
  

  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Programa de Pós-Graduação em Farmácia 
Área de Análises Clínicas 

 

 

 

 

 

 

Inibição da migração mediada pelo gene RECK em 

modelo de glioma humano através de alterações no 

citoesqueleto e adesão focal 

 

 

 

 

 

 

Raquel Brandão Haga 

 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de 

MESTRE 

Orientador: Profa Dra Silvya Stuchi Maria Engler 

 

 

São Paulo 

2012 



 

 

 

Raquel Brandão Haga 

 

Inibição da migração mediada pelo gene RECK em modelo de glioma humano 

através de alterações no citoesqueleto e adesão focal 

 

 

Comissão Julgadora 

da 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre 

 

 

 

Profa. Dra. Silvya Stuchi Maria-Engler 

orientador/presidente 

 

 

_______________________________________ 

1º examinador 

 

 

_______________________________________ 

2º examinador 

 

 

 

  

 

 

São Paulo, 18 de Maio de 2012. 



 

 

 

 

Aos meus pais e minhas irmãs pelo amor 

incondicional e apoio em todos os momentos 

da minha vida 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Tetsuo e Maria Cecília, por sempre estarem ao meu lado e 

por me fazerem acreditar que eu era capaz de tudo. Obrigada pelo amor e 

compreensão.  

Às minhas irmãs, Eloísa e Beatriz. Companheiras de vida e de aprendizado.  

À minha família, por estarem sempre ao meu lado, me incentivando. Amo 

muito vocês.  

À Professora Silvya Stuchi pelas palavras sábias e por todo o apoio. Obrigada 

por confiar em mim e por todo o ensinamento.  

À Professora Silvia Berlanga pelos conselhos e sabedoria.  

Aos companheiros de laboratório Manoela, Camila, Paula, Bianca, Renato, 

Guilherme, Fernanda, Kely, Diogo, Andréa, Glaucia, Thalita, Érika, Laura, Rebeca, 

Mari e Taissa pelo apoio nos momentos difíceis e pelas lembranças que farão parte 

de uma etapa importante da minha vida. Obrigada pelo auxílio na interpretação dos 

dados e pelas longas discussões de protocolo. Certo, Manu?  

À Tatiana Côrrea por deixar de herança seu projeto e por toda a ajuda para 

que eu pudesse realizá-lo.  

À Fernanda Leve e ao Professor José Andres Morgado Diaz pela realização 

dos ensaios de pulldown e pela oportunidade de visitar o laboratório.  

Ao Professor Chiaki Takahashi e todos os colegas do laboratório Kitajima-san, 

Kido-sensei, Muranaka-san, Sasaki-san, Kohno-san, Nagatani-san, Shamma-sensei 

e Suzuki-san. Obrigada pelas ótimas lembranças, pela receptividade e todo o 

aprendizado.  

Ao laboratório de Bioquímica da Professora Ana Campa pela ajuda, amizade 

e empréstimo de material.  

Ao laboratório do Professor Mario e Professora Rosário pela utilização do 

microscópio de fluorescência.  

À Professora Marinilce Fagundes dos Santos pelos conselhos e empréstimo 

de material. 

Aos amigos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Dani, Lili, Mari, 

Maira, Simone, Claudia, Erlando, Felipe, Fábio, Denis, Mit pelos anos de sofrimento 



 

 

e aprendizado. Apesar da distância sei que sempre estarão presentes na minha 

vida. Obrigada pela amizade.  

Ao Departamento de Análises Clínicas. Agradeço a todos os funcionários pela 

ajuda.  

À Faculdade de Ciências Farmacêuticas pela oportunidade de realizar o curso 

de mestrado. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela 

concessão da bolsa de mestrado e pelo apoio financeiro para a realização da 

pesquisa. À CAPES e CNPq pelo apoio financeiro para a realização da pesquisa. 

À Japan International Cooperation Agency pela bolsa concedida para estágio 

realizado no Japão durante o curso de mestrado.  

A todos que contribuíram de alguma forma para realização desse trabalho.  

 

 

 



 

 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua 
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados.” 
 

Mahatma Ghandi 

http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_ghandi/


 

 

RESUMO 

HAGA, R.B. Inibição da migração mediada pelo gene RECK em modelo 

de glioma humano através de alterações no citoesqueleto e adesão focal. 2012. 

87f.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2012 

Gliomas são tumores altamente invasivos, resistentes aos tratamentos disponíveis 

atualmente e com alta taxa de mortalidade. A superexpressão de RECK na linhagem 

de glioma humano T98G comprometeu a capacidade das células de migrar e invadir 

in vitro, com rearranjo do citoesqueleto e alteração na distribuição espacial de FAK 

fosforilado. Entretanto, o possível mecanismo envolvido na inibição da migração 

mediada por RECK não foi desvendado. Para estudarmos os mecanismos 

envolvidos nesta alteração da capacidade migratória, as células T98G foram 

transfectadas com o vetor plasmidial pCXN2-hRECK (RECK+). A via das integrinas, 

a atividade de alguns membros da família das RhoGTPases e elementos do 

citoesqueleto foram avaliados através de imunoblotting, imunomarcação e ensaios 

de pull-down para as células RECK+ em comparação com células T98G não-

transfectadas (WT), células T98G transfectadas com vetor pCXN2 na ausência do 

gene RECK (vetor) e fibroblastos primários humanos (FF287). Nossos resultados 

mostram um aumento na expressão de integrina β1 e uma diminuição da fosforilação 

de FAK no sítio de auto-fosforilação Tyr397 que, juntamente com o aumento das 

fibras de estresse e a diminuição dos lamelipódios, sugerem um fenótipo menos 

migratório da célula. Porém, quando avaliada a atividade de Rac1, esta se mostrou 

aumentada, embora uma das vias de ativação de Rac1 seja através da fosforilação 

de FAK levando à formação dos lamelipódios. A hipótese é que RECK inibe a 

quebra das adesões focais que participam do processo de migração, dificultando a 

mobilidade celular. Como as células continuam recebendo o estímulo para migrar, 

estas ativam Rac1 através de uma via independente de FAK. Além disso, a 

imunomarcação de paxilina mostrou um aumento no tamanho das adesões focais 

nas células RECK+, indicando que RECK pode influenciar nas estruturas 

responsáveis pelo contato célula-matriz.  

Palavras-chaves: câncer, glioma, RECK, migração, citoesqueleto, adesão focal 



 

 

ABSTRACT 

 

HAGA, R.B. RECK-mediated inhibition of glioma migration with changes 

in cytoskeleton and focal adhesion. 2012. 87f.  Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012 

Gliomas are highly invasive, treatment-resistant and lethal tumors. Overexpression of 

RECK in human glioma cell line T98G decreased cell migration and invasion in vitro, 

lead to cytoskeleton rearrangement and caused changes in phospho-FAK 

distribution. However, the pathway involved in RECK-mediated inhibition of cell 

migration has not been elucidated yet. To study the mechanisms by which RECK 

affects cell motility, T98G cells were transfected with pCXN2-hRECK vector (RECK+). 

Some proteins involved in the integrin pathway, activity of some proteins of 

RhoGTPase family and cytoskeleton proteins were analyzed through immunoblotting, 

immunostaining and pull-down assay in RECK+ cells and compared with non-

transfected T98G cells, T98G transfected with pCXN2 without RECK gene and 

human primary fibroblasts (FF287). Our results showed an increase in integrin β1 

expression and a decrease in FAK phosphorylation in the Tyr397 site, which together 

with the increase of stress fibers and decrease of lamellipodia, suggest a less 

migratory phenotype. Despite this, Rac1 activity was increased even though one of 

Rac activation pathways is through phospho-FAK, leading to lamellipodium 

formation. Our hypotheses is that RECK affects focal adhesion turnover, diminishing 

cell motility. As cells are still receiving a positive signal to migrate, they activate Rac1 

through a FAK-independent pathway. Besides that, paxillin immunostaining showed 

that focal adhesions are larger in RECK+ cells, indicating that RECK can influence 

structures related with cell-matrix contact.  

 

Key words: cancer, glioma, RECK, migration, cytoskeleton, focal adhesion  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Gliomas 

Gliomas são tumores letais sólidos que têm origem em células de suporte 

presentes no sistema nervoso central, as células da glia. Eles são a causa mais 

comum de tumores cerebrais primários em adultos, afetando principalmente homens 

de 50 a 70 anos. Os fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo tumoral não 

estão muito claros, mas a exposição ocupacional a solventes orgânicos e pesticidas 

são citados como fatores de predisposição (Gladson et al., 2010). Aproximadamente 

5% dos pacientes têm histórico familiar de glioma. Porém, na maioria dos casos não 

é possível identificar a causa genética (Wen e Kesari, 2008).  

Gliomas são heterogêneos quanto à sua origem histológica e incluem tumores 

que são compostos predominantemente de astrócitos (astrocitomas), 

oligodendrócitos (oligodendromas) ou uma mistura de várias células da glia 

(oligoastrocitoma). A Organização Mundial da Saúde (WHO) classifica os gliomas 

em níveis de I a IV, baseando-se no grau de malignidade que é determinado pelo 

critério histopatológico, sendo os tumores de grau III e IV considerados malignos. 

Apesar da classificação ser baseada principalmente no critério morfológico, 

características moleculares estão sendo aos poucos incorporadas para auxiliar na 

diferenciação desses tumores (Huse e Holland, 2010). Os gliomas podem ser 

formados por um conjunto de etapas que envolvem transformação da célula de 

origem, aquisição de propriedades invasivas, ativação de sinais de proliferação 

celular, perda do controle do ciclo celular e ativação da angiogênese.  

1.1.1. Glioblastoma multiforme 

A transformação maligna dos gliomas resulta em um acúmulo sequencial de 

aberrações genéticas e da desregulação de vias que envolvem fatores de 

crescimento. As principais modificações que ocorrem nesse tipo de tumor são 

amplificações e mutações no receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR), 

perda da heterozigose do cromossomo 10q, deleção de PTEN (fosfatase e 

homólogo de tensina deletado do cromossomo 10) e p16, mutação de p53 e 

aberrações na via do retinoblastoma (Rb) (Wen e Kesari, 2008). 
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Apesar dos avanços recentes no diagnóstico e nos tratamentos em gliomas, 

que incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, pacientes com glioblastoma (nível 

mais elevado de malignidade) têm uma expectativa de sobrevida de somente 14 

meses. A causa desse mau prognóstico é, em parte, explicado pela alta capacidade 

que as células do glioma têm de infiltrarem em tecidos cerebrais vizinhos, 

dificultando a remoção das células transformadas por completo. Uma única célula 

invade o tecido cerebral normal e consegue estabelecer um micro-tumor, distante do 

tumor de origem, fazendo com que a remoção cirúrgica do tumor inicial seja só 

paliativa e não curativa (Berens e Giese, 1999; Louis, 2006; Nakada et al., 2007; Le 

Mercier et al., 2009).  

As células tumorais de conseguem invadir todo o cérebro, tendo preferência 

em infiltrar ao longo da periferia das paredes dos vasos sanguíneos, no espaço 

subpial da glia ou em tratos de substância branca como o corpo caloso. Esse padrão 

único de invasão sugere que os gliomas estão adaptados ao microambiente 

especificamente presente no sistema nervoso central. A composição da matriz 

extracelular (MEC) do tecido cerebral normal é bastante complexa, sendo constituído 

principalmente por ácido hialurônico e glicosaminoglicanos. Proteínas de matriz 

abundantes em outros tecidos como colágeno, vitronectina e fibronectina ou 

proteínas que compõe a membrana basal como a laminina, estão pouco presentes, 

sendo encontradas somente em algumas partes do cérebro (Ruoslahti, 1996; Bellail 

et al., 2004).  

