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RESUMO 

SANTOS, L. C. Peptídeo C16 regula migração, invasão, invadopódios e suas 

moléculas-chave, bem como geração de espécies reativas de oxigênio em 

células tumorais prostáticas. 2014. 90 f. Dissertação (Mestrado em Biologia 

Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

O câncer de próstata é o segundo câncer mais freqüentemente diagnosticado e a 
sexta maior causa de morte por câncer em homens. Durante o crescimento tumoral, 
as células neoplásicas interagem com a matriz extracelular (MEC) e este evento 
influencia a biologia tumoral. A laminina é uma molécula expressa de forma 
proeminente na matriz extracelular, sendo reguladora chave de diferentes tumores. 
Nosso Laboratório demonstrou que os peptídeos derivados da clivagem da laminina 
estão envolvidos na migração, invasão e formação de invadopódios em diferentes 
linhagens tumorais. Os invadopódios são caracterizados como protrusões de 
membrana ricas em actina e proteínas moduladoras de actina. A atividade dos 
invadopódios é dependente da expressão das proteínas Tks4, Tks5, cortactina e 
MT1-MMP e da geração de ROS. Neste trabalho, analisamos o efeito de C16, um 
peptídeo derivado da laminina, sobre a migração, invasão e regulação da atividade 
dos invadopódios em células de câncer de próstata (DU145). Os ensaios de 
migração demonstraram que C16 promoveu um aumento da atividade migratória de 
células DU145 de maneira dose dependente em comparação com células tratadas 
com C16SX (peptídeo controle). C16 também aumentou a taxa de invasão de 
células DU145 de forma dose dependente. A seguir, buscamos vias de sinalização 
relacionadas aos efeitos de C16 em células tumorais, e demonstramos que o 
peptídeo estimula a fosforilação de Src. Sabe-se que migração e invasão estão 
relacionados com a expressão de proteases e atividade de invadópodios. Ensaios 
de degradação em substrato fluorescente mostraram que C16 promoveu a formação 
de invadopódios de células DU145. O immunoblot nos revelou que este peptídeo 
também estimula a expressão de Tks4, Tks5, cortactina e MT1-MMP.  Essas 
moléculas são marcadores chaves dos invadopódios. Além disso, C16 estimulou a 
produção de espécies reativas de oxigênio, importantes para o fenótipo invasivo das 
células tumorais. Nossos resultados sugerem que o peptídeo C16 regula migração, 
invasão, invadopódios e suas moléculas-chave, bem como geração de espécies 
reativas de oxigênio em células tumorais prostáticas (DU145). 

Palavras-chaves: Câncer prostático. Invadopódios. Matriz Extracelular. Laminina. 
Tks. Espécies Reativas de Oxigênio. 



 

 

 

ABSTRACT 

SANTOS, L. C. Laminin-derived peptide C16 regulates migration, invasion, 

invadopodia key-molecules, and ROS generation in human prostate cancer 

cells. 2014. 90 p. Masters thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Prostate cancer is the second most frequently diagnosed cancer and sixth leading 
cause of cancer death in males. During tumor growth, neoplastic cells interact with 
the extracellular matrix (ECM) and this interaction influences tumor biology. Laminin 
is a molecule prominently expressed in ECM, and a key regulator of different tumors. 
Our Laboratory has demonstrated that peptides derived from laminin-111 cleavage 
are involved in migration, invasion and invadopodia formation in different tumor cell 
lines. Invadopodia are membrane protrusions made up by actin and actin-binding 
proteins. Invadopodia activity depends on expression of the proteins Tks4, Tks5, 
cortactin, MT1-MMP, as well as reactive oxygen species (ROS) generation. Here we 
analyzed the effect of C16, a laminin-derived peptide, on migration, invasion and 
invadopodia activity in human prostate cancer cells (DU145). Migration assays in 
chemotaxis chambers demonstrated that C16 increased migration activity of DU145 
cells in a dose-dependent manner compared to cells grown on C16SX (scrambled 
control peptide). C16 also increased invasion of DU145 cells in dose-dependent 
manner. Next, we addressed signaling pathways related to C16 effects in tumor cells, 
and observed that the peptide stimulated phosphorylation of Src. Migration and 
invasion are related to protease expression and invadopodia activity. Fluorescent 
substrate degradation assay showed that C16 increased invadopodia activity of 
DU145 cells. Immunoblot revealed that this peptide stimulated Tks4, Tks5, cortactin 
and MT1-MMP expression in a dose-dependent manner. Furthermore, C16 
increased ROS production. Our results strongly suggested that laminin peptide C16 
regulates migration, invasion, invadopodia key-molecules, and ROS generation in 
human prostate cancer cells (DU145).  

Keywords: Prostate cancer. Invadopodia. Extracellular Matrix. Laminin. Tks. 
Reactive Oxygen Species. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os tumores que acometem a população masculina no Brasil, o câncer 

de próstata é o segundo mais prevalente, atrás apenas dos tumores de pele não-

melanoma (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2014). Dados da Organização 

Mundial da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013) mostram que em 

2013, aproximadamente 900 mil novos casos foram diagnosticados no mundo, com 

altas taxas em países desenvolvidos da América do Norte, do Sul e Europa. A idade 

avançada é o principal fator etiológico, porém, o histórico familiar da doença, 

alimentação não saudável, consumo excessivo de álcool, tabagismo e exposição à 

pesticida também perfazem um cenário crítico para o desenvolvimento da neoplasia 

(GOMELLA et al., 2011; KOUTROS et al., 2013a; KOUTROS et al., 2013b). 

O microambiente onde as células do carcinoma de próstata se encontram 

pode desempenhar papel fundamental na tumorigênese e progressão tumoral. Este 

microambiente é formado não somente pelo componente maligno epitelial, mas 

também por estroma circundante e tecido normal. Desse modo, as células 

neoplásicas, durante o desenvolvimento tumoral, interagem com outros tecidos e 

com a matriz extracelular (MEC) (MEHROTRA; YADAV, 2006; RUFFELL et al., 

2012). 

Em tecidos como o epitélio, a MEC forma uma fina camada altamente 

especializada, chamada lâmina basal, que participa dos processos de adesão, 

migração, crescimento e diferenciação celulares. Componentes estruturais da lâmina 

basal incluem colágeno tipo IV, nidogênio, proteoglicanas e lamininas 

(YURCHENCO; AMENTA; PATTON, 2004). Um evento fundamental para a invasão 

das células tumorais é proteólise da lâmina basal e seus respectivos componentes. 

Este processo ocasiona alterações na composição estrutural e conteúdo proteico e 

está relacionada à capacidade invasiva de tumores malignos (GHOSH; STACK, 

2000). 

Peptídeos derivados da clivagem da laminina já foram identificados e 

associados com progressão do câncer. Trabalhos realizados em nosso Laboratório 

mostraram que diferentes peptídeos da laminina-111 (antiga laminina-1) têm 

capacidade de regular funções em linhagens celulares derivadas de neoplasias 

benignas e malignas de glândula salivar (CAPUANO; JAEGER, 2004; FREITAS; 

JAEGER, 2002; FREITAS et al., 2004; FREITAS et al., 2007; GAMA-DE-SOUZA et 
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al., 2008; SIQUEIRA et al., 2010). Dentre eles, o peptídeo C16 (KAFDITYVRLKF), 

derivado da cadeia 1 estimula migração, invasão e atividade proteolítica em células 

derivadas de carcinoma adenoide cístico (GAMA-DE-SOUZA et al., 2008). Em 

trabalhos mais recentes de nosso grupo, verificamos ainda que os peptídeos C16 e 

AG73, esse último derivado da cadeia 1 da laminina, estão relacionados 

ao aumento da atividade de invadopódios em células de carcinoma adenoide cístico 

e de carcinoma epidermóide através do receptor integrina β1 (NASCIMENTO et al., 

2011; SIQUEIRA et al., 2010; SIQUEIRA, 2014).   

O processo metastático consiste na disseminação de células tumorais fora de 

seu sítio primário de desenvolvimento. Para que a célula neoplásica se desloque, se 

fazem necessários alguns eventos como perda de contato célula-célula, 

remodelamento de sítios de adesão célula-matriz e secreção de proteases para 

degradação da matriz extracelular (GRUNERT; JECHLINGER; BEUG, 2003). Dentre 

os mecanismos envolvidos para que estes eventos ocorram, podemos citar a 

formação de invadopódios e sua ação sobre a matriz. Os invadopódios são 

estruturas que possuem atividade de degradação da matriz extracelular e são 

encontradas em células tumorais malignas (ARTYM et al., 2006; AYALA et al., 2006; 

BRYCE et al., 2005; BUCCIONE; ORTH; MCNIVEN, 2004; CLARK; WEAVER, 2008; 

CLARK et al., 2007). São protrusões de membrana ricas em microfilamentos de 

actina que se formam no ventre das células, estendendo-se verticalmente para a 

MEC. Essas protrusões são formadas ainda por proteínas de adesão 

e proteínas estruturais, proteases de matriz e moléculas sinalizadoras, as 

quais regulam o citoesqueleto de actina e remodelação da membrana. 

Dentre as moléculas que desempenham papel importante na progressão 

tumoral e na regulação dos invadopódios, podemos destacar Tks4 e Tks5 

(YAMAGUCHI; OIKAWA, 2010). São substratos de tirosina quinase, com 4 e 5 

domínios SH3 respectivamente (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). São proteínas 

adaptadoras que se encontram distribuídas pelo citoplasma em situação 

fisiológica, mas no processo de tumorigênese situam-se na membrana plasmática e 

nos invadopódios de células tumorais e de fibroblastos Src-transformados (DIAZ et 

al., 2009; SEALS et al., 2005). Estas moléculas mostraram ter 

relevância na atividade de invadopódios, degradação da matriz extracelular e no 

crescimento tumoral in vivo (BUCCIONE; CALDIERI; AYALA, 2009). Tks5 é 

expressa logo nos primeiros estágios de formação dos invadopódios, participando 



20 

 

 

na elongação da estrutura e estando associada à cortactina. Já Tks4 é responsável 

por regular a localização, a secreção e a estabilização de metaloproteinases de 

membrana, MT1-MMP (BUCCIONE; CALDIERI; AYALA, 2009). Adicionalmente, 

Tks4 como Tks5 são relacionados com a formação de espécies reativas de oxigênio 

(“reative oxygen species” - ROS) (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). Dessa forma 

seria interessante analisar se um eventual aumento da expressão de Tks4 ou 5 

induzido por C16 seria acompanhado por aumento produção de ROS. 

Diante da importância da interação das células tumorais prostáticas com seu 

microambiente, nossa proposta nesta etapa do projeto foi avaliar se o peptídeo 

C16 regularia a migração, a invasão e a expressão de proteínas relacionadas aos 

invadopódios na linhagem celular DU145. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão de literatura, abordaremos os seguintes temas relacionados a esta 

tese: 1) Carcinoma Prostático, doença de interesse nesse estudo; 2) Conceitos 

sobre matriz extracelular e lâmina basal, destacando a laminina e suas atividades 

biológicas; 3) Peptídeos bioativos derivados da laminina, com enfoque ao peptídeo 

C16; e 4) Invadopódios, estruturas relacionadas à invasão celular. 

 

2.1 Câncer de Próstata 

 

Dentre os tumores que acometem a população masculina no Brasil, o câncer 

de próstata é o segundo mais prevalente, atrás apenas dos tumores de pele não-

melanoma. Estimativas apontam o surgimento de 69 mil novos casos da doença 

para o ano de 2014 (INCA, 2014). Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2013) mostram que em 2013, aproximadamente 900 mil novos casos foram 

diagnosticados no mundo com altas taxas em países desenvolvidos da América do 

Norte, do Sul e Europa, enquanto países asiáticos apresentam menores taxas de 

incidência.  

A etiologia do câncer de próstata ainda não é totalmente esclarecida. 

Entretanto, presume-se que a idade avançada seja um dos principais fatores que 

influenciam no desenvolvimento da neoplasia (GOMELLA et al., 2011). A idade 

média para o diagnóstico da doença é de 65 anos (STANGELBERGER; WALDERT; 

DJAVAN, 2008). Adicionalmente, estudos clínicos mostram que a dieta rica em 

carne vermelha, consumo excessivo de álcool, tabagismo e exposição à pesticida 

também perfazem um cenário crítico para o desenvolvimento da neoplasia 

(KOUTROS et al., 2013a; MANDAIR et al., 2014). 

Além dos fatores apresentados, outro importante ponto a ser levado em 

consideração é o histórico familiar (DEMICHELIS; STANFORD, 2014; HELFAND; 

CATALONA, 2014). O risco de desenvolvimento da neoplasia prostática é 

aumentado quando um familiar é acometido pela doença, sendo a proximidade de 

parentesco um potencializador do quadro. Isto é uma forte evidência do 

envolvimento genético na doença familiar (EDWARDS; EELES, 2004). Estudos 
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realizados envolvendo os genes BRCA1 e BRCA2 relatam que estes estão mutados 

em 1% e 5% dos cânceres de próstata, respectivamente. Porém, a mutação 

genética que influencia de forma relevante esse quadro familiar ainda não está 

completamente elucidada (CASTRO; EELES, 2012; ISAACS, 2012; NAKAGAWA, 

2011). 

A próstata é um órgão glandular retroperitoneal que se encontra próximo ao 

colo da bexiga e circunda parte da uretra masculina, pesando em torno de 20 

gramas em adultos normais. Anatomicamente é divida em quatro zonas distintas: 

periférica, central, de transição e fibromuscular anterior (estroma) (NASKAR et al., 

2014). Sua principal função é de armazenamento e secreção de um fluido claro que, 

junto aos espermatozoides produzidos nos testículos, constituem o semêm, 

fundamental na fertilização (MURASHIMA et al., 2014).  

Cerca de 70% das malignidades prostáticas acometem a zona periférica do 

órgão (GINSBURG et al., 2014). Os tumores são tipicamente adenocarcinoma 

acinar, porém uma minoria é classificada como forma variante por possuir algumas 

diferenças histológicas, como características de um carcinoma ductal (HUMPHREY, 

2012a, b). Na maioria dos casos, o tecido prostático tumoral removido apresenta 

lesões precursoras chamadas de neoplasia prostática intra-epitelial (PIN). Estas 

lesões consistem em glândulas prostáticas benignas com proliferações de células 

intra-acinares que demonstram anaplasia nuclear, o que sugere a formação do 

câncer a partir destas lesões (HUMPHREY, 2012b). 

