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4 Resumo 
 

Os gliomas são o tipo de tumor primário cerebral mais comum em adultos. A 

sobrevida média dos pacientes é de cerca de um ano para pacientes de 

glioblastoma multiforme, o maior grau de malignidade. As terapias disponíveis 

atualmente, que incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, não têm sido 

eficientes devido a vários fatores, em particular a capacidade invasiva das células 

tumorais. RECK (reversion-inducing-cysteine-rich protein with Kazal motifs) é um 

importante gene supressor de tumor cuja atividade anti-tumoral têm sido associada 

à sua atividade inibitória sobre algumas MMPs. A perda da função de RECK 

compromete a integridade tecidual, em parte causada pela atividade aumentada 

das MMPs. A linhagem celular T98G, derivada de glioblastoma multiforme (GBM), 

apresenta grande capacidade invasiva e níveis elevados de MMP-2 e -9. A fim de 

avaliar o efeito de RECK na contenção da invasão no modelo de glioma humano, foi 

feita a superexpressão de RECK nesta linhagem. A expressão de RECK, MMP-2, 

MMP-9 a MT1-MMP foram avaliadas por qPCR e por western blotting nas células 

T98G/RECK+ (células T98G superexpressando RECK após transfecção estável 

utilizando o vetor pCXN2). O potencial invasivo e migratório das células 

T98G/RECK+foi inibido, verificado por ensaio transwell. Foram observadas nas 

células T98G/RECK+ alterações importantes no arranjo do citoesqueleto, mas não 

nas células controle. Arranjos de actina na forma de “stress fibers” presentes no 

clone positivo podem ser responsáveis pela alteração observada na migração. A 

distribuição de FAK foi avaliada por imunocitoquímica e sua expressão por Western 

blot, mostrando que RECK só altera a distribuição desta proteína no citoesqueleto 

celular. Quanto ao potencial de inibição de MMPs, observou-se uma diminuição 

significativa dos níveis gênicos de MMP-9, mas não em termos protéicos ou de 

atividade de MMPs. Assim, este trabalho contribui para a discussão do papel de 

RECK na migração de células do modelo de glioma humano, uma das 

características responsáveis pela ausência de terapia efetiva deste tipo de tumor. 
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5 Abstract 
 

Malignant gliomas are the most common type of primary brain tumors in adults. 

Patient survival is less than one year in average for glioblastoma, the most malignant 

glioma. Therapies available today, which include surgery, radiotherapy and 

chemotherapy, have not been successful due to several factors, specially the 

invasiveness of the tumor. RECK (reversion-inducing-cysteine-rich protein with Kazal 

motifs) is an important tumor suppressor gene whose anti-tumoral activity is associated 

to its anti-MMPs activity. Lack of functional RECK compromises tissue integrity, in part 

due to elevated MMPs activity. T98G cells, derived from a human multiform 

glioblastoma (GBM), were described as a highly invasive glioma cell line, which displays 

high levels of MMPs 2 and 9. In order to evaluate the effect of RECK in restraining 

glioma invasion, we overexpressed RECK in these invasive cell line derived from GBM. 

The expression of RECK, MMP-2, MMP-9 and MT1-MMP was evaluated by qPCR and 

by western blotting in T98G/RECK+ (T98G cells overexpressing RECK cells, where 

RECK gene was cloned into the pCXN2 vector generating a stable transfection). The 

invasion and migration capacity of T98G/RECK+ cells was inhibited in transwell assay. 

Important cytoskeleton modifications were also observed in T98G/RECK+ cells but not 

on the control cells. Actin arrangements representing stress fibers on the positive clones 

may be responsible for motility alteration patterns observed. FAK distribution was 

assessed through imunocytochemical staining, and its expression evaluated by western 

blot analyses, showing that RECK forced expression changed the distribution pattern 

but not FAK expression. Concerning MMPs inhibition, a significant inhibition of MMP-9 

gene expression was observed in T98G/RECK+, but neither protein levels nor protein 

activity were affected. Thus, the present study improves the discussion about RECK 

role in the migration of glioma cells, an important feature for the failure of current 

therapies for this kind of tumor. 
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6 Introdução 

6.1 Os tumores da glia 
 

Dentre os tumores de diversas origens, os tumores de cérebro e do Sistema 

Nervoso Central (SNC) são reconhecidos por apresentar um dos piores prognósticos. 

Apesar de estes tumores contribuírem para morte de apenas 2% dos pacientes com 

câncer, a sobrevida média é de 15 meses (Osborne et al, 2001; Demuth & Berens, 

2004). A estimativa do National Cancer Institute – USA para o ano de 2008 é de 21.800 

novos casos nos EUA diagnosticados, sendo que aproximadamente 13.000 pacientes 

chegariam a óbito. Assim, em outros números, cerca de 70% destes pacientes irão a 

óbito. 

Histologicamente, os GBMs são categorizados em dois grupos, primários e 

secundários, com base na apresentação clínica. GBMs secundários são definidos 

como tumores que mostram evidências clínicas, radiológicas ou histopatológicas de 

progressão a partir de um tumor preexistente de menor grau, enquanto GBMs primários 

não apresentam tal histórico e se apresentam como tumores avançados no primeiro 

diagnóstico. Diferenças clínicas têm sido reportadas entre os dois grupos, com os 

GBMs secundários ocorrendo em menor freqüência (~5% dos GBMs) e 

predominantemente em pacientes mais jovens (idade média 45 anos, versus 60 anos 

para GBMs primários). As características histopatológicas dos GBMs primários e 

secundários são indistinguíveis, e o prognóstico após o ajuste de idade parece não ser 

diferente, sendo ainda ruim (Parsons et al, 2008). 

Os tumores da glia, genericamente conhecidos como gliomas, são os tumores 

primários mais prevalentes do sistema nervoso central (Akbasak & Sunar-Akbasak, 

1992; Shannon et al, 2005). Glioma é o tipo de tumor primário de cérebro mais comum 

em adultos e, apesar de décadas de trabalho, continua refratário às terapias 

disponíveis (Lassamn & Holland, 2007). Os gliomas são classificados de acordo com 

sua morfologia e características clínicas em astrocitomas, oligodendromas e 

oligoastrocitomas. Eles são graduados em escala de I a IV de acordo com o grau de 

malignidade. Dentre os gliomas, os tumores mais freqüentes são os astrocitomas que 

se classificam em: astrocitoma pilocítico (grau I), astrocitoma difuso (grau II), 



 13

astrocitoma anaplásico (grau III) e glioblastoma multiforme (grau IV) (Maher et al, 

2001).  Este progresso histológico, começando no menor grau em direção aos tumores 

de maior grau representa uma certeza para os pacientes com astrocitomas (Rao, 2003; 

Behin et al, 2003). Astrocitomas estão associados aos piores prognósticos por sua 

habilidade de se infiltrar difusamente no parênquima cerebral normal. Os astrocitomas 

incluem tumores de graus 2, 3 e 4 (OMS).  

Glioblastomas (GBMs, OMS grau 4), apresentam taxa de sobrevida de menos de 1 

ano e representam cerca de 50% de todos os tipos de tumores da glia (Lefranc et al, 

2005). Os astrocitomas geralmente apresentam altas taxas de invasão local, que 

resulta no seu re-aparecimento no mesmo local de onde foi previamente retirado 

(Giese et al, 1996, Iwamaru et al, 2007). Os astrocitomas de maior grau (grau IV ou 

GBMs) são também o tipo mais freqüente de tumores primários de cérebro em adultos, 

representando cerca de 40% de todos os tumores cerebrais (Osborne et al, 2001; 

Cordes et al, 2003). Os GBMs podem ser ditos multiformes em vários aspectos: 

macroscopicamente por apresentar regiões de necrose e hemorragia; 

microscopicamente por apresentarem núcleos e células pleomórficos e proliferação 

microvascular e geneticamente por apresentarem vários tipos de deleção, 

amplificações e mutações de ponto (Holland, 2000).  

Células individuais de glioma migram através do parênquima cerebral sadio 

adjacente e esta infiltração difusa é responsável também pela ineficiência dos 

procedimentos cirúrgicos. Este comportamento invasivo irá provavelmente 

comprometer também novas modalidades terapêuticas, como o uso de drogas anti-

angiogênicas que reduzem o tamanho da massa tumoral, mas, ao mesmo tempo, 

podem estimular a migração das células tumorais (Aubert et al, 2008).  