1.2. Migração e Invasão 

O crescimento de tumores malignos é caracterizado principalmente pelo 

remodelamento tecidual não controlado no qual o tecido normal é substituído por um 

tecido tumoral. As principais características das células malignas são a capacidade 

de superar o controle do microambiente, alterando a homeostase; invadir o tecido 

adjacente e alcançar sítios distantes do corpo onde formam metástases. A interação 

entre as células tumorais e o estroma tem um papel importante na progressão 

tumoral. Elas alteram os tecidos adjacentes ao estroma e modulam o metabolismo 

das células residentes, resultando na formação de um estroma mais conveniente 

para células tumorais e não mais para a manutenção da composição fisiológica do 

tecido (Zigrino et al., 2005). As células tumorais ativam o ambiente do seu estroma 
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secretando fatores de crescimento e proteases, que podem agir de maneira 

autócrina e parácrina. Células tumorais precisam remodelar a matriz para facilitar a 

comunicação e escapar ao controle do microambiente (Mueller e Fusenig, 2004). A 

capacidade de invasão é um comportamento complexo adquirido por diversos tipos 

celulares durante a transformação maligna. A natureza invasiva dos gliomas é 

totalmente dependente das interações célula-MEC. 

A MEC é um importante componente do tecido nervoso e está envolvido no 

remodelamento, que ocorre no desenvolvimento ou reparo, tanto do tecido normal 

quanto do tecido patológico (Zamecnik, 2005). Um dos primeiros eventos na invasão 

é a adesão das células tumorais à MEC. Para migrar e invadir, as células precisam 

estabelecer interações transitórias adesivas com a MEC onde há uma relação 

bifásica entre a força de adesão e a velocidade de migração. As integrinas, 

juntamente com o receptor CD44, são os receptores responsáveis pela adesão 

célula-MEC. Essas moléculas são utilizadas pelas células neoplásicas para interagir 

com o meio extracelular e migrar ao longo dos componentes da MEC (Bellail, 2004). 

As células do glioma aderem às proteínas da MEC de regiões vizinhas, sendo este 

um passo muito importante, já que a célula tumoral precisa de tração para se 

locomover no ambiente tridimensional. A adesão célula-MEC é acompanhada pela 

proteólise da matriz, realizada principalmente por metaloproteinases de matriz 

(MMPs) secretadas pelas células do glioma ou por células endoteliais (Goldbrunner 

et al., 1999). Como resultado da atividade dessas proteases, mudanças importantes 

nas interações célula-célula e célula-MEC ocorrem, e novos sinais são gerados na 

superfície celular. Esses sinais afetam a expressão gênica, influenciando de forma 

crítica a proliferação, sobrevivência, diferenciação e motilidade das células (DeClerk 

et al. , 2004). 

Mudanças na morfologia da célula também ocorrem, levando à polarização 

celular e formação de protrusões na membrana. A formação de âncoras na 

membrana permite a contração do citoesqueleto, o que por sua vez, possibilita que a 

célula se mova para frente (Nakada et al., 2007). Vários tipos de cânceres, incluindo 

o glioma, apresentam células tumorais que podem formar protusões ricas em actina 

com atividade proteolítica sobre à MEC chamadas de invadopodia. Essas estruturas 

aderem e são capazes de induzir a digestão de colágeno, laminina e fibronectina. 

Invadopodias são dependentes da concentração de proteínas envolvidas na adesão 
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celular, transdução de sinal, agrupamento de actina, regulação da membrana e 

proteólise da MEC (Stylli et al., 2008). Devido a modificações na matriz, essas 

protrusões celulares se estendem através do novo espaço criado e finalmente, a 

célula inteira migra pela reestruturação do citoesqueleto, levando à expressão de 

novos sítios de adesão. As células do glioma invadem por migração ativa para novos 

espaços criados pela degradação da MEC por MMPs e outras proteases. Porém, é 

importante que exista substrato remanescente suficiente para que a célula possa 

aderir para que ocorra a contração da célula (Goldbrunner et al., 1999). 

Apesar do processo de invasão que ocorre em tumores primários cerebrais 

apresentar características comuns ao processo de invasão de outros tumores, as 

células do glioma têm um padrão único de invasão e raramente ocorre metástase 

fora do tecido cerebral (Bellail et al, 2004; Claes et al., 2007; Le Mercier et al., 2009). 

Sabe-se que interações da célula tumoral com o microambiente são cruciais em 

muitas etapas da invasão, contribuindo para o alto nível de complexidade desse 

processo. Os genes supressores de metástase expressam moléculas que inibem a 

invasão e metástase das células cancerosas tendo pouco efeito ou nenhum efeito 

sobre o tumor primário. Essas moléculas podem agir regulando a angiogênese, 

remodelando a matriz extracelular, regulando a transcrição e transdução de sinais 

(Bodenstine e Welch, 2008).  

1.3. Gene RECK 

O gene RECK (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs) foi 

caracterizado por Takahashi et al., 1998 como um gene supressor de tumor e 

metástase. Este gene foi isolado através da busca em uma biblioteca de cDNAs de 

fibroblasto humano por sequências que conseguissem reverter o fenótipo (“flat-

reversion”) de células NIH-3T3 (fibroblatos murinos) transformadas com v-Ki-ras. 

RECK codifica uma glicoproteína de 110kDa ancorada à membrana com 971 

resíduos de aminoácidos, ricos em cisteína (9,2%) e contém regiões hidrofóbicas 

tanto na região NH2- terminal quanto em COOH- terminal. Estudos indicam que a 

região hidrofóbica NH2- terminal funciona como um peptídeo sinal enquanto a região 

COOH- terminal funciona como um sinal para a âncora de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) pela qual RECK se liga à membrana plasmática. A porção média da proteína 

contém três domínios semelhantes aos inibidores de serina-proteases, sendo um 

deles compatível com a sequência consenso do motivo Kazal. Além disso, há duas 
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regiões de repetição de baixa homologia com o fator de crescimento epidérmico 

(EGF), motivos de cisteína na região NH2- terminal e cinco sítios com potencial de 

glicosilação (Takahashi et al, 1998; Noda et al, 2003).  

A expressão de RECK pode ser detectada em vários tecidos normais 

humanos ou em culturas de células derivadas desses tecidos, enquanto em muitas 

linhagens de células derivadas de tumores sua expressão é muito baixa ou 

indetectável, pois o gene RECK pode ter sua expressão diminuída por diversos 

oncogenes, incluindo ras. Em 1999, Sasahara et al. demonstraram que o sitio Sp1 

do promotor de RECK está envolvido na supressão desse gene pela via de Ras. 

Além disso, a expressão de RECK pode ser regulada por estímulos extracelulares, 

como concentração de soro e densidade celular, através de várias vias de 

sinalização; e por supressão pós-transcricional por grupos de micro-RNAs (ex.: miR-

21) que respondem a fatores de crescimento e hipóxia (Noda et al., 2010). 

A restauração da expressão de RECK em linhagens de células tumorais 

resulta em forte supressão da invasão, metástase e angiogênese tumoral (Noda et 

al, 2003; Meng et al, 2008). Além disso, estudos mostraram a relação entre a 

expressão de RECK e melhor prognóstico de pacientes em vários tipos tumorais 

como em tumores da mama (Yue et al., 2012), colo-retal (Takeuchi et al., 2004; 

Stenzinger et al., 2012) e próstata (Reis et al., 2011). Porém, os mecanismos que 

expliquem esse fato não estão muito claros.  

As funções de RECK parecem ser muitas e aos poucos estão sendo 

descritas. Até agora se sabe que RECK regula negativamente pelo menos três 

metaloproteinases de matriz (MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP), podendo atuar no 

controle da expressão, liberação e ativação dessas enzimas. Além disso, RECK 

também tem uma ação chave na regulação da angiogênese no desenvolvimento 

tumoral e parece ser essencial durante o desenvolvimento embrionário, já que 

camundongos knock-out para o gene RECK morrem por volta do décimo dia de 

desenvolvimento, apresentando algumas características observadas em ensaios de 

mutação nula de MMP-2 (Takahashi et al., 1998; Oh et al., 2001, Takagi et al., 

2009). Mais recentemente, dois trabalhos mostram o papel de RECK na proliferação 

celular. Kitajima et al., 2010 descreve RECK como sendo um novo regulador da via 

de EGFR/Ras, além de sugerir que o efeito inicial da deleção de RECK em 

fibroblastos embrionários murinos (MEFs) ocorre no ciclo celular e na senescência. 
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Yoshida et al., 2011 descreve o papel de RECK na via de SKP2-p27KIP1 na 

supressão da proliferação de células tumorais, levando à uma diminuição na 

expressão de SKP2 e aumento na expressão de p27.  

1.4. RECK e glioma 

Em 2006, Corrêa et al. obtiveram uma correlação inversa entre a expressão 

de RECK e de MMPs em linhagens não-invasiva e invasiva de gliomas. Observou-se 

que na linhagem não-invasiva A172, a expressão de RECK era maior e a de MMP-2 

e MMP-9 eram menores do que na linhagem invasiva T98G. Isso levantou a 

hipótese de que o gene RECK estaria envolvido na inibição da invasão no modelo 

de glioma através da sua ação sobre as MMPs. Em 2010, Corrêa et al. 

superexpressaram o gene RECK na linhagem T98G para investigar sua ação sobre 

as MMPs durante os processos de migração e invasão in vitro. Observou-se que as 

habilidades de migração e invasão das células foram altamente afetadas sem a 

alteração nos níveis de MMPs. Os resultados mostraram que a superexpressão de 

RECK não comprometeu a função das MMPs, mas foi responsável pelo rearranjo do 

citoesqueleto e por diferenças na distribuição espacial de FAK-fosforilada, o que 

certamente alterou a motilidade celular.  

 Segundo Morioka et al., 2009, em fibroblastos murinos, RECK é abundante 

em torno da região perinuclear, nas limitações membranares e na superfície celular. 

Neste modelo, RECK regula a degradação da matriz extracelular, permitindo que as 

células formem adesões célula-substrato apropriada e mantenham a polaridade 

antero-posterior (AP) durante a migração. Esse mecanismo é comprometido em 

células malignas. Células que apresentam expressão de RECK reduzida mostram 

uma diminuição no espalhamento, polaridade AP ambígua, e aumento na velocidade 

e diminuição do direcionamento da migração. 

 As adesões focais (AF) em torno das células e a orientação circular das fibras 

de actina ao longo da periferia celular suportam a idéia de que a falta de RECK leva 

à célula a não conseguir se aderir de forma firme ao substrato. RECK é necessário 

na regulação da degradação da matriz extracelular e ajuda na estabilização das AFs 

e na polaridade AP em fibroblastos normais (Morioka et al., 2009). Estes resultados 

se correlacionam com os encontrados por Corrêa et al., 2010 no modelo de glioma 
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humano, indicando que a expressão de RECK, uma vez resgatada, atua na inibição 

da migração de células tumorais. 

Baseado nos resultados obtidos em nosso laboratório por Corrêa et al., este 

projeto busca estudar outros genes que possam estar envolvidos na inibição da 

migração e invasão no modelo de glioma pela ativação do gene RECK. Os possíveis 

alvos escolhidos são os genes PTEN (fosfatase e homólogo de tensina deletado do 

cromossomo 10), FAK (quinase de adesão focal), ERK (quinase regulada por sinal 

extracelular) e proteínas da família das RhoGTPases por se encontrarem na via das 

integrinas que são receptores transmembrana com papel importante na migração 

celular (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Regulação da migração celular por integrinas, fatores de crescimento e 

PTEN. A via de sinalização que regula a velocidade e persistência de migração pode 

ser alterada pela reconstituição da expressão de PTEN e pela superexpressão de 

moléculas sinalizadoras que afetam alguns passos específicos na via de transdução 

do sinal (Adaptado de Yamada e Akari, 2001). 