A incidência do câncer de próstata vem aumentando ao longo dos anos. Esse 

aumento está associado com a longevidade dos homens e principalmente com 

melhoria dos métodos diagnósticos para a detecção do tumor (EDWARDS; EELES, 

2004). Para American Cancer Society, tem-se como ideal o início do rastreamento 

do câncer de próstata a partir dos 50 anos, quando não há histórico familiar. 

Havendo a ocorrência de caso na família, a investigação inicia-se a partir dos 40 

anos. 

O antígeno prostático específico (PSA) é amplamente utilizado para detecção 

precoce do tumor de próstata (HONG et al., 2012). Foi introduzido como 

biomarcador tumoral em meados da década 80 e teve papel fundamental na 

epidemiologia desta neoplasia. O teste foi inicialmente introduzido em países 

desenvolvidos e a exemplo, em 1990, os Estados Unidos tiveram um pico de 
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incidência de tumor de próstata, evidenciando a importância do rastreamento 

(CROCETTI et al., 2013; FRITZ et al., 2013; SCHRODER, 2012). 

PSA é uma glicoproteína produzida através de regulação androgênica pelas 

células luminais do epitélio prostático (DIAMANDIS; YOUSEF, 2001) sendo 

responsável por liquefazer o sêmen após a ejaculação (BRYANT et al., 2014; LILJA, 

1985). A arquitetura prostática faz com que o PSA não circule pelo sangue, ficando 

confinada apenas no órgão, sendo no líquido seminal sua concentração 100 vezes 

maior do que no plasma. As elevações séricas no plasma são decorrentes da 

desestruturação do parênquima prostático por alguma desordem, como o 

desenvolvimento neoplásico. O valor de referência para o PSA total é de < 4,0 ng/ml 

(FARIA et al., 2012; STEUBER; O'BRIEN; LILJA, 2008). 

O PSA é considerado um marcador órgão específico, porém não se pode 

afirmar ser tumor específico. Não apenas a neoplasia, mas prostatite e hiperplasia 

prostática benigna podem alterar os níveis de plasmáticos de PSA. O valor de PSA 

total não é exclusivo para se indicar prontamente uma biópsia prostática. Sugere-se 

levar em consideração parâmetros como a idade, a cinética do PSA e a relação de 

PSA livre sobre PSA total (HAMELIN-PEYRON et al., 2014). Um dos principais focos 

das recentes pesquisas urológicas é identificação de biomarcadores que sejam 

clinicamente significativos e específicos para o câncer de próstata 

(STANGELBERGER; SCHALLY; DJAVAN, 2008). 

Outro método diagnóstico largamente utilizado é o exame digital retal (DRE) 

(FARIA et al., 2012). Apesar do preconceito e resistência na realização do exame, 

ele tem papel fundamental no rastreamento tumoral. No DRE, consegue-se detectar 

anormalidades na textura e no tamanho e a presença de nódulos prostáticos. Estes 

achados clínicos, associados ao exame de PSA total elevado, são preditivos para 

solicitação de biópsia (CARDOSO et al., 2008; ELSHAFEI et al., 2014; FARIA et al., 

2012; LUCIANI et al., 2006). 

A biópsia da próstata é realizada com o auxílio do exame de imagem de 

ultrassom transretal (TRUS). Este auxilia atingir com mais precisão a próstata e não 

comprometer estruturas próximas. Além disso, permite uma melhor visualização do 

tamanho do órgão e localização do tumor, sendo também uma ferramenta no 

rastreamento neoplásico. Além do ultrassom, a ressonância magnética é 

amplamente utilizada para acompanhar o crescimento tumoral após sua detecção. A 

sua mais recente aplicação, chamada Ressonância Magnética de Difusão, está 
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sendo muito utilizada por ser um exame não invasivo que permite diferenciar tecidos 

benignos de malignos e transmite informações mais precisas sobre a localização, 

tamanho, área atingida e agressividade do tumor (CHOI et al., 2007; GHAFOORI; 

ALAVI; ALIYARI GHASABEH, 2013). 

As biópsias histopatológicas dos tumores de próstata seguem o Sistema 

Gleason de classificação. As neoplasias prostáticas são estratificadas em cinco 

graus com base nos padrões glandulares e grau de diferenciação celular 

(DELAHUNT et al., 2012). O grau 1 consiste em células bem diferenciadas, com 

glândulas uniformes e redondas, agrupadas em nódulos circunscritos sem invasão 

no tecido adjacente. Segue-se então, nos graus subsequentes, a gradativa perda de 

diferenciação celular. No grau 5, os tumores não apresentam diferenciação glandular 

e as células tumorais infiltram o estroma na forma de cordões, folhetos ou ninhos 

(REESE et al., 2012). 

A maioria dos tumores possui mais de um padrão histológico. Para o padrão 

dominante é designado um grau primário e para o padrão subdominante um grau 

secundário. Os dois graus numéricos obtidos a partir do padrão dominante e do 

padrão subdominante são somados e têm-se o Score de Gleason, que pode variar 

de 2 a 10 (EPSTEIN et al., 2005). Este Score tem um papel importante no 

prognóstico da doença e na escolha de seu tratamento (EPSTEIN et al., 1996). 

O desenvolvimento e manutenção normais da próstata são dependentes de 

hormônios andrógenos e seu mecanismo de ação se dá através da ligação aos 

receptores androgênicos nucleares (AR) (KOOCHEKPOUR, 2014).  A testosterona é 

principal hormônio androgênico presente no homem e é produzida pelos testículos e 

glândulas adrenais (KAHN; COLLAZO; KYPRIANOU, 2014). Sabe-se que no início e 

em estágios intermediários de desenvolvimento, a grande maioria dos cânceres de 

próstata também é andrógeno/AR dependente. O tratamento inicial e principal contra 

o câncer de próstata é a terapia de privação de andrógenos (ADT). Este tratamento 

tem como objetivo impedir a ligação da testosterona circulante com os AR para não 

promover o crescimento tumoral (KOOCHEKPOUR, 2014; MOSTAGHEL et al., 

2014). 

Porém, sabe-se que o tumor de próstata é heterogêneo em sua composição. 

Eventos moleculares como superexpressão ou mutações nos ARs, podem fazer com 

que paciente não seja mais responsivo ao tratamento ADT e tenha um reincidiva 

(KAHN; COLLAZO; KYPRIANOU, 2014). Este quadro demonstra a evolução e 
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agressividade do tumor, sendo um ruim prognóstico. A castração é tida como 

tratamento complementar a ADT e consiste na retirada cirúrgica dos testículos 

(orquiectomia) para que não haja mais a produção e, consequentemente, a ligação 

da testosterona com os ARs e assim, cesse o crescimento tumoral. Outras formas 

de tratamento são a radioterapia, retirada cirúrgica do tecido tumoral ou até mesmo 

de toda próstata (prostatectomia) em casos mais graves (FIANDALO; WILTON; 

MOHLER, 2014; IRELLI et al., 2014; MILECKI et al., 2014). 

Além das mudanças moleculares das células neoplásicas como ativação de 

proto-oncogenes e superexpressão de ARs, expressão de fatores de crescimento, 

atividade imunológica e a regulação homeostática de células normais circundantes 

também participam do desenvolvimento e progressão do câncer de próstata (KAHN; 

COLLAZO; KYPRIANOU, 2014; KOOCHEKPOUR, 2014). Por este motivo, é cada 

vez mais aceita a ideia de que o microambiente relacionado a esta neoplasia não 

envolve só o componente maligno epitelial, mas também o estroma circundante. 

Desse modo, o crescimento e a progressão envolvem interações das células 

tumorais com células de outros tecidos e com a matriz extracelular (GONG; 

CHIPPADA-VENKATA; OH, 2014). 

Para uma melhor compreensão da relação entre o câncer de próstata e a 

matriz extracelular, faremos uma breve descrição de sua estrutura, componentes e 

funções. 

 

2.2 Matriz Extracelular 

 

Os componentes do estroma prostático consistem em células musculares 

lisas, fibroblastos, miofibroblastos, células endoteliais e células inflamatórias 

dispostas em uma rede tridimensional e complexa conhecida como matriz 

extracelular (MEC) (ELLEM; DE-JUAN-PARDO; RISBRIDGER, 2014). 

Estruturalmente, a matriz extracelular é composta por proteínas fibrosas, 

glicoproteínas adesivas, glicosaminoglicanos (GAGs), proteoglicanos e proteínas 

especializadas, incluindo fatores de crescimento (DALEY; PETERS; LARSEN, 

2008), enzimas proteolíticas, citocinas e outras moléculas regulatórias (LUKASHEV; 

WERB, 1998). As macromoléculas da matriz extracelular são sintetizadas localmente 

pelas células do parênquima ou do estroma e estão em contínua comunicação com 
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o meio externo através da superfície celular (TANZER, 2006; ZIOBER; FALLS; 

ZIOBER, 2006). 

A MEC não funciona apenas como um suporte estrutural para elementos 

celulares do estroma e pode influenciar o comportamento celular afetando 

crescimento, diferenciação, motilidade e viabilidade (FRANTZ; STEWART; 

WEAVER, 2010; HYNES, 2009; LU; WEAVER; WERB, 2012; STEWART; COOPER; 

SIKES, 2004; TANZER, 2006; WEAVER, 2009). Moléculas da MEC podem atuar 

como reservatório de substâncias secretadas pelas células, incluindo fatores de 

crescimento, citocinas e metaloproteinases da matriz (MMPs). Disponibilidade 

dessas substâncias para as células pode ser regulada através de rearranjos da 

matriz, como os que ocorrem, por exemplo, durante os processos de cicatrização e 

de invasão de tumores malignos (MARASTONI et al., 2008; MILES; SIKES, 2014). 

A matriz extracelular pode ser dividida em matriz intersticial e membrana 

basal. As principais características desses dois domínios é a sua estrutura básica 

definida por um esqueleto de colágeno, onde suas moléculas são bastante 

diferentes. A matriz intersticial apresenta colágenos tipicamente fibrilares, como 

colágeno I (BIRK; MAYNE, 1997; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; KADLER et al., 

1996). Já membrana basal é formada por colágeno IV, isoforma especializada em 

formar redes. As glicoproteínas adesivas, incluindo a laminina, e os proteoglicanos 

aderem ao esqueleto de colágeno e interagem com as células localizadas na matriz 

ou adjacentes a ela (BORNSTEIN, 2002). 

A membrana basal é uma estrutura especializada da matriz extracelular. É 

uma fina camada de proteínas extracelulares que possuem íntimo contato com as 

células de vários tecidos. Além de situar-se adjacente às células, como as do 

mesotélio, músculos, células de Schwann e adipócitos (YURCHENCO et al., 2004; 

YURCHENCO; WADSWORTH, 2004b). É constituída predominantemente por: 1) 

colágeno tipo IV, um polímero não fibroso; 2) laminina, glicoproteína adesiva; 3) 

fibronectina; 4) nidogênio (entactina) e 5) perlecan, uma proteglicana. Pequenas 

quantidades de outras proteoglicanas e glicoproteínas também podem ser 

encontradas (AUMAILLEY; SMYTH, 1998; COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; 

MAO; SCHWARZBAUER, 2005; SASAKI; FASSLER; HOHENESTER, 2004). 

Estudos de reconstrução mostraram que, durante o processo de organização da 

membrana basal, o colágeno tipo IV sofre polimerização e forma um arcabouço que 

é reconhecido pela laminina, nidogênio e perlecan. Outras moléculas posteriormente 
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conectam-se a esta estrutura, criando uma rede interligada que se torna resistente e 

insolúvel (TANZER, 2006). Em relação à ultraestrutura, não existem diferenças de 

arquitetura significantes entre membranas basais de vários órgãos e tecidos  

(AUMAILLEY; SMYTH, 1998; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; COLOGNATO; 

YURCHENCO, 2000). Os componentes da lâmina basal do tecido prostático são 

similares aos de outros órgãos, sendo uma fina camada de 80nm tendo como 

principais componentes: colágeno tipo IV, entactina, laminina e proteoglicanos, em 

especial o ácido hialurônico (HA) (KNOX et al., 1994). O HA mantém a hidratação e 

o balanço osmótico da estrutura (TAMMI; DAY; TURLEY, 2002). 

A membrana basal serve como um filtro para grandes solutos e é 

impenetrável para a maioria das células no tecido adulto (TANZER, 2006). Por isso, 

ela representa o primeiro obstáculo a ser atravessado pelas células neoplásicas 

durante o processo de invasão. No entanto, as células tumorais desenvolvem 

mecanismo que as permitem ultrapassar a barreira e migrar para o estroma 

circundante (BOSMAN et al., 1992; TANZER, 2006). 

Para que possam disseminar-se e invadir outras estruturas, células 

neoplásicas sofrem mudanças que afetam sua morfologia, comportamento, e relação 

com a matriz extracelular e lâmina basal (MILES; SIKES, 2014; TANZER, 2006). 

Neste sentido, são capazes não só de promover a ruptura da lâmina basal e abrir 

caminho para sua migração, mas também de modificar a composição da matriz, 

alterando o nível de expressão de diferentes proteínas, ou promovendo degradação 

de diversos componentes. Estes eventos são em grande parte mediados por 

enzimas proteolíticas, como as metaloproteinases de matriz (MMPs) (EDWARDS, 

2008; MOTT; WERB, 2004; ROWE; WEISS, 2009; SCHENK; QUARANTA, 2003; 

STERNLICHT; WERB, 2001). 

As MMPs constituem uma família evolutivamente conservada formada por 

mais de 25 endopeptidases dependentes de zinco, capazes de degradar uma 

grande quantidade de macromoléculas presentes não só na MEC, mas também na 

superfície celular. Em relação à sua estrutura geral, as MMPs possuem três 

domínios: o pró-peptídeo, o domínio catalítico, e o domínio C-terminal hemopexina 

(o qual está ligado ao domínio catalítico) (KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010; 

OVERALL; BLOBEL, 2007). 

