erro da média de experimentos realizados, 

ao menos, em triplicata biológica e técnica. Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 

ou ***p≥0,0005. 
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 Utilizado a Mitomicina C, um antimetabólito alquilante derivado do 

Streptomyces caespitosus que atua bloqueando a replicação de DNA e RNA e 

inibindo a síntese protéica, sem ciclo celular específico de ação (Calabresi and 

Chabner, 1990), o experimento de ensaio de “ferida”, utilizado para a avaliação 

da migração, foi feito novamente afim de se averiguar se, de fato, a progesterona 

seria capaz de induzir a diminuição da migração das células ES-2, uma vez que 

o processo de proliferação havia sido bloqueado. No experimento, utilizando as 

linhagens selvagens (Wild Type) foi constatado que mesmo após o pré-

tratamento das células ES-2 com Mitomicina C a progesterona, nas 

concentrações de 500 nM e 1 μM, foi capaz de levar a diminuição da migração 

desta linhagem em 24 horas, representado por uma porcentagem de área 

invadida pelas células tratadas com progesterona menor quando comparada a 

área invadida pelas células controle (Figura 6).  

As porcentagens de área invadida pelas células no experimento utilizando 

o pré-tratamento com Mitomocina C, onde houve o bloqueio da proliferação 

celular (Controle: 43,29%; 500 nM de progesterona: 24,75%; 1 μM de 

progesterona: 25,21%), foi muito similar as porcentagens obtidas no experimento 

sem o pré-tratamento com a Mitomicina C, sem o bloqueio da proliferação celular 

(Controle: 46,37%; 500 nM de progesterona: 26,71%; 1 μM de progesterona: 

26,66%), demonstrando que a progesterona afetou efetivamente o processo de 

migração celular.  
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Figura 6 

 

Figura 6. A progesterona induz a diminuição da migração celular da linhagem ES-

2 mesmo após as células serem pré-tratadas com Mitomicina C. 

Avaliação por ensaio de “ferida” da capacidade migratória das células ES-2 na presença 

ou ausência de 10 μg/mL Mitomicina C, tratadas ou não com 500 nM ou 1 μM de 

progesterona em comparação as células não tratads com este hormônio, mantidas em 

meio DMEM/Ham’s F12 com 1% de SFB tratado com carvão dextrana. Média ± erro da 

média de experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 

0,05; **p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 100 μm. 
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Foi analisado também o processo de migração celular através do método 

de “ferida" em time-lapse, onde comparamos as células selvagens (Wild Type) 

CHO, NIH-OVCAR-3 ou ES-2 tratadas com 1 µM de progesterona com as células 

na ausência deste hormônio, tratadas apenas com meio DMEM/Ham’s F12 na 

presença de 1% de soro fetal bovino tratado com carvão dextrana. Fotos das 

células foram adquiridas a cada 10 minutos durante 20 horas, e a porcentagem 

de área que foi ocupada pelas células (área invadida) foi mensurada nos tempos 

de 1, 5, 10, 15 e 20 horas.  

Na análise dos resultados é possível concluir que as células CHO, 

linhagem derivada de células de ovário normal de hamster chinês, não tiveram 

o processo de migração afetado de forma estatística quando tratadas com 1 µM 

de progesterona e comparadas as células controle em nenhum dos tempos 

analisados (Figura 7A). No entanto, para está mesma linhagem, em 

experimentos anteriores, observamos que o tratamento com 500 nM ou 1 µM de 

progesterona por 24 horas levou a diminuição na migração celular destas células 

(Figura 5B). 

Já para as linhagens de câncer, NIH-OVCAR-3 e ES-2, observamos que 

o tratamento com a progesterona levou a diminuição na migração celular em 

tempos inferiores a 24 horas.  Na linhagem NIH-OVCAR-3, o tratamento com 

progesterona levou a diminuição da migração celular quando em comparação 

com o controle a partir de 15 horas após o início do experimento, a diminuição 

na migração também foi estatisticamente significante em 20 horas (Figura 7B). 

Para a linhagem mais agressiva de câncer de ovário, ES-2, a presença do 

hormônio levou a diminuição na migração das células, em relação ao controle, a 

partir de 10 horas de tratamento,  sendo que este processo se manteve em 15 e 

20 horas após o início do tratamento com 1 µM de progesterona (Figuras 7C e 

D).  

 Concluímos, portanto, que nas linhagens NIH-OVCAR-3 e ES-2 o 

tratamento com 1 µM de progesterona levou a diminuição da migração celular 

em tempos inferiores a 24 horas. 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Figura 7. A progesterona diminui a migração celular das células derivadas de 

câncer de ovário em comparação ao controle em tempos inferiores a 24 horas.  

Representação gráfica da porcentagem de área invadida pelas células CHO (A), NIH-

OVCAR-3 (B) e ES-2 (C) em 1, 5, 10, 15 e 20 horas tratadas ou não com 1 µM de 

progesterona em comparação ao tempo 0 hora. Imagens representativas do processo 

de migração da linhagem ES-2 em 1, 5, 10, 15 e 20 horas tratadas ou não com 1 µM de 

progesterona em comparação ao tempo 0 hora (D). Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 100 μm. 
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No experimento anterior através do ensaio de “ferida”, utilizando-se 

diferentes concentrações de progesterona, foi possível constatar que as 

concentrações de 500 nM e 1 μM são capazes de diminuir a capacidade 

migratória das linhagens selvagens (Wils Type) CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2. 

Desta maneira, através da técnica de “ferida”, a migração celular das linhagens 

analisadas foi testada juntamente com o tratamento com Mifepristone (RU486), 

derivado da noretindrona sintética e estruturalmente semelhante à progesterona 

e aos glucocorticóides, tendo efeito antiprogestagênico forte (antagonista puro) 

e um efeito antiglicocorticoide mais fraco, para avaliar se as alterações na 

migração das células podiam estar ocorrendo através da ativação do receptor de 

progesterona (PR). O RU486 foi escolhido, pois vários estudos sugerem que a 

mifepristona tem efeito antitumoral sobre células de câncer de ovário com 

diferentes classificações histopatológicas e antecedentes genéticos (Rocereto et 

al., 2000; Rocereto et al., 2010; Tieszen et al., 2011; Goyeneche et al., 2012). O 

tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona e 7 μM de RU486 por 24 horas 

recuperou a migração das células em relação as células somente tratadas com 

progesterona nas linhagens CHO (Figura 8A e D) e ES-2 (Figura 8C e F), onde 

o tratamento somente com o antagonista RU486 não levaram a diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao controle. Na linhagem celular NIH-

OVCAR-3, apesar do tratamento com 500 nM de progesterona e 7 μM de RU486 

ter uma porcentagem de área invadida maior em relação as células somente 

tratadas com 500 nM de progesterona, indicando uma recuperação da 

capacidade migratória das células, o tratamento com o antagonista por si só 

levou a uma diminuição na migração dessas células (Figura 8B e E). Com este 

experimento concluímos que a diminuição na migração das linhagens CHO e 

ES-2 pode estar envolvido com a ativação do receptor de progesterona, uma vez 

que o bloqueio do mesmo recuperou a capacidade migratória das células.  
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igura 8 

 

Figura 8. O antagonista do receptor de progesterona, RU486, recupera a 

capacidade migratória das células CHO e ES-2.  

Tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona concomitantemente com 7 μM de 

RU486, e análise da migração celular por ensaio de “ferida” da linhagens CHO (A), NIH-

OVCAR-3 (B) e ES-2 (C) em relação as linhagens celulares tratadas somente com 

progesterona. Controle negativo foi mantido em meio DMEM/Ham’s F12 com 1% SFB 

tratado com carvão dextrana; e o controle positivo em meio DMEM/Ham’s F12 com 1% 

SFB tratado com carvão dextrana suplementado com 7 µM de RU486. Imagens 

ilustrativas das linhagens CHO (D), NIH-OVCAR-3 (E) e ES-2 (F) dos experimentos 

demonstrados nos gráficos A, B e C, respectivamente. Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 100 μm. 
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Observou-se pela técnica de “ferida” que o tratamento das linhagens com 

500 nM ou 1 μM de progesterona levam a diminuição da migração das linhagens 

estudadas e que o tratamento concomitante com RU486 recupera a capacidade 

migratória das células. Entretanto, o experimento para avaliar a migração pelo 

método de “ferida” contém variáveis que podem influenciar no resultado final, 

como por exemplo, a proliferação celular, por mais que tenha sido constatado 

que não há alterações na viabilidade das células pelo método de MTT. A 

capacidade migratória das células foi então avaliada através do método de 

câmara bipartide do tipo Transwell, onde são contabilizadas somente as células 

que foram capazes de migrar da câmara superior para a câmara inferior. 

O experimento na câmara de Transwell demonstrou que o tratamento com 

500 nM ou 1 μM de progesterona por 24 horas leva a diminuição da capacidade 

migratória das células, CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2, em relação ao controle, que 

não passou por tratamento com o hormônio (Figuras 9A, B e C). Com este 

experimento concluímos que o tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona 

levam a diminuição na migração das linhagens estudadas, e que estes 

resultados corroboram com os resultados já observados pelo ensaio de “ferida”.  
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Figura 9 

 

Figura 9. As concentrações de 500 nM e 1 μM de progesterona diminuem a 

migração celular das linhagens CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 pelo método de câmara 

bipartide do tipo Transwell.  

Avaliação da migração celular das linhagens CHO (A), NIH-OVCAR-3 (B) e ES-2 (C) 

após tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona em comparação as células na 

ausência deste hormônio. Média ± erro da média de experimentos em triplicata técnica 

e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de 

escala: 100 μm. 
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Avaliado o perfil migratório das linhagens celulares selvagens (Wild Type) 

frente ao tratamento com a progesterona, buscamos investigar agora o perfil 

migratório das linhagens moduladas para a protease ADAMTS-1 nas mesmas 

condições. Analisamos então os mesmos processos, entretanto, nas células 

transfectadas com CRISPR/Cas-9 para deleção do gene de ADAMTS-1, estas 

células serão chamadas de ˮADAMTS-1 CRISPRˮ. Como até o momento os 

resultados mais significativos foram obtidos na análise das células ES-2, 

escolhemos apenas esta linhagem para realizar a deleção da protease. 

Obtivemos sucesso na confecção do plasmídeo, e também na transfecção desse 

DNA nas células ES-2. Foi constatado a deleção do gene de ADAMTS-1 por 

Imunofluorêscencia indireta (Figura 10A), onde é possível observar uma 

marcação mais fraca ou ausente da protease ADAMTS-1 dentro da célula; e por 

Immunoblot (Figura 10B), onde foi constatado diminuição da protease no lisado 

total e no meio condicionado da linhagem ES-2 transfectada com o plasmídeo. 

As células tranfectadas com o plasmídeo não passaram por seleção clonal, ou 

seja, não foi possível criar uma linhagem onde permaneceram somente as 

células que incorporaram o plasmídeo com a sequência para a deleção do gene 

de ADAMTS-1, desta forma trabalhamos com uma linhagem que expressa 

baixos níveis dessa protease.  

Primeiramente foi avaliado se as células ADAMTS-1 CRISPR seriam 

capazes de proliferar mais que as células que não foram tiveram os níveis 

reduzidos para esta protease, células selvagens (Wild Type). Para isso, 

utilizamos o ensaio de proliferação, onde a quantidade de células foi contada a 

cada 5 dias por 15 dias e feito um gráfico com o número total de células para 

cada dia em que foi realizada a contagem. Não foi observada diferença 

estatisticamente significante na proliferação das células ADAMTS-1 CRISPR em 

relação as células controle (Figura 10C).  

As células com ADAMTS-1 CRISPR foram submetidas ao ensaio de 

migração por “ferida” e foram tratadas com 500 nM ou 1 μM de progesterona e 

a capacidade migratória foi comparada a das células controle, que não foram 

tratadas pelo hormônio. Quando comparamos as células selvagens (Wild Type) 

em relação as células ADAMTS-1 CRISPR verificamos que não houve diferença 

na migração celular, quando esta foi analisada pelo método de ensaio de “ferida” 

(Figura 10D e E). Além disso, quando as células do grupo controle foram tratadas 
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com 500 nM ou 1 µM de progesterona, observamos que houve diminuição na 

migração celular, sendo que, nas células ADAMTS-1 CRISPR o tratamento com 

o hormônio não afetou no processo migratório (Figura 10D e E). Concluímos com 

este resultado que na ausência de ADAMTS-1 os efeitos da progesterona (500 

nM e 1 μM) sobre a migração das células é anulado, dando indícios de que esta 

protease pode participar na redução da capacidade migratória da linhagem ES-

2. 
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Figura 10 

 

Figura 10. O tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona na linhagem ES-2 

ADAMTS-1 CRISPR não leva a alterações na migração celular pelo método de 

“ferida”. 