1.5. Integrinas 

As integrinas são uma família de glicoproteínas transmembrana que atuam 

como receptores, mediando principalmente interações célula-matriz. Esses 

receptores são heterodímeros, formados por uma subunidade α e outra β, 

associadas não-covalentemente. Existem até o momento 18 subunidades α e 8 
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subunidades β descritas que combinam para formar 24 integrinas. Esses receptores 

se ligam a diferentes componentes da matriz, variando na afinidade da ligação. 

Algumas integrinas são expressas amplamente, enquanto outras são expressas 

dependendo do tipo de tecido ou do estágio de desenvolvimento (Brakebusch e 

Fässler, 2003; Berrier e Yamada, 2007).  

Estudos bioquímicos, genéticos e estruturais mostram uma interligação das 

integrinas com sinalizações envolvendo fatores de crescimento e citocinas, assim 

como seu papel na regulação do citoesqueleto de actina (Brakebusch e Fässler, 

2003). Dessa forma, a ligação de componentes da MEC às integrinas leva a geração 

de sinais específicos (sinalização de fora para dentro da célula) que contribuem para 

a regulação de várias funções celulares, como proliferação, diferenciação, migração 

e sobrevivência celular. Alterações tanto na expressão de moléculas da MEC quanto 

em receptores de superfície durante a neoplasia podem levar a profundas 

modificações celulares (Gladson, 1999).  

Além da sinalização de fora para dentro das células, as integrinas também 

são capazes de regular sua afinidade pelos ligantes extracelulares através de 

mudanças conformacionais dos seus domínios extracelulares. Essas mudanças 

ocorrem em resposta a sinais que afetam a porção citoplasmática das integrinas e é 

chamada de sinalização de dentro para fora da célula. Tanto a sinalização de fora 

para dentro quanto a de dentro para fora requerem uma regulação dinâmica e 

temporal de múltiplos complexos que são formados ao redor das caudas 

citoplasmáticas das integrinas (Harburger e Calderwood, 2009).  

O citoesqueleto é composto de três estruturas filamentosas principais: 

filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. A interação 

coordenada entre essas três estruturas é muito importante para a migração celular e 

o remodelamento tecidual. Porém, será dado um enfoque maior aos filamentos de 

actina, já que essa estrutura é a que mais influência a forma celular e a sua 

capacidade de se locomover. A polimerização da actina e proteínas envolvidas na 

regulação da organização desses filamentos são essenciais para a regulação da 

protrusão membranar e migração celular. O rearranjo do citoesqueleto de actina é 

mediado por vias moleculares bastante complexas que promovem polimerização e 

despolimerização de actina. A polimerização local de actina pode levar à formação 
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de protrusões membranares e favorecer a interação célula-matriz através de 

integrinas (Berrier e Yamada, 2007). 

As integrinas são a principal ligação entre a MEC e o citoesqueleto de actina. 

Quando esses receptores não estão ligados às moléculas da MEC, são geralmente 

distribuídos de forma difusa ao longo da superfície celular e não apresentam 

qualquer ligação com o citoesqueleto de actina. A ligação de moléculas da MEC leva 

ao cluster de integrinas, causando o recrutamento de filamentos de actina e 

proteínas de sinalização para os domínios citoplasmáticos desses receptores. 

Dependendo do estado de organização do citoesqueleto, o cluster de integrinas 

pode dar origem aos complexos focais (complexos nascentes ou em processo de 

formação) ou às adesões focais (grandes complexos maduros). Adesões focais são 

grandes agregados de integrinas que estão localizados no final de feixes de 

filamentos de actina denominados fibras de estresse (Schoenwaelder e Burridge, 

1999; Brakebusch e Fässler, 2003).  

Como as caudas citoplasmáticas das integrinas não apresentam atividade 

enzimática, são necessárias moléculas acessórias para que as funções dessa via 

sejam exercidas. Até o momento foram identificadas 156 moléculas com funções 

sinalizadoras, estruturais e adaptadoras. As moléculas associadas às integrinas são 

multifuncionais e podem ser divididas em quatro grandes grupos: proteínas ligadas à 

integrina que se ligam diretamente à actina (ex.: talina, α-actinina e filamina); 

proteínas ligadas à integrina que indiretamente se associam com/ou regulam o 

citoesqueleto (ex.: kindlina, ILK, paxilina e FAK); proteínas que fazem ligação actina-

actina, mas não se ligam à integrina, servindo para reforçar a ligação citoesqueleto-

integrina (ex.: vinculina); e moléculas adaptadoras e sinalizadoras que regulam as 

interações dos grupos citados acima (Legate et al., 2010). 

 As integrinas precisam se desligar de seus ligantes e desfazer os complexos 

multiprotéicos intracelulares para que a sinalização de adesão seja interrompida e a 

migração celular seja facilitada. Dependendo das condições, as adesões podem se 

desfazer totalmente, se remodelar ou se mover. Essas mudanças são obtidas pela 

alteração da extensão de associação das proteínas acessórias com o complexo de 

adesão através de competição, fosforilação e proteólise, envolvendo possivelmente 

também forças externas aplicadas (Harburger e Calderwood, 2009). 
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A migração direcionada requer o estabelecimento de polaridade celular 

criando uma frente de migração. A frente de migração apresenta atividades de 

protrusão da membrana, direcionadas pela polimerização de actina, estabelecendo 

novos contatos. Já na parte posterior da célula, as adesões celulares são desfeitas 

para promover a retração celular, permitindo o movimento para frente. A taxa de 

migração celular pode ser limitada pela taxa de retração celular. Portanto, a 

formação e rompimento das adesões célula-matriz são essenciais para a que a 

célula possa migrar (Berrier e Yamada, 2007).  

Em resumo, uma vez que os componentes da MEC se ligam às integrinas, 

uma cascata de sinalização é ativada afetando a formação, a quebra (turnover) e 

ligação dos filamentos de actina às adesões. A formação e remodelamento dos 

contatos focais é um processo dinâmico sob a regulação de proteínas do tipo tirosina 

quinases e pequenas GTPases da família Rho, como RhoA, Rac1 e Cdc42 (Parsons 

et al., 2000). Essas moléculas são essenciais para a organização do citoesqueleto 

de actina e promovem a formação de estruturas especializadas como as fibras de 

estresse (RhoA), lamelipódio (Rac1) e filopódio (Cdc42). Integrinas podem estimular 

RhoGTPases por diferentes vias, sendo que a mais importante parece ser a via 

FAK-Src quinases (Brakebusch e Fässler, 2003).  

1.5.1. FAK  

Interações de vários tipos celulares com seu microambiente, via receptores de 

membrana (integrinas e receptores de fator de crescimento), induzem sinais 

intracelulares que são transmitidos através de vetores como FAK (quinase de 

adesão focal). A família de FAK tem um importante papel em eventos intracelulares 

como proliferação, migração, sobrevivência e anoikis (apoptose depois que há perda 

de interações da célula com a matriz). FAK é uma tirosina quinase citoplasmática 

amplamente expressa. É composta de diferentes domínios o que permite que essa 

proteína participe de diferentes vias de sinalização, envolvendo receptores de 

fatores de crescimento e moléculas que participam da via das integrinas (Cary e 

Guan, 1999).  

FAK regula a dinâmica dos complexos presentes nas adesões focais. 

Funções específicas de FAK dependem tanto da natureza do estímulo que induz o 

movimento quanto do fenótipo da célula. A ligação de integrinas aos componentes 
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da MEC leva à uma sequência de eventos inter e intramoleculares que resultam na 

auto-fosforilação na tirosina 397 de FAK. A fosforilação nesse sítio está 

correlacionada com um aumento da atividade catalítica de FAK e parece importante 

na fosforilação de proteínas associadas ao complexo focal como paxilina e p130Cas. 

A fosforilação da tirosina 397 também gera um sítio de alta afinidade que reconhece 

o domínio SH2 da família das Src quinases e leva ao recrutamento e ativação de Src 

através da formação de um complexo formado por essas duas quinases (FAK-Src). 

Ativação do complexo FAK-Src é central para a regulação de vias que controlam o 

espalhamento da célula, migração e sobrevivência celular. (Parsons et al., 2000;  

Schwock et al., 2010). 

Como mencionado, dois alvos que se encontram subsequentes e que são 

essenciais à FAK são paxilina e p130Cas. Paxilina é uma proteína adaptadora que 

não apresenta atividade quinase intrínseca e pode ser fosforilada nos sítios tirosina 

31 e tirosina 118. Mutações de FAK que impedem a ligação dessa molécula com 

paxilina afetam a localização de FAK nos contatos focais. Paxilina também está 

envolvida na regulação de sinalização que é ativada pela via das MAPK devido à 

sua ligação com Grb2. Em um estudo recente em câncer de mama, o silenciamento 

de p130Cas exerceu efeitos similares aos causados com o silenciamento de FAK, o 

que demonstra a importância das moléculas que são ativadas por FAK dentro de um 

complexo de adesão focal. A sinalização p130Cas seguida de Crk, DOCK180 e Rac 

está relacionada com “ruffling” membranar, formação do lamelipódio e motilidade 

celular. Perda de FAK leva à diminuição na fosforilação de p130Cas no sítio tirosina 

410 e de paxilina no sítio tirosina 118. FAK também contribui para uma regulação 

negativa de Rho/ROCK com conseqüente redução de fibras de estresse e tensão do 

citoesqueleto através de uma via que envolve GRAF (GAP de Rho associada com 

FAK) e p190RhoGAP (Schwock et al., 2010).  

A superexpressão e ativação de FAK são encontradas em vários cânceres 

humanos, incluindo os gliomas. A sinalização integrina-FAK ativa várias cascatas de 

sinalização através de fosforilação e interações proteína-proteína que promovem a 

tumorigênese. Enquanto alguns estudos sugerem que a ativação de FAK ocorre 

somente durante a proliferação celular em gliomas, outros mostram envolvimento na 

ativação de Rac, o que leva à polimerização de actina e formação de protrusões 

celulares, adesão focal e consequente mobilidade celular (Goldbrunner et al., 1999; 
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Claes et al., 2007; Zhao e Guan, 2009). A atividade aumentada de FAK parece ter 

relação com um aumento na atividade de Src, aumento de Src fosforilada e elevada 

atividade de ERK-2 (D´Abaco e Kaye, 2007). A rota subsequente envolve PI3K, 

ERK, Akt e PTEN que serão devidamente exploradas neste projeto. 

 

 

1.5.2. RhoGTPases 

A regulação dinâmica da adesão celular é de particular importância quando as 

células se movem em resposta a algum estímulo, seja ele um ligante imobilizado 

(ex.: componentes da MEC) ou solúvel (ex.: fatores de crescimento ou citocinas).  O 

movimento celular é altamente dependente da reorganização dinâmica do 

citoesqueleto de actina, um processo altamente relacionado com a ativação de 

membros da família das RhoGTPases A família de proteínas Rho (Ras homólogo) é 

composta de 20 membros, incluindo Cdc42, Rac1 e RhoA. As RhoGTPases regulam 

o remodelamento do citoesqueleto, como por exemplo, induzindo a polimerização 

dos filamentos de actina em redes com fibras lineares e ramificadas (Parsons et al, 

2000).  

Como todas as pequenas GTPases, as proteínas Rho ciclam entre uma forma 

ativa, quando ligadas ao GTP; e outra inativa, quando ligadas ao GDP. Esse ciclo é 

regulado por dois tipos de moléculas, as GEFs (fator de excisão de nucleotídeos 

guanina) e as GAPs (proteínas ativadoras de GTPases). As GEFs são responsáveis 

por ativar as proteínas Rho, retirando a molécula de GDP para que GTP se ligue, 

enquanto as GAPs fazem o caminho inverso. Mais de 70 proteínas que regulam as 

proteínas Rho foram descritas. Além disso, as proteínas Rho podem regular umas às 

outras. Cdc42 pode ativar Rac1 e Rac1 pode regular à atividade de RhoA. O 

balanço temporal e espacial entre as atividades das diferentes GTPases é de grande 

importância para muitos processos celulares como adesão célula-célula e célula-

matriz, migração celular, polarização celular e transição epitélio-mesênquima (TEM). 