As MMPs são inicialmente expressas em estado enzimaticamente inativo 

devido à interação de um resíduo de cisteína do pró-domínio com um íon zinco do 
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domínio catalítico. Apenas após o rompimento dessa interação, mediado por 

remoção proteolítica do pró-domínio ou modificação química do resíduo de cisteína, 

as MMPs tornam-se ativas (PAGE-MCCAW; EWALD; WERB, 2007; STERNLICHT; 

WERB, 2001). As MMPs podem ser dividas simplificadamente em duas subclasses: 

MMPs solúveis e MMPs ancoradas à membrana (MT-MMP, do inglês "membrane-

type matrix metalloproteases") (PAGE-MCCAW; EWALD; WERB, 2007; ROWE; 

WEISS, 2009). 

No desenvolvimento tumoral prostático, há uma expressão desequilibrada de 

MMPs.  A elevada atividade de MMPs promove a progressão do câncer de próstata 

não só por facilitar a metástase, mas também por modificações nas vias de 

proliferação, apoptose e angiogênese. Geralmente, as MMPs estão mais ativas em 

canceres de estágio avançado. Análises biomoleculares e teciduais de tumores de 

próstata mostraram um aumento na expressão da MMPs, em especial das MMPs -2, 

-7, -9 e -14 (LITTLEPAGE et al., 2010). 

Atualmente, acredita-se que as MT-MMPs, em especial a MT1-MMP (MMP-

14), assumem um importante papel nos processos que envolvem a proteólise da 

lâmina basal e saída da célula tumora de seu sítio primário para tecidos adjacentes. 

Dos seis tipos de MT-MMPs que foram identificados, a MT1-MMP foi a mais 

estudada em câncer de próstata. A MT1-MMP possui aspectos estruturais similares 

a outras MMPs mas difere por estar ancorado à membrana plasmática da célula por 

um domínio transmembranar, expondo o seu domínio catalítico sobre a superfície 

celular (LI et al., 2008). MT1-MMP tem um amplo repertório de substratos de MEC, 

incluindo colágeno, laminina, fibronectina, desempenhando assim um papel 

importante na degradação da matriz extracelular em facilitar a migração celular e 

invasão (CHUN et al., 2004; SOUNNI et al., 2002).  

As células do câncer de próstata interagem fortemente com a matriz 

extracelular e dependem de mecanismos de adesão com essa estrutura para seu 

crescimento. Estudos demonstram que mudanças na expressão de colágeno IV e 

laminina podem contribuir para o crescimento tumoral prostático (STEWART; 

COOPER; SIKES, 2004). 

Em nosso laboratório, estudamos o papel da laminina no comportamento 

biológico de tumores (CAPUANO; JAEGER, 2004; FREITAS; JAEGER, 2002; 

FREITAS et al., 2004; FREITAS et al., 2007; GAMA-DE-SOUZA et al., 2008; 

SIQUEIRA et al., 2010; NASCIMENTO, 2011; SANTOS, 2011; SIQUEIRA, 2014).  
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2.3 Laminina 

 

A laminina é a glicoproteína mais abundante na membrana basal e exerce 

tanto atividades estruturais quanto biológicas (MARTIN; TIMPL, 1987; SASAKI; 

FASSLER; HOHENESTER, 2004). Essa molécula foi identificada em 1979 por Timpl 

e colabores, depois de ser isolada e purificada a partir de uma neoplasia de 

camundongo dotada de grande quantidade de membrana basal, o tumor Engelbreth-

Holm-Swarm (EHS) (TIMPL et al., 1979). A laminina é uma importante molécula para 

a organização da lâmina basal. Já foi demonstrado que camundongos que não 

expressam esta glicoproteína morrem logo após implantação do embrião, enquanto 

que na ausência de moléculas como perlecan, colágeno IV ou nidogênio, esta etapa 

ocorre normalmente (SASAKI; FASSLER; HOHENESTER, 2004) 

A laminina é uma proteína heterotrimérica composta por três cadeias (α, β, γ) 

que se organizam formando uma estrutura cruciforme. Essa disposição dá origem a 

três braços curtos, e a um braço longo formado pelo entrelaçamento de porções de 

cada uma das três cadeias. Através de fotomicrografias eletrônicas, observou-se que 

a laminina possui domínios globulares (MARTIN; TIMPL, 1987; MINER; 

YURCHENCO, 2004b). 

Atualmente, a família das lamininas é constituída por 16 isoformas, mas 

provavelmente existem outras que ainda não foram isoladas (MALINDA; KLEINMAN, 

1996; MINER; YURCHENCO, 2004b; PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001). As 

isoformas de laminina são sintetizadas por praticamente todas as células epiteliais, 

além de células musculares lisas, de tecido ósseo, de músculo cardíaco, nervosas, 

endoteliais e de medula óssea. Após a síntese, esta molécula se deposita 

principalmente, mas não exclusivamente, na membrana basal (BOSMAN; 

STAMENKOVIC, 2003). 

A laminina contribui fortemente para a organização molecular final da 

membrana basal, e neste contexto interage com ela mesma e com colágeno IV, 

nidogênio e proteoglicanas (BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; COLOGNATO; 

YURCHENCO, 2000; MALINDA; KLEINMAN, 1996; MARTIN; TIMPL, 1987). Além 

disso, parece estar relacionada com o início da formação da matriz da membrana 

basal, já que é a primeira molécula a ser sintetizada durante o desenvolvimento 

embrionário (COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; MALINDA; KLEINMAN, 1996). A 

importância da laminina é ainda reforçada pelo fato de sua ausência impedir a 
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formação da membrana basal (YURCHENCO; AMENTA; PATTON, 2004; 

YURCHENCO; WADSWORTH, 2004a). 

 Além de funções estruturais, a laminina possui diversas atividades biológicas, 

que incluem adesão celular, espraiamento, migração, proliferação, metástase de 

tumores e secreção de proteases (BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; MALINDA; 

KLEINMAN, 1996; MARTIN; TIMPL, 1987; PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001). Já 

foi observado que células cultivadas sobre laminina formam mais tumores in vivo do 

que células não aderentes ou células aderentes à fibronectina (TERRANOVA et al., 

1984). Ainda, células tumorais co-injetadas com laminina em ratos atímicos 

promovem aumento da formação de colônias metastáticas pulmonares nesses 

animais (IWAMOTO et al., 1987). 

A laminina, assim como outras moléculas da matriz extracelular, é capaz de 

regular atividades celulares e pode fornecer instruções que aparecem de acordo 

com as necessidades celulares (SCHENK; QUARANTA, 2003). Dissecção 

bioquímica da laminina relatou que algumas de suas funções são específicas a 

porções dessa glicoproteína, demonstrando que diferentes partes da laminina 

exercem efeitos diferentes nas células (FAISAL KHAN et al., 2002). Estudos 

evidenciaram que pequenas sequências de aminoácidos derivadas da laminina são 

capazes de estimular funções biológicas. Essas sequencias são conhecidas como 

peptídeos bioativos e algumas das funções que exercem não são as mesmas da 

proteína íntegra (HANDSLEY; EDWARDS, 2005; SCHENK; QUARANTA, 2003). 

Por tal motivo, os efeitos da laminina não podem ser relacionados apenas a 

sua molécula como um todo, uma vez que possuem escondida em sua estutrura, 

diversos sítios ativos. Esses sítios podem não estar expostos na superfície da 

molécula na sua forma intacta, sendo denominados matricriptinas ou sítios 

matricrípticos (SCHENK; QUARANTA, 2003). 

Os mecanismos que regulam a exposição de sítios matricrípticos representam 

uma etapa relevante no controle dos vários eventos biológicos promovidos pela 

MEC. Pelo menos cinco mecanismos vinculados à geração desses sítios já foram 

descritos, e todos envolvem modificação estrutural e conformacional de moléculas 

da matriz. 1) degradação enzimática por ação proteolítica; 2) ligação heterotípica 

(adsorção) a outras moléculas, levando a mudança conformacional; (3) 

multimerização (organização de moléculas em arranjo), (4) forças mecânicas 
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mediadas por células e (5) denaturação (DAVIS et al., 2000; SCHENK; QUARANTA, 

2003) . 

Estudos demonstram que em cânceres de próstata de alta agressividade, há 

uma acentuada diminuição na expressão de laminina, o que indica o rompimento da 

membrana basal adjacente às células tumorais. Este evento pode fazer com que 

ocorra a exposição desses sítios matricrípticos, podendo de alguma forma auxiliar no 

crescimento tumoral (BRAR et al., 2003). 

 

2.3.1 Laminina-111 e o peptídeo bioativo derivado 

 

Como o peptídeo que estudamos neste trabalho é derivado da cadeia 1 da 

laminina-111, faremos uma breve revisão sobre esta molécula. 

Dentre todas as isoformas da laminina, a laminina-111 (antiga laminina-1, 900 

kDa) formada pelas cadeias 1 (400 kDa), 1 (200 kDa) e 1 (200 kDa) é a mais 

estudada e foi a primeira a ser identificada, estruturalmente analisada e sequenciada 

(AUMAILLEY; SMYTH, 1998; COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; EKBLOM et al., 

1998a; TIMPL; BROWN, 1994). 

O modelo estrutural proposto para a laminina-111 foi baseado na correlação 

entre análise química da proteína, observações em microscopia eletrônica e estudo 

de fragmentos proteolíticos purificados. Nesse modelo, as cadeias 1, 1 e 1 

dispõem-se como uma bobina enrolada sobre si mesma. As cadeias 1 possuem 

três domínios globulares em sua porção amino-termina, separados por repetições do 

tipo EGF (fator de crescimento epidermal). Na porção carbóxi-terminal existe um 

domínio tipo bobina e um grande domínio globular contendo 5 glóbulos. As cadeias 

1 e 1 são menores em relação à , contendo apenas dois domínios globulares e 

duas repetições tipo EGF na porção amino-terminal. Pontes dissulfeto unem as 

cadeias próximas ao domínio carbóxi-terminal, enquanto a porção amino-terminal 

permanece livre (AUMAILLEY et al., 2005; MINER; YURCHENCO, 2004b). As três 

cadeias que formam a laminina-111 apresentam três braços curtos, sendo que um 

possui 48 nm de comprimento e dois possuem 34 nm. Já braço longo posui 77 nm 

de comprimento (AUMAILLEY; SMYTH, 1998) 



32 

 

 

A cadeia 1 está presente na maioria das isoformas da laminina, exceto na 

laminina 332 (antiga laminina 5) (BURGESON et al., 1994; COLOGNATO; 

YURCHENCO, 2000; EKBLOM et al., 1998a; NOMIZU et al., 1997; PONCE; 

KLEINMAN, 2003). Essa cadeia apresenta ligação com alta afinidade ao nidogênio, 

que está presente em todas as lâminas basais. A interação ocorre através de 

domínios EGF-“like” localizados no braço curto da cadeia e parece ser 

particularmente interessante, uma vez que anticorpos que bloqueiam a ligação 

mostraram inibir de maneira significativa a morfogênese de pulmão, glândula salivar 

e rim (EKBLOM et al., 1998b; EKBLOM, 1996; EKBLOM; TIMPL, 1996; NOMIZU et 

al., 1997). 

Além de seu papel no desenvolvimento, a laminina-111 também é uma 

molécula adesiva para a maioria dos tipos celulares e ainda promove espraiamento, 

proliferação, crescimento de neuritos, metástase tumoral, angiogênese, secreção de 

protease e colagenase IV (FRIDMAN et al., 1990; KANEMOTO et al., 1990; 

KURATOMI et al., 2002; MARTIN; TIMPL, 1987; PONCE; KLEINMAN, 2003; 

PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 2001; POWELL; KLEINMAN, 1997). Células 

mioepiteliais derivadas de tecido glandular de mama normal atuam mantendo a 

correta polaridade celular através de sua habilidade em sintetizar laminina-111 

(GUDJONSSON et al., 2002). Células derivadas de carcinomas parecem ser 

capazes de sintetizar, depositar e utilizar diferentes isoformas de laminina, como a -

111 (PATARROYO; TRYGGVASON; VIRTANEN, 2002; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 

2006). Trabalho verificou que células derivadas de melanoma eram capazes de 

produzir e sintetizar laminina-111 e que ainda essa molécula é capaz de promover 

migração dessas células (OIKAWA et al., 2011). 

As várias atividades biológicas estimuladas pela laminina, tanto em células 

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

ativos da molécula. Para realizar esses estudos, foram utilizados clones de cadeias 

de laminina, sequências de peptídeos correspondentes a vários domínios estruturais 

(fragmentos proteolíticos e peptídeos sintéticos) e anticorpos. 

Para pesquisar sequências biologicamente ativas na molécula de laminina-

111, foram realizadas varreduras sistemáticas de sequências, com posterior síntese 

de 560 peptídeos das três cadeias da laminina-111 (1, 1, 1), sendo 2008 

peptídeos da cadeia 1, 187 da cadeia 1 e 165 da cadeia 1. Depois de 
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sintetizados, os peptídeos foram testados quanto a sua capacidade de adesão. 

Dentre os 560 peptídeos, apenas 51 foram identificados como sequências adesivas, 

sendo 25 da cadeia 1, 14 da cadeia 1 e 12 da cadeia 1 (NOMIZU et al., 2000; 

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

Nomizu et al. (1997) realizaram varreduras sistemáticas de sequências e 

ensaios de adesão e revelaram 20 sequências ativas dessa cadeia. Dentre essas 

sequências, foram encontrados quatro peptídeos com forte atividade adesiva e 

avaliados quanto à capacidade de estimular atividades biológicas. O peptídeo C16 

(KAFDITYVRLKF), presente no primeiro domínio globular da cadeia 1, foi 

identificado como uma dessas sequências ativas e mostrou ter forte atividade 

adesiva em células de fibrossarcoma (HT1080) e melanoma (B16-F10) (NOMIZU et 

al., 1997). 

Trabalho realizado por Kuratomi et al. (2002) mostrou que o peptídeo C16 

induziu um aumento significativo de metástase pulmonar de células de melanoma 

(B16-F10) (KURATOMI et al., 2002). Além disso, o peptídeo estimulou migração e 

secreção de MMP9 nessas células. Embora os mecanismos envolvidos nesses 

processos não tenham sido descritos pelos autores, eles acreditam que C16 

desempenhe papel em várias etapas da metástase, como adesão, migração e 

invasão. 

O peptídeo C16 utilizado em trabalhos do laboratório são derivados da 

laminina-111, dado devida ênfase na revisão (GAMA-DE-SOUZA et al., 2008).  