Comprovação da redução dos níveis de ADAMTS-1 na linhagem ES-2 após utilização 

do método CRISPR/Cas9, tanto por Imunofluorêscencia indireta (A), como por Western 

Blotting, onde constatamos a redução dos níveis da protease no lisado e meio 

condicionado (B). Avaliação da proliferação celular nas linhagens ES-2 selvagem (Wild 

Type) e ES-2 ADAMTS-1 CRISPR (C). Mensuração da migração celular nas linhagens 

ES-2 selvagem (Wild Type) e ES-2 ADAMTS-1 CRISPR através do ensaio de “ferida” 

na ausência ou presença de 500 nM ou 1 µM de progesterona (D). Imagens ilustrativas 

do experimento representado em D (E). Média ± erro da média de experimentos em 

triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou 

***p≥0,0005. Barra de escala: 100 μm. DAPI: azul; Faloidina: verde; ADAMTS-1: 

vermelho. 
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Após avaliação da atividade migratória nas células com baixos níveis de 

ADAMTS-1 em relação as células selvagens (Wild Type) na presença e ausência 

da progesterona, verificamos os mesmos processos, entretanto, na presença de 

altos níveis de ADAMTS-1. No laboratório já temos disponível uma linhagem 

celular que expressa o gene reporter mcherry, possui gene de resistência à 

Puromicina e superexpressa ADAMTS-1, (HEK 293-T MPA). O aumento nos 

níveis de ADAMTS-1 nas células HEK-293T transduzidas foi verificado por 

immunoblot (Figura 11A).  

As células de ovário, CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2, foram tratadas com o 

meio condicionado da linhagem HEK 293-T controle ou da HEK 293-T MPA na 

ausência ou presença de 500 nM ou 1 μM de progesterona. O tratamento por 24 

horas com o meio rico em ADAMTS-1 não levou a alterações na viabilidade 

celular de nenhuma linhagem estudada, CHO, NIH-OVCAR-3 ou ES-2, em 

relação as células tratadas com o meio condicionado controle, tanto pelo ensaio 

utilizando o azul de Tripan (Figuras 11B, C e D) como pelo ensaio usando o MTT 

(Figuras 11E, F e G).  

Na avaliação da migração por ensaio de “ferida”, quando comparamos 

somente as células de ovário sem tratamento com a progesterona (controle) 

tratadas com o meio enriquecido com ADAMTS-1 ou com o meio condicionado 

controle da HEK-293T observamos que a presença de ADAMTS-1 em altos 

níveis levou a diminuição da migração celular das células ES-2 (Figura 11J); 

quando comparamos os mesmos grupos nas linhagens CHO e NIH-OVCAR-3, 

o tratamento com o meio condicionado superexpressando ADAMTS-1 não levou 

a alterações na capacidade migratória dessas linhagens em comparação as 

células que foram mantidas em meio condicionado controle da célula HEK 293-

T (Figura 11H, I). Entretanto, o tratamento com 500 nM ou 1 μM de progesterona 

levou a diminuição da migração nas linhagens CHO e ES-2 em relação as células 

que não foram tratadas pelo hormônio, tanto na presença do meio condicionado 

controle ou superexpressando ADAMTS-1 da HEK 293-T (Figuras 11H e J). 

Nenhum efeito estatisticamente significante sob a migração foi observado na 

linhagem NIH-OVCAR-3, tanto no tratamento com a progesterona como no 

tratamento com o meio condicionado enriquecido com ADAMTS-1 (Figura 11I).   

Com este experimento concluímos que para a linhagem mais maligna, 

ES-2, a presença do meio condicionado enriquecido com ADAMTS-1 acarreta 
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na diminuição da migração celular, quando este é comparado com as células 

tratadas com meio condicionado controle da HEK 293-T. Além disso, foi possível 

constatar que a presença da progesterona nas concentrações de 500 nM e 1 μM 

acarretam na diminuição da migração celular nas linhagens CHO e ES-2 quando 

comparadas as células que não foram tratadas por este hormônio, na presença 

do meio condicionado controle ou superexpressando ADAMTS-1 da linhagem 

HEK-293T. Estes resultados indicam que, ao menos para a linhagem ES-2, tanto 

a progesterona (500 nM e 1 μM) quanto a protease ADAMTS-1 diminuem a 

capacidade migratória das células.  
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Figura 11 

 

Figura 11. O tratamento da linhagem ES-2 com meio condicionado enriquecido 

com ADAMTS-1 (MPA) ou com a progesterona diminuem a migração celular em 

comparação aos seus respectivos controles sem afetar a viabilidade destas 

células.  

Avaliação por Western Blotting, do aumento dos níveis da protease ADAMTS-1 nas 

células HEK 293-T transduzidas com o o vetor lentiviral pReceiver-Lv213 em relação as 

células não transduzidas (A). Verificação da Viabilidade celular por azul de Tripan das 

linhagens CHO (B), NIH-OVCAR-3 (C) e ES-2 (D) tratadas com o meio condicionado da 

HEK 293-T MPA em relação as células tratadas com o meio condicionado da HEK 293-

T controle. Avaliação da viabilidade celular pelo ensaio de MTT das linhagens CHO (E), 

NIH-OVCAR-3 (F) e ES-2 (G) tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T MPA 

em relação as células tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T controle. 

Mensuração da migração celular pelo ensaio de “ferida” da linhagens linhagens CHO 

(H), NIH-OVCAR-3 (I) e ES-2 (J) tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T MPA 

em relação as células tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T controle na 

ausência ou presença de 500 nM ou 1 µM de progesterona. Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005.  



86 
 

 

 



87 
 

 

Na avaliação por ensaio de “ferida”, foi demonstrado que as células ES-2 

ADAMTS-1 CRISPR, não apresentaram diminuição na migração quando 

tratadas com 500 nM ou 1 μM de progesterona em relação as células que não 

foram tratadas com o hormônio, sugerindo que a ausência de ADAMTS-1 inibe 

a capacidade da progesterona em agir sobre o processo de migração desta 

célula. No mesmo ensaio, migração avaliada pelo método de “ferida”, quando foi 

comparado o padrão de migração das células ES-2 selvagens (Wild Type) com 

as células com baixos níveis de ADAMTS-1 não foi constatada diferenças, 

ambas na ausência da progesterona. Buscando analisar a migração celular por 

outra técnica, foi realizado o ensaio de migração por câmara bipartite do tipo 

Transwell, onde células presentes em uma câmara superior são induzidas a 

migrar para uma câmara inferior, afim de constatar se nesta situação ocorreria 

diminuição da migração celular da linhagem ES-2 ADAMTS-1 CRISPR em 

relação as células selvagens, se o tratamento com a progesterona induziria uma 

diminuição na migração das células ES-2 com baixos níveis de ADAMTS-1 em 

relação as células não tratadas pelo hormônio ou se seria observado o mesmo 

padrão descrito no ensaio de ferida. Observamos neste experimento que o 

tratamento com 1 μM de progesterona levou a diminuição da migração em 

comparação as células sem o tratamento com progesterona da linhagem ES-2 

selvagem, entretanto, diferentemente do que ocorreu no ensaio de ferida, o 

ensaio de câmara bipartite do tipo Transwell mostrou que o tratamento com 500 

nM ou 1 μM de progesterona induziu a diminuição na migração das células ES-

2 ADAMTS-1 CRISPR quando comparado as células não tratadas com o 

hormônio, além disso, observou-se que quando não tratadas com progesterona, 

as células ES-2 com os níveis reduzidos de ADAMTS-1 migraram mais em 

relação as células ES-2 selvagens (Wild Type), resultado não evidente quando 

as células foram tratadas com 500 nM ou 1 μM de progesterona, sugerindo que 

talvez a progesterona possa agir impedindo a migração induzida pela diminuição 

de ADAMTS-1 (Figirura 12A).  

  Na linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da linhagem HEK-

293T, havíamos observado, no ensaio de migração por “ferida”, que o tratamento 

com 1 μM de progesterona diminuía a taxa migratória das células quando 

comparada a migração das células não tratadas pelo hormônio, tanto nas células 
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tratadas com o meio condicionado da HEK-293T controle como com o meio da 

HEK 293-T-MPA. Observou-se que quando na ausência da progesterona, a 

migração das células ES-2 tratadas com o meio condicionado da HEK2-93T 

controle tende a ser maior quando comparada as das células tratadas com o 

meio condicionado da HEK 293-T-MPA, um indicativo de que, talvez, o meio rico 

em ADAMTS-1 leve ao aprisionamento dos fatores de crescimento à protease 

em questão, impedindo que essas moléculas se liguem aos seus receptores nas 

células ocasionando uma diminuição na migração celular. Na análise da 

migração através do método de câmara bipartite do tipo Transwell, queríamos 

observar se por outra técnica de avaliação da migração teríamos resultados 

semelhantes ou diferentes daqueles observados no ensaio de “ferida”. No 

Transwell observamos que o tratamento com 500 nM e 1 μM de progesterona 

levou a diminuição da migração somente nas células ES-2 tratadas com o meio 

condicionado da HEK-293T-MPA. Além disso, observou-se no tratamento com 1 

μM de progesterona que as células ES-2 tratadas com o meio condicionado 

controle da HEK-293T migraram menos em relação as células tratadas com o 

meio condicionado enriquecido com ADAMTS-1 (Figura 12B).  

Foram constadas algumas diferenças na migração das células ES-2 

quando analisada pelo método de ferida e quando analisada pelo método de 

câmara bipartite do tipo Transwell, mas de modo geral podemos concluir que o 

tratamento com a progesterona leva a diminuição da migração celular, de forma 

mais evidente na concentração de 1 μM, e que a presença deste hormônio 

impediu que células ES-2 com baixos níveis de ADAMTS-1 migrassem mais em 

relação as células ES-2 selvagem (Wild Type), evento observado na ausência 

da progesterona. A diminuição de ADAMTS-1, além de aumentar a migração 

celular, quando em relação as células selvagens (Wild Type) e na ausência da 

progesterona, também mostrou aumentar a migração das células ES-2 quando 

estas são tratadas como meio da HEK 293-T-MPA e comparado às células 

tratadas com o meio condicionado controle, na presença de progesterona. 
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Figura 12 

 

Figura 12. Pelo ensaio de Transwell, a progesterona e ADAMTS-1 diminuem a 

migração celular da linhagem ES-2.  

Representação gráfica e imagens ilustrativas das células ES-2 selvagens (Wild Type) e 

ES-2 ADAMTS-1 CRISPR na ausência ou presença de 500 nM ou 1 µM de progesterona 

no ensaio de avaliação de migração por Transwell (A). Representação gráfica e imagens 

ilustrativas das células ES-2 tratadas com o meoio condicionado da HEK 293-T controle 

ou MPA na ausência ou presença de 500 nM ou 1 µM de progesterona no ensaio de 

avaliação de migração por Transwell (B) Média ± erro da média de experimentos em 

triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou 

***p≥0,0005. Barra de escala: 100 μm. 
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A capacidade invasiva das células tratadas com progesterona e 

moduladas para ADAMTS-1 também foi avaliada, através de camara bipartite do 

tipo Transwell. Nesta situação, as células digeriram uma camada de matrigel que 

havia sido polimerizada sobre a membrana porosa do poço superior. Nestas 

condições constatamos que as células ES-2 ADAMTS-1 CRISPR apresentaram 

uma capacidade invasiva maior quando comparadas com as células que não 

tiveram os níveis desta protease reduzidos (Figura 13A). No entanto, apesar do 

tratamento com 1 µM de progesterona ter levado a diminuição da invasão em 

relação as células não tratadas com o  hormônio na situação controle, o mesmo 

não foi observado quando na diminuição  da expressão de ADAMTS-1 (Figura 

13A). 

A fim de checar a participação do receptor de progesterona no processo 

de redução da invasão celular quando na presença de 1 µM de progesterona, 

realizamoso tratamento  das células ES-2 tanto com o hormônio como com 7 µM 

de RU486, o antagonista do receptor de progesterona. Nesta situação 

observamos que houve recuperação do processo de invasão das células após a 

utilização do antagonista do receptor de progesterona em relação as células que 

foram tratadas somente com o hormônio (Figura 13B), sugerindo a participação 

deste receptor no processo de invasão celular. 

Nas células ES-2 que foram tratadas com o meio condicionado da HEK-

293T controle ou MPA, observamos que o meio enriquecido pela protease levou 

a uma diminuição na invasão da células ES-2 em comparação as células 

tratadas com o meio condicionado controle (Figura 13C). Quando essas foram 

tratadas com progesterona, observamos que o tratamento com 500 nM ou 1 µM 

de progesterona diminuiu a invasão da células ES-2 em relação as células não 

tratadas com o hormônio na situação em que estava na presença do meio 

condicionado da HEK-293T controle. No meio condicionado da HEK-293T MPA 

observamos que somente o tratamento com 1 µM de progesterona diminui a 

capacidade invasiva das células (Figura 13C). 

Concluímos que ADAMTS-1 e a progesterona influenciam não somente 

no processo migratório como também no processo de invasão das células. 

ADAMTS-1 pode estar trabalhando em conjunto com a progesterona, pois a 

ausência desta protease impediu que o hormônio diminuisse a invasão das 

células, assim como observado nas células controle. Além disso o  tratamento 
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com 1 µM de progesterona na presença de meio enriquecido com ADAMTS-1 

levou a diminuiçao da invasão celular de forma mais intensificada em relação as 

células tratadas com a mesma concentração do hormônio só que em presença 

do meio condicionado controle da HEK-293T.  
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Figura 13 

 

Figura 13. Progesterona e ADAMTS-1 diminuem a invasão celular da linhagem ES-

2 no ensaio de Transwell.   