O processo de invasão da célula tumoral no estroma está intimamente relacionado 

às interações entre estas células tumorais e a matriz extracelular (MEC). Além disso, a 

modulação da expressão e modificação das proteínas de matriz nas células do tumor 

são relevantes para a invasão do tecido sadio circundante (Honma et al, 2007). Por 

razões não esclarecidas, a incidência de gliomas malignos parece estar aumentando 

entre pessoas de idade mais avançada (Behin et al, 2003). Em um estudo da 

epidemiologia dos gliomas, Osborne et al (2001) revelam que há pouca variação na 
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incidência dos gliomas entre países, culturas ou regiões distintos, bem como não há 

padrões de mudanças em grupos migrantes. As variações detectadas dizem respeito 

apenas ao acesso ao diagnóstico e tratamento. Já foi descrito que tumores que 

apresentam a mesma morfologia podem ser geneticamente diferentes e podem 

apresentar desenvolvimentos diversos, apesar de terem prognósticos semelhantes. Em 

função disto está surgindo um consenso de que análises genéticas e moleculares logo 

se tornarão um critério tão importante quanto a morfologia para melhorar a 

classificação dos gliomas (Behin et al, 2003). 

Para realização de estudos in vitro, é cada vez mais patente a importância de se 

reproduzir com o máximo de fidelidade o ambiente in vivo. Para tanto, além das células 

em cultura em condições fisiológicas e dos nutrientes necessários para que se 

mantenham vivas, é preciso recuperar, tanto quanto possível, a “arquitetura” do órgão 

de origem das células a serem estudadas (Ramirez & Rifkin, 2003); para isso é preciso 

reproduzir a MEC específica do órgão em estudo. 

 

6.2 Interações célula-matriz extracelular  
 

A matriz extracelular (MEC) é definida como uma mistura heterogênea de 

macromoléculas (incluindo colágenos e glicoproteínas não colagênicas, fibras elásticas 

e proteoglicanos) capaz de se automodelar propiciando suporte mecânico para células 

e tecidos. A MEC além de propiciar suporte mecânico, é também determinante da 

arquitetura do tecido e reservatório de moléculas que atuam regulando a ampla 

variedade de processos celulares (Pupa et al, 2002; Itoh & Nagase, 2002; Ramirez & 

Rifkin, 2003; Munshi & Stack, 2006).  

 A MEC regula vários processos celulares como o crescimento, morte, adesão, 

migração, invasão, expressão gênica e diferenciação. Tais eventos celulares regulam 

tanto processos fisiológicos bem como a transformação e metástase em processos 

patológicos (Ingber & Folkman, 1989; Juliano & Haskill, 1993; Bissell et al, 2002; 

DeClerk et al, 2004). A MEC do SNC também atua como um reservatório de fatores 

que promovem a proliferação, diferenciação e migração celulares; entre estes fatores, 

alguns dos mais versáteis são os ativadores de plasminogênio e as metaloproteases 
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(MMPs), capazes de degradar os virtualmente todos os componentes da MEC (Vaday 

& Lider, 2000). As MMPs atuam em exemplos fisiológicos clássicos como o cone de 

migração do crescimento axonal e a neuritogênese, mas também estão associadas aos 

processos de invasão tumoral (Romanic & Madri, 1994). 

 O microambiente é capaz de exercer controle tanto sobre as células tumorais 

como as normais. Caso o genoma de células diferenciadas tivesse completa autonomia 

não haveria especificidade tecidual, e células isoladas continuariam a desempenhar 

suas funções em culturas celulares da mesma maneira que no seu órgão de origem. 

Isto não é o que acontece na prática: sabe-se que células isoladas perdem a maioria 

das suas funções diferenciadas quando separadas e colocadas em condições de 

culturas tradicionais. Porém, a identidade celular não é perdida; já se sabe que 

modulando o ambiente das células em cultura é possível recuperar várias das suas 

características tecido-específicas (Bissell & LaBarge, 2005). 

O rompimento da arquitetura tecidual que acompanha a liberação de células 

metastáticas de um tumor primário envolve a modulação reversível dos contatos célula-

matriz e célula-célula, arranjo do citoesqueleto e aquisição de um potencial proteolítco 

aumentado (Munshi & Stack, 2006). Em carcinomas invasivos, durante a transição do 

tecido normal para o tumoral, o microambiente célula-estroma atua ativamente 

produzindo uma lesão na membrana basal por onde a célula tumoral atravessa e 

invade outro tecido. A degradação da MEC, que funciona como uma barreira física, é 

um mecanismo crucial para o crescimento tumoral, invasão do parênquima, metástase 

e angiogênese (Itoh & Nagase, 2002; Span et al, 2003). Análises citoquímicas, 

moleculares e bioquímicas demonstraram que os fatores que atuam no balanço 

homeostático da interação célula-MEC incluem, por exemplo, o fator de crescimento 

transformante, o TGF-β, fatores de crescimento epidérmico (EGF), citoquinas e 

interleucinas (IL-6), fator de crescimento hepático (SF-HGF), fatores angiogênicos, por 

exemplo, fator de crescimento do endotélio vascular VEGF e o fator de crescimento 

básico de fibroblastos (bFGF), metaloproteases (MMPs) e ativadores de plasminogênio 

do tipo uroquinase (uPA) (Liotta & Kohn, 2001; Wang et al, 2002).  

A progressão maligna de tumores está relacionada com a expressão de oncogenes 

e a perda da expressão de genes supressores de tumor (Weinberg, 1991; Evdokiiou & 
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Cowled, 1998; Noel & Foidart, 1998). No entanto, carcinomas são infiltrados também 

por células hospedeiras (fibroblastos, células endoteliais, células inflamatórias) e 

circundados por matriz extracelular, a qual é extensivamente remodelada. Um 

crescente corpo de dados reconhece múltiplas vias de transdução de sinal, detalhes da 

transição epitélio-mesênquima e as contribuições das interações célula-célula e célula-

matriz como elementos essenciais do complexo processo de metástase (Kaplan et al, 

2006).  

A degradação da MEC é mediada por algumas famílias de proteinases 

extracelulares, que incluem as serina-proteases, cisteína-proteases e metaloproteases 

dependentes de zinco (MMPs). As MMPs, de acordo com a especificidade do substrato 

e a homologia de domínios, foram subdivididas em colagenases, gelatinases, 

estromelisinas e MMPs do tipo membrana (Benaud et al, 1998). Já é consenso que as 

MMPs se sobressaem entre as enzimas envolvidas na proteólise aumentada no 

processo tumoral (Munshi & Stack, 2006). 

 

6.3 As metaloproteinases de matriz (MMPs) 
 

As metaloproteinases de matriz formam uma família com 24 membros que têm em 

comum um domínio catalítico dependente de zinco (Overall & Lopez-Otìn, 2002). Estas 

enzimas degradam componentes da matriz extracelular e ativam fatores de 

crescimento, desta forma contribuindo para vários processos fisiológicos 

(remodelamento de tecidos na gravidez, processo de cicatrização, angiogênese) e para 

condições patológicas (câncer, artrite, periodontite). Os mecanismos de controle da 

expressão das MMPs de matriz podem ocorrer no nível transcricional como pós-

transcricional (Yan & Boyd, 2007). Como para as demais proteases secretadas, a 

atividade catalítica das MMPs é regulada em quatro pontos: expressão gênica, 

compartimentalização celular (ou seja, acúmulo da enzima na região pericelular), 

ativação da pró-enzima ou zimógeno e inativação da enzima (controlada 

adicionalmente pela disponibilidade de substrato e afinidade) (Ra & Parks, 2007).  

Como a expressão das MMPs é aberrante nos tumores e em outras condições 

patológicas, o entendimento da regulação da sua atividade é potencialmente muito útil 
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no desenvolvimento de estratégias terapêuticas (Yan & Boyd, 2007). Trabalhos 

publicados no início da década de 90, que mostravam tanto o aumento da atividade de 

MMPs em tumores, como a modulação desta atividade pela a família de inibidores 

endógenos TIMPs, estimularam a busca por inibidores sintéticos de MMPs como 

terapia anti-tumoral (revisado por Egeblad & Werb, 2002; Stetler-Stevenson, 2008). 

As MMPs são sintetizadas como pró-zimógenos e podem ser secretadas ou 

expostas na superfície celular para serem posteriormente processadas e ativadas, 

processo este que permite que a degradação dos substratos ocorra de maneira 

localizada (Yan & Boyd, 2007). A regulação da expressão e atividade destas enzimas 

pode ocorrer através de fatores de transcrição; especificidade celular ou tecidual; 

presença de polimorfismos na região promotora; regulação epigenética, seja por 

metilação ou alteração da conformação da cromatina; regulação pós-transcricional 

(Yan & Boyd, 2007).   

Como está amplamente descrito na literatura que a atividade das MMPs em 

condições patológicas de grande incidência como é o caso do processo tumoral, um 

grande esforço foi feito no sentido de desenvolver inibidores sintéticos destas enzimas, 

para auxiliar no tratamento tumoral. Inicialmente foram produzidas sequências 

peptídicas com uma porção quelante que inativaria o íon de zinco do domínio catalítico. 