Porém, não só esta laminina, mas também outras, como a laminina 511 (antiga 

laminina-10), possuem a cadeia 1. Os tumores de próstata de alta agressividade 

apresentam uma proeminente expressão da laminina 10 (BRAR et al., 2003), e 

através de sua proteólise, seria sugestivo dar origem a peptídeos bioativos como o 

C16. Dados de nosso grupo mostram que o peptídeo C16 migração, invasão e 

secreção de protease em células de carcinoma adenóide cístico e carcinoma 

epidermódie (NASCIMENTO et al., 2011; SIQUEIRA, 2014). Neste trabalho, 

buscamos elucidar o papel de C16 na biologia tumoral do tumor de próstata, não 

visto antes na literatura  
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2.4 Invadopódios 

 

As etapas da metástase tumoral compreendem a separação das células 

neoplásicas do sítio primário de desenvolvimento, passagem pela matriz 

extracelular, invasão ao tecidos adjacentes, rompimento da parede de vasos e 

entrada na corrente sanguinea. Distintos programas moleculares são responsáveis 

pela regulação da adesão e migração, sendo estes processos dependentes da 

dinâmica do citoesqueleto para a formação de invadopódios (KAHN; COLLAZO; 

KYPRIANOU, 2014; SIBONY-BENYAMINI; GIL-HENN, 2012). Os invadopódios 

podem ser definidos como protrusões ventrais de membrana que se estendem 

verticalmente para a MEC (COURTNEIDGE, 2012). Essas protrusões são ricas em 

filamentos de actina e proteínas associadas, como proteínas de adesão, proteases 

de matriz e moléculas sinalizadoras que regulam o citoesqueleto de actina e a 

remodelação da membrana (BOWDEN et al., 1999; BUCCIONE; ORTH; MCNIVEN, 

2004; CHEN, 1989). 

O início dos estudos para descoberta dos invadopódios deu-se na década de 

80, quando se observou uma reestruturação das proteínas do citoesqueleto em 

fibroblastos transformados com o vírus do Sarcoma de Rous (DAVID-PFEUTY; 

SINGER, 1980). Foi demonstrada a formação de estruturas que possuíam pontos de 

ligação com a MEC, estavam ventralmente localizadas, continham actina e domínios 

protéicos de tirosina fosforiladas. Estas estruturas foram descritas inicialmente por 

Marchisio e denominadas pés celulares e, posteriormente, podossomos (CHEN, 

1989; MARCHISIO et al.,1984; TARONE et al., 1985). Foi observado que não só as 

células transformadas, mas também outros grupos celulares possuíam podossomos, 

como os osteoclastos (ZAMBONIN-ZALLONE et al., 1988). O grupo de Chen 

demonstrou que estes podossomos eram dotadas de capacidade proteolítica, 

degradando o local de adesão à MEC. Descreveram também estruturas similares 

com habilidade de degradação da MEC linhagens tumorais, sendo chamadas de 

invadopódios para enfatizar sua natureza protrusiva (CHEN, 1989). 

Sendo assim, utilizou-se por um tempo as nomenclaturas podossomos e 

invadopódios para caracterizar a mesma estrutura. Apesar das similaridades, 

diferenças morfológicas e moleculares foram observadas. Atualmente, o termo 

podossomo é adotado para células normais, onde estas estruturas desempenham 

um importante papel para motilidade como monócitos, macrófagos, células 



35 

 

 

dendríticas e osteoclastos. Já os invadopódios são encontrados em células tumorais, 

como as células do câncer de próstata (CHEN et al., 1985; DESAI; MA; CHELLAIAH, 

2008; GIMONA et al., 2008; MARCHISIO et al., 1984). Estruturalmente, os 

podossomos são relativamente menores, apresentando 1 µm de diâmetro e 

comprimento de 0.4 µm. Utilizam-se primariamente da protease MT1-MMP para 

proteólise pericelular. Já os invadopódios são maiores e podem medir até 8µm de 

diâmetro, atingem um comprimento maior que 4 µm e utilizam-se, além de MT1-

MMP, de outras proteases como MMP2, MMP9 e ADAMs (BUCCIONE; CALDIERI; 

AYALA, 2009; CLARK; WEAVER, 2008; GIMONA et al., 2008; STYLLI; KAYE; 

LOCK, 2008). 

Estudos in vitro são utilizados para melhor estudo da morfologia, localização e 

atividade dos podossomos e dos invadopódios. Para isso, células são marcadas 

com faloidina, que se liga a actina, e com anticorpos contra proteínas chaves para a 

formação dos invadopódios e reestruturação do citoesqueleto como a ARP2/3, que 

promove a nucleação da actina, e cortactina. Como outras estruturas celulares 

podem também ser evidenciadas pelo mesmo método, é importante determinar que 

esta marcação esteja localizada ventralmente na célula para melhor caracterizar os 

invadopódios (ABRAM et al., 2003; DIAZ et al., 2009; OIKAWA; ITOH; TAKENAWA, 

2008). Outro método conhecido e largamente utilizado é o ensaio de degradação da 

matriz fluorescente (ARTYM et al., 2006; CHEN et al., 1985; YAMAGUCHI; PIXLEY; 

CONDEELIS, 2006). Este experimento é importante para detectar os estágios de 

formação dos invadopódios. Nesse ensaio, células são crescidas sobre lamínulas 

que contém uma gelatina fluorescente conjugadas a fluorocromos. A atividade de 

degradação dos invadopódios é verificada por regiões com ausência de 

fluorescência, ou seja, áreas escuras no substrato fluorescente que são detectadas 

por microscopia de fluorescência ou microscopia confocal (ARTYM et al., 2006; 

BOWDEN et al., 1999; CHEN et al., 1985). 

 Sabe-se que uma grande variedade de proteínas está associada aos 

invadopódios, incluindo proteínas de adesão, transdução de sinal, regulação de 

actina, proteólise da MEC e dinâmica da membrana (BUCCIONE; ORTH; MCNIVEN, 

2004). Podem ser dividas em: 1) Arp2/3, N-WASp, Cdc42, Nkc, cofilina, cortactina, 

dinamina sendo reguladores da polimerização da actina, considerados como o motor 

para o funcionamento do invadopódios. 2) Integrinas e proteínas de adesão que são 

responsáveis por modular a interação dos invadopódios com a MEC. 3) Tirosina 
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quinases e GTPases Ras que são do grupo de proteínas sinalizadoras que regulam 

o citoesqueleto de actina e a remodelação da membrana. 4) MT1-MMP, MMP-2 e 

MMP-9 que são proteases que modulam a degradação da MEC em sítios funcionais 

dos invadopódios (ARTYM et al., 2006; CLARK; WEAVER, 2008; MONSKY; CHEN, 

1993). 

Estudos mostram que vários estímulos, como TGFβ e EGF, induzem à 

formação de invadopódios por ativar vias de sinalização relacionadas à fosforilação 

e ativação de diversas proteínas através de integrinas (DESTAING et al., 2008; 

THOMAS; BRUGGE, 1997). As quinases da família Src possuem papel importante 

na formação dos invadopódios. Atividade elevada desta tirosina parece ser essencial 

para a organização dos invadopódios tanto em células normais quanto 

transformadas (KELLEY et al., 2010; TARONE et al., 1985). A fosforilação de 

resíduos de tirosina exerce um papel fundamental para a formação dos 

invadopódios. Após integrinas serem ativadas, Src é fosforilado e é capaz de 

ativar/fosforilar outros substratos, como o Tks5. Tks5 é uma proteína adaptadora que 

contém um domínio N-terminal Phox (PX), seguido de 5 domínios SH3 sendo seu 

recrutamento facilitado pela ligação de seu domínio PX com fosfatidilinositol-3-4-

bifosfato (PtdIns(3,4)P2) ancorado no membrana. Em condições fisiológicas, 

encontram difuso pelo citoplasma, já em condições patológicas ancora-se a 

membrana e colocaliza-se com a cortactina (DESAI; MA; CHELLAIAH, 2008; 

FEKETE et al., 2013; OSER et al., 2009; YAMAGUCHI; OIKAWA, 2010). 

No final da década de 90, o grupo de Lock identificou a proteína Tks5 em 

células NIH-3T3 transformadas pelo vírus de Sarcoma de Rous. Verificaram que 

esta proteína era um substrato de Src e estava localizada nos podossomos dos 

fibroblastos (LOCK et al., 1998). Experimentos subsequentes avaliaram o papel de 

Tks5. Uma redução em sua expressão mostrou que a proteína era necessária para a 

formação dos podossomos, degradação da MEC e invasão através do Matrigel  

(SEALS et al., 2005). Tks5 mostrou-se essencial também na formação dos 

invadopódios em células tumorais, sendo encontrado em várias linhagens 

neoplásicas, como na próstata. Experimentos em vitro demonstram que o 

silenciamento da proteína diminuiu a capacidade invasiva de células de câncer de 

mama e não há a formação de invadopódios (BLOUW et al., 2008; SEALS et al., 

2005). Atualmente é investigado se Tks5 tem função no processamento proteolítico 

no microambiente tumoral. Tks5 não possui atividade catalítica intrínseca e 
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experimentos sugerem que o quinto domínio SH3 de Tks5 liga-se às 

metaloproteases transmembrana ADAMs 12, 15 e 19 para realizar a proteólise 

pericelular (ABRAM et al., 2003).  

Outro importante substrato de Src é Tks4. Sua descoberta se deu através dos 

estudos dos genes de Tks5, onde verificou-se uma sequência similar a Tks5. Tks4 é 

uma proteína adaptadora que possui um domínio N-terminal Phox (PX), com quatro 

domínios SH3. A diferença apresentada entre as duas proteínas é o sítio de 

fosforilação por Src e seus papéis temporais na formação dos invadopódios. Tks4 

também tem papel importante na formação dos invadopódios. Estudos mostram que 

a inibição de Tks4 resultaram numa falha formação dos invadopódios, sugerindo que 

a proteína tem relevância na dinâmica dos invadopódios, porém atue de forma um 

pouco tardia. A proteólise pericelular foi inibida, o que indica que Tks4 seja 

responsável pelo recrutamento de proteases, principalmente da MT1-MMP 

(BUSCHMAN et al., 2009; GIANNI et al., 2009). MT1-MMP tem papel crucial nos 

processos de invasão celular de linhagens com fenótipo invasivo, sendo acumulada 

na região dos invadopódios (OHUCHI et al., 1997; SABEH et al., 2004).  O diagrama 

a seguir mostra os domínios moleculares de Tks4 e 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2.4.1. Esquema ilustra a estrutura de Tks4 e Tks5 com seus domínios PX 

e SH3. PxxP representa os motivos prolina ao longo da molécula; pY e YEEI são os locais 

de fosforilação mediado por Src (COURTNEIDGE et al., 2005). 
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A localização de Tks5 na membrana é essencial no remodelamento do 

citoesqueleto para a formação dos invadopódios. Seu domínio N-terminal é capaz de 

se ligar a proteínas como N-WASp, cortactina, Nkc e Grb2 que estão ligadas com a 

reestruturação da actina (BURGER et al., 2014; COURTNEIDGE, 2012). Já o 

recrutamento Tks4 para a região do invadopódio é essencial para a estabilização de 

MT1-MMP (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). 

A formação dos invadopódios é dividida em três etapas: iniciação, montagem 

e maturação. No início do processo, há a interação com receptores de membrana 

tipo integrina que enviam sinais do microambiente para a modificação estrutural do 

citoesqueleto. Os invadopódios iniciam próximos às adesões focais (FAK). Estes 

estímulos promovem uma autofosforilação de FAK, que são fosforiladas no resíduo 

Tyr 397. FAK possui um domínio com grande afinidade por Src, e desencadeia sua 

ativação. A ativação de Src permite que seus substratos Tks4 e Tks5 sejam 

fosforilados e assim, p-Tks5 liga-se a PtdIns(3,4)P2 através do domínio PX, com 

posterior ancoragem na membrana. Na fase de montagem, tem-se a elongação da 

estrutura do invadopódios com o recrutamento e ativação de reguladores de actina 

pela p-Tks5, como Arp2/3, N-WASp e de cortactina. Atualmente, não é 

completamente conhecido o mecanismo por qual Tks5 e cortactina unem-se para a 

montagem dos invadopódios. Tks5 pode se ligar diretamente a proteínas chaves de 

regulação da actina, como Nck1, Nck2, N-WASp e Grb2, enquanto a cortactina 

associa-se a outras proteínas regulatórias como N-WASp e Arp2/3, formando 

complexos com a GTPase Cdc42. Sugere-se que estas proteínas regulatórias 

serviram como pontes de ligação entre Tks5 e cortactina (CRIMALDI; 

COURTNEIDGE; GIMONA, 2009; SHARMA et al., 2013). No processo de maturação 

há a atividade de degradação da MEC pelas metaloproteinases, principalmente 

MT1-MMP, tendo Tks4 papel essencial em sua estabilização (CLARK; WEAVER, 

2008; COURTNEIDGE et al., 2005; MURPHY; COURTNEIDGE, 2011).  O diagrama 

a seguir mostra as diferentes fases de formação dos invadopódios.  
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Diagrama 2.4.2 Representação das etapas de formação dos invadopódios e suas 

proteínas envolvidas (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). 

 

Há vários outros fatores que podem contribuir para a característica invasiva 

as células tumorais, como as espécies reativas de oxigênio (ROS). As espécies 

reativas de oxigênio (peróxidos e superóxidos), são produzidas nos processos 

metabólicos de células normais, como na fosforilação oxidativa das mitocôndrias ou 

pela ativação de membros da família NAPH oxidase (NOX), desempenhando um 

importante papel na manutenção da homeostasia celular. Porém, um aumento em 

sua produção proveniente do desequilíbrio celular como infecção, envelhecimento e 

mutações no DNA mitocondrial, acarreta em danos teciduais e modificações no 

DNA, como rearranjo de sequências de bases. E não apenas estes eventos são 

ocasionadas pelo desequilíbrio da produção de ROS. Atualmente, pesquisas 

mostram que ROS também estão envolvidas na mudança de vias de sinalização de 

processos celulares associados com transformação neoplásica e respostas 

proliferativas e apoptóticas (LAMBETH, 2007; NAKA et al., 2008). O estresse 

oxidativo foi relacionado com um aumento no risco de desenvolvimento do tumor de 

próstata. Estudos indicam que há uma elevada produção de ROS no epitélio 

prostático de pacientes acometidos pela neoplasia, quando comparados a tecidos de 

pacientes sadios (KUMAR et al., 2008).  