Representação gráfica do número de células que digeriram o Matrigel® e passaram da 

câmara superior para a inferior nas linhagens ES-2 selvagem (Wild Type) e ES-2 

ADAMTS-1 CRISPR na ausência ou presença de 5 nM, 250 nM, 500 nM ou 1 µM de 

progesterona (A). Avaliação da invasão celular de Células ES-2 selvagens (Wild Type) 

após co-tratamento com 1 µM de progesterona e 7 µM de RU486 em comparação as 

células tratadas somente com o RU486 (B). Representação gráfica do número de 

células que digeriram o Matrigel® e passaram da câmara superior para a inferior na 

linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK 293-T controle ou MPA na 

ausência ou presença de 5 nM, 250 nM, 500 nM ou 1 µM de progesterona (A) Média ± 

erro da média de experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: 

*p≤ 0,05; **p≥0,005 ou ***p≥0,0005. 
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5.2 Avaliação da viabilidade e proliferação celular nas células de ovário ES-2 

moduladas ou não para ADAMTS-1 na presença ou ausência da progesterona. 

 

Resultados apresentados anteriormente mostraram que diferentes 

concentrações de progesterona (5 nM, 250 nM, 500 nM e 1 μM), pelo método de 

viabilidade por Azul de Tripan, não alteraram de forma estatisticamente 

significante a proliferação celular da linhagem ES-2. Entretanto, foi observado 

que a linhagem ES-2 quando tratada com o meio condicionado da linhagem 

HEKM 293-T MPA apresentou tendência proliferativa menor quando comparada 

as células que foram tratadas com o meio condicionado da linhagem HEK 293-

T controle, sugerindo que talvez a protease ADAMTS-1 tenha um papel 

importante no processo de diminuição da proliferação celular. ADAMTS-1 foi 

descrita como uma enzima inibidora de angiogênese devido à sua capacidade 

de inibir a proliferação de células endoteliais. Desta forma, pelo método de 

viabilidade por azul de Tripan, tratamos as células ES-2 com o fator de 

crescimento do Hepatócito (HGF) a fim de comprovar que a presença de 

ADAMTS-1 poderia diminuir os efeitos do fator de crescimento, e o resultado 

esperado seria uma diminuição da proliferação celular da linhagem enriquecida 

com ADAMTS-1 ou aumento na proliferação da linhagem deletada para a 

protease, mesmo na presença de HGF, sendo esta linhagem responsiva a este 

fator de crescimento, pois expressa o seu receptor c-Met (Kim et al., 2016). Desta 

maneira as células foram tratadas com o fator de crescimento na ausência ou na 

presença da protease ADAMTS-1, a fim de avaliar se teriam alterações no 

processo de proliferação celular, nesta análise as células também foram tratadas 

ou não com 1 μM de progesterona. Analisando os resultados, o tratamento com 

10 ng/mL de HGF aumentou a proliferação celular em relação ao controle 

somente na diminuição da protease ADAMTS-1, ao mesmo tempo, as células 

ES-2 ADAMTS-1 CRISPR, na presença de HGF proliferaram mais em relação 

as células ES-2 selvagens (Wild Type), demonstrando que a protease é 

importante para reduzir os a taxa de divisão celular. Quando é adicionada a 

análise 1 μM de progesterona, foi observado que a presença deste hormônio 

impediu que as células ES-2 reduzidas para ADAMTS-1 proliferassem na 

presença de 10 ng/mL de HGF e de 10% de SFB, diferentemente do que foi 

observado na linhagem ES-2 selvagem (Wild Type). Neste experimento foi 
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demostrado também que a presença de 1 μM de progesterona levou a 

diminuição da proliferação celular de forma estatisticamente significante na 

linhagem ES-2 selvagem (Wils Type) e com tendência a diminuição na linhagem 

ES-2 ADAMTS-1 CRISPR (Figura 14A). No ensaio utilizando a Mitomicina C, 

onde houve o bloqueio da proliferação celular, observamos que a progesterona 

continua exercendo seu efeito anti-migratório sob as células, nos levando a 

concluir que a progesterona e a protease ADAMTS-1 são importantes para os 

processos de migração e proliferação celular, e que a protease pode estar agindo 

se ligando ao HGF. 

Quanto a análise utilizando o meio condicionado da linhagem HEK293T, 

podemos observar que não houve diferença estatisticamente significante entre 

o grupo tratado com o meio condicionado controle e o superexpressando 

ADAMTS-1 (MPA), tanto na presença como na ausência de progesterona. O 

tratamento com 1 μM de progesterona não afetou as células ES-2 tratadas com 

o meio condicionado controle, mas diminuiu significantemente a proliferação das 

células tratadas com o meio condicionado enriquecido com ADAMTS-1 (Figura 

14B). 
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Figura 14 

 

Figura 14. A progesterona e ADAMTS-1 afetam na proliferação de células ES-2. 

As células ES-2 selvagens ou moduladas para ADAMTS-1 foram tratadas com 10 ng/mL 

de HGF, 10% de SFB ou na ausência desses dois fatores com ou sem 1 μM de 

progesterona. Avaliação da proliferação e viabilidade celular pelo o método de contagem 

de células utilizando o azul de Tripan nas linhagens ES-2 selvagem (Wild Type) e ES-2 

ADAMTS-1 CRISPR (A) ou na linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK 

293-T controle ou MPA (B) nas condições descritas. Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: p≤ 0,05. 
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Afim de checar se a progesterona é capaz de diminuir a proliferação da 

linhagem de câncer de ovário, ES-2, mesmo na presença de soro fetal bovino 

tratado com carvão dextrana (SFB) ou do fator de crescimento do Hepatócito 

(HGF), capazes de estimular a proliferação das células, realizamos o ensaio de 

proliferação utilizando o marcador de divisão celular Ki-67. O anticorpo 

monoclonal Ki-67 detecta uma proteína nuclear, marcando núcleos das células 

em diferentes fases do ciclo celular (fase G1, S, G2 e M), mas não marcam as 

em quiescência (G0). 

. Além disso, para este estudo, escolhemos o HGF pois esse fator de 

crescimento e seu receptor, c-MET, são expressos em ovários normais e com 

câncer de várias espécies de mamíferos, incluindo humanos, camundongos, 

vacas, ovelhas e ratos (Canipari et al., 1987; Di Renzo et al., 1994; Uzumcu et 

al., 2006), além de estarem presente na linhagem de câncer de ovário, ES-2 (Kim 

et al., 2016), escolhida para realizar esta pesquisa. Além do mais, estudos já 

mostraram que os níveis de expressão de c-MET e HGF são regulados 

hormonalmente em células do ovário, atuando para aumentar a proliferação 

celular e prevenir a apoptose (Liu et al., 1994; Parrott and Skinner, 1998; 

Taniguchi et al., 2004; Uzumcu et al., 2006).  

Através deste experimento observamos que, para as células selvagens e 

com expressão reduzida de ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR) o tratamento com 

o SFB ou o HGF tenderam a aumentar a proliferação das células em relação as 

células não tratadas com estes fatores, ao passo que, o tratamento com 1 μM 

de progesterona por 24 horas tendeu a diminuir a proliferação em relação as 

células não tratadas com este hormônio. No entanto, como não houveram 

resultados estatisticamente significantes, podemos concluir que o tratamento 

com a progesterona não afeta a proliferação da linhagem de ovário, ES-2 (Figura 

15A).  

Nas células ES-2 tratadas com o meio condicionado controle ou 

superexpressando ADAMTS-1 da linhagem HEK-293T, podemos observar, em 

ambos os tratamentos, que não houve aumento estatisticamente significante na 

proliferação quando as células foram tratadas com SFB ou HGF em relação as 

células não tratadas com esses fatores. Neste caso, pode-se especular que, 

fatores liberados pela linhagem HEK-293T no meio condicionado, podem estar 

agindo sob as células, mascarando o efeito do SFB e do HGF. Ao mesmo tempo, 
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observamos de forma significante uma diminuição na proliferação da linhagem 

ES-2 em meio condicionado da HEK293T controle tratado com progesterona (1 

μM por 24 horas), na ausência de SFB e HGF, em relação ao mesmo grupo, sem 

tratamento com o hormônio. Este mesmo resultado não foi observado quando a 

linhagem ES-2 foi posta em contato com o meio condicionado da HEK-293T 

MPA, onde o tratamento com 1 μM de progesterona por 24 horas não induziu a 

diminuição da proliferação celular. A partir deste dado, conclui-se que, talvez, a 

progesterona pode agir de forma independente para diminuir a proliferação 

celular da linhagem ES-2 (Figura 15B). 
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Figura 15 

 

Figura 15. Avaliação da proliferação celular por Ki-67 e da capacidade de 

ADAMTS-1 de se ligar ao Fator de Crescimento de Hepatócitos (HGF).  

As células ES-2 selvagens ou moduladas para ADAMTS-1 foram tratadas com 10 ng/mL 

de HGF, 10% de SFB ou na ausência desses dois fatores com ou sem 1 μM de 

progesterona. Avaliação da proliferação celular pelo o método de Ki-67 nas linhagens 

ES-2 selvagem (Wild Type) e ES-2 ADAMTS-1 CRISPR (A) ou na linhagem ES-2 tratada 

com o meio condicionado da HEK 293-T controle ou MPA (B) nas condições descritas. 

Média ± erro da média de experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância 

estatística: p≤ 0,05. n= aproximadamente 42 células por grupo. 
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5.3 Quantificação da atividade de Rho GTPases nas linhagem de ovário ES-2 

 

Já  havíamos observado que a progesterona e a protease ADAMTS-1 são 

capazes de diminuir a migração e invasão celular, porém não sabíamos quais 

processos estavam sendo alterados para levar a essa alteração no padrão 

migratório das células. Para entender melhor esse processo, utilizando o 

protocolo do kit Cdc42/RhoA/Rac1 G-LISA (Cytoesqueleton, Inc.,Denver, CO, 

USA) foi identificado a forma ativa de Cdc42/RhoA/Rac1, moléculas 

responsáveis pelo controle do processo de migração, polarização e invasão 

celular, na linhagem ES-2 controle, ADAMTS-1 CRISPR, tratada com o meio 

condicionado da linhagem HEK 293-T controle ou HEK 293-T MPA na ausência 

ou na presença de 1 µM de progesterona. Na identificação da forma ativa de 

Cdc42 foi observado que am diminuição da expressão de ADAMTS-1 aumentou 

a atividade dessa Rho GTPase em relação as células selvagens (Wild Type), no 

entanto, o tratamento com 1 µM de progesterona não alterou a atividade de 

Cdc42 em nenhum dos tempos analisados, 5 ou 30 minutos, esses tempos foram 

escolhidos pois a ativação das Rho GTPases ocorre rapidamente e foram os 

tempos mínimo e máximo sugeridos pelo kit utilizado (Figura 16A). Quando 

analisada a mesma Rho GTPase na linhagem ES-2 tratada com o meio 

condicionado da HEK-293T controle ou HEK 293-T MPA, na ausência ou 

presença de progesterona não foi observada diferença estatística entre os 

grupos (Figura 16B). Na analise de Rac1 (Figura 16C e D) e RhoA (Figura 16E 

e F) observamos que não houve alteração na atividade dessas Rho GTPases 

nas linhagens selvagens (Wild Type) em relação as células ADAMTS-1 CRISPR 

ou nas células  tratadas com o meio condicionado controle ou super expressando 

ADAMTS-1 (MPA) da HEK-293T na ausência ou presença de 1 µM de 

progesterona.  
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Figura 16 

 

Figura 16. A diminuição da expressão de ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR) leva ao 

aumento na atividade da RhoGTPase Cdc42 quando comparada a linhagem 

selvagem (Wild Type).  