Esta estratégia gerou vários potentes inibidores de MMPs, entretanto com baixa 

seletividade, um problema sério já que as várias MMPs apresentam estruturas 

redundantes em grande parte e sobreposição de funções. A maioria dos testes clínicos 

foi realizada em pacientes com câncer; o desempenho também foi comprometido pela 

estratégia utilizada, que não combinava o uso de inibidores sintéticos de MMPs com 

outras drogas e tinha como voluntários pacientes em estágios avançados da doença.  

Segundo Murphy & Nagase (2008) o desenho de novos inibidores sintéticos de 

MMPs ainda precisará combinar abordagens teóricas e experimentais sofisticadas para 

identificar características estruturais específicas de cada MMP individualmente, que 

sirva de base para obtenção de fármacos efetivamente específicos.  
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6.4 O gene RECK 
 

O gene RECK é expresso em diversos tecidos humanos normais, porém, sua 

expressão é reprimida ou diminuída durante a transformação celular. Quando a 

expressão de RECK é inibida, observa-se a secreção e atividade aumentadas de 

MMPs, que contribuem para a transformação morfológica e o comportamento invasivo 

das células tumorais (Takahashi et al, 1998). A expressão constitutiva do gene RECK 

em células malignas, incluindo HT1080, B16, SW48, A549, HeLa, e A673, resulta em 

supressão da atividade invasiva e metastática destas células (Takahashi et al, 1998).  

  Oh e colaboradores (2001) mostraram que RECK regula negativamente, além da 

MMP-9, duas outras MMPs: MMP-2 e MT1-MMP. O fato de a proteína RECK 

apresentar um domínio GPI e, portanto estar localizada na membrana potencializa a 

ação desta proteína na inibição da atividade das MMPs, que têm alvos na região 

pericelular, local de alta atividade proteolítica.  

Se a expressão de RECK for restaurada em células malignas é observada a 

supressão da capacidade invasiva associada ao decréscimo da secreção de MMP-2, 

MMP-9 e MT1-MMP, conforme revisado por Sasahara et al, 2002. Portanto, 

correlaciona-se a expressão da proteína RECK à contenção de invasão e metástases 

tumorais. Desta forma, este gene apresenta-se como importante regulador do 

remodelamento da MEC e sua inibição provocaria uma atividade excessiva das MMPs, 

promovendo invasão, metástase e angiogênese (Noda et al, 2003). O mecanismo 

através do qual RECK regula as MMPs ainda não foi esclarecido. Na maioria dos 

trabalhos publicados até o momento, esta descrita a ação de RECK regulando as 

MMPs no nível protéico; apenas um trabalho, com a linhagem HT1080 

superexpressando RECK, mostra evidências da regulação de RECK na transcrição de 

MMP-9 e nos níveis abaixo deste (Takagi et al, 2009).  

 Os estudos clínicos publicados até o presente momento relatam a possibilidade 

de utilização do gene RECK como marcador molecular para prognóstico de tumores do 

tipo carcinoma pancreático, mamário, hepatocarcinoma, de pulmão, cólon-retal e 

miofibroblastos e até mesmo como terapia gênica em doenças degenerativas, como a 

artrite reumatóide, uma vez que os pacientes que apresentam maiores níveis de 

expressão de RECK apresentam também melhores prognósticos (Baker et al, 2002; 
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Rhee & Coussens, 2002; Liu et al, 2002; Chung et al, 2003; Span et al, 2003; Masui et 

al, 2003; Takenaka et al, 2004; Takeuchi et al, 2004, Echizenya et al, 2005). Embora 

RECK seja um gene recentemente descrito (Takahashi et al, 1998), toda literatura 

gerada até o presente momento indica a possibilidade de utilização deste gene como 

marcador molecular para prognóstico de tumores. Portanto, a compreensão dos 

mecanismos envolvidos na inibição da expressão do gene RECK poderá permitir o 

desenvolvimento de estratégias para restaurar sua expressão em células tumorais, 

suprimindo assim, o comportamento maligno destas células. Vários trabalhos recentes 

mostram que os níveis de expressão de RECK em tumores é um indicador de bom 

prognóstico, descrito como “quanto mais RECK, melhor prognóstico” (Noda & 

Takahashi, 2007). Uma correlação positiva entre RECK e aumento da sobrevida dos 

pacientes pode ser observada em estudos envolvendo tumores de mama (Span et al, 

2003), pancreático (Masui et al, 2003), pulmão (Takenaka et al, 2005), coloretal 

(Takeushi et al, 2004), próstata (Ohl et al, 2005; Riddick et al, 2005), gástrico (Song et 

al, 2006) e osteosarcoma (Kang et al, 2007). Mesmo nos tumores em que o tecido 

tumoral não apresentava níveis de expressão de RECK menores do que o tecido sadio 

adjacente, como hepatocarcinoma, e nos tumores pancreático e de pulmão, pode ser 

observado aumento na sobrevida do paciente que apresentava maior expressão de 

RECK. 

 Em estudo do oncogene clássico, erbB2 (ou HER-2/neu) foi descrita ação de 

RECK na invasão celular: erbB2 inibe a expressão de RECK levando a um aumento da 

invasão celular. O aumento da expressão de erbB2 já foi descrito em vários tipos de 

tumores, como o de mama, de ovário, gástrico e carcinoma cervical. erbB2 é um 

oncogene que, entre outros efeitos, ativa as MMPs, induzindo assim a invasão tumoral 

e metástase. Tanto as células que expressam constitutivamente erbB2, quanto as que 

tiveram sua expressão aumentada apresentam a expressão de RECK reprimida em 

decorrência da ligação de fatores Sp1 ao promotor de RECK. Além disso, associado à 

ativação de erbB2 ocorre um aumento na secreção e atividade de MMP-9. A via pela 

qual erbB2 inibe RECK é a via de ERK ; erbB2 induz a ativação de ERK, que leva à 

fosforilação de Sp1, seguida pela ligação do fator à região promotora de RECK, 

reprimindo sua expressão  (Hsu et al, 2005). 
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 Lei et al (2006) investigaram a ocorrência de SNPs (single-nucleotide 

polymorphism) nas regiões promotoras de MMPs e seus inibidores, como TIMPs e 

RECK. Embora tenham sido genotipados 2 SNPs no promotor de RECK, não foi 

possível estabelecer correlação com aumento de risco de câncer de mama. 

 RECK possui uma importante função fisiológica no desenvolvimento 

embrionário, já que camundongos “knock-out” para o gene RECK morrem ao redor do 

décimo dia de desenvolvimento embrionário, apresentando defeitos em fibrilas de 

colágeno, lâmina basal e no desenvolvimento vascular, sendo que este fenótipo foi 

parcialmente observado em ensaios de mutação nula de MMP-2. O crescimento 

vascular também foi drasticamente suprimido em tumores derivados de células de 

fibrosarcoma que expressavam RECK, quando crescidos em ratos do tipo nude (Oh et 

al, 2001). Estes resultados revelam o papel do gene RECK na regulação de MMP-2 e 

sua implicação, se reprimido, na angiogênese vista em tumores. 

O gene RECK tem sido apontado como regulador de MMPs envolvidas no 

processo tumoral, e estudos clínicos mostram bons prognósticos nos casos em que 

RECK aparece com expressão elevada. (revisado em Noda & Takahashi, 2007). 

Foram publicadas recentemente duas revisões sobre o gene RECK que expõem 

muito bem a relação deste gene com diversos tipos de tumores e a importância de se 

estender os estudos sobre este gene supressor de tumor. Um evento que poderia 

explicar esta diferença no padrão de expressão de RECK nos tecidos tumorais é a 

metilação de regiões particulares da proteína RECK, tornando-a incapaz de inibir MMP-

2 e MMP-9 (revisado em Clark et al, 2007). Nos estudos de condições fisiopatológicas 

que têm em comum com a formação tumoral o extenso remodelamento da matriz 

extracelular, como a artrite reumatóide (van Lent t al, 2005), distrofia muscular 

(Fukushima et al, 2007), rejuvenescimento da pele através de terapia laser (Oh et al, 

2007) e efeito do uso crônico de cocaína na matriz cerebral (Mash et al, 2007) também 

é possível detectar uma correlação positiva da expressão de RECK e das MMPs por 

ele reguladas, onde RECK sempre aparece regulando negativamente a ação destas 

metaloproteases. Guo & Zou (2006) comparam os níveis de RECK e MMP-2 presentes 

na placenta, nos períodos inicial e final da gravidez; e verificam que há um aumento da 

expressão de RECK e diminuição da expressão de MMP-2 na fase final da gravidez em 
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relação à fase inicial (revisado por Noda & Takahashi, 2007). Novamente fica 

demonstrado o balanço dinâmico que parece haver entre a expressão de RECK e das 

MMPs reguladas por este gene; tanto em condições normais como nas patologias 

estudadas até o presente momento.  