Também existem outras moléculas que regulam as RhoGTPases, as proteínas GDI 

(inibidores da dissociação de nucleotídeos guanina). As RhoGTPases passam por 

modificações pós-transducionais na região C-terminal com a adição de um grupo 

lipídico por prenilação ou palmitoilação, fazendo com que as RhoGTPases consigam 
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interagir com a membrana plasmática. As proteínas GDI se ligam à região C-terminal 

e impedem a adição do grupo lipídico, inibindo a interação das RhoGTPases com a 

membrana, o que previne a interação com muitas moléculas efetoras (Iden e Collard, 

2008; Vega e Ridley, 2008).  

A interação de integrinas com a matriz regula a atividade dos membros da 

família das RhoGTPases e sua localização com proteínas efetoras. Dessa forma, as 

adesões entre a célula e a matriz estabelecem loops de feedback que controlam a 

protrusão membranar e a retração durante a migração celular. Várias evidências 

apontam a ativação dependente do complexo FAK/Src, ativando o complexo 

p130Cas/Crk, como a via central da migração induzida pela matriz ou fatores de 

crescimento (Parsons et al., 2000; Berrier e Yamada, 2007).  
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo principal desse trabalho é elucidar os mecanismos envolvidos na 

inibição da migração de células de gliomas invasivos através da superexpressão do 

gene RECK.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a expressão de proteínas por Western Blot que participam da via das 

integrinas. 

 Avaliar a localização de proteínas que participam do processo de migração 

por imunocitoquímica. 

 Avaliar a atividade de proteínas que participam da migração celular, 

especialmente as proteínas da família das RhoGTPases, por ensaio de pull-

down.  

 Avaliar a atividade de metaloproteinases de matriz através do ensaio de 

zimografia.  

 Gerar células T98G e U87 que expressam RECK utilizando o vetor retroviral 

pLXSB e validar a expressão protéica por Western Blot.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Células  

3.1.1. Doada pela Dra Mari Cleide Sogayar, Instituto de Química-USP 

 T98G: (ATCC #CRL 1690) Linhagem celular de origem de glioblastoma 

multiforme humano, com propriedade aderente e morfologia semelhante ao 

fibroblasto, com potencial altamente invasivo quando cultivado em matrigel segundo 

Nakagawa et al, 1996.   

3.1.2 Doada pela Dra Maria Soengas, Departamento de Biologia Molecular do 

CNIO, Madri, Espanha  

 FF287: fibroblasto normal obtido de cultura primária. 

3.1.3. Doada pela Professora Alison Colquhoun, Instituto de Ciências 

Biomédicas, USP 

 U87: (ATCC #HTB-14) Linhagem celular de origem de glioblastoma 

multiforme humano, com propriedade aderente e morfologia epitelial, com potencial 

tumorigênico.  

3.1.4. Doada pela Professora Dra Luisa Lina Villa, ICESP, USP 

 HT1080: (ATCC #CCL-121) Linhagem celular de fibrosarcoma humano, 

como propriedade aderente e morfologia epitelial. 

3.1.5. Células transfectadas com pCXN2, obtidos no laboratório pela Dra 

Tatiana Caroline Silveira Côrrea 

 As células T98G foram transfectadas com o vetor pCXN2, contendo a 

sequência ou não do gene RECK, utilizando Lipofectamina 2000 e antibiótico G418 

para a seleção das células transfectadas (Corrêa et al., 2010).  

 pCXN2: célula T98G contendo o vetor pCXN2 sem o gene de interesse. 

Controle do vetor. 

 RECK+: célula T98G contendo o vetor pCXN2 com o gene de interesse 

RECK. 

 



 

16 

 

3.2. Cultivo celular 

 Todas as células foram cultivados em DMEM (Dulbecco′s modified Eagle′s 

medium) suplementado com soro fetal bovino à 10% e antibióticos (penicilina e 

estreptomicina). O pH e a temperatura foram mantidos na faixa fisiológica através da 

incubação em estufa à 37°C e atmosfera contendo 5% de CO2 e saturada de 

umidade.  

3.3. Anticorpos  

 Para os ensaios de Western Blot foram utilizados os seguintes anticorpos. 

Anticorpos 
Tamanho proteína 

(kDa) 

Catálogo Empresa 

Integrina β1 115/130 #4706 

Cell Signaling 

Technologies 

Akt 60 #9272 

Akt (Ser473) 60 #9271 

Erk1/2 42/44 #9102 

Erk1/2(Thr202/Tyr204) 42/44 #9101 

PTEN (138G6) 54 #9559 

PTEN 

(Ser308/Thr382/383) 
54 

#9554 

FAK 125 #3285 

α-tubulina 50 T6199 

Sigma 

Rac (23A8) 21 R2650 

RhoA (26C4) 24 sc-418 

Santa Cruz 

EGFR 170 sc-03 

Ras 21 610002 BD, Franklin Lakes, 
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RECK 110 611513 NJ 

paxilina 68 AHO0492 

Invitrogen vinculina 130 700062 

FAK[Y397] 125 44-625G 

 

 Para os ensaios de imunocitoquímica foram utilizados os seguintes 

anticorpos. 

Anticorpos Catálogo Empresa 

RECK 611513 
BD, Franklin Lakes, 

NJ 

paxilina AHO0492 

Invitrogen vinculina 700062 

rodamina-faloidina  R415 

Rac (23A8) R2650 Sigma 

RhoA (26C4) sc-418 Santa Cruz 

 

 Os anticorpos secundários utilizados foram:  

Anticorpos Catálogo Empresa 

Anti-coelho IgG conjugado com 

peroxidase 
NA934 

GE Healthcare 

Anti-camundongo IgG conjugado com 

peroxidase 
NA931 

Texas Red® goat anti-coelho IgG T2767 

Invitrogen 
Alexa Fluor® 488 goat anti-camundongo 

IgG 
A11001 
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3.4. Western Blot  

Obtenção dos extratos protéicos  

 Os extratos protéicos totais foram obtidos utilizando o tampão RIPA (50mM 

Tris, pH 8,0, 150mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0,1% SDS, 1mM EDTA, 1mM EGTA) 

ou o tampão MLB (Mg2+ Lyses Buffer) (25mM Hepes, pH 7,5, 0,15mM NaCl, 1% 

Nonidet P-40, 0,25% desoxicolato de sódio, 10% glicerol, 10mM MgCl2, 1mM EDTA), 

dependendo da condições experimentais, suplementados com um coquetel de 

inibidores de proteases (1:100, Sigma-Aldrich, St. Louis) e um coquetel de inibidores 

de fosfatases (1:100, Sigma-Aldrich, St. Louis). A quantificação protéica foi feita 

através do método de Bradford, utilizando albumina sérica bovina (BSA) (1mg/mL) 

como padrão. Todas as dosagens foram feitas em triplicata. A curva-padrão foi 

obtida por dosagem de BSA nas quantidades de 0; 2; 4; 6; 8 e 10µg. A absorbância 

das amostras foi lida à 595nm em espectrofotômetro. A concentração de proteínas 

foi determinada a partir da curva obtida por regressão linear dos valores padrões de 

BSA.  

Separação das proteínas em gel de poliacrilamida e transferência para 

membrana 

 Para a separação das proteínas foram feitos géis de poliacrilamida sódio 

dodecil sulfato (SDS-PAGE) de concentrações de 8%, 10% e 15%. Em cada 

canaleta foram colocados de 30-40μg de extrato protéico total em tampão de 

amostra (62,5mM Tris-HCl, pH 6,8, 2% SDS, 10% glicerol, 0,02% azul de 

bromofenol, 5% β-mercaptoetanol) aquecido à 95°C por 5 minutos. Em cada gel 

foram aplicados 5μl de marcador de peso molecular Precision Plus ProteinTM Dual 

Color Standards (BioRad #161-0374). Para a eletroforese foi utilizado o tampão de 

eletrodo (25 mM Tris base, 190 mM glicina, 0,1% SDS, pH 8,3). A transferência 

úmida das amostras de proteína para uma membrana de PVDF (Amersham 

Pharmacia Biotech, NJ, USA) foi realizada à 4°C, utilizando tampão de transferência 

(25 mM Tris base, 190 mM glicina, 20% metanol). Após a transferência, a membrana 

foi corada com Ponceau (Ponceau 0,1%, 10% ácido acético) para confirmação.  

Incubação com anticorpos 

  Antes da imunomarcação, os sítios inespecíficos foram neutralizados com 

solução de bloqueio (5% de leite desnatado em pó em TBS/T [20 mM Tris HCl, pH 
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7,3, 137 mM NaCl e 0,1% Tween-20 (V/V)]) sob agitação contínua por 1 hora à 

temperatura ambiente ou overnight à 4°C. Após o bloqueio, as membranas foram 

incubadas com o anticorpo primário diluído seguindo as especificações da bula. A 

incubação foi realizada sob constante agitação à 4°C overnight. Após 3 lavagens de 

15 minutos com TBS-T, as membranas foram incubadas com anticorpo secundário 

em TBS-T sob agitação constante durante 1hora à temperatura ambiente. Após 

incubação com os anticorpos secundários, as membranas foram lavadas 3 vezes por 

15 minutos com TBS-T, e em seguida reveladas com kit ECL (Amersham Pharmacia 

Biotech, NJ, USA) e expostas ao filme de raio-x (Amersham Hyperfilm ECL) em 

tempos variados. A intensidade das bandas foi determinada utilizando o software 

Image J e os valores foram normalizados pela intensidade das bandas obtidas nos 

controles de quantidade de proteína aplicada.  

3.5. Imunocitoquímica 

 Células cultivadas em lamínulas foram cultivadas até atingir a confluência. 

Utilizando uma ponteira de 1000uL, foi feita uma “ferida” na região central da 

lamínula. Depois de 4 horas, as lamínulas foram submetidas ao processo de fixação 

em 4% paraformaldeído por 20 minutos. Depois de lavar 3X com PBSA por 10 

minutos, as células são permeabilizadas com 0,1% de Triton-X em PBSA por 10 

minutos. As lamínulas foram lavadas 3X por 5 minutos com PBSA e incubadas com 

uma solução de bloqueio com 1% BSA em PBSA por 1 hora em temperatura 

ambiente. O anticorpo primário diluído em PBSA contendo 1% BSA foi adicionado e 

deixado por 45 minutos em temperatura ambiente. As lamínulas foram lavadas 3X 

com PBSA por 10 minutos e a seguir foi adicionado o anticorpo secundário diluído 

em PBSA contendo 1% BSA. Após 30 minutos, as lamínulas foram novamente 

lavadas 3x com PBSA por 5 minutos, sendo que na última lavada DAPI foi 

adicionado à solução. A montagem da lâmina foi feita com Prolong® Antifade 

(Invitrogen) e selada com esmalte. A visualização do imuno-complexo contendo 

fluoresceína foi feita através da utilização de um microscópio de fluorescência (Leica 

DM5000B – Leica Microsystems) e as imagens foram obtidas através do software 

Leica Application Suite V3.30.  
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3.6. Ensaio para avaliação de fosforilação de tirosina para EGFR 

Células 70-80% confluentes foram lisadas com tampão MLB (25mM Hepes, 

pH 7,5, 0.,15mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0,25% desoxicolato de sódio, 10% glicerol, 

10mM MgCl2, 1mM EDTA) suplementado com inibidores de proteases (1:100, 

Sigma) e inibidores de fosfatases (1:100, Sigma). O extrato protéico contendo 500ug 

de proteínas totais foi incubado com o anticorpo anti-fosforilação de tirosina (pTyr) 

(PY99, Santa Cruz Biotechnology) sob agitação overnight à 4°C. Proteínas com a 

tirosina fosforilada foram imunoprecipitadas e os imunoprecipitados foram coletados 

adicionando-se beads de proteína A-agarose (20334, Pierce, Rockford, IL, USA) por 

2 horas sob agitação constante à 4°C. As beads contendo o imunoprecipitado foram 

lavadas 5 vezes com tampão de lise. Depois da última lavagem, as beads foram 

ressuspendidas em tampão de amostra (62,5mM Tris-HCl, pH 6,8, 2% SDS, 10% 

glicerol, 0,02% azul de bromofenol, 5% β-mercaptoetanol) e as amostras foram 

aquecidas à 95°C por 5 minutos. A identificação das proteínas foi realizada por 

eletroforese seguida de imunomarcação com o anticorpo anti-EGFR.  