Utilizando o protocolo do kit Cdc42/RhoA/Rac1 G-LISA foi identificado a forma ativa de 

Cdc42 (A, B), RhoA (C, D) e Rac1 (E, F) em 5 ou 30 minutos após tratamento com meio 

DMEM/Ham’s F12 suplementado com 1% SFB tratado com carvão dextrana em 

comparação ao controle nas células ES-2 selvagem (Wild Type), ADAMTS-1 CRISPR, 

tratada com o meio condicionado da linhagem HEK-293T controle ou HEK 293-T MPA 

na ausência ou na presença de 1 µM de progesterona. Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005. 
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5.4 Expressão do biosensor de Cdc42 e RhoA e mensuração destas Rho 

GTPases na linhagem ES-2 

 

  As células ES-2, células selvagens (Wild Type) e células com diminuição 

da expressão de ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR), com expressão induzível de 

biossensores Cdc42 Rho GTPase foram desenvolvidas como descrito em 

material e métodos. As células transduzidas com o biossensor Cdc42 foram 

posteriormente selecionadas usando antibióticos e classificadas para obtenção 

de populações de expressão igual por classificação celular ativada por 

fluorescência (FACS) de células vivas. Através da FACS separamos uma 

população de células em subpopulações com base na intensidade de 

fluorescência. Para verificação da expressão do biossensor Cdc42 em células 

transfectadas em comparação com células não transfectadas, foi realizado um 

Western Blot. Descobrimos que as células selvagens (WildType) e as células 

ES-2 ADAMTS-1 CRISPR tinham uma única banda com um peso molecular de 

100 kDa, o que correspondia ao biossensor Cdc42; essa banda não estava 

presente em células não transfectadas (Figura 17). Entretanto, após a primeira 

seleção de células por FACS, observou-se que as células ES-2 selvagens 

(WildType) transduzidas com o biossensor Cdc42 estavam expressando 

significativamente mais biossensores em comparação com células ADAMTS-1 

CRISPR. As células ES-2 controle que expressam o biossensor passaram por 

uma segunda rodada de seleção por FACS, para que pudessemos obter 

populações com uma expressão menor do biosensor de Cdc42 (Figura 17). 
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Figura 17 
 

Figura 17. A expressão do biossensor Rho GTPase Cdc42 nas células ES-2 

controle e ADAMTS-1 CRISPR.  

O biossensor Cdc42 foi induzido em células ES-2 que foram selecionadas usando 

antibióticos e classificação celular ativada por fluorescência (FACS). Para confirmar a 

expressão do biossensor nas células transfectadas em relação às células não 

transfectadas, foi realizado um Western Blot. As células selvagens (Wils Type) e 

ADAMTS-1-CRISPR mostraram, após transdução, uma banda única a 100 kDa para o 

biossensor de Cdc42; banda que não estava presente em células não transfectadas 

(Controle x Controle Cdc42 classificado # 1 e # 2; CRISPR / Cas9 x CRISPR / Cas9 x 

CRISPR / Cas9 Cdc42 classificado # 1). Como controle de carregamento, que prova 

que a mesma quantidade de proteína foi carregada, foram utilizadas β-actina e Cdc42 

endógeno; o último identificado como a última linha de bandas que aparece no gel.  
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Depois de confirmar a expressão do biossensor Cdc42 em linhagens 

celulares transfectadas, foram adquiridas imagens de células vivas. Os níveis de 

atividade do Cdc42 foram comparados entre as células selvagens (Wild Type) e 

ADAMTS-1 CRISPR na presença ou ausência de progesterona. Observamos 

que as células controle apresentaram menor atividade de Cdc42 quando 

comparadas às células com expressão diminuída de ADAMTS-1, tanto na 

presença quanto na ausência de progesterona. Ao mesmo tempo, o tratamento 

com 1 µM de progesterona não afetou a atividade do Cdc42 nas células 

selvagens (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR. A presença de progesterona 

aumentou a diferença estatística entre a atividade de Cdc42 nas células 

selvagens (Wild Type) e as células ADAMTS-1 CRISPR, talvez uma indicação 

dos efeitos aditivos da atividade da progesterona e de ADAMTS-1 (Figura 18A). 

Para medir se havia diferenças subcelulares na atividade de Cdc42 dentro 

da célula, as medidas de atividade de Cdc42 foram analisadas com base em 

dois locais, um próximo à porção interna das células (Corpo) e o outro na 

periferia celular em regiões mais protrusivas (Borda). Ao comparar a atividade 

de Cdc42 no corpo versus a borda, não observamos nenhuma diferença, 

indicando que a atividade de Cdc42 parecia estar localizada de maneira 

relativamente uniforme em toda a célula. (Figura 18B). 

Em seguida, medimos a dinâmica da atividade de Cdc42. Aqui, nos 

voltamos para um mapeamento morfodinâmico descrito anteriormente e uma 

abordagem de análise correlacional (Machacek et al., 2009). Essa abordagem 

de análise mede as velocidades relativas dos segmentos da borda e correlaciona 

esses parâmetros de movimento com a flutuação das leituras de atividade da 

GTPase em locais ao longo da borda da célula onde as velocidades são 

medidas. Utilizamos um pacote computacional que possibilitou o rastreamento 

preciso das bordas no tempo e construiu janelas de medição dos biossensores 

do tamanho 0,96 x 1,8 µm (3x6 pixels) ao longo da borda principal da célula. Em 

seguida, rastreamos e registramos o movimento da borda durante eventos 

protrusivos aleatórios e as flutuações associadas da atividade Cdc42 na borda 

da célula e em regiões sucessivamente afastadas da borda, movendo as janelas 

de medição para dentro no espaço (Figura 18C) (Hanna et al., 2014). As medidas 

de atividade de Cdc42 foram então correlacionadas com a medição da 
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velocidade da borda para determinar se as duas funções estavam relacionadas 

no tempo. 

Se um pico de correlação cruzada positivo (ou negativo) for observado 

movendo uma das duas funções para frente ou para trás no tempo, acredita-se 

que essas duas funções estejam se comportando da mesma forma no tempo 

com um deslocamento temporal específico ("Timelag"). Esse processo foi 

repetido também para regiões distantes da borda. Isso construiu a distribuição 

de correlação cruzada da atividade do Cdc42 em relação às velocidades de 

protrusão das bordas em vários locais espaciais dentro das protrusões. Nas 

figuras 18 D e F, o tempo no eixo X é o “Timelag”; que representa a quantidade 

de diferença / atraso no tempo entre as duas funções que são comparadas pela 

operação de correlação cruzada. Nesse caso, estamos comparando as 

alterações na atividade de Cdc42 com a velocidade da borda da célula. O 

Timelag de zero, portanto, pode ser considerado como o ponto inicial da 

protrusão. Essa análise leva em consideração tanto a protrusão quanto a 

retração: portanto, para que um pico positivo na correlação cruzada apareça 

como nos casos das células ADAMTS-1 CRISPR, a ativação e a inativação 

devem correlacionar-se positivamente com a protrusão e a retração. Isso 

significa que durante um movimento positivo da borda (protrusão) a atividade de 

Cdc42 deve aumentar e durante um movimento negativo da borda (retração) a 

atividade de Cdc42 deve diminuir. Vemos que esse é realmente o caso, mas a 

dinâmica de Cdc42 é atrasada em relação ao movimento da borda em 

aproximadamente 20 segundos (Timelag de -20 s no eixo X). Isso também pode 

ser melhor ilustrado considerando-se duas funções oscilatórias sinusoidais 

deslocadas uma da outra em 20 segundos. No entanto, no caso das células 

selvagens (Wild Type), não há absolutamente nenhum pico de correlação 

discernível. Isso indica que as atividades de Cdc42 e os movimentos da borda 

estão se comportando de maneira muito diferente ou não têm semelhanças nas 

características da flutuação.  

  Nas figuras 18 E e G, os valores máximos dos coeficientes de correlação 

cruzada são mostrados em cada região da janela de medição analisada. Cada 

barra representa o pico das linhas correspondentes observadas nos gráficos das 

figuras 18 D e F. O limite de significância (p <0,05) foi calculado pela seguinte 

equação: 
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Limite superior = +/- 1,96 / Sqrt (número de pontos no tempo) 
Limite inferior 
 

Onde 1,96 é o valor z para o intervalo de confiança de 95% de uma variável 

aleatória. 

  Para nossos experimentos de timelapse, o número de pontos no tempo 

foi em média de 120, portanto, isso produziu o limite de p <0,05 de +/- 0,18. Para 

células selvagens (Wild Type), podemos observar que todas as barras são 

inferiores ao valor de corte, indicando que não há correlação entre a protrusão 

celular e a atividade de Cdc42. Nas células ADAMTS-1 CRISPR, podemos 

observar que existe uma correlação cruzada positiva e significativa na região de 

6 a 9 pixels de distância da borda. Essa tendência correlacional cruzada elevada 

também é mantida em regiões adjacentes a ela; que parecem cair apenas 

ligeiramente abaixo do valor de corte de +0,18 nos níveis de pico de correlação 

cruzada. 
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Figura 18 

 

Figura 18.  A diminuição da expressão de ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR) modula 

a atividade de Cdc42. 

O biossensor Cdc42 foi expresso nas células ES-2 e os valores da atividade média de 

Cdc42 na análise da célula por inteira demonstraram aumento em comparação as 

células selvagens (Wild Type) (A). Na comparação do corpo versos a borda não houve 

diferença entre os grupos (B). n = 14 células cada, os limites de erro são SEM, * p <0,05 

usando o teste t. C) O esquema de construção da janela de amostragem (Hanna et al., 

2014). D) e F) A evolução das funções do coeficiente de correlação cruzada versus os 

timelags em função da posição espacial distante da borda para as células ES-2 

selvagens (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR. A região acima da linha marrom ou abaixo 

da linha azul indica p <0,05. E) e G) Cada barra representa o pico de cada um dos traços 

de correlação cruzada observados em (D) e (F). O valor de corte do coeficiente de 

correlação cruzada para significância é de +/- 0,18 para p <0,05. n = 14 células cada, 

os limites de erro são SEM, * p <0,05. 
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Em seguida, avaliamos a atividade de Cdc42 na linhagem celular ES-2 na 

presença ou ausência de meio enriquecido com ADAMTS-1. Não observamos 

nenhuma diferença nos níveis médios de atividade de Cdc42 na análise das 

células inteiras entre células ES-2 tratadas com meio condicionado da HEK 293-

T controle ou HEK 293-T MPA (Figura 19A). Também não observamos 

diferenças ao analisar os níveis de atividade do Cdc42 na região da borda da 

célula versus as regiões mais próximas ao corpo da célula (Figura 19B). 

Usando a análise de correlação cruzada, determinamos a seguir que não havia 

picos de correlação cruzada significativos na flutuação da atividade de Cdc42 

em relação ao movimento da borda celular em células ES-2 tratadas com meio 

condicionado da HEK-293T controle ou HEK 293-T MPA (Figura 15C e E). Nas 

figuras 19 D e F, plotamos o valor máximo do coeficiente de correlação cruzada 

de cada região de medição analisada.  
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Figura 19 

 

Figura 19. A atividade de Cdc42 não é diferente entre as células ES-2 tratadas com 

o meio condicionado da HEK 293-T controle ou HEK 293-T MPA. 

 A) e B) o biossensor Cdc42 foi expresso nas células ES-2 que foram posteriormente 

tratadas com meio condicionado da HEK-293T controle ou superexpressando ADAMTS-

1 (MPA). Os níveis médios da atividade de Cdc42 na análise da célula inteira foram 

determinadas a partir da imagem do biossensor (A) e analisados posteriormente para 

comparar entre as regiões protrusivas da borda e o corpo da célula (B), no entanto não 

foram observadas diferenças na atividade de Cdc42 entre os tratamentos. n = 10 células 

cada, os limites de erro são SEM, * p <0,05 usando o teste t de student. C) e E) A 

evolução das funções do coeficiente de correlação cruzada versus os timelags em 

função da posição espacial distante da borda para as linhagens de células ES-2 tratadas 

com meios condicionados da HEK-293T controle ou superexpressando ADAMTS-1 

(MPA). Regiões acima da linha marrom ou abaixo da linha azul indicam p <0,05. D) e F) 

Cada barra representa o pico de cada um dos traços de correlação cruzada observados 

em (C) e (E). O valor de corte do coeficiente de correlação cruzada para significância é 

de +/- 0,18 para p <0,05. n = 10 células cada, os limites de erro são SEM, * p <0,05. 
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A atividade de Cdc42 durante a migração direcional de células também 

foi analisada usando o ensaio de “ferida”. Usando o protocolo de ensaio de 

“ferida”, os níveis médios gerais de atividade de Cdc42 foram mais altos nas 

células com baixa empressão de ADAMTS-1 (Figura 20A). No entanto, não 

houve diferença nos níveis médios de atividade de Cdc42 ao comparar a região 

da protrusão das células, referente a borda de ataque, com o corpo da célula 

(Figura 20B). 