Como as MMPs participam ativamente do processo inflamatório, alguns 

trabalhos nesta área revelam pesquisas sobre RECK. Na endometriose, que está 

associada à diminuição da capacidade fagocitária dos macrófagos ocorre a diminuição 

da atividade da MMP-9 nestas células. A prostaglandina (PG)E2 foi identificada como 

principal componente inibidor de MMP-9 do fluido intraperitoneal. Embora possa ser 

observada a proteína RECK na superfície de macrófagos, como os níveis de RECK 

não são alterados pela ação de (PG)E2 fica claro que RECK não participa deste 

processo patológico (Wu et al, 2005). Na artrite, doença causada por aumento da 

proteólise da cartilagem, Milner et al (2006) demonstram não haver modulação nos 

níveis de expressão gênica de TIMP-2 e RECK. Por outro lado, RECK aparece 

reprimido em outra doença inflamatória, a asma. Na asma as MMPs 2 e 9 encontram-

se aumentadas, sendo a MMP-9 a predominante. A expressão de RECK em pacientes 

com asma apresenta correlação com ADAMT-1 e se dá na superfície das células 

inflamatórias, agindo no controle da inflamação (Paulissen et al, 2006). 

As extensas pesquisas sobre as MMPs, tanto em processos tumorais como em 

processos inflamatórios, ressaltam a importância do conhecimento de seus reguladores 

para o estabelecimento de terapias efetivas. De maneira diferente, em culturas 

celulares de glioma humano sobre colágeno tipo 1, foi verificado tanto um estímulo da 

expressão do gene RECK quanto das atividades das MMPs 2 e 9, indicando que pode 

haver um mecanismo de feedback onde RECK aparece aumentado para conter o 

aumento da atividade das MMPs (Corrêa et al, 2006). Por outro lado, linhagens de 

osteossarcoma murino cultivadas sobre matrigel apresentaram diminuição na 

expressão de RECK (Takagi et al, 2007).  Segundo Noda & Takahashi (2007), dados 

obtidos através de cultivo celular devem ser analisados com cautela, pois uma ligeira 

alteração no balanço entre RECK e MMPs pode levar a grandes alterações no 

comportamento celular. 
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Em concordância com relatos anteriores, que correlacionam a expressão de 

RECK com bom prognóstico de pacientes, no trabalho de Shen et al (2008) a via de 

RECK é apontada, entre outras vias, como um marcador tumoral em mama. Este 

estudo é proveniente de microarranjos de DNA de amostras de pacientes com câncer 

de mama, buscando identificar quais as vias de convergência destes marcadores, 

apontados como sendo capazes de predizer o tipo de tumor e quais as chances de 

recidiva ou tratamento mais eficaz a ser adotado. Este estudo ilustra mais uma vez a 

importância da compreensão do mecanismo da ação de RECK na contenção tumoral. 

Estudos mais recentes de RECK apontam possíveis mecanismos através dos 

quais pode se dar a ação anti tumoral deste gene. Chang e colaboradores (2006) 

descrevem que em amostras de pacientes com câncer de células não pequenas de 

pulmão foi verificada a metilação do promotor de RECK associada à metástase de 

linfonodos. Os mesmos autores haviam publicado alguns meses antes um estudo com 

linhagens celulares derivadas de tumores pulmonares que evidenciavam que uma 

mutação no oncogene k-ras, um dos genes responsáveis pela capacidade de invasão e 

metástase, promove a metilação do promotor de RECK. O uso de um inibidor de 

metiltransferase, bloqueando a metilação, resultou na restauração da expressão de 

RECK e conseqüente diminuição da capacidade invasiva das linhagens testadas. No 

segundo estudo Chang e colaboradores (2008) observaram ainda que a diminuição da 

expressão de RECK ocorre concomitantemente com surgimento de metástase em 

linfonodos a partir de tumor de células não pequenas de pulmão. Ainda 

correlacionando a funcionalidade da proteína RECK com melhor prognóstico, foram 

publicados recentemente estudos sobre a metilação do gene RECK. Long e 

colaboradores (2008) descrevem que no modelo de carcinoma escamoso oral (OSCC) 

o estado hipermetilado de RECK é indicativo de um prognóstico ruim para o paciente. 

Estes dados foram obtidos de estudo com amostras de tumor primário e amostras 

pareadas de mucosa adjacente normal, que também apresentavam RECK 

hipermetilado, enquanto que amostras controles, de mucosas orais saudáveis, não 

apresentavam RECK metilado (Long et al, 2008). Cho et al, 2007 observou que 

inativação epigenética de RECK causa aumento da invasão de células de câncer de 

cólon, correlacionando novamente com a expressão de RECK. Chang et al, 2006, 



 23

descreveu o silenciamento de RECK pela expressão de RAS, via metilação de 

promotor, relacionando inversamente o funcionamento de RECK com o funcionamento 

de um oncogene. Em todos estes exemplos podemos observar RECK associado ao 

fenótipo normal, contrapondo o tumoral. 

 Em linha com este trabalho, Kato et al (2008), avaliou o estado de metilação do 

gene RECK em carcinoma escamoso oral, desta vez avaliando o efeito da 

epigalocatequina-3-galato (EGCG), principal polifenol presente no chá verde. O grupo 

descreve que o tratamento das células de OSCC com EGCG diminui parcialmente a 

metilação de RECK, aumentando significativamente sua expressão gênica e 

diminuindo a capacidade invasiva das células tumorais do modelo em estudo. 

Contrapondo estes dados, foi publicado um estudo avaliando 30 genes diferentes com 

evidências de hipermetilação em melanomas, usando como material 20 linhagens 

celulares de melanoma e 40 amostras de pacientes (Liu et al, 2008). Neste caso, foi 

verificado que no modelo de melanoma RECK não aparecia metilado em nenhuma das 

amostras analisadas. 

Um novo dado apresentado, correlaciona a expressão de RECK com o microRNA 

21 (miR-21), evidenciado por três publicações distintas: glioma (Gabriely et al, 2008), 

implantação de embrião em útero de camundongo (Hu et al, 2008) e câncer gástrico 

(Zhang et al, 2008). MicroRNAs compõem uma nova classe de pequenas moléculas de 

RNA (21-24 nucleotídeos) que não são transcritas e atuam regulando a expressão de 

genes alvos, através da repressão transcricional (Zhang et al, 2008). Como foram 

identificados miRNAs na progressão de vários tipos de câncer, regulando 

negativamente alvos que atuam tanto na degradação de RNAs como na repressão 

traducional, eles podem atuar como supressores de tumor ou como oncogenes 

(Gabriely et al, 2008). Na primeira publicação deste assunto é descrita a correlação 

inversa de RECK e miR-21 no processo de implantação do embrião no útero de 

camundongos (Hu et al, 2008).  

Hu e co-autores confirmam que RECK é alvo direto de miR-21, com homologia 

perfeita com a porção “seed” da molécula deste microRNA. Também é relatado o efeito 

da repressão de RECK por miR-21 sobre as MMPs 2 e 9, que aparecem aumentadas 

na presença de miR-21, quando RECK está portanto reprimido. O efeito contrário 
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também foi observado: na presença de um inibidor sintético de miR-21, quando RECK 

está expresso, observou-se um decréscimo na atividade das MMPs 2 e 9 (Hu et al, 

2008). Muito mais interessante, do ponto de vista do trabalho desenvolvido nesta tese, 

são os relatos de Gabriely e colaboradores (2008), que mostram que, no modelo de 

glioma, miR-21 correlaciona-se positivamente com o grau histológico de glioma e, 

RECK é alvo de miR-21. Neste caso, a atividade das MMPs 2 e 9 também é afetada 

pela presença de inibidor de miR-21, como demonstrado no caso da implantação do 

embrião de camundongo. Outro dado deste trabalho, mostra a diminuição da 

capacidade invasiva e da mobilidade das células de glioma através da inibição de miR-

21. Finalmente, o outro trabalho que aborda miR-21 e RECK, utilizou para o estudo 

tanto amostras de pacientes com tumor gástrico como linhagens celulares provenientes 

deste tipo de tumor. Também neste caso, miR-21 apresenta expressão aumentada nos 

tecidos/linhagens tumorais em relação aos tecidos/linhagem normais (Zhang et al, 

2008). Neste modelo, miR-21 também é apontado como modulador da invasão e da 

mobilidade celular. Por fim, neste caso foi verificada a expressão de RECK, predito 

computacionalmente como alvo de miR-21, e os dados gerados mostram a expressão 

de RECK correlacionando inversamente com a de miR-21. 