A ativação de NADPH oxidase é importante para a geração de espécies 

reativas de oxigênio. As nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) 

oxidases constituem um grupo de enzimas transmembrana que catalisam a 

transferência de elétrons através da membrana celular e estão presentes 
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principalmente nos fagócitos, mas também em células não fagocitárias como 

tireoide, colón e próstata (BABIOR, 1999; BEDARD; KRAUSE, 2007). São 

compostas por subunidades: duas proteínas transmembrana: p22phox e 

gp91phox/NOX2; as outras subunidades constituem-se de três proteínas citosólicas: 

p47phox, p67phox, p40phox e uma GTPase (Rac1 ou Rac2) (EL-BENNA et al., 

2008; GROEMPING & RITTINGER, 2010). A ativação celular por estímulos 

fisiológicos como bactérias e fungos, moléculas indutoras de quimiotaxia (anticorpos) 

ou agentes não fisiológicos, levam à fosforilação da proteína citoplasmática 

p47phox, levando todo o complexo citoplasmático a migrar para a membrana e se 

associar ao complexo NADPH oxidase. A agregação ao complexo NADPH oxidase 

permite o início da transferência eletrônica para o oxigênio molecular, gerando ânion 

superóxido e em seguida, espécies reativas de oxigênio (ROS) (BABIOR, 1999). 

Estudos sugerem que Tks5 tenha papel relevante na produção de ROS. 

Sabe-se que Tks5 possui um domínio PX seguido de 5 sequências SH3, assim 

como p47phox. Tks5 fosforilada pode então assumir o papel de p47phox, interagir e 

ativar NOX para a produção de ROS, promovendo o aumento da degradação da 

MEC e migração das células tumorais (BRIEGER et al., 2012; COURTNEIDGE, 

2012). Essa ativação, além de desencadear um desequilíbrio metabólico citado 

anteriormente, ROS podem também estimular a formação de invadopódios, 

secreção de metaloproteinases, ou até mesmo dirigir sinais para ativação de Src 

(D'AUTREAUX; TOLEDANO, 2007; WEAVER, 2009). 

Os invadopódios são capazes de promover a proteólise de constituintes da 

lâmina basal, como as lamininas  (KELLY et al., 1994). Dados de nosso laboratório 

mostram que o peptídeo C16 estimula a atividade de invadopódios em linhagem de 

carcinoma adenóide cístico e de carcinoma epidermóide oral (NASCIMENTO et al., 

2011; SIQUEIRA, 2014). No entanto, os efeitos dos peptídeos da laminina na 

dinâmica de formação de invadopódios em células de tumor de próstata ainda não 

foram observados. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Analisamos o papel do peptídeo bioativo C16, derivado da cadeia 1 da 

laminina, nos processos de migração, invasão e atividade de invadopódios em 

linhagens celulares derivadas de carcinoma prostático.  

1) Efeito de C16 na atividade de migração, invasão e atividade dos 

invadopódios em células de carcinoma prostático (DU145); 

2) Análise dos mecanismos envolvidos aos efeitos biológicos de C16, 

envolvendo o estudo de moléculas chaves relacionadas à formação 

dos invadopódios; bem como possível via de sinalização modulada 

pelo peptídeo. 

3) Verificar se C16 induz a formação de espécies reativas de oxigênio 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse trabalho não envolveu manipulação direta nem de seres humanos e 

nem de animais, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-ICB), parecer 

n° 536/12, de 08 de agosto de 2012. 

 

4.1 Peptídeos 

 

Peptídeo C16, derivado da cadeia 1 da laminina, foi sintetizado pela empresa 

EZ Biolab (Westfield, IN, USA), possuindo grau de pureza de 98% (RP-HPLC) e 

massa molecular confirmada por espectrometria de massa. Utilizamos também um 

peptídeo contendo os mesmos aminoácidos de C16 com sequência embaralhada 

(peptídeo “scrambled” – C16SX), que serviu como controle nos experimentos. 

As sequências de aminoácidos dos peptídeos C16 e C16SX, bem como a 

cadeia da laminina à qual pertencem estão listados na tabela abaixo: 

 

Tabela 4.1: Sequência de aminoácidos dos peptídeos C16 e C16SX. 

Peptídeo Sequência Sequência “scrambled” 

C16 KAFDITYVRLKF FKLRVYTIDFAK 

 

4.2 Linhagem celular 

 

Linhagem celular derivada de sítio metastático cerebral de células de 

carcinoma de próstata (DU145) foi gentilmente cedida pelo Prof. Hernandes Faustino 

de Carvalho (Instituto de Biologia - Universidade Estadual de Campinas Unicamp, 

Campinas, SP). Células foram cultivada em meio DMEM/F-12 (Sigma Chemical 

Corp., St Luis, MO, USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Células foram mantidas em frascos de 25 

cm2 a 37 °C, em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 
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4.3 Ensaio de Migração 

 

Com o intuito de analisar se o peptídeo da laminina estimula migração em 

células de tumor de próstata DU145, foi utilizado um sistema de câmaras de 

quimiotaxia bipartites de 10 poços (Neuro Probe Inc. Gaithersburg, MD, USA), 

separadas por membrana porosa de policarbonato (diâmetro dos poros = 8 µm). Os 

poços da câmara inferior foram preenchidos com peptídeo C16 diluídos em meio 

contendo 0,5% de SBF (20-500 µg/ml). Células DU145 foram ressuspendidas em 

meio sem soro (105/poço), colocadas na porção superior da câmara sobre 

membrana porosa. Como controles, utilizamos peptídeo “scrambled” diluído em meio 

com 0,5% de soro (20-500 µg/ml). Controles não peptídicos também foram 

utilizados. Dessa forma, poços da câmara inferior foram preenchidos por meio 

contendo 0,5% de SBF (controle negativo) ou por meio suplementado com 10% de 

SBF (controle positivo).  

A câmara foi então incubada por 16 horas a 37° C em estufa de CO2. Caso o 

peptídeo estimule a migração, as células passariam da câmara superior para a 

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

qual as células foram plaqueadas, foi delicadamente raspada para remoção das 

células que não migraram. Assim, restaram somente as células da face inferior da 

membrana. Essas células foram fixadas em paraformaldeído 4% e coradas com 

violeta cristal.  

O número de células em cada poço foi observado por meio da aquisição de 

imagens utilizando câmera digital acoplada ao microscópio, e contado em pelo 

menos 7 campos para cada grupo. Ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.4 Ensaio de Invasão 

 

Para avaliar se o peptídeo induz fenótipo invasivo das células DU145, foi 

utilizado o mesmo sistema de câmaras de quimiotaxia empregado nos ensaios de 

migração (NeuroProbe), com membrana porosa de policarbonato coberta por 

membrana basal reconstituída (Matrigel, Trevigen Inc, Gaithesburg, MD, USA - 14 

µg/ml). Células DU145 ressuspendidas em meio sem soro (1.5x105/poço) foram 

colocadas na porção superior da câmara. Os poços da câmara inferior foram 
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preenchidos com peptídeo C16 diluído em meio contendo 0,5% de SBF (20-500 

µg/ml). Como controles, utilizamos peptídeo “scrambled” diluído em meio contendo 

0,5% de SBF (20-500 µg/ml). Meio contendo 0,5% (controle negativo) ou 10% 

(controle positivo) de SBF foram utilizados como controles não peptídicos.  

A câmara foi incubada por 40 horas a 37 °C em estufa de CO2 para que 

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

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

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

restos de Matrigel e de células que não invadiram. Assim, restaram somente as 

células da face inferior da membrana. Os processos de limpeza da membrana, 

fixação, coloração e contagem das células que invadiram foram feitos usando-se o 

mesmo protocolo descrito para o ensaio de migração. Experimentos realizados em 

triplicata. 

 

4.5 Determinação de invadopódios em células DU145 tratadas pelo peptídeo 

C16 crescidas sobre substrato fluorescente 

 

4.5.1 Preparo do Substrato Fluorescente 

 

Substrato fluorescente foi obtido comercialmente (gelatina-FITC, Invitrogen - 

Life Technologies). Lamínulas de vidro (18x18 mm) foram cobertas com gelatina 

fluorescente, seguindo protocolo de Artym (ARTYM et al., 2006). Em resumo, 

lamínulas foram incubadas com solução de poli-l-lisina (Sigma) por 20 minutos à 

temperatura ambiente, lavadas em PBS e fixadas em glutaraldeído 0,5% por 15 

minutos. Em seguida, foram lavadas com PBS e invertidas sobre mistura de 8 partes 

de gelatina 0,2% (Sigma) e 1 parte de gelatina fluorescente por 10 minutos à 

temperatura ambiente. Após lavagem em PBS, lamínulas contendo gelatina 

fluorescente foram incubadas com borohidreto de sódio (5 mg/ml, Sigma) por 15 

minutos, para remoção de grupos reativos residuais presentes nos substratos 

 

4.5.2 Ensaio de Degradação em Substrato Fluorescente 

 

Para avaliar a capacidade do peptídeo C16 de estimular a atividade dos 

invadopódios, células DU145 (2x104-105) foram cultivadas sobre substrato de 
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gelatina fluorescente (FITC) em meio de cultura contendo 0,5% de SBF e mantidas 

em estufa de CO2 a 37 oC. Após período de adesão inicial (1-3 horas), essas células 

foram tratadas pelo peptídeo C16 (100 µg/ml) diluído em meio com 0,5% de SBF. 

Células tratadas por peptídeo “scrambled” C16SX (100 µg/ml) diluído em meio com 

0,5% de SBF serviram como controle. Para controles não peptídicos foram utilizados 

meio de cultura contendo 0,5% SBF (controle negativo) e meio contendo 10% SBF 

(controle positivo).  

Após 16 horas mantidas em estufa de CO2 a 37o C, amostras foram fixadas 

em paraformaldeído 4% em PBS por 10 minutos, permeabilizadas com Triton X-100 

0,5% (Sigma) em PSB por 5 minutos e bloqueadas com soro de cabra 10% 

(Kirkegaard & Perry Laboratories – KPL, Gaithersburg, MD, USA) por 1 hora.  Em 

seguida, as amostras foram submetidas à marcação para actina utilizando rodamina-

faloidina 568 (Invitrogen, Life Technologies – diluição 1:2000), com o intuito de 

delinear o contorno da célula e seus prolongamentos em direção ao substrato 

fluorescente. A montagem das lâminas foi realizada com ProLong Gold (Invitrogen - 

Life Technologies).  

 

4.5.3 Microscopia e Análise das Imagens 

 

Amostras foram examinadas, em microscópio de fluorescência Axiophot (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany), utilizando objetiva PlanApo 100x (Abertura numérica 

1.4).  Imagens das células e do substrato de gelatina foram adquiridas com o auxílio 

de câmera monocromática CCD digital, específica para amostras fluorescentes 

(CoolSNAP HQ2, Photometrics Inc, Tucson, AZ, USA). Para observar a extensão de 

invadopódios em direção ao substrato fluorescente, no mínimo 10 secções no eixo Z 

por campo da amostra foram obtidas, utilizando um acessório piezoelétrico (PIFOC, 

Physik Instrumente, Germany) acoplado à objetiva. O microscópio e demais 

equipamentos foram controlados em estação gráfica com o software Metamorph 

Premier 7.6 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Para cada amostra, foram 

adquiridas imagens de 15 campos escolhidos aleatoriamente.  

Invadopódios foram caracterizados como protrusões de actina sobrepostas a 

áreas de digestão (espaços escuros) presentes no substrato de gelatina 

fluorescente.  Mensurações das áreas de digestão foram realizadas utilizando o 

software de domínio público ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Empregando o 
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recurso de segmentação da imagem (“threshold”), o canal do substrato fluorescente 

foi processado separadamente, de maneira a ressaltar apenas os espaços escuros 

na matriz fluorescente. As áreas de degradação foram medidas e expressas em 

µm2, e os valores obtidos foram comparados graficamente. Experimentos realizados 

em triplicata. 

 

4.6 Estudo de proteínas relacionadas à formação de invadopódios em 

células DU145 tratadas pelo peptídeo C16 

 

4.6.1 Imunofluorescência 

 

Células DU145 (2x104-105) foram submetidas a ensaios de degradação de 

substrato fluorescente e tratadas com os peptídeos C16 e C16SX, conforme descrito 

anteriormente. Após 16 horas de incubação, células foram fixadas em 

paraformaldeído 4% em PBS por 10 minutos e permeabilizadas com Triton X-100 

0,05% (Sigma) em PBS por 5 minutos. Em seguida, foi realizado bloqueio de sítios 

inespecíficos com soro de cabra 10% (Kirkegaard & Perry Laboratories - KPL, 

Gaithersburg, MD, USA) por 1 hora. As amostras foram então incubadas com 

anticorpo contra Tks5 (Millipore, diluição 1:500) e com rodamina-faloidina 568 para 

marcação da actina (diluição 1:2000), incubadas com anticorpos contra MT1-MMP 

(R&D Systems, Minneapolis, MN, USA, diluição 1:200) e contra Tks4 (Millipore 

Corporation, MA, USA, diluição 1:500) ou contra Tks5 (Millipore, diluição 1:500) e 

cortactina conjugada com Alexa Fluor 555 (Upstate - Millipore, diluição 1:500) por 1 

hora à temperatura ambiente. Anticorpos primários foram revelados por anticorpos 

secundários apropriados conjugados a fluorocromo (Alexa Fluor, Invitrogen - Life 

Technologies). Montagem das lâminas foi realizada com ProLong Gold (Invitrogen - 

Life Technologies). As imagens foram obtidas igualmente como no ensaio de 

degradação. 

Nestes experimentos, utilizamos fluorocromos que permitiram clara distinção 

e contraste entre substrato e proteínas estudadas. Células foram crescidas sobre 

gelatina-FITC (verde), os anticorpos primários anti-Tks4 e anti-Tks5 foram revelados 

por secundário Alexa-633 ("Far Red", "pseudo-corado" em azul) e o anticorpo anti-

MT1-MMP foi revelado por Alexa-568 (vermelho).  
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A ferramenta Linescan, do software Metamorph, foi utilizada como recurso 

para melhor evidenciar a colocalização dos canais de marcações das proteínas 

celulares com as áreas de degradação. 