Curiosamente, quando observamos a função de correlação cruzada entre 

a velocidade de protrusão e a atividade de Cdc42 na borda celular das células 

selvagens (Wild Type) no ensaio de ferida, observamos o aparecimento de picos 

positivos significativos de correlação cruzada próximos à borda, nas regiões de 

3-6, 6-9 e 9-12 pixels (Figursa 20C e D). Isso sugere que estímulos migratórios 

direcionais direcionam a coordenação da atividade de Cdc42 nessas regiões de 

borda na condição das células selvagens (Wild Type) e, na ausência de tais 

estímulos, essa coordenação é revogada (Figuras 20D e E). Nas células 

ADAMTS-1 CRISPR, é possível observar que os picos significativos de 

correlação cruzada entre o movimento da protrusão e a atividade de Cdc42 ainda 

estão presentes e ocorrem em regiões mais estreitas (3-6 e 6-9 pixels) na borda 

principal comparado com a condição controle (Figuras 20F e G). Nesta análise, 

o valor de corte de significância (para p <0,05) para o coeficiente de correlação 

cruzada foi de +/- 0,15 (em média, foram adquiridas 180 imagens por célula). Ao 

comparar os traços da função de correlação cruzada das células selvagens (Wild 

Type) com as células ADAMTS-1 CRISPR, notamos uma clara diferença na 

distribuição da coordenação da atividade de Cdc42 com o movimento da borda 

da célula em função a distância da borda. Nas células selvagens (Wild Type), o 

pico máximo dos coeficientes de correlação cruzada ocorre a 6-9 pixels da borda, 

e as regiões adjacentes a ela (3-6 e 9-12 pixels) são significativas, mas menos 

correlacionadas; a significância da correlação cruzada é perdida nas posições 

12 pixels em diante. Por outro lado, a ativação de Cdc42 é significativa e está 

correlacionada mais próxima da borda em 3-6 pixels nas células ADAMTS-1 

CRISPR. A força da correlação cruzada decaiu apenas ligeiramente na próxima 

região adjacente de 6-9 pixels; no entanto, a significância é perdida após os 9 

pixels para indicar que a flutuação coordenada de Cdc42 está mais fortemente 

associada à borda principal em comparação com a distribuição mais ampla e 
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traseira da coordenação observada nas células selvagens (Wild Type). Esses 

resultados apontam para a capacidade das células com diminuição da expressão 

de ADAMTS-1 de se polarizar mais fortemente em coordenação à atividade de 

Cdc42 na borda principal em comparação com as células selvagens (Wild Type), 

sugerindo vias de sinalização alteradas durante a migração celular. Nossos 

resultados são representados como um modelo de polarização de sinal nas 

figuras 20E e H. Nas figuras 20E e H, a propagação medida da coordenação da 

atividade de Cdc42 está se propagando da região da borda da célula em direção 

ao corpo da célula. Nas células selvagens (Wild Type), a polarização da 

coordenação da atividade de Cdc42 com o movimento da borda é mais orientada 

para o retorno e é mais amplamente distribuída. Por outro lado, nas células 

ADAMTS-1 CRISPR, a coordenação de Cdc42 mais alta ocorre mais perto da 

borda principal e mais nitidamente focada e polarizada.  
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Figura 20 

 

Figura 20. Cdc42 polariza fortemente em direção à borda principal das células ES-

2 com expressão reduzida de ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR).  

A) Níveis médios da atividade de Cdc42 na análise da célula inteira nas células 

selvagens (Wildtype) versus as células com menor expressão de ADAMTS-1( ADAMTS-

1 CRISPR). B) Os níveis médios de atividade de Cdc42 foram comparados entre a borda 

principal do corpo celular das células selvagens (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR. em 

(A) e (B), n=10 células cada, os limites de erro são SEM, * p <0,05 usando o teste t. C) 

e F) A evolução dos Timelags em função das posições espaciais na região da borda 

para as células ES-2 selvagens (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR. A região acima da 

linha marrom ou abaixo da linha azul indica p <0,05. D) e G) Cada barra representa o 

valor do pico do coeficiente de correlação cruzada de cada um dos traços de função 

observados nos gráficos das figuras 20 C e F. O valor de corte para a significância no 

coeficiente de correlação cruzada é +/- 0,15. n = 10 células cada, os limites de erro são 

SEM, * p <0,05. E) e H) Imagem ilustrativa da intensidade do coeficiente de correlação 

cruzada nas áreas analisadas da célula. 
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As células da linnhagem ES-2 também foram transfectadas para 

expressar de forma estável e induzível o biossensor da Rho GTPase RhoA. A 

confirmação da expressão do biosensor foi feita ao constatar que as células que 

haviam sido transfectadas apresentavam a expressão da Proteína Fluorescente 

Verde (GFP, do inglês “Green Fluorescent Protein”), que se destaca pela 

coloração verde ao microscópio de Fluorêscencia.  

  Não observamos nenhuma diferença nos níveis médios de atividade de 

RhoA na análise das células inteiras entre células ES-2 controle e ADAMTS-1 

CRISPR ou entre as células tratadas com meio condicionado da HEK-293T 

controle ou superexpressando ADAMTS-1 (MPA) (Figura 21A). Também não 

observamos diferenças ao analisar os níveis de atividade de Cdc42 na região da 

borda da célula versus as regiões mais próximas ao corpo da célula controle e 

ADAMTS-1 CRISPR ou entre as células tratadas com meio condicionado da 

HEK-293T controle ou HEK 293-T MPA (Figura 17B). 

Neste caso, para nossos experimentos de timelapse, o número de pontos 

no tempo foi em média de 60, portanto, isso produziu o limite de p <0,05 de +/- 

0,25. Para as células ES-2 tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T  

controle ou MPA, podemos observar que todas as barras são inferiores ao valor 

de corte, indicando que não há correlação entre a protrusão celular e a atividade 

de Cdc42 (Figuras 21C e E). Nas figuras 21 D e F, foi plotado o valor máximo do 

coeficiente de correlação cruzada de cada região de medição analisada.  
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Figura 21 

 

Figura 21. A atividade de RhoA não é diferente entre as células ES-2 Wild Type e 

ADAMTS-1 CRISPR  ou tratadas com o meio condicionado da HEK-293T controle 

MPA.  

Os níveis médios da atividade de RhoA na análise da célula inteira foram determinadas 

a partir da imagem do biossensor (A) e analisados posteriormente para comparar entre 

as regiões protrusivas da borda e o corpo da célula (B). n = 10 células cada, os limites 

de erro são SEM, * p <0,05 usando o teste t. C) e E) A evolução das funções do 

coeficiente de correlação cruzada versus os timelags em função da posição espacial 

distante da borda para as linhas de células ES-2 selvagens (Wild Type) e ADAMTS-1 

CRISPR. Regiões acima da linha marrom ou abaixo da linha azul indicam p <0,05. D) e 

F) Cada barra representa o pico de cada um dos traços de correlação cruzada 

observados em (C) e (E). O valor de corte do coeficiente de correlação cruzada para 

significância é de +/- 0,25 para p <0,05. n = 10 células cada, os limites de erro são SEM, 

* p <0,05. 
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5.5 Avaliação da fosforilação de FAK e Src na linhagem ES-2 modulada ou não 

para ADAMTS-1 na ausência ou presença de progesterona  

 

A partir desse momento foi avaliado alterações em vias de sinalização 

relacionadas com a migração celular. A quinase de adesão focal (FAK) é uma 

proteína tirosina quinase envolvida na regulação da progressão do ciclo celular, 

sobrevivência e migração celular. Através das interações do domínio terminal 

COOH de FAK com proteínas associadas às integrinas esta é ativada e forma 

um complexo de sinalização transitório com a proteína tirosina quinases da 

família Src. Na linhagem ES-2 foi avaliado por Western Blot se o tratamento com 

1 µM de progesterona por 5, 15 ou 30 minutos levaria a alterações na expressão 

proteica das formas fosforiladas de Src e FAK. Resultados nos mostram que o 

tratamento com progesterona leva a diminuição da fosforilação de Src nos 

tempos de 5 e 15 minutos em relação ao controle (Figura 22A e B). Já para a 

forma fosforilada de FAK o tratamento com 1 µM de progesterona reduziu a 

ativaçãodesta quinase em relação as células controle, que não foram tratadas 

com o hormônio (Figura 21A e C). Na análise da forma fosforilada de FAK por 

imunofluorescência indireta, as células foram tratadas com 1 µM de 

progesterona por 1 hora, e foi observado que há uma menor presença da 

proteína nas regiões de adesão focal, e a mesma se apresenta de forma mais 

difusa no prolongamento da célula quando comparado ao controle (Figura 22D).  

  Com este experimento podemos observar que o tratamento com a 

progesterona pode ter influência na fosforilação de proteínas importantes para o 

processo migratório das células ES-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

 

Figura 22. O tratamento com 1 µM de progesterona leva a diminuição das formas 

fosforiladas de Src e FAK na linhagem ES-2.  

Avaliação da fosforilação de FAK e Src na linhagem ES-2 selvagem (Wild Type) após 

tratamento com 1 µM de progesterona por 5, 15 ou 30 minutos em relação ao controle 

por Western Blotting (A, B, C). Avaliação da fosforilação de FAK na linhagem ES-2 

selvagem (Wild Type) após tratamento com 1 µM de progesterona por 1 hora em relação 

ao controle por Imunofluorêscencia indireta (D). Média ± erro da média de experimentos 

em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou 

***p≥0,0005. Barra de escala: 5 µm. DAPI: azul; Faloidina: verde; p-FAK: vermelho. 
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  Resultados obtidos através do ensaio de Immunoblot mostram que tanto 

para a linhagem ES-2 selvagem (Wild Type) como para a linhagem ES-2 

ADAMTS-1 CRISPR o tratamento com 1 µM de progesterona não alterou a 

fosforilação de Src ou FAK em 5, 15 ou 30 minutos (resultados não mostrados). 

No entanto, a diminuição na expressão de ADAMTS-1 levou ao aumentona 

fosforilação de Src em relação as células Wild Type, após ambas as linhagens 

terem sido carenciadas de SFB por 24 horas e posteriormente tratadas com meio 

DMEM/Ham’s F12 enriquecido com 1 % de SFB tratado com carvão dextrana 

por 30 min (Figura 23A e B). Não houve diferença estatisticamente siguinificante 

na forma toral de Src (Figura 23 C).  Para FAK, não foi possível constatar 

alterações no processo de fosforilação ouaumento nos níveis totais desta 

quinase através do Western Blotting (Figura 23 A, D e E), no entanto, na análise 

da forma fosforilada por fluorescência indireta, observamos que, após 1 hora de 

tratamento com DMEM/Ham’s F12 enriquecido com 1 % de SFB tratado com 

carvão dextrana, nas células ADAMTS-1 CRISPR parace haver um maior 

número de pontos, que se referem a FAK fosforilada, em relação as células 

selvagens (Wild Type) (Figura 23F). 
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Figura 23 

 

Figura 23. A diminuição da expressão de ADAMTS-1 na linhagem ES-2 (ADAMTS-

1 CRISPR) aumenta a fosforilação de Src e FAK em relação às células Wild Type. 

Avaliação da fosforilação de FAK e Src (A, B, D) ou da forma total de FAK e Src (A, C, 

E) na linhagem ES-2 selvagem (Wild Type) em comparação as células ES-2 CRISPR 

ADAMTS-1. Avaliação da fosforilação de FAK por imunofluorêscencia indireta na 

linhagem ES-2 selvagem (Wild Type) em comparação as células ES-2 CRISPR 

ADAMTS-1 (D). Média ± erro da média de experimentos em triplicata técnica e biológica. 

Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 5 µm. 

DAPI: azul; Faloidina: verde; p-FAK: vermelho. 
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  As vias de sinalização também foram estudadas na linhagem ES-2 tratada 

com o meio condicionado da linhagem HEK293T controle ou superexpressando 

ADAMTS-1 (MPA). Nestas condições, quando analisamos por Western Blotting, 

o tratamento com 1 µM de progesterona, verificamos que não houve alterações 

na fosforilação de Src e FAK em 5, 15 ou 30 minutos (resultados não 

apresentados). Além disso, na análise por Western Blotting, quando 

comparamos as células tratadas com o com o meio condicionado da HEK 293-T 

controle com a linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK 293-T 

MPA, que foram carenciadas de SFB por 24 horas e após isso tratadas com seus 

respectivos meios suplementados com 1 % de SFB tratado com carvão dextrana, 

observamos que  houve  uma tendência na diminuição da fosforilação de Src 

(p=0,0778), e  não houve diferença na fosforilação de FAK entre os grupos 

(Figuras 24A, B e D). Não houve alteração na expressão total de Src e Fak 

(Figura 24C e E). Entretanto, no ensaio de imunofluorescência indireta, 

observamos que a linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK 293-

T controle apresenta a forma fosforilada de FAK mais evidente em relação a 

linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK-293T 

superexpressando ADAMTS-1 (MPA) (Figura 24F). 
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Figura 24 

 

Figura 24. O tratamento das células ES-2 com o meio condicionado da HEK 293-T 

MPA tende a diminuir a fosforilação de Src e FAK em relação às células tratadas 

com o meio condicionado da HEK 293-T controle. 

Avaliação da fosforilação de FAK e Src (A, B, D) ou da forma total de FAK e Src (A, C, 

E) na linhagem ES-2 tratada com o meio condicionado da HEK 293-T MPA em 

comparação as células ES-2 tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T controle. 