Mais recentemente, o grupo descritor do gene RECK, publicou mais um artigo, 

trazendo à luz novas características e funções desta proteína. Neste trabalho, Omura e 

colaboradores (2008) descrevem que a MMP-7 parece ser um novo alvo de RECK; a 

fibronectina (um dos componentes mais abundantes da matriz extracelular) é um 

substrato de MMPs protegido por RECK e novas características físicas da proteína 

RECK: que forma dímeros que são clivados tanto por MMP-2 como pela MMP-7 em 

fragmentos de ~100 kDa e outros de ~50 kDa. A identificação destes dois tamanhos de 

fragmentos sugere a presença de pelo menos duas regiões suscetíveis à proteólise: 

uma próxima da extremidade N-terminal e outra próxima do centro da molécula. Estes 

resultados mostram que tanto RECK pode inibir as MMPs 2 e 7 como é substrato 

destas enzimas. Outro ponto evidenciado por este estudo diz respeito à expressão de 

fibronectina: assim como RECK, a fibronectina é sabidamente diminuída pela 

expressão de oncogenes, e neste trabalho fica evidente que para a linhagem de 
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osteosarcoma HT1080, a expressão forçada de RECK aumenta a fibronectina intacta 

tanto dentro quanto fora das células. 

 

7 Objetivos 
 

As terapias existentes para o tratamento de gliomas continuam muito aquém do 

desejado, apesar de todo o avanço das pesquisas científicas. Por outro lado, todos os 

trabalhos publicados sobre o gene RECK o apontam como um fator de bom 

prognóstico na progressão tumoral em tumores de diversas origens. Frente a estes 

dois fatos, associado ao papel central desempenhado pelas MMPs no processo invasor 

e metastático, em busca de um melhor entendimento do processo de progressão e 

contenção tumoral em gliomas, este trabalho visa avaliar o efeito da super expressão 

do gene RECK em uma linhagem de glioma humano, cujo comportamento foi descrito 

como invasivo. O melhor entendimento do papel de RECK no processo de invasão 

tumoral poderá contribuir para a elaboração de novas estratégias terapêuticas, tanto 

para o modelo de glioma, que é um tumor de prognóstico muito ruim, como para os 

demais tipos de tumores existentes. 

 

8 Material e métodos 

8.1 Transfecção da linhagem T98G e seleção dos clones 
 

Segundo o banco de células ATCC (American Type Culture Collection) a linhagem 

T98G é derivada de glioblastoma multiforme humano com propriedade aderente e 

potencial altamente invasivo quando cultivada em Matrigel (Nakagawa et al, 1996) ou 

em colágeno tipo 1 (Corrêa et al, 2006). Realizamos a transfecção da linhagem T98G 

para obtenção dos clones que superexpressam RECK utilizados para todos os ensaios 

aqui propostos. Imediatamente seguinte à obtenção destes clones, foi verificado o 

aumento de expressão do gene RECK, validando a estratégia utilizada.  

 Para a realização da transfecção celular, o cDNA correspondente ao gene RECK 

foi clonado em vetores pCXN2, que é um vetor de expressão para mamíferos que 
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apresenta o gene neo, que promove resistência à geneticina (Niwa et al,1991). Este 

vetor foi gentilmente concedido pela Dra. Mari Cleide Sogayar (Departamento de 

Bioquímica, Instituto de Química-USP). O sucesso desta transfecção se deve às 

características do vetor utilizado. Esse vetor, construído e descrito por Niwa et al 

(1991), contém o gene neo com uma mutação que diminui sua resistência ao 

antibiótico geneticina (G418) (Figura 1). Esse gene está ligado a um promotor fraco 

(promotor tk), dessa forma são necessárias diversas cópias do vetor dentro da célula 

para fazer com que esta desenvolva resistência aos 1,2 mg/ml de geneticina usados no 

meio de cultura seletivo. 

 

Figura 1: Esquema do promotor pCXN2, mostrando a unidade de expressão do 
gene neo, e o local de inserção do cDNA precedido pelo promotor forte AG. 
Retirado e modificado de Niwa,H. et al, 1991. 

 

Já o local de inserção do cDNA do gene de interesse é precedido por um promotor 

muito forte, derivado do gene β-actina de galinhas (Niwa et al, 1991). Por essas razões 

a expressão do gene RECK nas linhagens com o vetor que o contém, é tão 

significativamente mais alta que a expressão na linhagem parental T98G. 
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 Bactérias E. coli da cepa DH10B foram transformadas com vetor pCXN2 vazio 

e com o vetor contendo o gene RECK através de eletroporação; cultivadas em meio LB 

à 37ºC, sob agitação por 12h. Após o crescimento bacteriano, foi feita a extração e 

purificação dos plasmídios utilizando o kit QIAfilter plasmid midi kit (Qiagen) e, dessa 

forma, foram obtidos os plasmídeos contendo o gene de interesse RECK, bem como os 

plasmídeos vazios para a realização das transfecções. 

 O gene RECK inserido no plasmídeo pCXN2 foi seqüenciado no aparelho 

MegaBACE 1000 do Centro de Estudos do Genoma Humano do IB-USP para 

confirmação da sua integridade. 

Foram realizadas transfecções permanentes dos plasmídeos contendo o gene de 

interesse RECK e contendo o vetor vazio em células da linhagem T98G. As células 

foram transfectadas utilizando-se o reagente lipofílico Lipofectamine 2000 (Invitrogen) 

seguindo as recomendações do fabricante, brevemente descritas a seguir. 

No dia anterior à transfecção foram plaqueadas 2x105 células por placa de 60 mm 

de diâmetro, de forma que no dia da transfecção as células atingissem 90-95% de 

confluência. Utilizar as células em alta densidade é recomendado para alta eficiência, 

maiores níveis de expressão e para minimizar a citotoxicidade. Para cada amostra de 

transfecção, foram preparados os complexos da seguinte maneira: 

• 24µg do plasmídeo foram diluídos em 1500 mL de meio DMEM sem soro e 

misturados gentilmente. 

• 80 µL de Lipofectamine 2000 foram misturados gentilmente em 2 mL de meio 

DMEM sem soro e incubados por 5 minutos a temperatura ambiente. 

• O cDNA diluído foi misturado com 1,5 mL da Lipofectamine diluída dentro de 30 

minutos, resultando num volume total de  3 mL. A mistura foi gentilmente 

homogeneizada e incubada por 20 minutos a temperatura ambiente. 

• 3 mL de complexo plasmídeo/Lipofectamine foram adicionados à 3 placas P60 

contendo as células e meio de cultura. O meio foi homogeneizado, movendo a placa 

lentamente de um lado pra outro e para frente e para trás. O 0,5 mL restante da 

solução de Lipofectamine 2000 foi adicionado a uma quarta placa P60 contendo 

apenas células (controle de seleção). 
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• As placas foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C por 24 horas antes da 

seleção dos clones. 

As células eficientemente transfectadas (clones) foram selecionadas pela adição do 

antibiótico geneticina (G418) ao meio de cultura. A concentração do antibiótico foi 

gradativamente aumentada até todas as células da placa controle de seleção estar 

mortas, o que ocorreu na concentração de 1,2 mg/mL de geneticina. Desta forma, 

podemos ter certeza de que todas as células que se mantêm vivas na presença desta 

concentração de geneticina foram transfectadas com o vetor pCXN2, que confere 

resistência a este antibiótico. Os clones obtidos tiveram a superexpressão do gene 

RECK confirmada através de ensaio de PCR em tempo real. 

 

8.2 Obtenção do gel de colágeno tipo 1 
 

Extrações do colágeno tipo 1 de caudas de rato Wistar foram realizadas para 

composição de um “mix” único, que garantiu a homogeneidade do substrato nos 

diferentes ensaios.   

O colágeno foi obtido na forma de gel hidratado e estéril, proveniente de extração 

de colágeno tipo I de tendão de cauda de ratos Wistar, segundo Maria & Wada, 1996 

com modificações descritas em Corrêa et al, 2006. Foram realizados quatro ensaios de 

extração de colágeno. Com as diferentes extrações foi feito um “pool” destas extrações 

para garantir a uniformidade do substrato entre os ensaios. Foi feita a separação do gel 

através de SDS-PAGE, para verificação da pureza do material. A determinação da 

concentração foi obtida através da liofilização do gel hidratado, pesando-se o material 

seco e ressuspendendo-o novamente em ácido acético 0,02M, de modo que a 

concentração final de colágeno fosse 2,5 mg/mL. Os estoques são de material 

liofilizado, pois uma vez ressupendido o gel dura aproximadamente 3 meses. Antes do 

uso do gel realizou-se um teste de polimerização, onde é adicionado PBS 10x 

concentrado e NaOH 1M. 
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8.3 Curvas de crescimento  
 

Foram plaqueadas 104 células por poço e cultivadas em placas de 24 wells, 

contendo ou não colágeno (2,5 mg/mL) e mantidas em condições adequadas de 

cultura. As coletas foram feitas a cada dois dias, a partir do dia 1 até o dia 15. Cada 

ponto da curva foi coletado através de tripsinização e colagenase 1mg/mL (Sigma), no 

caso do cultivo em substrato de colágeno. As células coletadas foram fixadas em 

solução de 3,7% formaldeído-PBSA. A contagem das suspensões de células foi 

realizada manualmente em câmara de Neubauer. 