3.7. Obtenção de proteínas fusionadas ao GST 

 Os plasmídeos pGEX-Raf-RBD e pGEX-PAK-PBD foram gentilmente doados 

por membros do laboratório do Professor Chiaki Takahashi. Para produção em 

grande escala, 100ul de bactérias DH5α competentes foram transformadas com os 

plasmídeos de interesse e espalhadas em placas de Petri contendo meio LB (Luria-

Bertani)-ágar, suplementado com 0,1mg/mL de ampicilina. As placa foi incubadas 

overnight à 37°C. Uma colônia de cada placa foi obtida e inoculada em 200ul de 

meio LB contendo 0,1mg/mL de ampicilina. As amostras foram incubadas overnight 

à 37°C sob constante agitação. No dia seguinte, os 200ul foram então transferidos 

para um Erlenmeyer contendo 200mL de meio LB contendo 0,1mg/mL de ampicilina 

e mantidas à 37°C sob constante agitação. Depois de 3 horas, IPTG 

(isopropiltiogalactosídeo, Sigma) foi adicionado na concentração final de 0,1mM em 

cada frasco e as amostras foram mantidas por mais 3 horas nas mesmas condições.  

 Os volumes de cada Erlenmeyer foram transferidos para tubos de 50mL e as 

amostras foram centrifugadas por 10 minutos à 3000rpm. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet ressupendido em um tampão de lise (40mM Tris, pH 7,5, 5mM 
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EDTA, 1% Triton X-100), contendo inibidores de proteases (Protease inhibitor 

cocktail tablets, Roche, Mannheim, Germany). O lisado foi sonicado por 15 segundos 

e aliquotado em eppendorfs de 1,5mL. Foram separados 200ul do lisado para 

purificação e confirmação da qualidade das proteínas fusionadas.  

 As alíquota de 200ul foram centrifugadas por 10 minutos à 13.500rpm. Os 

sobrenadantes foram recolhidos e incubados com uma solução contendo beads 

Glutationa-Sephatose 4B (17-0756-01, GE Healthcare). As amostras ficaram em 

agitação por 1 hora à 4°C. Depois de 4 lavagens com o tampão de lise, as amostras 

foram ressuspendidas em tampão de amostra (62,5mM Tris-HCl, pH 6,8, 2% SDS, 

10% glicerol, 0,02% azul de bromofenol, 5% β-mercaptoetanol) e aquecidas à 95°C 

por 5 minutos.  

 As amostras foram aplicadas em um gel de SDS-PAGE de 15% e submetidas 

à eletroforese. O gel foi incubado em agitação por 1 hora com 0,5% Coomasie 

brilliant blue R-250 e overnight com uma solução de descoloração (7,5% ácido 

acético, 5% metanol) para a visualização das bandas. A quantidade de proteína foi 

estimada por comparação com bandas de BSA com quantidades de proteína 

conhecidas.  

3.8. Ensaio de atividade RhoA, Rac1 e Ras (Pulldown) 

 As atividades de RhoA e Rac1 das células T98G, T98G-pCXN2 e T98G-

pCXN2-hRECK, foram determinadas usando os kits Active RhoA Pull-Down and 

Detection Kit e Active Rac1 Pull-Down and Detection Kit (Pierce, Rockford, IL, USA), 

respectivamente. Os ensaios foram realizados seguindo o manual do fabricante.  

As atividades de Rac1 para T98G-pLXSB e T98G-pLXSB-hRECK e Ras para 

T98G-pCXN2 e T98G-pCXN2-hRECK foram realizados seguindo o protocolo a 

seguir. Células 70-80% confluentes e incubadas overnight com meio DMEM sem 

SFB foram lisadas com tampão MLB (25mM Hepes, pH 7,5, 0.,15mM NaCl, 1% 

Nonidet P-40, 0,25% desoxicolato de sódio, 10% glicerol, 10mM MgCl2, 1mM EDTA) 

suplementado com inibidores de proteases (1:100, Sigma) e inibidores de fosfatases 

(1:100, Sigma). Os extratos protéicos contendo entre 1000ug de proteínas totais 

foram incubados com volumes iguais de beads Glutationa-Sepharose 4B (17-0756-

01, GE Healthcare) que haviam sido previamente incubadas com o sobrenadante do 

lisado de bactérias contendo as proteínas Raf-RBD-GST e PAK-PBD-GST (item 3.7) 
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para identificação de proteínas Ras ativa e Rac1 ativa, respectivamente. As 

amostras foram incubadas overnight à 4°C. Depois de 4 lavagens com o tampão de 

lise, as amostras foram ressuspendidas em tampão de amostra (62,5mM Tris-HCl, 

pH 6,8, 2% SDS, 10% glicerol, 0,02% azul de bromofenol, 5% β-mercaptoetanol) e 

aquecidas à 95°C por 5 minutos.  

A identificação das proteínas ativas foi feita por eletroforese seguida de 

imunomarcação utilizando os anticorpos anti-Ras e anti-Rac1. Também foram 

preparadas amostras com o extrato total para a determinação da quantidade total de 

cada proteína estudada.   

3.9. Superexpressão do gene RECK utilizando o vetor retroviral pLXSB 

Células T98G e U87 foram infectadas por vírus contendo o vetor retroviral 

pLXSB (Miki et al., 2007), contendo o gene RECK fusionado à sequência FLAG, 

vetor este doado pelo Professor Chiaki Takahashi, Universidade de Kanzawa, 

Japão. Inicialmente, o vetor retroviral contendo ou não a sequência do gene de 

interesse é transfectado nas células AmphoPack-293 (631505, Clontech), de acordo 

com protocolo padrão. O vetor retroviral sem a sequência de interesse foi utilizado 

para a geração do controle (vetor). O empacotamento viral gera as partículas virais 

inativas que foram secretadas no meio de cultura das células AmphoPack-293. As 

linhagens de glioma humano foram, então, infectadas com este título viral e os 

clones transduzidos foram selecionados na presença de 8µg/mL do antibiótico 

blasticidina. A eficiência protéica foi confirmada por Western blot.  

3.10. Zimografia 

As linhagens celulares foram plaqueadas em placas de 24 poços descartáveis 

na seguinte proporção: 1,0 x 104 células/poço, sendo que cada poço foi recoberto 

por 1mL de gel de colágeno tipo 1 [2,5 mg/mL] e as culturas foram mantidas por 7 

dias. Os meios de cultura foram coletados nos períodos de 3, 5 e 7 dias para serem 

utilizados no ensaio. Dois dias antes do meio ser coletado, as células foram 

carenciadas com meio DMEM contendo 1% BSA. Centrifugou-se o meio 2x em 

800rpm durante 5 minutos à 4°C. A quantidade de proteína total no sobrenadante foi 

determinada pelo método de Lowry. Foram aplicadas 25g de proteína/poço e 10l 

de padrão em gel de 10% acrilamida - 1mg/ml de gelatina. A eletroforese foi 
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realizada à 100V por ~ 90 minutos. O gel foi lavado 2x por 15 minutos cada com 

2,5% Triton X-100, com agitação à 37°C. O gel foi novamente lavado 2x por 1 

minuto com Tampão de Incubação (0,05M TrisHCl pH 8/ 5mM CaCl2/ 5M ZnCl2) e 

depois deixado no Tampão de Incubação por 16-17horas à 37°C em recipiente 

fechado.  O gel foi corado com 0,5% Coomasie brilliant blue R-250 por 30 minutos, 

com agitação. Ao final, o gel foi descorado com uma solução 10% metanol e 10% 

ácido acético glacial.  

3.11. Ensaio gelatinolítico 

Foram plaqueadas 5,0x104 células em lamínulas circulares recobertas por 1% 

de solução de gelatina contendo DQTM-gelatina conjugado com fluoresceína – 1:20 

(Molecular Probes® - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Depois de 24 horas, as 

lamínulas foram submetidas ao processo de fixação em 4% paraformaldeído por 20 

minutos. Depois de lavar 3X com PBSA por 10 minutos, as células são 

permeabilizadas com 0,1% de Triton-X em PBSA por 10 minutos. As lamínulas 

foram novamente lavadas 3x com PBSA por 5 minutos, sendo que na última lavada 

DAPI foi adicionado à solução. A montagem da lâmina foi feita com VectaShield® 

(Vector Laboratories, CA, USA) e selada com esmalte. A visualização da 

fluorescência foi feita através da utilização de um microscópio de fluorescência 

(Leica DM5000B – Leica Microsystems) e as imagens foram obtidas através do 

software Leica Application Suite V3.30.  

3.12. Estatística 

Os resultados dos ensaios foram expressos como média ± desvio-padrão e 

analisados estatisticamente, utilizando o software GraphPad Prism versão 4.0 para 

Windowns (One-way analysis of variance, ANOVA, seguido pelo teste de 

Bonferroni), com um valor de significância de p<0,05.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Avaliação da expressão de proteína por Western Blot 

 Na Figura 2 são apresentadas as micrografias demonstrando a confluência 

celular observada no momento dos ensaios de Western Blot. Para os ensaios em 

baixa confluência (BC), a densidade celular estava em torno de 70-80%. Para os 

ensaios em alta confluência (AC), a densidade celular era de 100%. 

  

Figura 2: Células T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+); e 

fibroblasto humano FF287 em placas de cultura de 10cm de diâmetro. Aumento de 

100x.   
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 Confirmando novamente o que foi visto por Côrrea et al., 2010, a linhagem 

T98G apresenta níveis indetectáveis da proteína RECK, enquanto as células RECK+ 

apresentam altos níveis dessa proteína em função da superexpressão utilizando o 

plasmídeo pCXN2 (Figura 3). De acordo com Hatta et al., 2009, a expressão de 

RECK é estimulada em altas densidades celulares em duas linhagens de fibroblasto 

embrionário de camundongo, NIH3T3 e MEF. O mesmo foi observado por Kitajima et 

al., 2010 na linhagem de fibroblasto embrionário de camundongo (MEF). Como é 

possível observar na Figura 4, o mesmo ocorre as células RECK+ e os fibroblastos 

humanos FF287. Com o aumento da densidade celular é possível observar que há 

um aumento na expressão de RECK.  

 

Figura 3: Expressão protéica de RECK. Linhagem T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e 

T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) em condições de alta confluência e baixa confluência celular. 

Como controle foi utilizado o fibroblasto humano FF287. Quantificação relativa das bandas 

de RECK nas células RECK+. Como controle de quantidade de proteína aplicada foi utilizado 

α-tubulina.  

 O próximo passo foi avaliar a expressão das integrinas, já que esta foi a via 

escolhida para iniciarmos este estudo. Como mencionado anteriormente, existem 24 

integrinas descritas que variam em relação à afinidade de ligação com componentes 

da MEC, expressão e tipo celular. Por esse motivo, a primeira subunidade escolhida 

para estudo foi a β1. Ela é a subunidade mais amplamente expressa e se combina 

com pelo menos nove subunidades α diferentes.  
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 Com base no resultado das Figuras 4, pode-se observar que dentro de cada 

grupo, as células RECK+ apresentam uma expressão que sugere um aumento em 

relação aos controles.   