Avaliação da fosforilação de FAK por imunofluorêscencia indireta na linhagem ES-2 

tratada com o meio condicionado da HEK 293-T MPA em comparação as células ES-2 

tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T controle (D). Média ± erro da média 

de experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 5 µm. DAPI: azul; Faloidina: verde; p-FAK: 

vermelho 
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5.6 Avaliação da polaridade celular nas células ES-2 moduladas ou não para 

ADAMTS-1 na ausência ou presença de progesterona 

 

Um dos processos fundamentais na migração é a polarização celular e 

durante a migração da célula, a polaridade refere-se a diferenças moleculares e 

funcionais entre a frente das células, que se encontra mais próxima da direção 

da migração, e a traseira, o oposto da frente das células. A polaridade celular 

depende da organização assimétrica de componentes e estruturas celulares. A 

actina e os microtúbulos são bem adequados para fornecer a base estrutural 

para a polarização celular, devido à sua polaridade estrutural inerente ao longo 

das redes poliméricas e à dinâmica intrínseca que lhes permite responder 

rapidamente às sugestões de polaridade. Em geral, o citoesqueleto de actina 

conduz o processo de quebra de simetria que permite o estabelecimento de uma 

distribuição polarizada de moléculas reguladoras, enquanto os microtúbulos 

constroem essa assimetria e mantêm a estabilidade da organização polarizada 

(Li and Gundersen, 2008). Avaliamos se a progestrona, a protease ADAMTS-1 

ou ambos em conjunto seriam capazes de alterar o dimamismo desses 

processos e alterar o processo de polarização das células ES-2. Para isso, 

mesuramos o comprimento (D) e largura (d) das células, e dividimos um pelo 

outro, respectivamente (D/d). Valores mais próximos a 1 indicam uma baixa 

polarização das células, pois o valor do comprimento é parecido com o valor da 

largura, na nossa analise consideramos resultados iguais a 1 até 4 como células 

não polarizadas ou pouco polarizadas. O inverso ocorre para valores iguais ou 

maiores que 5, onde o comprimento das células é maior que sua largura, 

caracterizando uma célula totalmente polarizada, na nossa análise 

consideramos valores maiores que 4, 1 como células polarizadas (Figura 25A).  

As células selvagens (Wild Type) apresentaram cerca de 40,41 % de 

células pouco polarizadas, com valores, da divisão do comprimento pela largura, 

entre 1 e 4, e um total de 59,58 % de células totalmente polarizadas, com valores 

da mesma divisão, entre 4,1 e 5. Quando tratamos as células selvagens com 1 

µM de progesterona por 24 horas houve uma diminuição de aproximadamente 

10% no número de células polarizadas, ou seja, com o valor da divisão do 

comprimento pela a largura entre 4,1 e 5 (49,59 %), ao mesmo tempo, houve um 

aumento de 10,00 % no número de células pouco polarizadas (50,40 %). 
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Resultados similares foram observados nas células com expressão diminuida 

para a protease ADAMTS-1 (ADAMTS-1 CRISPR), onde o número de células 

pouco polarizadas (1 – 4) era de 40,8 % e o número de células polarizadas (4,1 

- <5) de 59,2 %, no entanto, após o tratamento com progesterona o número de 

células pouco polarizadas foi para 53,57 % e de células polarizadas para 46,42 

%. Neste caso a diminuição da protease ADAMTS-1 não causou alterações no 

padrão de polarização das células, efeito que foi protagonizado somente pela 

progesterona (Figuras 25B, C e F). Em relação a capacidade da progesterona 

de interferir na forma da célula, já foi visto que através de mecanismos mediados 

por receptores, a progesterona é capaz de inativar diretamente a via PI3K/Akt, 

envolvida com a transição eptélio mesenquimal (Zuo et al., 2010). Esta 

capacidade da progesterona de impedir que a célula passe de um fenótipo mais 

eptelial, menos polarizado, para um fenotipo mesenquimal, mais polarizado e 

com maiores capacidades migratórias, corrobora com os nossos resultados, que 

mostraram que a progesterona reduz a migração das células e 

consequentemente sua polarização.  

A mesma análise foi feita com o meio condicionado da linhagem HEK 293-

T controle e superexpressando ADAMTS-1 (MPA). Observamos que o 

tratamento com 1 µM de progesterona por 24 horas levou a alterações na 

polarização, tanto das células tratadas com meio condicionado controle como 

nas células tratadas com meio condiconado rico em ADAMTS-1 (MPA), onde a 

porcentagem na variação do número de células não polarizadas para 

polarizadas e vice-versa ficou em média em 10 % (Figura 25D e E). No entanto, 

quando comparamos as células tratadas com o meio condicionado controle em 

relação as células tratadas com o meio condicionado da HEK 293-T MPA, 

observamos que as células pouco polarizadas apresentavam uma porcentagem 

de 17,98 % nas células tratadas com o meio controle, sendo que, este mesmo 

grupo foi para 58,78 % nas células em meio rico em ADAMTS-1 (MPA). Já em 

relação as células totalmente polarizadas observamos o efeito contrário, onde o 

tratamento com meio controle apresentava uma porcetagem de células de 82,05 

% e regrediu para 41,21 % quando as células foram tratadas com o meio da HEK 

293-T MPA, isto na ausência de progesterona, mas resultados similares foram 

observados na presença deste hormônio (Figura 25G). Neste caso, a presença 

da progesterona foi indiferente na alteração da polarização celular, talvez porque 
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no meio da HEK-293T possa haver fatores, ou mesmo ADAMTS-1, estejam 

bloqueando a ação da progesterona, que não foi capaz de potencializar os 

efeitos induzidos pela presença de ADAMTS-1. 
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Figura 25 

 

Figura 25. Efeito da progesterona e ADAMTS-1 sobre a polarização das células 

ES-2 Wild Type e moduladas para ADAMTS-1.  

Foram obtidas as fotos e mesurado o comprimento (D) e a largura (d) das células, estes 

foram dividimos entre si, respectivamente (D/d), sendo que valores próximos entre 1 e 

4 identificam células pouco polarizadas (comprimento igual ou parecido a largura) e 

valores entre 4,1 e 5 células totalmente polarizadas (comprimento maior que a largura) 

(A). Avaliação da polaridade celular das linhagens ES-2 selvagem (Wild Type) (A), 

ADAMTS-1 CRISPR (B), tratada com o meio condicionado da HEK 293-T controle (C) 

ou tratada com o meio condicionado da HEK 293-T MPA (D) na ausência ou presença 

de 1 µM de progesterona. Avaliação e comparação da polaridade entre as células ES-2 

selvagem (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR (E) ou entre as células ES-2 tratadas com 

o meio condicionado da HEK 293-T controle e HEK 293-T MPA (G). n= 

aproximadamente 160 células por grupo. Média ± erro da média de experimentos em 

triplicata técnica e biológica.  
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5.7 Avaliação do crescimento sem adesão de células ES-2 moduladas ou não 

para ADAMTS-1 na ausência ou presença de progesterona 

 

Adicionalmente, avaliamos se a progesterona, ADAMTS-1 ou ambos, 

poderiam interferir em outros processos importantes para o desenvolvimento da 

célula tumoral, como é o caso do crescimento sem adesão e formação de esferas 

em cultura 3D por Hanging Drop. Neste experimento, todos os grupos foram 

mantidos em meio DMEM/Ham’s F12 suplementado com 1% ou 10% de SFB 

tratado com carvão dextrana e com tratamento prévio de 4 horas com 10 μg/mL 

de Mitomicina C (que impede a proliferação celular). Observamos nas células 

ES-2 nulas para ADAMTS-1 (CRISPR/Cas9 ADAMTS-1), na imagem de 

contraste de fase, uma aparência mais compacta e sólida, em relação as células 

controle (WT), as quais expressam ADAMTS-1. Já em relação as células nulas 

para ADAMTS-1, a presença da progesterona tornou as esferas menos coesas 

(Figura 26A). Na imagem das células fluorescentes, verde evidenciando a actina 

(Faloidina-Alexa 488) e azul o núcleo (DAPI), observamos que a diminuição da 

protease ADAMTS-1 tornou as esferas maiores em relação as células selvagens 

(Wild Type), sendo esta diferença estatisticamente significante no tratamento 

com 1 % e 10 % de SFB (Figura 26B e C).  
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Figura 26 

  

Figura 26. Avaliação da formação de esferóides por hanging drop de células ES-2 

Wild Type e ADAMTS-1 CRISPR.  

Imagens obtidas de células ES-2 selvagem (Wild Type) e ADAMTS-1 CRISPR na 

ausência ou presença de 1 µM de progesterona em contraste de fase (A) ou utilizando 

microscópio de fluorêscencia (B). Representação gráfica da área das esferas 

representadas em B (C). n= 20 esferas por grupo. Média ± erro da média de 

experimentos em triplicata técnica e biológica. Significância estatística: *p≤ 0,05; 

**p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 200 μm. DAPI: azul; Faloidina: verde. 
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Analisamos também a formação de esfera por hanging drop em células 

ES-2 tratadas com o meio condicionado da linhagem HEK-293T controle ou HEK 

293-T MPA. Tanto nas imagens de contraste de fase, como nas imagens de 

microscopia de fluorescência, foi constatado que a presença de 1 μM de 

progesterona não afetou na formação das esferas, que se apresentaram 

circulares tanto nas células ES-2 sem o tratamento com o hormônio como nas 

células tratadas com o hormônio em questão. O mesmo ocorreu para as células 

ES-2 tratadas com o meio condicionado da linhagem HEK 293-T controle, que 

apesar de apresentarem pequenas irregularidades quando comparadas as 

células ES-2 selvagem (Wild Type), apresentaram o mesmo padrão quando na 

presença ou na ausência de progesterona (Figuras 27A e B). Já nas imagens de 

contraste de fase, quando comparamos as células ES-2 tratadas com o meio 

condicionado da linhagem HEK-293T superexpressando ADAMTS-1 (MPA) em 

relação às células ES-2 tratadas com o meio condicionado controle, podemos 

observar que o meio enriquecido com ADAMTS-1 (MPA) não permitiu que as 

esferas se formassem de maneira uniforme, sendo que a presença da 

progesterona na linhagem ES-2 tratada com o meio da HEK 293-T MPA não 

interferiu na formação das esferas (Figura 27 A, B e C). 
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Figura 27 

 

Figura 27. Avaliação da formação de esferóides por hanging drop de células ES-2 

tratadas com o meio condicionado da célula HEK 293-T controle ou HEK 293-T 

MPA.  

Imagens obtidas de células ES-2 selvagem (Wild Type) ou tratadas com o meio 

condicionado da HEK 293-T controle ou MPA na ausência ou presença de 1 µM de 

progesterona em contraste de fase (A) ou utilizando microscópio de fluorêscencia (B). 

Representação gráfica da área das esferas representadas em B (C). n= 20 esferas por 

grupo. Média ± erro da média de experimentos em triplicata técnica e biológica. 

Significância estatística: *p≤ 0,05; **p≥0,005 ou ***p≥0,0005. Barra de escala: 200 μm. 

DAPI: azul; Faloidina: verde. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nossos primeiros experimentos evidenciam que, na avaliação da migração 

por ensaio de “ferida”, o tratamento das linhagens de ovário CHO, NIH-OVCAR-

3 e ES-2 com 5 nM ou 250 nM de progesterona por 24 horas, levou ao aumento 

da migração celular em comparação ao controle, ao mesmo tempo que o 

tratamento das mesmas linhagens com 500 nM ou 1 µM de progesterona 

acarretou na diminuição da migração celular em comparação as células não 

tratadas pelo hormônio, em ambos os casos, sem alterar a viabilidade, avaliada 

pelo ensaio de “MTT” e pelo ensaio em que foi utilizado o azul de Tripan. A 

diminuição  da migração celular na linhagem ES-2, no tratamento com 500 nM 

ou 1 µM de progesterona, foi confirmada mesmo após o pré-tratamento desta 

com Mitomicina C, um antimetabólito que atua em nível celular bloqueando a 

replicação de DNA e RNA e inibindo a síntese proteica (Calabresi and Chabner, 

1990).  Além do mais, nas três linhagens de ovário estudadas, o co-tratamento 

com o antagonista do receptor de progesterona, RU486 ou mifepristona, com 

500 nM ou 1 µM de progesterona, concentrações que demonstraram diminuir a 

migração celular, levou a recuperação do processo migratório e invasivo nas 

células analisadas, sugerindo uma participação dos receptores de progesterona. 

Já foi observada a capacidade da progesterona em inibir a migração em 

outros tipos celulares, por exemplo, este hormônio reduz a migração de 

mastócitos humanos, onde o efeito inibitório foi visível no tratamento com 1 nM 

ou 1 μM de progesterona por 24 horas. A 1 μM, uma dose geralmente 

considerada como suprafisiológica, as diferenças foram estatisticamente 

significativas e os efeitos mais reprodutíveis do que a 1 nM, uma dose 

geralmente considerada fisiológica, talvez devido à pequena quantidade de PR 

produzida pelas células HMC-1560. No entanto, ao superexpresar a isoforma n-

PR-B, que é frequentemente considerada como a isoforma ativa de PR (Graham 

and Clarke, 2002), na linhagem HMC-1560, o tratamento com 1 nM de 

progesterona, diminuiu a migração, tornou o experimento mais reprodutível e as 

diferenças com as células não tratadas foram estatisticamente significativas 

(Belot et al., 2007). Em células de câncer de endométrio, o tratamento com 20 

µM de progesterona por 72 horas suprimiu a via de sinalização de TGF-β (fator 

de transformação do crescimento beta), inibindo as características metastáticas 
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e invasivas dessa linhagem devido ao consequente aumento da expressão de 

E-caderina e diminuição da expressão de vimentina (Bokhari et al., 2014). 