 

8.4 Real time PCR 

8.4.1 Extração de RNA 
 

Após 7 dias de cultivo, na presença e na ausência de substrato de colágeno tipo 

1, as células foram lavadas com PBS pH 7,4. O RNA foi extraído utilizando o reagente 

TRIzol®  (Invitrogen, USA) segundo as recomendações do fabricante. A quantificação 

dos RNAs foi realizada em espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000, DE, USA) sendo 

feitas leituras nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm. Após a quantificação 

espectrofotométrica, a qualidade dos RNAs pôde ser verificada em gel de agarose. 

Foram considerados de boa qualidade os RNAs que apresentaram uma razão da 

absorbância 260/280nm com valores próximos de 2. A quantificação e qualidade dos 

RNAs foram verificadas em géis de 1% agarose, através da visualização das bandas 

referentes às frações 18S e 28S do RNA. Com os RNAs obtidos foram realizados 

ensaios de real time PCR. Armazenamos o RNA a –80ºC. 

8.4.2 Preparação cDNAs 
 

O primeiro passo consistiu em tratar os RNAs extraídos com DNAse I (1U/ µL, 

Fermentas) para eliminar contaminação por DNA genômico. Em seguida realizou-se 

uma transcrição reversa utilizando oligo-(dT)18 (0,5µg/µL, Fermentas) juntamente com 

random primers (100ng/µL, Amersham). A enzima utilizada foi a transciptase reversa 

SuperScript III (200U/µL, Invitrogen), além de RNAse OUT (40U/ µL, Fermentas) para 
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evitar a degradação do RNA. Ao final da transcrição reversa será colocada RNAse H (1 

U/µL, Fermentas). Após a reação adicionamos 40µL de TE por amostra, tendo assim 

cDNAs numa diluição 1:3. Os cDNAs foram armazenados em freezer -20°C. 

 

8.4.3 Reação de Real time PCR 
 

As reações de Real Time PCR foram feitas no volume final de 12µL, contendo 3 µL 

da mistura de um dos pares de primers Foward e Reverse de cada gene, 3 µL de cDNA 

(diluição 1:2500) proveniente do RT-PCR e 6 µL de SYBR Green Master Mix (Applied 

Biosystems). 

Foram utilizados primers dos genes de interesse, MMP-2, MMP-9, MMP-14 (MT1-

MMP), RECK e TIMP-2 e como controles internos o primer do gene Tubulina. As 

seqüências dos primers utilizados são:  

 

Tabela 1: Seqüências dos “primers” utilizados nas reações de PCR em tempo 
real. Todas as seqüências estão escritas na orientação 5’ – 3’. 

Gene Sequência 

h-Tubulina 

 

F: TCAACA CCT TCT TCAGTGAAACG  

R: AGTGCCAGTGCGAACTTCATC  

h-RECK 

 

F: TGCAAGCAGGCATCTTCAAA 

R: ACCGAGCCCATTTCATTTCTG  

h-MMP-2 

 

F: AGC TCC CGG AAA AGA TTG ATG  

R: CAG GGT GCT GGC TGA GTA GAT 

h-MMP-9 

 

F: CCT GGA GAC CTC AGA ACC AAT C 

R: GAT TTC GAC TCT CCA CGC ATC T 

h-MMP-14 

 

F: GCA GAA GTT TTA CGG CTT GCA  

R: TCG AAG ATT GGC CTT GAT CTC  

h-TIMP-2 
F: CGA CAT TTA TGG CAA CCC TAT CA  

R: GGG CCG TGT AGA TAA ACT CTA TAT CC  
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Todos os primers foram sintetizados em diferentes éxons, para se evitar a 

possibilidade de contaminação com DNA genômico. 

 O ensaio de Real-Time PCR foi realizado no aparelho 7500 Real-Time PCR 

System (PE - Applied Biosystems), gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Mário Hirata 

(Laboratório de Biologia Molecular / FCF-USP), nas seguintes condições: desnaturação 

inicial a 95ºC por 10 minutos, desnaturação a 95ºC por 10 segundos, anelamento dos 

primers e extensão a 60 ºC por 1 minuto. Todos os experimentos utilizaram threshold 

de 0.1 e foram feitas triplicatas experimentais com duplicatas dos poços. 

8.5 Western blot 

8.5.1 Obtenção dos extratos protéicos 
 

Foram plaqueadas 106 células por placa de cultura de 10cm de diâmetro. Após 48 

horas de cultivo, tanto na presença quanto na ausência do substrato de colágeno, 

foi feito um lisado protéico total, utilizando o tampão RIPA na presença de inibidores 

de proteases (Protease inhibitor cocktail tablets – Roche, Mannheim, Germany), da 

linhagem T98G e de seus clones para análise da expressão protéica. A 

quantificação protéica foi feita através do método de Bradford.  

8.5.2 Separação das proteínas em gel de poliacrilamida e transferência para 
membrana 

 
Para separação foi feito gel de poliacrilamida sódio dodecil sulfato (SDS-PAGE) 

com 10% de acrilamida. Em cada canaleta foram colocados 50µg de extrato protéico 

total em 18 µl de tampão de lise + 6 µl de tampão de amostra 4X (Tris-HCl 62,5mM 

pH6.8, SDS 2%, Glicerol 10%, Azul de Bromofenol 0,1%, DTT 50mM) aquecido à 65ºC 

por 10 minutos (condições desnaturantes). Em cada gel foram aplicados 10µl de 

marcador de peso molecular Rainbow (Amersham Pharmacia Biotech, NJ, USA) ou 10 

µl do marcador Biotinylated Protein Ladder (Cell Signaling Technology). A corrida foi 

feita a 70 V por 30 minutos durante o gel de empilhamento e a 100 V por 1hora e 

30minutos, durante o gel de separação (tampão de corrida: Tris base 3g, Glicina 14,4g, 

SDS 1g, H2O q.s.p. 1L, pH=8,3). 
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Em seguida foi realizada a transferência úmida das amostras de proteína para uma 

membrana de nitrocelulose (Hybond-P, Amersham Pharmacia Biotech, NJ, USA) 

utilizando o Tampão de Transferência (Tris Base 3,03g, Glicina 14,4g, pH8.3 + 200 mL 

metanol) a 4ºC, corrente de 200mA por 2 horas. Após a transferência, a membrana foi 

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

 

8.5.3 Incubação com anticorpos 
 

Para o bloqueio das membranas utilizou-se solução de PBS 0,02% Tween-20 

com 5% ou 1% de leite sem gordura. 

 As membranas foram incubadas com: 

• 1,3 µg/ml de anticorpo monoclonal de camundongo específico para proteína 

MMP-2 humana - 72kDa (Chemicon, Temecula, CA) na presença de PBS-T 

0,02% + 1% de leite, overnight à 4ºC.  

• 5 µg/ml de anticorpo policlonal de coelho específico para proteína MT1-MMP 

humana, que apresenta bandas entre 63 e 60 kDa na pró-forma e 42kDa na 

forma degradada (Chemicon, Temecula, CA) na presença de PBS-Tween 0,02% 

+ 5% de leite, overnight à 4ºC. 

• 2 µg/ml de anticorpo monoclonal de camundongo específico para proteína RECK 

humana - 110kDa (BD, Franklin Lakes, NJ) na presença de PBS-T 0,02% + 5% 

de leite, overnight à 4ºC. 

• 10 µg/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína MMP-9 humana 

que apresenta bandas de 92 KDa na pró-forma e 86 KDa na forma ativa 

(Chemicon, Temecula, CA) na presença de PBS-T 0,02% + 5% de leite, 

overnight à 4ºC. 

• 10 µg/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína TIMP-2 humana 

que apresenta bandas de 21-28 KDa (Calbiochem) na presença de PBS-T 

0,02% + 5% de leite, overnight à 4ºC. 

• 1 µl/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína FAK humana que 

apresenta banda de 125 kDa (Biosource) na presença de TBST + 2,5%BSA, 

overnight à 4ºC. 
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• 1 µl/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína FAK fosforilada 

(resíduo 397 de tirosina) humana que apresenta banda de 125 kDa (Biosource) 

na presença de TBST + 2,5%BSA, overnight à 4ºC. 

• 1 µl/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína PTEN humana que 

apresenta banda de 54 kDa (Cell Signaling Technologies) na presença de TBST 

+ 2,5%BSA, overnight à 4ºC. 