 

4.6.2 Immunoblot 

 

Immunoblot foi utilizado para verificar a expressão das proteínas relacionadas 

à formação de invadopódios em células DU145 tratadas ou não pelo 

peptídeo C16. Células foram cultivadas em placas de 6 poços em meio de cultura 

suplementado com 0,5% de SBF contendo o peptídeo C16 ou C16SX diluídos (20-

500 µg/ml). Meio contendo 0,5% (controle negativo) ou 10% (controle positivo) de 

SBF foram utilizados como controles não peptídicos. Células foram incubadas a 37 

°C em estufa contendo 5% de CO2 por 16 horas. Assim, as células foram lisadas em 

tampão RIPA contendo 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM de NaCl, 1% de Triton 

X-100, 0,1% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 2 mM de EDTA, 1% deoxicolato de 

sódio e coquetel de inibidores de protease e fosfatase (Sigma). Amostras foram 

então centrifugadas a 10.000 g por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante recolhido. 

Quantificação de proteínas foi realizada através do método BCA (Pierce-Thermo 

Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). 

Eletroforese foi realizada seguindo protocolo para SDS-PAGE. Amostras 

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

Tris pH 6.8, 15% mercaptoetanol, 30% glicerol, 0,01% azul de bromofenol) e 

carregadas em gel de poliacrilamida 10% (1.5 M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-

acrilamida, 10% persulfato de amônia e TEMED). Após eletroforese, proteínas foram 

transferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham–GE Healthcare, 

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

desnatado de diluído em 0,05% Tween-20 em TBS (TTBS). A membrana foi então 

incubada com os anticorpos primários contra as proteínas de interesse; Tks4 

(Millipore Corporation, MA, USA, diluição 1:1000), Tks5 (Santa Cruz Biotechnology 

Inc., CA, USA, diluição 1:500), MT1-MMP (Millipore, diluição 1:1000), cortactina - 

fosfo Tir 466 (Santa Cruz, diluição 1:1.000), cortactina (Santa Cruz, diluição 1:1.000), 

que foram então detectados por anticorpos secundários conjugados com peroxidase 

(Amersham-GE Healthcare). Protocolo de quimioluminescência (ECL kit, Amersham-

GE Healthcare) foi utilizado para revelar a reação utilizando o sistema de aquisição 
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MF-Chemibis 3.2 (DNR Bio-Image Systems, Jerusalém, ISR) ou filmes radiográficos. 

Para garantir que a mesma quantidade de proteína foi carregada nos géis, a 

membrana foi “stripped” e remarcada para β-actina (Sigma Chemical Co, St Louis, 

MO, USA). 

 

4.6.3 Imunoprecipitação 

 

Para avaliar se o peptídeo C16 influenciaria a fosforilação de Tks5, células 

DU145 (2x107) foram cultivadas em placas de 6 poços em meio contendo 10% SBF. 

No dia seguinte, meio completo foi substituído por meio sem soro e células foram 

mantidas nestas condições por 24 horas. A seguir, células foram incubadas com os 

peptídeos C16 ou C16SX (20-500 µg/ml) diluídos em meio contendo 0,5% SBF a 37° 

C em estufa contendo 5% de CO2, por 16 horas. Como controles não peptídicos, as 

células foram incubadas em meio de cultura contendo 0,5% de SBF (controle 

negativo) ou 10% de SBF (controle positivo). 

Células foram lisadas em tampão RIPA contendo 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 

150 mM de NaCl, 1% de Triton X-100, 0,1% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 2 mM 

de EDTA, 1% deoxicolato de sódio e coquetel de inibidores de protease e fosfatase 

(Sigma). Amostras foram centrifugadas a 10.000 g a 4ºC, sobrenadantes recolhidos 

e incubados com proteína G-agarose (GE Healthcare) a 4 °C para "pre-clearing". 

Após 2 horas, foram centrifugadas novamente a 10.000 g a 4 ºC, sobrenadantes 

recolhidos e incubados com 1 µg de anticorpo contra Tks5 (Santa Cruz) ou 1 µg IgG 

de coelho para controle a 4 °C overnight. Após o período, adicionou-se beads 

proteína G (GE Healthcare) durante 4 horas a 4 °C para conjugação com o anticorpo 

de interesse, no caso Tks5. Amostras foram então lavadas três vezes com tampão 

de lise RIPA; entre cada lavagem foram centrifugadas a 10.000g a 4 °C e o 

sobrenadante descartado. Finalizada a lavagem, foram resuspendidas em 50 µL de 

tampão de lise RIPA, fervidas por 3 minutos a 100 °C e logo centrifugadas a 10.000g 

para separação dos beads. O sobrenadante foi recolhido e acrescentou-se 10 µL de 

tampão de amostra para Immublot. Eletroforese realizada segundo o protocolo SDS-

PAGE. Após eletroforese, proteínas foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose (Amersham-GE Healthcare), que posteriormente foram bloqueadas 

com 5% de BSA diluído em 0,05% Tween-20 em TBS (TTBS). A membrana foi então 

incubada com os anticorpos primários contra as proteínas de interesse; Tks5 (Santa 



49 

 

 

Cruz Biotechnology, diluição 1:500) e p-Tyr clone 4G10 (Millipore, diluição 1:1000) 

que foram detectados por anticorpos secundários conjugados com peroxidase 

(Amersham-GE Healthcare). Protocolo de quimioluminescência (ECL kit, Amersham) 

foi utilizado para revelar a reação utilizando o sistema de aquisição MF-Chemibis 3.2 

(DNR Bio-Image Systems, Jerusalém, ISR). 

 

4.7 Via de sinalização relacionada aos efeitos de C16 

 

Para analisar se a via de sinalização Src estaria relacionada aos efeitos 

gerados pelo peptídeo C16, células DU145 foram cultivadas em placas de 6 poços 

em meio contendo 10% SBF. No dia seguinte, meio completo foi substituído por 

meio sem soro e células foram mantidas nestas condições por 24 horas. A seguir, 

amostras foram incubadas com C16 ou C16SX (100 µg/ml) diluídos em meio 

contendo 0,5% SBF em diferentes intervalos de tempo (2-20 minutos), e submetidas 

a experimentos de immunoblot, conforme descrito anteriormente. Membranas foram 

incubadas com os anticorpos primários contra Src (Cell Signaling, diluição 1:1000), 

p-Src (Tir-416, Cell Signaling, diluição 1:1000). A influência de C16 sobre as vias de 

sinalização foi analisada a partir da observação dos níveis de fosforilação de Src (p-

Src, Tir-416), comparada à expressão de Src. -actina foi usada como controle de 

carregamento. 

 

4.8 Peptídeo C16 e produção de espécies reativas de oxigênio 

 

4.8.1 Mensuração da intensidade de fluorescência 

 

Para analisar a modulação de espécies reativas de oxigênio pelo peptídeo 

C16, células DU145 (2x104) foram cultivadas sobre lamínulas de vidro em meio 

contendo 0,5% de SBF e, após período de adesão inicial (1-3 horas), foram tratadas 

pelo peptídeo C16 (100 µg/ml) ou C16SX (100 µg/ml) diluídos em meio contendo 

0,5% SBF e mantidas a 37 °C em estufa contendo 5% de CO2. Utilizamos também 

controles não peptídicos positivos (meio contendo 10% de SBF) e negativos (meio 

com 0,5% de SBF).  

Após 24 horas, células foram delicadamente lavadas com PBS, e incubadas 

com 2µL da solução de CellRox Deep Red (Life Technologies) e 1 µM Hoechst 
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33342 (Molecular Probes, Life Technologies), para marcação de núcleo, por 30 

minutos a 37° C protegidos da luz. 

A montagem das lâminas foi feita com PBS aquecido a 37° C e amostras 

foram imediatamente examinadas em microscópio de fluorescência Axiophot 

(Carl Zeiss), utilizando objetiva PlanApo de 63x ou 100x e adquiridas no 

comprimento de onda DAPI e Cy5.  Um total de 15 campos aleatórios foram 

fotografados. Emissão de fluorescência ROS foi analisada através do software 

público ImageJ, utilizando-se do plugin Color Profile, onde os canais foram 

processados separadamente, de maneira a ressaltar apenas a marcação de ROS. 

 

4.8.2 Citometria de Fluxo 

 

Afim de melhor averiguar a modulação das espécies reativas de oxigênio pelo 

peptídeo C16, experimento de Citometria de Fluxo foi realizado. Para isso, células 

DU145 (2x105) foram cultivadas em placas de 6 poços em meio de cultura 0,5% de 

SBF e, após período de adesão inicial (1-3 horas), foram tratadas pelo peptídeo C16 

(100 µg/ml) ou C16SX (100 µg/ml) diluídos em meio contando 0,5% SBF e mantidas 

a 37 °C em estufa contendo 5% de CO2. Meio contendo 0,5% (controle negativo) ou 

10% (controle positivo) SBF foram utilizados como controles não peptídicos.  

Após 16 horas, células foram removidas das placas por PBS-EDTA 0.5mM, 

centrifugadas a 13.000 rpm a 18 ºC por 20 segundos e o sobrenadante descartado. 

Células foram ressuspendidas em 1mL de meio de cultura sem soro contendo 2 µL 

do kit comercial CellRox Deep Red (Invitrogen - Life Technologies, concentração 

final de 5 µM) e incubadas a 37 °C em estufa contendo 5% de CO2, por 40 minutos, 

protegidas da luz. Posteriormente, células foram centrifugadas a 13.000 rpm a 18 ºC 

por 20 segundos e resuspendidas em 400 µL de PBS-BSA 0,5% contendo 2% de 

paraformaldeído e logo analisadas no Citômetro de Fluxo Facs Calibur (Beckton 

Dickinson and Co., EUA), com leitura para 20.000 eventos. Experimento realizado 

em triplicata. 
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4.9 Análise Estatística 

 

Dados obtidos a partir dos experimentos foram analisados usando o software 

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

Student foi utilizado para avaliar diferenças entre dois grupos. Diferenças entre três 

ou mais grupos foram estimadas através de análise de variância (ANOVA), seguido 

por teste de comparações múltiplas de Bonferroni. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Peptídeo C16 estimula atividades migratória e invasiva de células 
derivadas de carcinoma de próstata 
 

Analisamos os processos de migração celular in vitro, utilizando o sistema de 

câmaras bipartite separadas por membrana porosa. Após o período de 16 horas, 

observamos que o peptídeo estimulou aumento da taxa de migração das células 

DU145 de maneira dose-dependente. Contagem do número células/poço 

demonstrou que o índice de migração foi até quatro vezes maior nas amostras 

quando comparadas com as células tratadas com C16SX (Figura 1A). Para os 

ensaios de invasão, utilizamos o mesmo sistema de câmaras bipartites, porém a 

membrana porosa foi coberta com Matrigel, a fim de mimetizar a barreira pela qual a 

célula tumoral atravessa em seu processo metastático. Após o período de 40 horas, 

observamos que a taxa de invasão das células DU145 também se deu de maneira 

dose-dependente. Quando as amostras tratadas com peptídeo C16 foram 

comparadas com as amostras tratadas com peptídeo controle C16SX, notou-se um 

aumento de até quatro vezes na taxa de invasão sendo significativamente estatístico 

em todas as concentrações (Figura 1B). Em relação aos controles não peptídicos, os 

índices de migração e invasão estimulados por C16 foram maiores que o observado 

nos grupos tratados com 0,5% SBF (controle negativo) (Figuras 1A e 2B, linhas 

horizontais). 

Ensaios de migração e invasão foram realizados pelo menos três vezes, com 

resultados semelhantes. 

 

5.2 Peptídeo C16 estimula atividade de invadopódios e a expressão de Tks5 
em células DU145. Via Src pode estar relacionada aos eventos 
 

Tendo em vista que o peptídeo C16 estimulou o aumento das taxas de 

migração e invasão de células DU145, avaliamos a seguir a sua participação na 

formação de invadopódios utilizando ensaios de degradação em gelatina 

fluorescente. Nesse ensaio, a formação de invadopódios foi representada pelos 

pontos escuros (áreas de digestão) na matriz de gelatina fluorescente (Figura 2A, 

painel superior). Células DU145 tratadas pelo peptídeo C16 mostraram 

colocalização de actina e Tks5 nas zonas de digestão do substrato (Figura 2A, 
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painel superior). Essa colocalização foi particularmente evidenciada pela ferramenta 

Linescan (Figura 2A, asterisco no gráfico do painel superior). O gráfico gerado pelo 

Linescan mostrou picos superpostos dos canais azul e vermelho em contraste à 

depressão do canal verde, que representa a área de digestão da gelatina. Células 

tratadas com peptídeo controle C16SX apresentaram discretos focos de digestão 

(Figura 2A, painel inferior).  

Mensurações das áreas de digestão de amostras tratadas com C16 na 

concentração de 100 µg/ml demonstraram que, em células DU145, a atividade de 

invadopódios foi cerca de três vezes maior quando comparada ao controle C16SX 

(Figura 2A, gráfico). Em relação aos controles não peptídicos, a atividade de 

invadopódios induzida por C16 foi maior que a do controle negativo (Figura 2A, linha 

horizontal no gráfico). 

Estímulos do microambiente tumoral, como o peptídeo C16, promovem a 

formação de invadopódios através da ativação de vias que sinalizam para a 

mudança conformacional do citoesqueleto (SIQUEIRA, 2014). A via Src é 

relacionada com a regulação da atividade e com a expressão de proteínas chaves 

dos invadopódios (GUARINO, 2010). Verificamos então se o peptídeo C16 seria 

capaz de estimular a ativação da via de sinalização relacionada à Src, avaliando os 

níveis de fosforilação desta proteína. Resultados de immunoblot mostraram que C16 

estimula a fosforilação de Src em células DU145. O aumento na fosforilação de Src 

(Tir-416) foi observado cerca de 2 minutos após o tratamento com C16. Taxas 

significativas de fosforilação de Src foram mantidas por até 20 minutos em células 

tratadas com C16, o que não foi observado em amostras tratadas com C16SX 

(Figura 2B). Não foram observadas alterações significativas nos níveis de 

fosforilação de Src em intervalos de tempos maiores (dados não ilustrados). 