 

Figura 4: Expressão protéica da subunidade integrina β1. Linhagem T98G (WT), T98G-

pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) em condições de alta confluência e baixa 

confluência celular. Quantificação relativa das bandas utilizando α-tubulina como controle de 

quantidade de proteína aplicada.  

Depois da ativação das integrinas ocorre a ativação de FAK, o que leva à uma 

série de fosforilações de moléculas que participam das diversas vias que são 

ativadas pela interação célula-matriz. As fosforilações ocorrem em moléculas que 

estão envolvidas em vias relacionadas com proliferação, sobrevivência e migração 

celular. A expressão e fosforilação elevada de FAK estão associadas com o 

desenvolvimento de tumores no homem em vários tecidos incluindo mama, cólon, 

tireóide e próstata; assim como com na progressão para um fenótipo metastático. O 

aumento na expressão de FAK em gliomas tem sido extensamente descrita e Côrrea 

et al., 2010, observou uma distribuição alterada de FAK fosforilado, quando avaliado 

por imunofluorescência nas células da linhagem T98G que expressam RECK.  

No ensaio apresentado na Figura 5, foi avaliada a expressão de FAK total e 

FAK fosforilada no sítio Y397 nas condições WT, vetor e RECK+. Pode-se observar 

que nos dois grupos, as células RECK+ apresentam uma expressão reduzida de 

proteína fosforilada em relação à linhagem parental. Comparando os resultados nas 

diferentes confluências, o aumento da densidade celular leva a um aumento da 

fosforilação de FAK. Esse evento se sobrepõe ao feito de RECK, pois no grupo de 

alta confluência a fosforilação de FAK é maior do que na baixa confluência, mesmo 

na presença de mais RECK. Existem vários trabalhos mostrando que as proteínas 

podem ter sua expressão modulada pela densidade celular. Esse fato já havia sido 

descrito para FAK por Batt e Roberts, 1998 em fibroblastos embrionários de 

camundongo BALB/3T3.  
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Figura 5: Expressão protéica de FAK e FAK-fosforilada [Y397]. Linhagem T98G (WT), 

T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) em condições de alta confluência e 

baixa confluência celular. Quantificação relativa entre FAK fosforilada e FAK total.  

 FAK atua basicamente em duas frentes em relação ao desenvolvimento 

tumoral. A primeira seria através de vias que estão relacionadas com proliferação e 

sobrevivência celular, envolvendo principalmente as vias PI3K/Akt e MAPK. A 

segunda seria através de vias que estão relacionadas com migração, envolvendo 

principalmente a interação de FAK com a família Rho-GTPases através da 

fosforilação de p130Cas e paxilina. Dessa forma, buscamos avaliar moléculas 

envolvidas nessas diferentes vias, começando pelas relacionadas com proliferação e 

sobrevivência.  

 O gene PTEN é frequentemente deletado ou mutado em uma série de 

tumores, incluindo o glioblastoma humano. Porém, a linhagem T98G possui PTEN 

selvagem e a fosforilação de PTEN parece inibir tanto à fosforilação de FAK quanto 

à conversão de PIP2 para PIP3 por PI3K, o que leva a uma diminuição na 

fosforilação de Akt (Tamura et al., 1999). Dessa forma, a expressão de PTEN 

total/PTEN fosforilado e Akt total/Akt fosforilada foi avaliada para verificar se RECK 

interfere nessa via. 

Nos ensaio apresentados na Figura 6, foram avaliadas a expressão de PTEN 

total e PTEN fosforilada (serina 380 e treonina 382/383) e a expressão de Akt total e 

Akt fosforilada (serina 473) nas condições WT, vetor e RECK+. A expressão de 

PTEN total e PTEN fosforilada não é alterada em relação à densidade celular, assim 

como a expressão de Akt total e Akt fosforilada. Além disso, a expressão de PTEN 

fosforilada e Akt fosforilada nas células RECK+ não apresenta diferença significativa 

quando comparada aos controles.  
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Figura 6: Expressão protéica de PTEN total, PTEN fosforilado, Akt total e Akt 

fosforilada. Linhagem T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) 

em condições de alta confluência e baixa confluência celular. Quantificação relativa entre 

PTEN fosforilado e PTEN total. Não há diferença estatística significativa (n=3).  

FAK ativa ERK principalmente pela via das MAPK. A fosforilação de ERK está 

relacionada principalmente à proliferação celular. No ensaio apresentado na Figura 

7, foi avaliada a expressão de ERK1/2 total e ERK1/2 fosforilado (treonina 202 e 

tirosina 204) nas condições WT, vetor e RECK+. A expressão de ERK1/2 fosforilado 

nas células RECK+ não apresenta diferença significativa quando comparada aos 

controles. Porém, ERK1/2 fosforilado está bastante diminuído no grupo de alta 

confluência.  
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Figura 7: Expressão protéica de ERK1/2 e ERK1/2 fosforilado. Linhagem T98G (WT), 

T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) em condições de alta confluência e 

baixa confluência celular. Quantificação relativa entre Erk fosforilado e Erk total para o grupo 

de baixa confluência. Não há diferença estatística significativa (n=2). 

4.2. Ensaio de pulldown para avaliar a atividade de Rac1, RhoA e Ras 

 Para avaliar a segunda frente pela qual FAK atua no desenvolvimento 

tumoral, foram feitos ensaios de pulldown para verificar a atividade das proteínas 

Rac1 e RhoA, ambas membros da família das RhoGTPases.  

 Os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 8 e 9. Pode-se 

observar na Figura 8 que as células RECK+ apresentam um aumento na atividade de 

Rac1 quando comparado com a linhagem parental. Já na Figura 9, podemos 

observar que não há diferença entre a atividade de RhoA as células RECK+  quando 

comparado aos controles. 

 

Figura 8: Avaliação da atividade de Rac1. Lisados das células T98G (WT), T98G-pCXN2 

(vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) foram incubados com GST-PAK1-PBD (domínio de 

PAK1 que se liga à Rac1 fusionada com GST) para seleção das proteínas Rac1 ativas. O 

lisado total foi utilizado para obtenção de Rac total. As células RECK+ apresentaram 

aumento de proteínas Rac1 ativas quando comparado aos controles. GTP: controle positivo 

do ensaio. 
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Figura 9: Avaliação da atividade de RhoA. Lisados das células T98G (WT), T98G-pCXN2 

(vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) foram incubados com GST-Rotequina-RBD 

(domínio de ligação da Rho (RBD) da Rotequina que se liga à RhoA fusionada com GST) 

para seleção das proteínas RhoA ativas. O lisado total foi utilizado para obtenção de RhoA 

total. Não há diferença entre a atividade de RhoA em RECK+ quando comparado aos 

controles. GTP: controle positivo do ensaio. 

 Também foi avaliada a atividade de Ras na linhagem T98G, T98G-pCXN2 e 

T98G-pCXN2-hRECK. Ras tem um papel importante no controle da proliferação de 

células normais e tumorais. Como mencionado na introdução, RECK foi descoberto 

quando reverteu o fenótipo maligno de fibroblastos transformados com o oncogene 

ras. Dessa forma, foi realizado um ensaio preliminar para a avaliação da atividade de 

Ras nas células T98G que superexpressam RECK (Figura 10). O ensaio sugere que 

a atividade de Ras não é alterada nas células RECK+ quando comparadas ao 

controle.  

 

 

Figura 10: Avaliação da atividade de Ras. Lisados de T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-

pCXN2-hRECK (RECK+) foram incubados com Raf-RBD-GST para seleção das proteínas 

Ras ativas. O lisado total foi utilizado para obtenção de Ras total. Não há diferença entre a 

atividade de Ras em RECK+ quando comparado ao controle. 
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4.3. Localização subcelular de proteínas por imunocitoquímica 

  Para estudar o papel das proteínas nas diferentes funções celulares, é muito 

importante avaliar a localização destas na célula. As proteínas relacionadas com 

migração celular podem levar a diferentes respostas dependendo de sua localização 

e ativação nas diferentes regiões celulares. Foram analisadas a localização de 

RECK, RhoA, Rac1 e paxilina, além da marcação dos filamentos de actina.  

 A marcação de RECK mostrou uma distribuição perinuclear da proteína nas 

condições WT, vetor e RECK+ (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Localização subcelular de RECK.  A proteína RECK foi marcada na linhagem 

T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) utilizando anticorpo 

primário anti-RECK e secundário goat anti-mouse conjugado com Alexa Fluor 488®. A 

marcação de RECK encontra-se predominantemente na região perinuclear. Barra = 20µm.  
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Como em Corrêa et al., 2010, a marcação dos filamentos de actina mostram 

que as condições  WT e vetor apresentam células migratórias com evidentes redes 

de actina, formando os lamelipódios. As células RECK+ mostraram mais actina 

polimerizada na forma de fibras de estresse (Figura 12).  

 

Figura 12: Citoesqueleto de actina.  Os filamentos de actina foram marcados na linhagem 

T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) utilizando faloidina 

conjugada à rodamina. As condições WT e vetor apresentaram células migratórias com 

evidentes redes de actina formando os lamelipódios. Já as células RECK+ mostraram mais 

actina polimerizada na forma de fibras de estresse. Barra = 20µm.  
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 A marcação com RhoA mostrou uma localização predominatemente nuclear, 

mais especificamente nos nucléolos. Não houve diferença entre as condições 

estudadas (Figura 13). 

  

 

Figura 13: Localização subcelular de RhoA.  A proteína RhoA foi marcada na linhagem 

T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) utilizando anticorpo 

primário anti-RhoA e secundário goat anti-mouse conjugado com Alexa Fluor 488®. A 

marcação de RhoA encontra-se predominantemente na região nuclear. Barra = 20µm.  
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 A marcação com Rac1 mostrou uma localização mais acentuada ao redor do 

núcleo e nas regiões onde há a formação de protrusões membranares.  Não houve 

diferença entre as condições estudadas (Figura 14). 

 

Figura 14: Localização subcelular de Rac1.  A proteína Rac1 foi marcada na linhagem 

T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) utilizando anticorpo 

primário anti-Rac1 e secundário goat anti-mouse conjugado com Alexa Fluor 488®. A 

marcação de Rac1 encontra-se mais acentuada ao redor do núcleo e nas regiões onde há a 

formação de protrusões membranares. Barra = 20µm.  
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 A marcação com paxilina mostrou uma localização principalmente nas regiões 

de interação célula-matriz, sendo possível a visualização das adesões focais. Há um 

aumento no tamanho das adesões focais nas células RECK+ quando comparadas 

aos controles (Figura 15). 

 

Figura 15: Localização subcelular de paxilina.  A proteína paxilina foi marcada na 

linhagem T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) utilizando 

anticorpo primário anti-paxilina e secundário goat anti-mouse conjugado com Alexa Fluor 

488®. A marcação de paxilina encontra-se principalmente nas adesões focais (seta). Barra = 

20µm.  
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4.4. Ensaio de Zimografia para avaliar a atividade de MMP-2 e MMP-9 

 Mesmo com os resultados obtidos na tese de Doutorado da Dra Tatiana 

Caroline Silveira Corrêa mostrando que a super expressão de RECK não levou a 

uma mudança em relação à expressão e atividade das MMP-2 e MMP-9, foi 

realizado um único ensaio de zimografia buscando avaliar uma possível diferença na 

atividade das MMPs em baixa e em alta confluência.   

 Os resultados dos ensaios estão apresentados nas Figuras 16, 17 e 18. As 

células foram cultivadas durante 7 dias em colágeno tipo 1, sendo o sobrenadante 

coletado nos dias 3, 5 e 7.  

 

 

 

Figura 16: Zimograma do sobrenadante após 3 dias de cultivo celular. BSA = meio de 

cultivo + 1% BSA; HT1080 = controle positivo; WT= T98G; vetor = T98G com pCXN2 sem o 

gene; RECK = T98G com o vetor contendo o gene RECK.  