Resultados parecidos foram observados na linhagem de câncer de ovário BG-1, 

onde o tratamento com diferentes concentrações de progesterona (10-8 a 10-6 M) 

levaram a diminuição na viabilidade celular, diminuição na expressão de 

vimentina e aumento na expressão de E-caderina, além de inibir a migração 

celular, avaliada atráves do ensaio de “ferida”, no tempo de 48 horas, indicativo 

da redução da transformação eptélio–mesenquimal (Jeon and Choi, 2015). Em 

um estudo realizado com células derivadas de câncer de endométrio observou-

se, através do ensaio de “ferida”, que em 96 horas, 1 nM de progesterona foi 

capaz de reduzir a capacidade migratória dessas células, além de impeder a 

transição epitélio-mesenquimal, o qual caracterizaria um fenótipo mais agressivo 

(Van Der Horst et al., 2012). Em contra partida, foi observado que a progesterona 

está associada com a progressão do glioblastoma humano, não apenas pela 

interação com a progesterona, mas também por vias de sinalização celular 

ativadas por mPRα, pois tanto a proliferação quanto a invasão celular diminuíram 

quando a expressão do receptor mPRα foi silenciada nas células de glioblastoma 

(González-Orozco et al., 2018).  

Já foi observado que as isoformas dos receptores nucleares de 

progesterona n-PR-A e n-PR-B contribuem diferencialmente para a migração de 

células de câncer de mama através da interação com complexos de cinase de 

adesão focal. Este estudo demonstrou que n-PR-B, mas não o n-PR-A, poderia 

aumentar seletivamente a expressão de FAK na ausência de ligante, 

acarretando no aumento da migração das células MDA-MB-231, de câncer de 

mama (Bellance et al., 2013). Além disso, n-PR-A está localizado principalmente 

no núcleo, enquanto que n-PR-B se desloca continuamente entre os 

compartimentos nuclear e citoplasmático (Guiochon-Mantel et al., 1994; 

Boonyaratanakornkit et al., 2008). Assim, o n-PR-B poderia mediar eventos 

transcricionais diretos ou alterações citoplasmáticas rápidas, interagindo com 

vias de sinalização não nucleares. O nosso estudo mostrou que concentrações 

mais baixas de progesterona, 5 nM e 250 nM, elevaram a capacidade migratória 

das linhagens de ovário estudadas, o inverso ocorreu com concentrações mais 

altas, 500 nM e 1 µM, diferentes concentrações de progesterona podem levar a 
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uma expressão diferencial dos receptores de progesterona, que podem então 

induzir a um fenótipo migratório e invasivo diferente. 

Há ainda, evidências que sugerem que o hormônio esteróide do ovário, a 

progesterona, desempenha um papel protetor na prevenção do desenvolvimento 

do câncer de ovário e um papel terapêutico que atua contra a progressão 

tumoral. Infelizmente, os tumores ovarianos avançados perdem a expressão dos 

receptores clássicos de progesterona nuclear bem caracterizados (n-PR-A / -B) 

e, portanto, são considerados totalmente resistentes aos potenciais benefícios 

dos efeitos anti-tumorigênicos da progesterona. No entanto, trabalhos 

demonstraram a presença de uma nova família de receptores de progesterona 

de membrana (m-PRα/ β/ γ) em amostras de tumor de ovário humano, sendo um 

alvo para a progesterona atuar e continuar a limitar a progressão do câncer de 

ovário independentemente da expressão de n-PR. Usando células de câncer de 

mama, MCF-7, como referência para a expressão de m-PRα, estudos 

demonstraram positivamente a expressão desta proteína e ausência da 

expressão de n-PR-A/-B, por análise de immunoblot, na linhagem celular ES-2 

(Charles et al., 2010), que assim como nas linhagens NIH-OVCAR-3 e CHO 

mostraram que, quando tratadas com concentrações mais altas de 

progesterona, 500 nM e 1 µM, tiveram diminuição na capacidade migratória e 

invasiva, sugerindo uma possível participação dos m-PR na migração celular de 

linhagens de ovário. 

Os mesmos resultados descritos até o momento, foram constatados nos 

ensaios de invasão celular, onde o tratamento com 1 µM de progesterona 

também acarretou na diminuição da invasão das células ES-2. O crescimento 

invasivo de trofoblastos é estritamente controlado por enzimas proteolíticas, 

dentre outras, por metaloproteinases de matriz (MMPs). A progesterona atua 

como um regulador negativo da invasão de trofoblastos, controlando a atividade 

de MMP, evitando assim a invasão excessiva (Bischof et al., 1998; Staun-Ram 

and Shalev, 2005). A progesterona pode afetar na capacidade invasiva de 

trofoblastos através da diminuição da expressão de MMP-9, impedindo a invasão 

das células trofoblásticas no tecido endometrial (Shimonovitz et al., 1998). Em 

um estudo descobriu-se que a progesterona diminui a invasão e a expressão de 

gelatinase em células de trofoblasto no início do trimestre e aumenta a invasão 

celular e a expressão de MMP-2 em células trofoblasticas tardias. Um perfil 
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diferencial dos receptores de progesterona foi documentado, onde há um 

domínio de n-PR-B nos trofoblastos precoces e dominância de n-PR-A nos 

trofoblastos tardios (Goldman and Shalev, 2006). Este perfil n-PR diferencial é 

compatível com o efeito temporal inverso do hormônio nas células trofoblásticas. 

O mesmo efeito foi observado no câncer de próstata, onde diferenças na 

expressão da isoforma do receptor de progesterona podem fornecer aos tumores 

características distintas de prognóstico e responsivas aos hormônios, 

ressaltando a importância da avaliação específica por isoformas do status desse 

receptor nos tumores (Grindstad et al., 2018).  Em camundongos foi relatado um 

papel duplo semelhante de progesterona na implantação de embriões, quando 

a progesterona promoveu a ligação e invasão de trofoblastos primários, 

principalmente através da estimulação de MMP-2, mas também inibiu a invasão 

de trofoblastos secundários (Dai et al., 2003). Estudos sobre culturas de órgãos 

endometriais humanos a curto prazo, bem como aqueles que utilizam células 

estromais isoladas, demonstraram que as concentrações fisiológicas de 

progesterona podem suprimir o mRNA ou a expressão proteica de MMP-1, MMP-

2, MMP-3, MMP-7 e MMP-9. Além disso, a progesterona estimula a expressão 

de TIMP-3, um inibidor de tecido de MMPs (Higuchi et al., 1995). Desta forma, 

apesar de ter sido observado um aumento na migração das células estudadas 

quando tratadas com 5 nM e 250 nM de progesterona, estas concentrações 

podem estar agindo sobre a expressão de MMPs fazendo com que a capacidade 

invasiva das células não seja alterada. 

Além do mais estudo recente demonstrou que o receptor de progesterona 

sofreu diferenciação entre as populações humanas durante o seu 

desenvolvimento. Mesmo dentro de um curto espaço de tempo, a seleção natural 

diferencia significativamente esse gene para adaptação local, destacando o seu 

papel único no aumento da aptidão humana durante a migração e o 

assentamento em novos ambientes desafiadores. Foi demonstrado que o recptor 

de progesterona apresentou formas diferentes entre diferentes populações com 

funções moleculares presumivelmente diferenciadas, provavelmente resultando 

em suscetibilidade diferencial às doenças associadas à progesterona, como 

parto prematuro e câncer de ovário (Li et al., 2018). 

A progesterona, além de desencadear alterações em proteínas envolvidas 

com a migração e invasão celular, eleva os níveis gênicos e proteícos de 
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ADAMTS-1 (Lima, M. A. et al., 2016), resultado que também foi demostrado 

neste trabalho, onde as concentrações de 500 nM e 1 µM deste hormônio foram 

as principais responsáveis por elevar os níveis desta protease no lisado e meio 

condicionado das células de ovário analisadas. ADAMTS-1 é capaz de se ligar 

ao fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Iruela-Arispe et al., 2003). A 

matriz extracelular enriquecida por ADAMTS-1 acaba por sequestrar o fator de 

crescimento VEGF, impedindo que esse fator se ligue ao seu receptor presente 

na célula levando a diminuição nas taxas de migração e invasão celular. Nossos 

resultados mostram que a diminuição da migração celular das linhagens de 

ovário pelo tratamento com a progesterona podem estar relacionadas com a 

expressão de ADAMTS-1, uma vez que células ES-2 com os níveis reduzidos de 

ADAMTS-1, mesmo após o tratamento com 500 nM ou 1 µM de progesterona, 

não tiveram alteração na capacidade migratória em relação ao controle. Além 

disso, na linhagem ES-2, o tratamento com o meio condicionado da HEK-293T 

enriquecido com ADAMTS-1, levou a diminuição da migração celular quando em 

comparação com as células tratadas com o meio condicionado controle, 

evidenciando que a presença de ADAMTS-1 funciona como uma “esponja” para 

os fatores de crescimento, impedindo sua atividade nas células e levando a uma 

menor capacidade migratória. Além disso, ADAMTS-1 foi descrita como uma 

enzima inibidora de angiogênese devido à sua capacidade de conter a 

proliferação de células endoteliais. A metade da região carboxi-terminal da 

enzima, que compreende os motivos TSP-1, é responsável por esse efeito 

inibitório, que ocorre por sequestro de VEGF (Vázquez, Hastings, et al., 1999; 

Kuno et al., 2004). Estudos já mostraram que ADAMTS-1 em meio condicionado 

de células MDA-MB-231 enriquecido com VEGF silencia a tubulogênese iniciada 

em células HUVEC (Freitas et al., 2013), pois possui propriedades angio-

inibitórias  que bloqueiam significativamente a fosforilação de VEGFR2 e 

suprime a proliferação de células endoteliais (Iruela-Arispe et al., 2003).   

Na análise de proliferação celular utilizando o marcador Ki67, observamos 

que 1 µM de progesterona foi capaz de induzir a diminuição da proliferação de 

células tratadas com o meio condicionado controle da linhagem HEK-293T, mas 

não foi capaz de desempenhar a mesma função quando as células foram 

tratadas com o meio condicionado enriquecido com ADAMTS-1. Esses 

resultados levam a acreditar que ADAMTS-1 impede a progesterona de agir na 
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redução da proliferação das células, e que este hormônio estaria agindo 

independente desta protease para regular a proliferação das células. Já foi 

observado que a progesterona bloqueia parcialmente e retarda a progressão do 

ciclo celular endotelial através de um mecanismo mediado por receptores que 

envolve mudanças na expressão de proteínas do ciclo celular, ciclinas E e A, e 

mudanças na fosforilação da pRb (Vázquez, Rodríguez-Manzaneque, et al., 

1999). Estudos também já demonstraram o efeito da progesterona em diminuir 

a proliferação de células de músculo, onde foi obseravado que os núcleos das 

células musculares lisas arteriais contêm receptores para progesterona e que a 

progesterona, em concentrações fisiológicas (5 nM a 500 nM), inibiu tanto a 

incorporação de [H] timidina, uma medida de síntese de DNA, como a replicação 

celular. O efeito da progesterona foi bloqueado pelo pré-tratamento com o 

antagonista de do receptor de progesterona, RU486, indicando que a inibição é 

mediada pelo receptor da progesterona (Lee et al., 1997). 

Não foram constatadas alterações na viabilidade celular e estudos já 

revelaram que alterações morfológicas induzidas no carcinoma endometrial pela 

terapia com progesterona estão intimamente relacionadas a uma mudança na 

cinética do tecido tumoral em relação à supressão da proliferação celular, mas 

não à alteração na apoptose (Makoto Saegusa and Isao Okayasu, 1997). 

Estudos já relataram que a progesterona pode inibir a proliferação de células 

epiteliais de câncer ovariano in vitro e que existe relação dose-resposta 

concordante. Seu efeito anticancerígeno parece ser devido à indução de 

apoptose que pode ser resultado de uma regulação negativa da proteína anti-

apoptótica bcl-2 (Hu and Deng, 2000). No entanto, a participação do receptor de 

progesterona na regulação do ciclo celular tem sido controversa, com estudos 

indicando que a progesterona estimula, inibe ou não altera a progressão do ciclo 

celular, mesmo no mesmo tipo de célula, T47D, de câncer de mama (Chalbos et 

al., 1982; Chen et al., 2011; Kariagina et al., 2013).  