 

5.3 Peptídeo C16 estimula a expressão de MT1-MMP e Tks4 

 

Na dinâmica dos invadopódios, Tks4 exerce um papel crucial para regular a 

principal metaloprotease presente nos invadopódios, a MT1-MMP (MURPHY; 

COURTNEIDGE, 2011). Diante desses dados, resolvemos analisar a distribuição 

celular e níveis de expressão de Tks4 e MT1-MMP em células DU145. Amostras de 

células tratadas com peptídeo C16 foram submetidas a ensaio de degradação e 

então duplamente marcadas para Tks4 e MT1-MMP. Tks4 apresentou tendência de 



54 

 

 

se concentrar na porção central das células (Figura 3A, painel superior). Por sua 

vez, MT1-MMP encontrou-se amplamente distribuída em células DU145 (Figura 3A, 

painel superior). Linescan mostrou focos de colocalização entre MT1-MMP e Tks4 

nas áreas de digestão da matriz de gelatina (Figura 3A, asterisco no gráfico do 

painel superior). Nas amostras tratadas por C16SX não foram observadas áreas 

relevantes de digestão da matriz nem de colocalização entre Tks4 e MT1-MMP 

(Figura 3A, painel inferior).  

Resultados de immunoblot permitiram-nos avaliar melhor os níveis de Tks4 e 

MT1-MMP nas células tumorais. Para este experimento, células foram tratadas com 

o peptídeo de interesse em diferentes concentrações por 16 horas. Em células 

DU145, C16 aumentou os níveis de Tks4 e MT1-MMP em todas as concentrações 

utilizadas, quando comparado ao peptídeo controle C16SX. No entanto, esse 

aumento não foi dose-dependente (Figura 3B).  

 

5.4 Peptídeo C16 estimula a expressão de cortactina e Tks5 

 

No processo de invasão, sabe-se que Tks5 auxilia no recrutamento de 

cortactina para a região dos invadopódios (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). 

Assim, resolvemos analisar a distribuição celular e níveis de expressão de Tks5 e 

cortactina em células DU145. Células tratadas com peptídeo C16 foram submetidas 

a ensaio de degradação e posteriormente duplamente marcadas para Tks5 e 

cortactina. Células DU145 tratadas com C16 exibiram Tks5 e cortactina difusos pelo 

citoplasma (Figura 4A, painel superior). Colocalização de cortactina e Tks5 foi 

observada em focos de digestão da matriz de gelatina (Figura 4A, painel superior), 

conforme mostrado na análise por Linescan (Figura 4A, asterisco no gráfico do 

painel superior)  

Células DU145 tratadas pelo peptídeo controle C16SX exibiram distribuição 

de Tks5 nas porções centrais, enquanto que cortactina predominava nos domínios 

periféricos do citoplasma (Figura 4A, painel inferior). Nas amostras tratadas por 

C16SX não foram observadas áreas relevantes de digestão da matriz nem de 

colocalização de cortactina e Tks5. 

Resultados de immunoblot permitiram-nos avaliar melhor os níveis de Tks5 e 

cortactina nas células tumorais. Para este experimento, células foram tratadas com o 
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peptídeo de interesse em diferentes concentrações por 16 horas. Em células DU145, 

C16 aumentou os níveis de cortactina e Tks5 em todas as concentrações utilizadas, 

quando comparado ao peptídeo controle C16SX.  No entanto, esse aumento não foi 

dose-dependente (Figura 4B painel à esquerda). 

Sabendo que a fosforilação dos resíduos de tirosina Tks5 é um importante 

evento para a formação dos invadopódios, observamos o efeito de C16 sobre 

fosforilação dessa molécula. Amostras tratadas com o peptídeo C16 por 16 horas, 

foram imunoprecipitadas com o anticorpo contra Tks5 e posteriormente submetidas 

à immunoblot para marcação com anticorpo contra p-Tir (clone 4G10). Observamos 

que houve um aumento da marcação para Tirosina fosforilada no tratamento com 

C16 na concentração de 100 µg/ml, o que não ocorreu nas demais concentrações 

(Figura 4B, painel à direita). 

 

5.5 C16 modula a formação de espécies reativas de oxigênio em derivadas 
de carcinoma prostático 
 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) contribuem para a formação de 

invadopódios, que resulta em um fenótipo tumoral ainda mais invasivo (WEAVER, 

2009). Para avaliarmos os efeitos de C16 sobre a geração de espécies reativas, 

células DU145 foram plaqueadas em lamínulas e tratadas com o peptídeo por 16 

horas. Utilizando-se o kit comercial CellRox Deep Red (Invitrogen), pudemos avaliar 

a emissão de fluorescência de ROS que foi produzido. As células foram fotografadas 

(Figuras 5A e B) e a mensuração da fluorescência foi realizada através do plugin 

Color Profile, do software ImageJ. Observamos que houve um aumento significativo 

das espécies reativas de oxigênio em até duas vezes comparado ao peptídeo 

controle (Figura 5C).  Isso sugere que o peptídeo modulou a produção de ROS. Com 

o intuito de confirmar os resultados, adicionalmente avaliamos a modulação das 

espécies reativas de oxigênio por citometria de Fluxo. Células foram tratadas com o 

peptídeo C16 por 16, ressuspendidas, marcadas por CellRox Deep Red (Invitrogen), 

e analisadas no citômetro Facs Calibur. Os resultados foram complementares aos 

anteriores, comprovando a ação do peptídeo na geração de ROS (Figura 5D). 

Amostras tratadas com controle C16SX exibiram uma menor produção de ROS em 

ambos experimentos.  
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Figura 5.1 

 

Peptídeo C16 estimula as atividades migratória e invasiva de células DU145. 

Nos ensaios de migração e invasão, contagem do número de células/poço revela 

que C16 induz migração e invasão de células DU145 comparado ao controle C16SX 

(A e B).  Os fenômenos são dose-dependente. Asteriscos em A e B indicam 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos C16 e C16SX (p<0,05). 

Linhas horizontais representam média das taxas de migração e invasão dos grupos 

controles não peptídicos positivo (10% SBF) e negativo (0,5% SBF). Resultados 

representam média ± erro da média de três experimentos. 
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Figura 5.2 

 
C16 estimula a atividade de invadopódios e a expressão de Tks5 em células 
DU145. Via Src pode estar relacionada com os eventos. Ensaios de degradação 
de substrato fluorescente (A). Nesse ensaio, a formação de invadopódios é 
representada pelos pontos escuros (áreas de digestão) na matriz de gelatina 
fluorescente (A, painel superior). Células DU145 tratadas pelo peptídeo C16 
mostram colocalização de actina e Tks5 nas zonas de digestão do substrato, 
evidenciada pela ferramenta Linescan (A, asterisco no gráfico do painel superior).  O 
gráfico gerado pelo Linescan mostra picos superpostos dos canais azul e vermelho 
em contraste à depressão do canal verde, que representa a área de digestão da 
gelatina. Células tratadas com peptídeo controle C16SX apresentam discretos focos 
de digestão (A, painel inferior). Immunoblot demonstra que C16 estimula a 
fosforilação de Src (B) após dois minutos de tratamento. Escalas em A: 10 m. 
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Figura 5.3 

 
O peptídeo C16 estimula a expressão de Tks4 e MT1-MMP de células DU145. 
Tks4 apresenta tendência de se concentrar na porção central das células (A, painel 
superior). Por sua vez, MT1-MMP encontra-se amplamente distribuída em células 
DU145 (A, painel superior) (A). Colocalização de MT1-MMP e Tks4 é evidenciada 
nos painéis de sobreposição e no Linescan (asterisco no gráfico do painel superior). 
Nas amostras tratadas por C16SX não são observadas áreas relevantes de digestão 
da matriz nem de colocalização entre Tks4 e MT1-MMP (A, painel inferior). 
Immunoblot revela que C16 estimula a expressão de MT1-MMP e de Tks4, 
comparados a C16SX (B). Esse aumento não é dose-dependente. Escalas em A: 10 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 

 



62 

 

 

Figura 5.4 

 
O peptídeo C16 estimula a expressão de cortactina e Tks5. Células DU145 
tratadas com C16 exibem Tks5 e cortactina difusos pelo citoplasma (A, painel 
superior). Colocalização de cortactina e Tks5 é observada em focos de digestão da 
matriz de gelatina, conforme mostrado na análise por Linescan (A, asterisco no 
gráfico do painel superior). Células DU145 tratadas pelo peptídeo controle C16SX 
apresentam distribuição de Tks5 nas porções centrais, enquanto que cortactina 
predomina nos domínios periféricos do citoplasma (A, painel inferior). Nas amostras 
tratadas por C16SX não exibem áreas relevantes de digestão da matriz nem de 
colocalização de cortactina e Tks5. (A, painel inferior). Immunoblot revela que C16 
estimula a expressão de Tks5 e cortactina (B, painel à esquerda), bem com a 
fosforilação de resíduos de tirosina de Tks5 (B, painel à direita). Escalas em A: 10 
m. 
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Figura 5.5 

 

O peptídeo C16 modula a produção de espécies reativas de oxigênio em 

células DU145. Células tratadas com peptídeo C16 exibem pronunciada marcação 

de fluorescência para ROS quando comparadas ao grupo de células tratado com 

C16SX (A e B). Mensuração da intensidade de fluorescência nos mostra que há um 

aumento em até duas vezes da produção de ROS (C). Asteriscos em A e B indicam 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos C16 e C16SX (p<0,05). 

Linhas horizontais representam média da intensidade de fluorescência o dos grupos 

controles não peptídicos positivo (10% SBF) e negativo (0,5% SBF) (C). Resultados 

representam média ± erro da média de três experimentos. Citometria de fluxo 

confirma esse resultado, revelando aumento na geração de ROS no grupo tratado 

com C16 (D). Escalas: 10 m. 
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6. DISCUSSÃO 

Demonstramos neste trabalho, que o peptídeo C16, derivado da cadeia 1 da 

laminina, estimula migração, invasão, bem como a atividade de invadopódios em 

linhagem celular derivada de carcinoma prostático (DU145). C16 promoveu aumento 

das áreas de degradação relacionadas à atividade de invadopódios e estimulou a 

expressão de Tks4, Tks5, cortactina e MT1-MMP, que são proteínas marcadoras de 

invadopódios. Buscamos também elucidar possíveis mecanismos regulatórios 

envolvidos nos efeitos mediados por C16 em células DU145. Verificamos que este 

peptídeo promove a fosforilação/ativação da via de sinalização Src. Adicionalmente, 

observamos que C16 modulou geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas 

células tumorais da próstata. Nosso grupo já havia investigado os efeitos desse 

peptídeo em outra linhagens tumorais (NASCIMENTO et al., 2011; SIQUEIRA, 

2014). Para nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho mostrando que o 

peptídeo C16, derivado da laminina, regula migração, invasão, invadopódios e suas 

moléculas-chave, bem como geração de espécies reativas de oxigênio em células 

tumorais prostáticas 

Sabe-se que o microambiente circundante do tumor está relacionado com o 

seu comportamento biológico (ZENG et al., 2013). Durante a invasão tumoral, as 

células neoplásicas penetram a parede dos vasos sanguíneos e linfáticos, rompem a 

membrana basal e atravessam para o lúmen do vaso para disseminar e formar 

metástase em órgãos distantes do sítio primário de desenvolvimento (FIDLER, 

2003). A disseminação tumoral envolve interações das células neoplásicas com 

componentes da MEC, onde as moléculas da matriz podem regulam as funções 

células tumorais a medida que elas cruzam a membrana basal e o estroma 

intersticial (COMOGLIO; TRUSOLINO, 2005). 

 A matriz extracelular (MEC) é composta por grande variedade de moléculas 

estruturais, como colágenos, glicoproteínas não colágenas e proteoglicanos, que 

desempenham um papel crucial na regulação do comportamento das células com 

que faz contato, influenciando seu desenvolvimento, crescimento, sobrevivência, 

migração, forma e função (MINER; YURCHENCO, 2004a; YURCHENCO; O'REAR, 

1994). 

A lâmina basal, uma fina camada de MEC especializada, é produzida por 

células na interface epitélio-tecido conjuntivo e não atua apenas como suporte para 
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as células, mas também como fonte de citocinas, fatores de crescimento e tem 

participação ativa em funções celulares como morfogênese tecidual, adesão, 

migração, crescimento e diferenciação celulares (AUMAILLEY et al., 2005; 

COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; YURCHENCO et al., 2004). 

Moléculas que compõe a membrana basal e a matriz extracelular apresentam 

em sua estrutura íntegra sítios escondidos que em condições fisiológicas, não estão 

expostos. Estes sítios possuem funções biológicas e geralmente são expostos 

através da proteólise, dando origem a fragmentos e peptídeos bioativos (MOTT; 

WERB, 2004; SCHENK; QUARANTA, 2003). Durante o processo de metástase, 

sabe-se que as células tumorais utilizam-se de enzimas proteolíticas para quebra da 

membrana basal para invasão. Neste evento, as células tumorais ficam expostas 

aos componentes da MEC, bem como aos peptídeos bioativos derivados, que 

regulam funções celulares (SIQUEIRA et al., 2010; WILSON et al., 1999). 

Dentre as proteínas da membrana basal, a laminina possui múltiplos sítios 

crípticos relacionados com diferentes atividades biológicas incluindo adesão, 

migração, diferenciação, angiogênese e secreção de proteases (FREITAS; JAEGER, 

2002; FREITAS et al., 2004; GRANT et al., 1992). A proeminente expressão de 

laminina na membrana basal pode influenciar a invasão tumoral, especialmente 

quando há seu rompimento, onde peptídeos com atividades biológicas podem ser 

liberados (AUMAILLEY et al., 2005; GIVANT-HORWITZ; DAVIDSON; REICH, 2005).  

Nosso laboratório já demonstrou que o C16, um dos peptídeos derivados da 

proteólise da laminina-111, regula migração, invasão e secreção de proteases em 

células derivadas de carcinoma adenóide cístico (FREITAS; JAEGER, 2002; GAMA-

DE-SOUZA et al., 2008). 