 

 

 

 

Figura 17: Zimograma do sobrenadante após 5 dias de cultivo celular. BSA = meio de 

cultivo + 1% BSA; HT1080 = controle positivo; WT= T98G; vetor = T98G com pCXN2 sem o 

gene; RECK = T98G com o vetor contendo o gene RECK.  
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Figura 18: Zimograma do sobrenadante após 7 dias de cultivo celular. BSA = meio de 

cultivo + 1% BSA; HT1080 = controle positivo; WT= T98G; vetor = T98G com pCXN2 sem o 

gene; RECK = T98G com o vetor contendo o gene RECK.  

 

Através do ensaio de zimografia não foi possível observar diferença 

significativa na atividade das MMP-2 e MMP-9 quando a linhagem parental é 

comparada a condição RECK+, mesmo depois de 7 dias de cultura. A confluência 

parece afetar um pouco a atividade MMP-2, já que em alta confluência essa enzima 

parece ter uma atividade maior. As bandas referentes à MMP-2 são as maiores, pois 

sua expressão é constitutiva.  
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4.5. Ensaio gelatinolítico 

 Para avaliar a atividade das metaloproteinases totais foi realizado um ensaio 

gelatinolítico utilizando como substrato a DQTM-gelatina. O local onde houve 

degradação do substrato pode ser observado pela presença da fluorescência verde. 

No resultado do primeiro ensaio apresentado na Figura 19, houve uma degradação 

mais difusa nas condições WT e vetor. Nas células RECK+, a degradação foi mais 

perinuclear.  

 

Figura 19: Ensaio gelatinolítico. Observação da degradação de DQTM-gelatina em cultura 

de célula da linhagem T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+). 
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4.6. Superexpressão de RECK com o vetor retroviral pLXSB em T98G 

É sabido que a expressão exógena de proteínas pode levar a uma resposta 

que vai sendo alterada conforme a célula se adapta às novas condições, 

principalmente em vias que afetam a proliferação celular (Yoshida et al., 2011). 

Dessa forma, as células T98G foram infectadas com o vetor retroviral pLXSB-

hRECK-FLAG para avaliar se alterações nas proteínas estudadas até o momento 

para as células com o vetor pCXN2-hRECK seriam uma resposta compensatória da 

célula, já que as células transfectadas com pCXN2 e pCXN2-hRECK utilizadas 

nesse estudo foram gerados à algum tempo. Para os ensaios foram utilizadas as 

células T98G, T98G-pLXSB (vetor) e T98G-pLXSB-hRECK (RECK
+
).  

 Inicialmente foi avaliada a expressão de RECK (Figura 20). A Figura 20 

mostra que o ensaio funcionou, gerando células T98G que expressam RECK. Foram 

avaliadas também algumas proteínas estudadas para as células T98G-pCXN2-

hRECK. Como o aumento na expressão de RECK pela densidade celular não se 

mostrou muito significativo, as proteínas foram avaliadas com as células somente 

em sub-confluência. Os resultados preliminares mostram que a fosforilação de ERK 

não foi alterada assim como a expressão de integrina β1. Já a fosforilação de FAK no 

sítio Tyr397 está um pouco diminuída.  

 

Figura 20: Expressão protéica de RECK, integrina subunidade β1, Erk1/2 total e 

fosforilado, FAK total e fosforilado. Linhagem T98G (WT), T98G-pLXSB (vetor) e T98G-

pLXSB-hRECK (RECK+). Quantificação relativa entre proteína/α-tubulina ou proteína 

fosforilada/proteína total. 
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A atividade de Rac1 foi avaliada utilizando o ensaio de pulldown (Figura 21). 

A expressão de Rac total não é alterada, mas a atividade de Rac1 está aumentada 

em RECK+ em comparação com o vetor.  

 

Figura 21: Avaliação da atividade de Rac1. Lisados do T98G-pLXSB (vetor) e de T98G-

pLXSB-hRECK (RECK+) foram incubados com GST-PAK1-PBD (domínio de PAK1 que se 

liga à Rac1 fusionada com GST) para seleção das proteínas Rac1 ativas. O lisado total foi 

utilizado para obtenção de Rac total. As células RECK+ apresentaram aumento de proteínas 

Rac1 ativas quando comparado ao controle.  

As adesões focais foram avaliadas pela co-marcação de paxilina e vinculina 

por imunocitoquímica. Na Figura 22, é possível observar que as células RECK+ 

apresentam um aumento no tamanho das adesões quando comparadas aos 

controles.  

 

Figura 22: Localização subcelular de paxilina e vinculina.  As proteínas paxilina e 

vinculina foram co-marcadas na linhagem T98G (WT), T98G-pLXSB (vetor) e T98G-pLXSB-

hRECK (RECK+) utilizando anticorpo primário anti-paxilina e secundário goat anti-mouse 

conjugado com Alexa Fluor 488®; e anticorpo primário anti-vinvulina e secundáro goat anti-

rabbit Texas Red®. A marcação de paxilina e vinculina encontra-se principalmente nas 

adesões focais (seta). Barra = 20µm.  
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 Com essas células também foi iniciado a avaliação da atividade de EGFR 

(receptor de fator de crescimento epidérmico). EGFR é um receptor que se encontra 

na membrana da célula e é ativado quando seu substrato EGF (fator de crescimento 

epidérmico) se liga ao seu sítio ativo. A sinalização de EGFR é essencial em 

condições fisiológicas e patológicas. A ativação do receptor ativa uma cascata de 

sinalização que pode levar à proliferação, migração e diferenciação (Mitsudomi e 

Yabate, 2010). A desregulação dessa via por aumento na expressão de EGFR/EGF 

ou pela ativação constitutiva do receptor, geralmente causada por mutação, está 

associada a um prognóstico ruim em muitos cânceres humanos. As proteínas Ras-

Raf-MAPK são a principal via de sinalização depois que EGFR é ativado (Lurge e 

Lenz, 2009).  

 Kitajima et al., 2010 reportou que a inibição de RECK por shRNA em MEFs 

causou um transiente aumento na via de EGFR e que o aumento na expressão de 

RECK em células de câncer de cólon levaram à uma continua diminuição na 

ativação dessa via, sugerindo que RECK é um novo modulador da via de EGFR.  

 A maioria dos gliomas apresenta mutação ou atividade aumentada de EGFR. 

Como a linhagem T98G não apresenta mutação em EGFR (dado obtido no 

Sanger COSMIC database para T98G), foi realizado um ensaio preliminar para 

avaliar a atividade de EGFR frente ao aumento na expressão de RECK na linhagem 

T98G (Figura 23). O resultado sugere que não há diferença entre as células RECK+ 

e os controles. 

 

Figura 23: Avaliação da atividade de EGFR. Lisados da linhagem T98G (WT), T98G-

pLXSB (vetor) e T98G-pLXSB-hRECK (RECK+) foram incubados o anticorpo anti- 

fosforilação de tirosina (pTyr) para seleção das proteínas fosforiladas no sítio de tirosina. As 

amostras incubadas com o anticorpo e o lisado total foram submetidos à eletroforese e 

transferidos para uma membrana de PVDF. EGFR fosforilado e EGFR foram identificados 

com o anticorpo anti-EGFR.  
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4.7. Superexpressão de RECK com o vetor retroviral pLXSB em U87 

 Foram iniciados ensaios de superexpressão de RECK na linhagem U87. 

Buscou-se estudar outra linhagem para avaliar se as alterações encontradas na 

linhagem T98G eram linhagem específica ou se aplicariam à outra linhagem de 

glioma.  

 A superexpressão de RECK na linhagem U87 foi realizada utilizando o vetor 

retroviral pLXSB e a confirmação da expressão protéica foi feita por Western Blot. 

Na Figura 24 é possível observar que a superexpressão funcionou, gerando células 

U87 que expressam RECK. Inicialmente foram avaliadas algumas proteínas 

estudadas para linhagem T98G. Como o aumento na expressão de RECK pela 

densidade celular não se mostrou muito significativo, as proteínas foram avaliadas 

com as células somente em sub-confluência. Os resultados preliminares (Figura 24) 

mostram que a expressão de integrina β1 não foi alterada. Já a fosforilação de FAK 

no sítio Tyr397 e a fosforilação de ERK1/2 estão diminuídas.  

 

 

Figura 24: Expressão protéica de RECK, integrina subunidade β1, Erk1/2 total e 

fosforilado, FAK total e fosforilado. U87-pLXSB (vetor) e U87-pLXSB-hRECK (RECK+). 

Quantificação relativa entre proteína/α-tubulina ou proteína fosforilada/proteína total.  
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5. DISCUSSÃO 

 Os ensaios de Western Blot para as células T98G (WT), T98G-pCXN2 (vetor) 

e T98G-pCXN2-hRECK (RECK+) foram inicialmente realizados com as células em 

confluência baixa (70-80%) e alta (100%), pois segundo Hatta et al., 2009, o 

aumento na densidade celular leva a um aumento na expressão de RECK. Foi 

possível observar nas células RECK+ um aumento na expressão de RECK com o 

aumento da densidade celular.  

Sendo assim, os ensaios de Western Blot foram realizados em células em 

baixa densidade celular e em alta densidade celular, buscando avaliar se o aumento 

na expressão de RECK levaria à diferença na expressão de alguma proteína. Foi 

observado um aumento/diminuição na fosforilação de algumas proteínas em relação 

à densidade celular, fato já descrito para várias proteínas como FAK (Batt e Roberts, 

1998), ou um aumento/diminuição na expressão ou fosforilação na presença de 

RECK, mas não proporcionalmente à concentração de RECK presente. Por esse 

motivo, os ensaio realizados posteriormente, foram todos com células em sub-

confluência.  

Dentro do sistema nervoso central, já foram descritas a presença de pelo 

menos três subunidades de integrinas. As subunidades β1 e αv são expressas em 

uma grande variedade de tipos celulares incluindo neurônios, células da glia, células 

meníngeas e células endoteliais (Bellail et al., 2004). Integrinas que contêm a 

subunidade β1 utilizam seu domínio intracelular para interagir com outras proteínas e 

formar as adesões focais. β1 se associa com FAK e talina que junto com outras 

proteínas como Src, vinculina, paxilina e tensina se ligam aos filamentos de actina. 

Depois que RhoGTPases associadas são ativadas, os filamentos de actina se 

organizam, levando a formação dos fibras de estresse e as integrinas tendem a 

aumentar o cluster. De forma contrária, a contínua ativação de FAK, por fosforilação 

mediada por Src ou por auto-fosforilação, parece reduzir RhoA, levando à quebra 

(turnover) da adesão focal (Raghavan et al., 2003).  

Alguns trabalhos avaliando possíveis diferenças de expressão de integrinas, 

em tecidos normais e neoplásicos, mostram que há um aumento na expressão 

principalmente de β1 e α3 em células de gliomas quando comparadas às células 

normais (Paulus et al., 1993). O papel de β1 nos gliomas vem sendo descrito como 
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fator chave, especialmente a integrina α3β1, na regulação da migração celular, 

mostrando-se pró-invasor (D´Abaco e Kaye, 2007). Porém, nessa tese os resultados 

preliminares indicam que a subunidade β1 está mais expressa na condição em que a 

migração e a invasão estão comprometidas, ou seja, quando RECK está 

superexpresso. Uma hipótese para esse fato, é que a possível diminuição da 

fosforilação de FAK diminui à quebra das adesões, fazendo com que mais integrinas 

que contêm a subunidade β1 estejam presentes. A possível interação entre RECK e 

a subunidade β1 foi relatada em um artigo de Miki et al., 2010, onde a perda da 

expressão de RECK causava uma diminuição na expressão de β1. As condições 

estudadas no artigo são bem diferentes das estudadas neste trabalho, mas é 

interessante saber que RECK pode ter influência sobre a expressão de β1 e talvez 

de outras subunidades em modelo de glioma.  