Da mesma forma, os fragmentos de ADAMTS-1 inibem a metástase 

pulmonar de células de carcinoma mamário murino (TA3) e de células de 

carcinoma pulmonar de Lewis, impedindo a proliferação, sobrevivência e invasão 

de células tumorais, efeitos contrários foram observados quando a molécula se 

encontra na sua forma não fragmentada (Liu et al., 2006). Outras ADAMTSs 

compartilham deste mesmo efeito, pois demonstrou-se que ADAMTS-4 (Rao et 
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al., 2013) e ADAMTS13 (Lee et al., 2012)promovem a angiogênese por meio de 

sua atividade metaloproteinase. Por outro lado, a auto-proteólise das enzimas 

de comprimento total revela um domínio de trombospondina 1 que pode interagir 

com o VEGF e induzir atividade antiangiogênica (Liu et al., 2006; Dubail et al., 

2010; Lee et al., 2012; Rao et al., 2013; Renganathan et al., 2018) Estudos que 

foram publicados pelo nosso laboratório mostram que ADAMTS-1 interrompe a 

ativação do cMet após estimulação com HGF, através da diminuição na 

fosforilação do resíduo de tirosina Y1349, a qual é necessária para o 

recrutamento de proteínas de sinalização. Desta forma, ADAMTS-1 prejudicou a 

ativação das vias de sinalização ERK 1/2 e FAK, vias relacionadas com os 

processos de proliferação e motilidade celular (Noriega-Guerra et al., 2018). In 

vivo foi demonstrado que ADAMTS-1 inibe o crescimento do tumor quando 

células de fibrossarcoma humano, HT-1080, câncer de próstata humano, DU-

145, e de ovário de hamster chinês ,CHOK1, são inoculadas subcutaneamente 

em camundongos (Obika et al., 2012). Desta forma, apesar dos experimentos de 

proliferação celular não evidenciarem a ação da ADAMTS-1 neste processo, 

tanto a progesterona quanto a protease ADAMTS-1 podem estar envolvida na 

diminuição não somente do processo migratório da linhagem ES-2, mas também 

com a diminuição de sua multiplicação, que são processos fundamentais para o 

sucesso do desenvolvimento da célula tumoral (Hanahan and Weinberg, 2011), 

seus efeitos irão depender da forma como se apresentam na matriz extracelular, 

concentração, e quais tipo e se seus receptores são expressos nas linhagens 

estudadas. 

 Evidenciamos também a ação da progesterona e da ADAMTS-1 na 

redução da polaridade celular, passo fundamental para o processo de migração. 

Neste caso, observamos a ação idependente, tanto do hormônio como da 

protease estudada, em induzir alterações no padrão de polaridade da célula. 

Concluimos isso, pois a progesterona induziu diminuição na polarização das 

células ES-2, mesmo na ausência de ADAMTS-1, ao passo que a presença 

deste hormônio em meio enriquecido com ADAMTS-1 não amplificou os efeitos 

desta protease de despolarizar as células. 

 Os efeitos na polarização podem estar relacionados com as alterações na 

atividade da RhoGTPase Cdc42, que se apresentou mais ativa quando na 

ausência da protease ADAMTS-1. De forma não estatistidamente significante, 
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também observamos uma diminuição da atividade desta mesma RhoGTPase, 

quando na presença de meio enriquecido com ADAMTS-1. A ativação de Cdc42 

e a polarização celular são importantes para a migração e metástase das células, 

e já foi constatado que ADAMTS-1 tem efeitos inibitórios sobre os processos 

metastáticos após as células tumorais invadirem o vaso sanguíneo. Esses 

processos envolvem a sobrevivência na circulação, a parada nos leitos capilares 

de órgãos secundários, a aderência ao endotélio, o extravasamento e a 

proliferação para formar novos focos tumorais. Análises deletérias revelaram que 

a metade da região C-terminal de ADAMTS-1 é responsável por sua atividade 

inibitória da metástase (Kuno et al., 2004).  

Nas análises da atividade de Cdc42, foi constatado que nas células 

ADAMTS-1 CRISPR, essa Rho GTPase está agora em uma sincronia atrasada 

(com diferencial de -20s) com o movimento da borda. Isso pode sugerir a 

capacidade das células de se polarizar fortemente e direcionalmente em 

comparação com as células controle, e essa polarização pode levar a uma taxa 

acelerada de migração. Os dados sugerem que o tratamento de células com 

meio condicionado (controle ou enriquecido em ADAMTS-1) pareceu suprimir 

fortemente o acoplamento da atividade de Cdc42 ao movimento da borda, 

apontando para alterações nas vias de sinalização que, de outra forma, poderiam 

conduzir mecanismos dependentes de Cdc42. Estes resultados apontam para 

um papel da protease ADAMTS-1 no impacto da regulação de Cdc42 na 

linhagem celular ES-2. Em estudo foi relatada a relação entre VEGF e ADAMTS-

1, e o domínio terminal carboxil do ADAMTS-1 mostrou ser responsável pela 

ligação e seqüestro do VEGF. Esse seqüestro de VEGF por ADAMTS-1 

provavelmente inibe várias funções do VEGF, como seu papel na migração e 

invasão celular, não apenas nas células endoteliais (Luque et al., 2003). Além 

disso, foi demonstrado que ADAMTS-1 regula a expressão de sindecan-4 na 

superfície celular e, nas células endoteliais, ambas as moléculas agem via 

sequestro de VEGF e inibição da angiogênese. ADAMTS-1 influencia os níveis 

de sindecan-4 na superfície celular através da regulação da produção de MMP-

9 levando a regulação da MEC, inibição da migração e modulação das adesões 

à integrina (Lambert   et al., 2019). Foi demonstrado que nas células MDA‐MB‐

231, o sinal de neuropilina1 (NRP1) produzido pela isoforma longa do VEGF 

reduz a expressão de ARHGAP17 e ativa o Cdc42. Então, a formação de 
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filópodios mediada por Cdc42 aumenta consequentemente a migração celular 

(Kiso et al., 2018). Além disso, trabalhos mostram que a ADAMTS-1 influencia 

os níveis de sindecan-4 na superfície celular através da regulação da produção 

de MMP9 (metaloproteinases da matriz 9) e, nas células endoteliais, ambas 

as moléculas agem via sequestro de VEGF e inibição da angiogênese para 

inibição da migração, modulação das adesões à integrina e ativação da proteína 

de matriz, fibrina 1 (Lambert et al., 2018). Dessa maneira, ADAMTS-1, direta ou 

indiretamente, ao se ligar ao VEGF, impede a sinalização de ativação de Cdc42, 

levando à diminuição da migração e invasão celular. 

Isso poderia explicar, nas análises de correlação de Cdc42 com a 

protrusão celular, a capacidade observada das células ADAMTS-1 de migrar 

mais rapidamente e persistentemente em direção à ferida e permitir que elas 

atingissem uma motilidade celular mais rápida e eficiente. As vias que podem 

ser alteradas para produzir esses fenótipos podem incluir alterações na dinâmica 

de aderências focais e outras proteínas relacionadas e, possivelmente, o 

equilíbrio de atividades entre Cdc42 e outras GTPases da família Rho, incluindo 

Rac1 e RhoA durante a migração celular. A coordenação das Rho GTPases está 

primorosamente sob o controle do saldo das atividades de Rho GEFs, GAPs e 

GDIs. Esses reguladores, por sua vez, são controlados e organizados espacial 

e temporalmente, interagindo com cinases, complexos de sinalização e 

proteínas do citoesqueleto. Assim, o cenário de sinalização alterado propagado 

por alterações nos níveis de expressão e funções de ADAMTS-1, no contexto da 

migração celular, pode impactar esses reguladores Rho para alterar a 

organização espaço-temporal da topologia de ativação na protrusão e na 

migração. Claramente, é necessário mais trabalho para abordar mecanicamente 

as vias que são impactadas pela perturbação na protease ADAMTS-1 nas 

células do carcinoma ovariano. Aqui, fazemos os primeiros passos na 

determinação dos resultados de tal perturbação, caracterizando 

quantitativamente a dinâmica da atividade de Cdc42 na resolução espacial 

subcelular e na escala de tempo em segundos. Este trabalho estabelece as 

bases para a próxima fase deste estudo, que incluiria o direcionamento de 

caminhos para monitorar mudanças no status dos reguladores Rho e efetores 

durante a migração celular. 
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Em concordância com o tema discutido anteriormente, foi observado que 

o tratamento da linhagem celular ES-2 de câncer de ovário com 1 µM de 

progesterona parace levar a diminuição da expressão da forma fosforilada das 

proteínas Src e FAK. Em células de mama foi visto que a expressão de n-PR-B 

aumenta a migração celular através de processos transcripcionais, bem como 

não genômicos, envolvendo sinalização dependente de FAK. Nas células que 

expressam PR, a associação de n-PR-B não ligados estáveis com FAK 

aumentaria a migração celular dependente de FAK de uma forma sustentada, 

favorecendo a ativação da migração (Bellance et al., 2013). Já foi estudada a 

capacidade da progesterona em reduzir, em níveis fisiológicos (5-500 nM), a 

migração das células da linhagem HUVEC, através da supressão da atividade 

de Rho mediada pela ativação cSrc. Este efeito foi bloqueado pelo pré-

tratamento com o antagonista do receptor de progesterona, RU486, sugerindo 

que a inibição da migração induzida pela progesterona na HUVEC ocorre através 

da via de sinalização mediada por PR (Lee et al., 2015). 

Por outro lado, nossos resultados também demonstraram que a ausência 

de ADAMTS-1 foi importante para que esferas formadas com células da 

linhagem ES-2 crescessem mais, adquirindo uma área maior, em relação as 

células selvagens. Enquanto que o tratamento das células ES-2 com meio 

enriquecido com ADAMTS-1 causou um distúrbio no crescimento das esferas. 

ADAMTS-1 demonstrou inibir a proliferação de células endoteliais através da 

inibição da atividade de VEGF165 e FGF2, com uma inibição concomitante da 

fosforilação de VEGFR2 (Luque et al., 2003). Neste caso, a ausência de fatores 

de crescimento, para sustentar o crescimento das esferas, seria o responsável 

pelo crescimento anormal dessas estruturas, quando na presença de ADAMTS-

1. Esta protease atenua a aderencia de células endoteliais, sugerindo que está 

protease seja capaz de induzir o crescimento sem adesão nessas células (Obika 

et al., 2012). Além disso, usando células derivadas de modelo de camundongo, 

estudo mostrou o papel do ADAMTS-1 no aprimoramento da adesão de células 

cancerígenas mamárias à MEC, sugerindo que esta protease melhora a adesão 

à matriz (Tan et al., 2019) , sendo assim, a ausência de ADAMTS-1 auxiliaria no 

crescimento sem adesão. Neste caso, em que ADAMTS-1 auxilia no crescimento 

de células sem aderência, como nos resultados constatados em nossos 

experimentos, em que a presença de ADAMTS-1 impediu a formação coesa das 
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esferas, a adesão e o crescimento das células pode estar sendo afetado pelo 

sequestro de fatoes de crescimento, por parte desta protease, do meio 

condicionado (Iruela-Arispe et al., 2003; Luque et al., 2003). A metade da região 

carboxi-terminal da enzima, que compreende os motivos TSP-1, é responsável 

por esse efeito inibitório, que ocorre por sequestro de VEGF (Vázquez, Hastings, 

et al., 1999; Kuno et al., 2004). 

Desta forma concluímos, baseados nos nossos resultados até o 

momento, que a progesterona afeta a capacidade migratória e invasiva das 

linhagens de câncer de ovário CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2, e que essa alteração 

ocorre através do receptor de progesterona, uma vez que o tratamento das 

linhagens com o antagonista do receptor de progesterona, RU486, recuperou a 

atividade migratória e invasiva das células. A RhoGTPase Cdc42 está 

aumentada nas células ADAMTS-1 CRISPR e sua atividade ocorre de forma 

mais pontual na região da borda celular, proporcinando a estas células maior 

polaridade e direcionalidade durante a migração. Há diminuição da ativação da 

via de sinalização de FAK e Src nas linhagens tratadas com 1 µM de 

progesterona, acarrentando em menor migração e invasão celular. As alterações 

na migração das células podem estar relacionadas com a protease ADAMTS-1, 

pelo menos para a linhagem ES-2, uma vez que, mesmo após o tratamento com 

500 nM ou 1 µM de progesterona na linhagem ADAMTS-1 CRISPR, não houve 

alteração na capacidade migratória em relação ao controle. Este efeito também 

ocorre de forma independente por parte do hormônio e da protease estudados, 

mas não descarta que possa haver um trabalho em conjunto entre essas 

moleculas na redução de efeitos pro-tumorigênicos. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Baseado nos nossos resultados, concluímos que: 

 

 A progesterona aumenta os níveis da protease ADAMTS-1 no lisado 

celular e no meio condicionado de células de ovário; 

 A progesterona nas concentrações de 500 nM e 1 µM diminui a migração 

e invasão das células CHO, NIH-OVCAR-3 e ES-2 sem alterar a 
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viabilidade, este efeito é recuperado quando na utilização do antagonista 

do receptor de progesterona, RU486; 

 A progesterona não induz a diminuição na migração celular quando 

ADAMTS-1 é deletado; 

 O aumento de ADAMTS-1 ao meio condicionado das células de ovário 

diminui a migração e invasão celular mas não potencializa os efeitos da 

progesterona; 

 O tratamento com a progesterona ou o meio enriquecido com ADAMTS-

1 leva a uma diminuição na polarização celular; 

 A deleção de ADAMTS-1, mas não o tratamento com 1 µM de 

progesterona aumenta os níveis e modula a atividade de Cdc42 na 

linhagem de câncer de ovário ES-2, conferindo uma melhor polaridade e 

direcionalidade durante a migração celular;  

 O tratamento com progesterona diminui a fosforilação de FAK e Src; 

 A ausência de ADAMTS-1 permite o crescimento mais coeso de esferas 

na ausência de adesão celular. 
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