O peptídeo C16 (KAFDITYVRLKF) utilizado em nossos experimentos é 

derivado da laminina-111, localizado no braço curto da cadeia 1, no primeiro 

domínio globular (KURATOMI et al., 2002; NOMIZU et al., 1997). A cadeia 1 está 

presente na maioria das isoformas de laminina, exceto a 332 (antiga laminina 5) 

(COLOGNATO; YURCHENCO, 2000; NOMIZU et al., 1997). Em tumores de próstata 

de alta agressividade, há uma proeminente expressão de laminina-511 (antiga 

laminina 10), que contém a cadeia 1 (STEWART; COOPER; SIKES, 2004). Os 

estudos nos induzem a concluir que no processo de invasão tumoral prostático, tem-

se a proteólise da laminina e liberação de peptídeos bioativos, como o C16. Os 
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eventos que promovem o crescimento do tumor, como a adesão celular e 

diferenciação, a angiogênese, a migração e a secreção de MMP em células de 

melanoma foram relacionados com o peptídeo C16 (KURATOMI et al., 2002; 

NOMIZU et al., 1997; PONCE; KLEINMAN, 2003; PONCE; NOMIZU; KLEINMAN, 

2001). Sendo este trabalho o primeiro registro da interação do peptídeo C16 com 

células tumorais prostáticas, resolvemos investigar então se este peptídeo exerce 

algum papel na biologia tumoral da linhagem estudada. Observamos que o 

tratamento com o peptídeo C16 estimulou a migração e o fenótipo invasivo de 

células de câncer de próstata de maneira dose-dependente, demonstrando que este 

peptídeo pode induzir mecanismos relacionados com a progressão de células 

tumorais prostáticas. 

Em quase todos os estágios de disseminação do tumor, a reorganização do 

citoesqueleto de actina se faz necessário para o comportamento das células 

invasivas, como a perda do contato célula-célula, aumento da mobilidade celular e a 

formação de protrusões de membrana (NURNBERG; KITZING; GROSSE, 2011). 

Essas protrusões são chamadas de invadopódios e estão presentes em células 

tumorais invasivas. São estruturas dinâmicas, ricas em actina circundadas por 

proteínas adesivas e estruturais, que formam-se ventralmente nas células e se 

estendem verticalmente para a MEC (COURTNEIDGE, 2012; GIMONA et al., 2008; 

LINDER, 2007).  Eles distinguem-se de outras estruturas de adesão celular devido à 

sua associação com atividade proteolítica e polimerização da actina (MURPHY; 

COURTNEIDGE, 2011). 

Os invadopódios já foram identificados em linhagem celular derivadas de 

melanoma, carcinoma de mama e carcinoma adenóide cístico (CLARK et al., 2007; 

NASCIMENTO et al., 2011). Ensaios para detectar a atividade dos invadopódios in 

vitro envolvem o cultivo de células sobre lamínulas cobertas com substratos 

fluorescentes de gelatina (colágeno denaturado), ou derivados de proteínas da MEC 

(como fibronectina) (ARTYM et al., 2006). Por meio deste ensaio, verificamos que 

C16 induziu a atividade de invadopódios em células DU145. Além deste ensaio, 

através da ferramenta Linescan, pode-se melhor visualizar a intensidade da 

fluorescência emitida pelas amostras, onde nas áreas de degradação há um 

aumento significativo da fluorescência do canal marcado para actina e uma grande 

diminuição de fluorescência do canal marcado para a gelatina. Estes resultados nos 
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mostram o acúmulo da actina nas áreas focais de degradação, em contraste à 

proteólise da gelatina.  

Estímulos extracelulares como peptídeos da laminina e outros componentes 

da MEC, podem promover a ativação de moléculas associadas aos invadopódios por 

meio de vias de sinalização celular (NASCIMENTO et al., 2011; SIQUEIRA et al., 

2010). Src quinase participa de uma variedade de funções celulares como 

proliferação celular, migração e invasão e está superexpresso nos cânceres de 

próstata de estágio mais avançado (BURGER et al., 2014; GUARINO, 2010).  Essa 

molécula também está envolvida em diferentes eventos relacionados à formação de 

invadopódios (DESTAING et al., 2008; KELLEY et al., 2010). Demonstramos neste 

trabalho que C16 estimula a fosforilação do resíduo de tirosina 416 de Src em 

células DU145 após poucos minutos de tratamento. A fosforilação da tirosina 416 

permite o acesso de Src aos seus substratos.  Entre esses substratos destacamos 

Tks4 e Tks5, envolvidos na formação dos invadopódios (COURTNEIDGE et al., 

2005). 

Proteínas ligantes e nucleadoras de actina, ativadores de polimerização, 

quinases e pequenas GTPases regulam a maquinaria dos invadopódios (GIMONA et 

al., 2008). As moléculas chaves do processo de formação dos invadopódios são 

Tks4, Tks5, cortactina e MT1-MMP (AYALA et al., 2009; BUCCIONE; CALDIERI; 

AYALA, 2009; CLARK et al., 2007; CRIMALDI; COURTNEIDGE; GIMONA, 2009). 

A MT1-MMP é uma metaloprotease (MMP) de membrana que está envolvida 

com a degradação da MEC, exercendo essa atividade nos invadopódios (ARTYM et 

al., 2006). Possui papel dominante na migração e invasão de células metastáticas e 

sua localização em invadopódios é um fator essencial para a maturação das 

estruturas (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011; SABEH et al., 2009). Além disso, 

MT1-MMP possui papel importante na quebra estrutural do colágeno no processo de 

invasão de células tumorais, bem como participa da clivagem das lamininas-111 e -

511, que são formadas pela cadeia 1 da laminina (BAIR et al., 2005; OHUCHI et al., 

1997). Sabe-se que Tks4 é responsável pela regulação e secreção de MT1-MMP 

nos invadopódios. Estudos mostram que a inibição de Tks4 permite a formação dos 

invadopódios, porém não há o acúmulo de MT1-MMP nas estruturas e 

consequentemente, não há proteólise local da MEC. 

Partindo do pressuposto que MT1-MMP participa da proteólise controlada da 

matriz extracelular, poderíamos especular que essa enzima geraria fragmentos da 
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laminina-111 contendo o peptídeo C16.  Adicionalmente, Tks4 é determinante para 

função de MT1-MMP nos invadopódios.  Dessa forma, resolvemos avaliar se C16 

promove o aumento da expressão de MT1-MMP e de Tks4 em células DU145. 

Através de immnunoblot de células DU145 tratadas com o peptídeo C16, verificamos 

que a expressão de Tks4 e MT1-MMP aumentou a partir do tratamento com o 

peptídeo na concentração de 100 µg/ml.  No entanto, doses maiores do peptídeo 

não resultaram no aumento da expressão de Tks4 e MT1-MMP. 

O resultado de expressão protéica de Tks4 induzido por C16 foi diferente do 

efeito dose-dependente do peptídeo na migração e invasão de células DU145.  

Tomando nossos resultados em conjunto, podemos inferir que há uma concentração 

ideal (100 µg/ml) para saturação dos receptores, que sinalizam posteriormente para 

promover a síntese de Tks4 e MT1-MMP.  Podemos especular que C16 inicialmente 

induziria aumento da expressão dessas proteínas formadoras dos invadopódios até 

atingir estabilidade no seu nível de expressão. Doses maiores que 100 µg/ml 

poderiam induzir redistribuição de Tks4 e MT1-MMP para diferentes locais da 

membrana. Isso resultaria em aumento da formação de invadopódios e invasão 

celular, independente da síntese de Tks4 e MT1-MMP.  

Além da expressão protéica, verificamos também a localização de Tks4 e 

MT1-MMP nos invadopódios. Células DU145 foram tratadas com o peptídeo C16 na 

concentração de 100 µg/ml e submetidas ao ensaio de degradação em substrato 

fluorescente, com posterior marcação para os anticorpos contra MT1-MMP e Tks4. 

Os resultados nos mostram que há acúmulo e colocalização das duas proteínas nas 

áreas de degradação da gelatina. Esse dado é corroborado pela literatura 

(BUSCHMAN et al., 2009) mostrando que Tks4 tem papel para a regulação de MT1-

MMP.  

A proteína Tks5 participa dos processos de iniciação e de maturação dos 

invadopódios. Sabe-se que a interação entre Tks5 e cortactina é crucial para a para 

a formação dos invadopódios, pois desempenham papel crucial no processo de 

remodelamento do citoesqueleto, permitindo formar protrusões de membrana que 

mergulham verticalmente na MEC (FEKETE et al., 2013; SHARMA et al., 2013).. 

Estudos mostram que Tks5 colocaliza com a actina e cortactina em áreas de 

digestão pericelular (SEALS et al., 2005).  Adicionalmente, depleção de Tks5 inibe 

tanto a formação de invadopódios quanto o recrutamento de cortactina a esses sítios 

de invasão (CRIMALDI; COURTNEIDGE; GIMONA, 2009; SHARMA et al., 2013; 
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YAMAGUCHI et al., 2005). Em condições fisiológicas, Tks5 encontra-se difuso no 

citoplasma. Por outro lado, em células tumorais observa-se um acúmulo dessa 

molécula nas áreas dos invadopódios (MURPHY et al., 2011; MURPHY; 

COURTNEIDGE, 2011). Amostras de tecidos tumorais de próstata mostram 

correlação entre aumento na expressão de Tks5 e aumento do Score de Gleason.  

Isso mostra que quanto maior a agressividade do tumor, maior a expressão de Tks5 

(BURGER et al., 2014). 

Partindo destas informações, analisamos se C16 influenciaria a expressão de 

Tks5 e cortactina nas células DU145. Immnunoblot mostrou que C16 aumenta os 

níveis de Tks5 e cortactina na concentração de 100 µg/ml.  Doses maiores do 

peptídeo não resultaram no aumento da expressão dessas moléculas.  Esses 

resultados são semelhantes aos observados para as proteínas Tks4 e MT1-MMP e 

também são diferentes do que foi verificado nos ensaios de migração e invasão. 

Também podemos especular que C16 inicialmente induziria aumento da expressão 

dessas proteínas formadoras dos invadopódios até atingir estabilidade no seu nível 

de expressão.  Doses maiores que 100 µg/ml induziriam redistribuição de Tks5 e 

cortactina para diferentes locais da membrana.  Isso resultaria em aumento da 

formação de invadopódios e invasão celular, independente da síntese de dessas 

moléculas. 

Além da expressão protéica, verificamos também a localização de Tks4 e 

MT1-MMP nos invadopódios. Células DU145 foram tratadas com o peptídeo C16 na 

concentração de 100 µg/ml e marcadas com o anticorpo contra Tks5. Os resultados 

nos revelaram que a proteína Tks5 concentra-se nos locais de degradação da 

gelatina (pontos escuros) e também as áreas de concentração de actina. Já nas 

células tratadas com o peptídeo C16SX, Tks5 apresenta-se mais difuso no 

citoplasma. Adicionalmente, estudamos a localização de Tks5 e cortactina 

realizando o mesmo ensaio de degradação. Observamos colocalização entre Tks5 e 

cortactina nas áreas de degradação da matriz fluorescente. A ferramenta Linescan 

nos auxiliou para melhor análise dos canais das proteínas marcadas, evidenciando 

uma sobreposição e um aumento da fluorescência de Tks5 e cortactina nas áreas 

onde há perda da fluorescência do canal da gelatina, evidenciando a degradação. 

Adicionalmente, sabe-se que Tks5 possui inúmeros resíduos de tirosina entre 

o terceiro e quarto domínio SH3, que se assemelham a sítios de fosforilação 

conhecidos de outros substratos de Src (LOCK et al., 1998). Estudos em linhagem 
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de câncer de próstata mostram que a fosforilação de Tks5 é importante para o 

fenótipo invasivo das células (BURGER et al., 2014). Demonstramos neste trabalho 

que C16, na concentração de 100 µg/ml, é capaz de promover a fosforilação de 

resíduos de Tks5, possivelmente através dos mecanismos ativados de Src. 

Optamos por estudar também as espécies reativas de oxigênio (ROS), outro 

importante mecanismo que contribui para a formação dos invadopódios. O estresse 

metabólico e a mudança fisiológica celular auxiliam na produção de ROS em células 

tumorais, que promove modificações não só em seu DNA, mas também em vias de 

sinalização para mudança estrutural (WARIS; AHSAN, 2006). ROS pode auxiliar no 

aumento da expressão de MMPs, permitindo um maior remodelamento da MEC, ou 

mesmo modular Src, ativando reguladores dos invadopódios. Neste trabalho, 

constatou-se através de fluorescência e citometria de fluxo que C16 regulou 

positivamente a produção de espécies reativas de oxigênio em comparação ao 

grupo tratado com C16SX. Sabe-se ainda que Tks5 compartilha similaridades em 

sua estrutura com Nox, uma proteína organizadora que promove a ativação do 

complexo p47phox que auxilia na produção de ROS. Tks5 pode ativar o complexo e 

gerar ainda mais espécies reativas de oxigênio, o que contribui para a invasão das 

células tumorais (WEAVER, 2009). Tomados em conjunto, nossos resultados 

sugeriram que C16 estimularia Tks5, com posterior geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS). 

Estímulos extracelulares como peptídeos da laminina e outras moléculas da 

matriz extracelular, podem promover atividades biológicas que contribuem para a 

capacidade de invasão tumoral. Em conjunto, os nossos resultados sugerem que o 

peptídeo C16, derivado da laminina, estimula a migração, invasão e atividade de 

invadopódios em células DU145. Adicionalmente, esse peptídeo regula Src e 

influencia a expressão de moléculas-chave dos invadopódios, como Tks4, Tks5 e 

MT1-MMP. Finalmente, verificamos que o peptídeo C16 modula espécies reativas de 

oxigênio. Esses eventos podem ser relevantes para melhor conhecimento da 

biologia do câncer prostático. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Baseados nos resultados dos experimentos realizados, concluímos que:

1) Peptídeo C16, derivado da laminina, promove aumento nas atividades 

migratória e invasiva de células de carcinoma prostático (DU145)  

2) C16 estimula atividade de invadopódios em células DU145. 

3) C16 aumento o nível de Tks4, Tks5, MT1-MMP e cortactina, que são 

proteínas chaves para o processo de formação dos invadopódios 

4) C16 estimula a ativação da via de sinalização Src  

5) C16 induz a produção de espécies reativas de oxigênio em células 

DU145  
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