• 1 µl/ml de anticorpo monoclonal específico para a proteína PTEN fosforilada 

(serina 380 e treonina 382/383) humana que apresenta banda de 54 kDa (Cell 

Signaling Technologies)  na presença de TBST + 2,5%BSA, overnight à 4ºC. 

 

Após 4 lavagens de 10 minutos com PBS-T 0,02% (ou TBS-T, quando for o 

caso), a membrana foi incubada com anticorpo secundário anti-coelho (Amersham 

Pharmacia Biotech, NJ, USA) diluído 1:5000, ou anticorpo secundário anti-camundongo 

(goat anti-mouse, Jackson Immnuno Research Labs) diluído 1:5000 em PBS-T 0,02% 

durante 1hora à temperatura ambiente. 

 Após incubação com os anticorpos secundários, as membranas foram lavadas 4 

vezes por 10 minutos com PBS-T 0,02%, e em seguida reveladas com kit ECL 

(Amersham Pharmacia Biotech, NJ, USA) e expostas ao filme (Amersham Hyperfilm 

ECL). Para intensificar a revelação das bandas de intensidade muito baixa foi usado 

SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate (Thermo Scientific). 

8.6 Zimografia 
 

O protocolo utilizado para este ensaio foi descrito por Kato et al, 2002. As células 

T98G e seus clones foram plaqueadas em placas de 24 poços, com número inicial 1,0 

x 105 células/poço e, ao atingir 80% de confluência foram carenciadas com meio DME 

contendo 0,1% BSA. Novamente para este ensaio o cultivo foi feito na presença e na 

ausência do substrato de colágeno tipo 1. Após 48 horas de carenciamento o meio 

sobrenadante foi coletado e centrifugado por 2X a 800 rpm a 4°C. O sobrenadante teve 

o teor protéico quantificado pelo método colorimétrico de Lowry (1951). Foram 

aplicados 25 µg de proteína por poço num gel 8% acrilamida contendo 5 mg/mL de 

gelatina. A corrida por feita por 30 minutos a 50V e 20 mA, para empacotamento das 
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amostras e por mais 90 minutos a 100V e 20 mA. Lavou-se o gel 2X de 15 minutos 

com Triton 2,5% a 37°C. Lavou-se novamente o gel 2X, 1 minuto cada lavagem, com 

tampão de incubação (0,05 M TrisHCl pH8 + 4mM CaCl2 + 1 µM ZnCl2). Incubou-se o 

gel por 16-17 horas no tampão de incubação a 37°C, em recipiente fechado.  Os 

controles usados para confirmar a presença de MMPs foram Ilomastat (Chemicon - 

GM6001) na concentração de 0,5mM no tampão de incubação e EDTA 0,5 mM. Os 

géis foram corados com 0,5% Coomassie brilliant blue R-250 (Sigma) por 30 minutos, 

sob agitação. Descorou-se o gel com 10% metanol + 10% ácido acético sob agitação, 

trocando a cada 15 minutos, até que as bandas aparecessem. A captura de imagem e 

análises foram feitas no densitômetro GS-700 BioRad. O ensaio foi feito em 

quadruplicata e os dados estão expressos por média e desvio padrão. 

 

8.7 Senescência 
 

Para este ensaio foi seguido o protocolo descrito por Dimri et al, 1995, que será 

descrito a seguir. 

Foram plaqueadas as células T98G e seus clones em placas de 6 wells até 

atingirem 50% de confluência. Lavou-se então a monocamada com PBS e a fixação foi 

feita com 0,5% glutaraldeído em PBS por 15 minutos a temperatura ambiente. Após a 

fixação foram feitas 2 lavagens com PBS + 1mM MgCl2. A seguir foi feita a incubação a 

37°C, no escuro, com a solução de coloração com X-Gal (PBS + 1mM MgCl2 + 0,12 

mM K3Fe(CN)6  + 0,12 mM K4Fe(CN)6* 3H2O + X-Gal 1mg/mL) por 1 hora ou até 

aparecerem células com coloração azulada. Ao final da reação as células foram 

lavadas 3 vezes com água destilada e as placas armazenadas a 4°C, embrulhadas em 

papel alumínio. 

Para avaliar a senescência contar as células com citoplasma azulado. 

 

8.8 Análise do ciclo celular – FACS 
 

Foram plaqueadas 4x104 células por poço de placas de 24 wells, em triplicatas de 

amostra. As células foram cultivadas durante 24 horas. A seguir as células foram 
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coletadas e centrifugadas a 1.000 rpm durante 5 minutos, a temperatura ambiente. O 

pellet foi ressuspendido em tampão de lise (tampão fosfato de sódio e 0,1% de SDS) 

contendo iodeto de propídio (50 µg/ml). Após 30 minutos, a fluorescência foi medida 

pela citometria de fluxo. As fases do ciclo celular foram determinadas pelo citômetro de 

fluxo FACScalibur (Becton & Dickinson), do laboratório do Prof. Rui Curi, no ICB-USP. 

Foi utilizado o canal de fluorescência 2 (FL-2) para iodeto de propídio. As análises 

foram realizadas usando o software “Cell Quest” (Becton & Dickinson), que analisa 

todas as células adquiridas (10.000/amostra). 

8.9 Crescimento em suspensão de agarose 
 

O protocolo seguido foi descrito por Franken et al (2006), será brevemente descrito 

a seguir. Prepararam-se duas soluções de agarose estéril, nas concentrações 0,6% e 

1,2%. Para preparar a base da agarose, chamada de agarose “dura”, mistura-se partes 

iguais de agarose 1,2% e DME 2X concentrado, previamente aquecidos a 40°C; 

homogeniza-se bem e distribui-se 1,5ml em cada poço de placas de 6 wells. Em tubos 

cônicos, adiciona-se a suspensão de células de forma a termos no final 3.000 

células/1,5ml. Sobre as células adiciona-se a agarose “mole” e em seguida o DME 2X 

concentrado, homogeneizando bem. Distribui-se 1,5 ml desta suspensão por poço da 

placa previamente recoberta com a agarose “dura”. Incubar as placas em estufa 37 ºC, 

com 5% CO2. No dia seguinte adicionar 3 ml de DME + 10% SFB por poço; a troca de 

meio foi realizada a cada 2-3 dias, e o cultivo teve a duração de 30 dias. Foram 

realizados três ensaios biológicos diferentes, com sextuplicata de poços. 

Após o tempo de cultivo as colônias formadas foram fixadas e coradas com solução 

de glutaraldeído 6% e cristal de violeta 0.5%, em PBS, seguido de incubação por 24 

horas a 4°C. A análise e aquisição de imagens foi realizada no laboratório da Profa. 

Chao Yun Irene Yan, no ICB-USP, utilizando-se a lupa Nikon SMZ 1500 acoplada à 

câmera Nikon Digital Sight DS - U1. 
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8.10 Migração celular 

8.10.1 Ensaio de ferida 
 

O protocolo deste ensaio foi descrito por Liang et al, 2007, e será brevemente 

descrito a seguir. Antes do plaqueamento foram marcadas linhas no fundo da placa, na 

altura diâmetro dos poços, a fim de servir de guia para as fotos do experimento. Desta 

forma, as fotos eram sempre tiradas imediatamente acima/abaixo da linha traçada. 

Foram plaqueadas 5x105 células por poço de placas de 24 wells. Após 24 horas, 

quando as células estavam confluentes, era feita uma “ferida”, perpendicularmente à 

linha traçada, com um tip estéril de P1000. A seguir cada poço era lavado 1X com PBS 

sem Ca2+ e Mg2+. O meio de cultura contendo SFB era novamente adicionado, e as 

células eram incubadas por 24 horas em estufa 37 ºC, com 5% CO2. Foram tiradas 

fotos nos tempos de 0 e 24 horas. 

8.10.2  Ensaio de migração e invasão transwell 
 

O protocolo deste ensaio foi descrito por Lochter et al, 1997, e será brevemente 

descrito a seguir. Inicialmente prepara-se a Câmara de Boyden: com uma pinça estéril 

colocam-se os insertos transwell com poros de 8 µm (BD) em poços de placas de 

cultura com 24 wells. Lava-se a membrana dos insertos, duas vezes com 300 µL de 

DME. Em seguida recobre-se a membrana com 20 µL de Matrigel (BD) diluído 1:6. 

Incubar em estufa 37°C para polimerização da matriz. Para avaliação apenas da 

migração celular não é feito o recobrimento da membrana do inserto com Matrigel. 