Mesmo a sinalização das integrinas em células neoplásicas e não-

neoplásicas ser estudada extensamente nos últimos anos, ainda é difícil determinar 

sua função precisa na migração e invasão de células tumorais, muitas vezes 

parecendo ambígua. Um exemplo disso é a integrina α2β1. Em alguns tipos tumorais 

essa integrina funciona como receptor que promove a migração e invasão das 

células, mas em outros casos, a sua presença leva à diminuição na invasão e 

restauração da diferenciação celular. Se essas discrepâncias são causadas por tipo 

celular, imortalização/seleção ou condições de cultivo celular ainda permanece 

incerto. Porém, muitos autores propõem que um fator importante para o efeito das 

integrinas é o estágio em que o tumor se encontra (Friedl e Bröcker, 2000; 

Raghavan et al., 2003; Guo e Giancotti, 2004). 

O papel da subunidade β1 parece ser tumor-específica ou até mesmo 

linhagem específica, visto que alguns trabalhos relatam que o aumento de β1 em 

linhagens de glioma tem um papel pró-tumoral o que parece ocorrer ao contrário 

para a linhagem T98G transfectada com pCXN2-hRECK. Por isso, ensaios 

preliminares foram iniciados para a superexpressão de RECK na linhagem U87. A 

princípio, o efeito inicial da superexpressão de RECK não alterou a expressão de 

integrina β1. Porém, esse aumento de β1 talvez esteja relacionado com uma 

adaptação da célula, uma vez que os resultados da expressão de β1 na linhagem 

T98G recém-infectada pelo retrovírus pLXSB também não apresentou diferença 

significativa entre as condições estudadas.  
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 A avaliação da fosforilação de FAK é muito importante, pois uma possível 

diminuição de sua expressão pode representar um perfil menos invasivo da célula. 

Porém, essa proteína não deve ser considerada como a principal alteração que 

levaria a modificação na motilidade celular, já que está relacionada tanto com a 

formação das adesões focais quanto com sua quebra, e também a outras funções 

como proliferação celular. FAK é uma proteína essencial na via das integrinas, mas 

seu papel é muito complexo devido aos vários eventos de sinalização envolvendo 

FAK e a sua posição única de quinase na transdução de múltiplos sinais em várias 

vias. FAK representa a parte central integrando informações de pelo menos quatro 

fontes: interações de integrinas com a matriz extracelular; sinalização gerada pelos 

receptores de fatores de crescimento; sinalização gerada por receptores acoplados a 

proteína-G; e forças mecânicas impostas na célula e transmitidas para o 

citoesqueleto (Schwock et al., 2010). Dessa forma, a avaliação de FAK é importante 

para auxiliar no desenho do possível mecanismo, mas não pode ser considerada a 

molécula chave. Contudo, a superexpressão de RECK tanto nas células T98G 

quanto nas células U87 mostram uma tendência de diminuição da fosforilação de 

FAK no sítio Tyr397, fato importante que será discutido a seguir.  

As fosforilações de PTEN, Akt e ERK1/2 não apresentam diferença 

significativa quando comparadas entre a condição RECK+ e a linhagem parental 

T98G. Esse resultado é compatível com resultados não publicados obtidos pela Dra 

Tatiana Caroline Silveira Côrrea, em que não houve diferença significativa no ciclo 

celular, proliferação e senescência quando as condições vetor e RECK+ eram 

comparados aos controles. A diminuição da fosforilação de ERK1/2 observada em 

alta confluência celular provavelmente está relacionada com a diminuição da 

proliferação celular, devido ao alto número de células. Já foi relatado que as células 

da linhagem T98G quando em alta densidade celular param no ciclo celular, na fase 

G1 (Stein, 1979). Esse fato poderia levar a uma diminuição da fosforilação de 

ERK1/2, proteína esta relacionada com a ativação da transcrição de vários fatores 

que participam do controle do ciclo celular (Seger e Krebs, 1995). 

 ERK1/2 também foi estudado porque além de agir no núcleo, fosforilando 

vários fatores de transcrição e levando a eventos que favorecem a proliferação, 

ERK1/2 também pode agir de forma citoplasmática, fosforilando proteínas que vão 

agir em quinases ou proteínas do citoesqueleto. Como exemplos podem ser citados 
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a ativação de MLCK que regula a migração celular ou a inativação da adesão 

mediada por integrinas, ainda por um mecanismo desconhecido. Dessa forma, os 

substratos disponíveis para ERK1/2 ativo em um determinado tipo celular definem o 

papel dessa proteína (Ramos, 2008). Porém, acredita-se que os resultados obtidos 

com a superexpressão de RECK para a linhagem T98G não estão diretamente 

relacionados com a ativação de ERK1/2, já que não foi possível observar diferenças 

na sua fosforilação por Western Blot.  

 Apesar da fosforilação de ERK1/2 não ter um papel no efeito de RECK na 

linhagem T98G, esta proteína parece estar envolvida em possíveis alterações que a 

superexpressão de RECK possa causar na linhagem U87. A avaliação da 

fosforilação de ERK1/2 nas células U87-pLXSB-hRECK mostrou uma tendência de 

diminuição da ativação dessa proteína em relação ao controle. Essa diferença entre 

a linhagem T98G e U87 pode ser explicada pelo fato de U87 ter p53 selvagem e de 

T98G ter p53 mutado, sendo a linhagem U87 mais suscetível a alterações que 

envolvem proliferação celular. Porém, mais ensaios são necessários para confirmar 

esse fato.  

 A avaliação da atividade de RhoA e Rac1 mostraram resultados 

interessantes. Apesar das células T98G que superexpressam RECK apresentarem 

um aumento nas fibras de estresse e uma diminuição na presença de lamelipódios, 

os ensaios de pulldown mostraram um aumento na atividade de Rac1 sem alteração 

na atividade de RhoA. Não houve diferença na localização dessas proteínas como 

pôde ser observado pelo ensaio de imunocitoquímica. O que é interessante ressaltar 

desse ensaio é a alteração na localização de RhoA em relação ao que já vem sendo 

descrito em trabalhos mais antigos, que reportam a localização de RhoA no 

citoplasma e membrana. Porém, trabalhos recentes mostram que uma pequena 

fração de RhoA está no núcleo e em várias linhagens celulares tumorais, essa 

fração nuclear aumenta (Li et al., 2010; Dubash et al., 2011). Esse aumento de 

RhoA no núcleo foi observado na linhagem T98G. A marcação de RhoA por 

imunofluorescência mostrou predominância dessa proteína no núcleo, sendo 

acumulada nos nucléolos. A expressão de RECK nas células T98G não reverteu 

esse evento, se tornando visualmente ainda mais intensa, embora tenha que ser 

adequadamente quantificado por Western Blot. Ainda não se sabe ao certo qual o 



 

47 

 

papel de RhoA no núcleo, mas há trabalhos que sugerem um envolvimento com 

respostas de dano ao DNA (Dubash et al., 2011).  

 O aumento na atividade de Rac1 nas células T98G que expressam RECK foi 

observado tanto nas células transfectadas com pCXN2-hRECK quanto nas células 

infectadas com pLXSB-hRECK. Esse resultado mostrou-se um pouco contraditório, 

uma vez que uma das principais vias de ativação de Rac é através da fosforilação de 

FAK, levando à formação dos lamelipódios. A hipótese é que RECK inibe a quebra 

das adesões focais que participam do processo de migração, dificultando a 

mobilidade celular. Como as células continuam recebendo o estímulo para migrar, 

estas ativam Rac1 através de uma via independente de FAK. Para investigar esse 

fato, as células foram marcadas para paxilina para a visualização das adesões 

focais. Os resultados mostram um aumento no tamanho das adesões focais nas 

células RECK+, tanto nas transfectadas com pCXN2-hRECK quanto nas infectadas 

com pLXSB-hRECK. Uma das possibilidades para esse aumento no tamanho das 

adesões seria a diminuição na taxa de quebra (turnover) das adesões e o 

favorecimento da maturação dessas. A alteração nas adesões focais devido à 

expressão de RECK já havia sido descrito por Morioka et al., 2009, nos estudos com 

fibroblastos murinos. Além disso, o aumento nas adesões focais é compatível com o 

aumento das fibras de estresse, uma vez que essas adesões se encontram nas 

extremidades das fibras de estresse (Naumanen et al., 2008).  

 Como mencionado anteriormente, a interação célula-matriz é importante para 

vários processos celulares, incluindo a migração celular. A migração polarizada das 

células envolve uma interação assimétrica entre a célula e o ambiente extracelular. 

As células que estão migrando formam e desfazem continuamente adesões na 

frente de migração. A quebra das adesões é controlada por várias vias de 

sinalização e pela modulação de forças de tensão. Inicialmente, a interação entre a 

célula e a matriz leva à formação de adesões nascentes que podem sofrer uma 

rápida desestruturação ou amadurecerem, formando as adesões focais (Broussard 

et al., 2008).  

 Os eventos que levam à quebra das adesões focais não estão totalmente 

elucidados. Porém, já se sabe que a protease calpaina, microtúbulos, FAK e 

dinamina participam da quebra das adesões focais durante a migração celular. A 

calpaina atua principalmente na parte posterior da célula, clivando proteínas que 
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fazem parte das adesões, como integrinas e talina. Os microtúbulos se estendem até 

as adesões e iniciam o processo de desestruturação. Durante o estágio final, a 

internalização das integrinas é mediada pela dinamina, proteína esta que é 

recrutada para as adesões focais através de FAK. Vários sinais como cálcio local, 

fosforilação de caveolina-1 e fosforilação de paxilina que aumentam a fosforilação de 

FAK no sitio Tyr397, aumentam a quebra das adesões (Tomar e Schlaepfer, 2009; 

Nagano et al., 2012). Chao e Kunz, 2009 mostraram que a quebra das adesões em 

células de fibrosarcoma HT1080 requerem a endocitose de integrinas β1 ativas 

através de um processo dependente de clatrina e que envolve a proteína dinamina 

2.  

 A diminuição da fosforilação de FAK observada para as células T98G pode 

estar relacionada com a diminuição na quebra das adesões, levando à diminuição 

na migração celular. Um possível mecanismo pelo qual RECK poderia influenciar a 

quebra das adesões seria pela endocitose das integrinas. Miki et al., 2007, mostrou 

que RECK pode influenciar as vias de endocitose de MT1-MMP e CD13; e Gálvez et 

al., 2002, demonstrou que MT1-MMP co-localiza com β1 ou αvβ3, o que poderia levar 

a uma alteração na endocitose das integrinas mediada pela interação entre RECK e 

MT1-MMP. Essa hipótese será estudada para publicações futuras, assim como a 

ação de RECK em outras moléculas que estão envolvidas nas quebras das 

adesões.  

 Ensaios prévios avaliando o possível efeito de RECK na atividade do receptor 

EGFR não apresentaram resultados significativos. Além da atividade de EGFR nas 

células RECK+ não mostrar diferença quando comparado aos controles, a atividade 

de Ras, uma das moléculas que participam da principal via ativada por EGFR, 

também não parece estar alterada. Dessa forma, a via de EGFR não parece estar 

envolvida com os efeitos observados pela superexpressão de RECK na linhagem 

T98G. Porém, essa via pode estar envolvida nos efeitos de RECK na linhagem U87, 

uma vez que foi observado uma alteração na fosforilação de ERK1/2, molécula esta 

que faz parte da via de Ras.  
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Conclusões 

 A superexpressão de RECK na linhagem T98G leva ao aumento no tamanho 

das adesões focais.  

 Aumento na atividade de Rac1 nas células T98G que superexpressam RECK.  

 Diminuição na fosforilação de FAK no sítio Tyr397 nas células T98G que 

superexpressam RECK. 

 A densidade celular influência a expressão de RECK e fosforilação de FAK.  

 Na linhagem T98G, a expressão de RhoA localiza-se predominantemente no 

núcleo.  
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