As células são então tripsinizadas e contadas em câmara de Neubauer. Foram 

plaqueadas 1x105 células por inserto, num volume de 200 µL de DME contendo 10% 

de SFB. No compartimento inferior foram adicionados 300 µL de meio com soro. Após 

24 horas de cultivo as células foram fixadas com formaldeído 3,7% em PBS sem Ca2+ e 

Mg2+ e coradas com azul de toluidina (0,5% azul de toluidina em 2% Na2CO3). As 

células da face superior da membrana são removidas com haste de algodão, de forma 

que apenas as células que invadiram o substrato possam ser vistas ao microscópio de 

luz.  
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Para o ensaio com o inibidor de MMPs, Ilomastat (GM 6001, Chemicon), foi utilizado 

o mesmo protocolo. A concentração de uso foi 20 µM, adicionado na câmara superior 

do inserto, juntamente com as células. Foram feitas quatro repetições destes ensaios e 

contados seis campos aleatórios de cada inserto, utilizando a objetiva de 20X. Os 

dados estão expressos por média e desvio padrão. 

 

 

 

8.11  Microscopia eletrônica de transmissão 
 

As linhagens celulares foram plaqueadas em placas de 24 poços descartáveis na 

seguinte proporção: 1,0 x 104 células/poço, sendo que cada poço era recoberto por 

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

estufas a 37 ºC em atmosfera contendo 5% CO2. Após este período, o material foi 

fixado em solução de Karnovsky (Glutaraldeído 2,5% - paraformaldeído 4% em tampão 

fosfato Sorensen pH 7,4) e enviado para o Professor Sebastião R. Taboga, Laboratório 

de Microscopia e Microanálises do Departamento de Biologia do  IBILCE- UNESP, em 

São José do Rio Preto para processamento dos cortes e aquisição de imagens. 

O material foi incluído em parafina Histotec (Merck). Foram feitos cortes de 5 a 7µm 

em micrótomo rotativo semi-automático Leica (Alemanha). Depois de desparafinizados 

e hidratados, os cortes foram corados com Hematoxilina-Eosina, segundo método de 

Behmer et al (1976) ou com azul de toluidina para realização de estudos morfológicos. 

As imagens de microscopia de luz foram obtidas pelo software Image Pro Plus (Media 

Cybernetics) com auxílio de câmera CCD-IRIS (Sony), acoplados ao microcópio 

Olympus BX-60. 

Para a microscopia eletrônica de transmissão os fragmentos do material foram pós-

fixados em tetróxido de ósmio a 1% no mesmo tampão, desidratados em série 

crescente de acetona e insluídos em araldite. Cortes ultra-finos foram feitos em ultra-

micrótomo Leica, com navalha de diamante, colhidos em "grid" de cobre de 200 mesh, 

e foram contrastados pelo citrato de chumbo e acetato de uranila, método convencional 

de contrastação de material para microscopia eletrônica de transmissão. O material foi 
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analisado e documentado em microscópio eletrônico de transmissão Leo-Zeiss 910, no 

Centro de Microscopia Prof. Dr. Celso Abbade Mourão, IBILCE/UNESP, São José do 

Rio Preto. 

 

8.12  Análise estatística 
 
A análise estatística foi feita através dos testes de comparação de Tukey e One-way 

ANOVA, utilizando o programa GraphPad Instat. 

 

9 Resultados  

9.1 Obtenção dos clones 
 

Após a transfecção, as células foram separadas em três condições e cultivadas 

em placas com meio de cultura contendo 1,2 mg/mL do antibiótico G418 (geneticina). 

As condições eram: primeira, células transfectadas com o vetor vazio; a segunda, 

células transfectadas com o vetor contendo o gene RECK; e a terceira, (condição 

CONTROLE) células não transfectadas. As células foram cultivadas nestas condições 

até que as das placas CONTROLE descolassem e morressem. Desta forma, as células 

restantes presentes nas outras placas, continuavam vivas porque haviam resistido ao 

antibiótico, mostrando terem incorporado eficientemente o vetor que lhes conferiu 

resistência a este. 

Após a morte das células das placas CONTROLE, colônias de células 

resistentes ao antibiótico foram isoladas, e foram feitas populações mistas com 

colônias restantes presentes nas placas. Esse procedimento foi realizado tanto para as 

placas de células contendo o vetor vazio, quanto para as placas de células que haviam 

incorporado o vetor com o gene RECK. Essas colônias e populações mistas foram 

transferidas para placas de 24 wells, onde foram cultivadas com meio contendo 1,2 

mg/mL de geneticina até atingir confluência. 

Foram isolados 15 clones contendo o gene RECK (denominados RECK 1 a 

RECK 15) e duas populações mistas (RECK Mix 1 e RECK Mix 2). Dos clones 
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contendo o vetor vazio, foram isoladas 11 colônias (linhagens pCXN2-1 a pCXN2-11) e 

3 populações mistas (pCXN2 Mix 1, pCXN2 Mix 2 e pCXN2 Mix C). 

Após atingirem a confluência os clones foram transferidos para garrafas 

pequenas de cultura celular, onde eram cultivados ainda com meio contendo 1,2 

mg/mL de geneticina. Após atingirem novamente a confluência, 6 vials de cada uma 

das linhagens bem sucedidas foram congelados. O passo seguinte, após a obtenção, 

expansão e congelamento dos clones, foi a validação destes. 

9.2 Validação dos clones  
 

Após a obtenção dos cDNAs a partir dos RNAs extraídos dos clones, foram 

realizados ensaios de PCR em Tempo Real. A validação consiste na confirmação da 

expressão aumentada do gene RECK somente nas linhagens transfectadas com o 

vetor pCXN2 contendo o gene de interesse. Dessa forma as células transfectadas com 

o vetor vazio devem manter a expressão do gene RECK no nível basal, com valores 

semelhantes à linhagem parental T98G. 

A análise do PCR em Tempo Real mostrou que as transfecções realizadas foram 

bem sucedidas, já que todas as linhagens contendo o vetor com o gene RECK 

mostraram níveis de cDNA aumentados em relação à linhagem parental (Tabela 2 e 

Figura1). Por outro lado, as linhagens transfectadas com o vetor vazio mostraram nível 

deste gene muito semelhante ao da linhagem T98G, mostrando que a transfecção por 

si não altera o nível basal de expressão desse gene. 
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Tabela 2: Expressão do gene RECK nas linhagens transfectadas em relação à linhagem 
parental T98G. 

Clones 
       Expressão relativa 

do gene RECK 

RECK 1 98,4 

RECK 2 36,1 

RECK 3 16,3 

RECK 5 7,1 

RECK 6 61,0 

RECK 8 18,6 

RECK 10 128,4 

RECK 11 17,4 

RECK 12 42,2 

RECK 14 60,5 

RECK Mix 1 2,5 

Clones 
        Expressão relativa do 

gene RECK 

pCXN2 1 1,1 

pCXN2 3 1,2 

pCXN2 4 0,9 

pCXN2 5 1,1 

pCXN2 8 1,0 

pCXN2 9 0,9 

pCXN2 10 0,8 

pCXN2 11 1,2 

pCXN2 Mix 1 0,8 

pCXN2 Mix 2 1,5 

pCXN2 Mix C 1,1 
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Na Tabela 2, observa-se que nove das onze linhagens mostram valores do gene 

RECK pelo menos dez vezes maior que a linhagem T98G, sendo que as duas 

linhagens que mais expressam chegam valores cerca de 100 vezes maior do que a 

linhagem parental. 

A figura 1 evidencia a diferença na expressão deste gene quando comparamos 

os clones contendo vetor vazio com os que contêm o gene de interesse no 

plasmídio. Fica assim confirmado o sucesso da superexpressão, que permite futuras 

análises do efeito desse gene superexpresso numa linhagem celular de glioma 

humano invasivo (T98G).  

Seguinte à validação dos clones, foi feita a escolha de quais clones seriam 

testados nos ensaios futuros. Os clones com maiores níveis de expressão gênica de 

RECK podem ser vistos na figura 2, onde os clones RECK 1, 6 e 14 têm expressão 

deste gene cerca de 40 vezes maior que a linhagem parental T98G. O clone RECK-

10 chega a ter níveis do gene 100 vezes maior que a da linhagem parental. Todos 

estes clones mostraram valores significativamente maiores que da linhagem 

parental, com p<0.05.  

 O uso de uma população mista de linhagens com o gene RECK 

superexpresso é adequado, dando maior valor aos dados obtidos, pelo fato de 

minimizar o efeito de quaisquer outras características particulares de cada clone 

adquiridas na transfecção, que não estão relacionadas com a superexpressão do 

gene RECK. O mesmo é válido para a população mista de células que contém o 

vetor vazio. Para os ensaios de população mista de clones positivos para RECK foi 

gerada uma população com os quatro clones de maior expressão de RECK (clones 

1, 6, 10 e 14). 
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Figura 2: Valores de expressão gênica de RECK comparativos à expressão na 
linhagem parental T98G (p<0,05). 
 

9.3 Curvas de crescimento dos clones 
 

Para os clones que tiveram suas curvas de crescimento analisadas pode ser 

observado que o crescimento no substrato colagênico é dado de maneira mais lenta 

que no substrato de plástico (Figura 3). Tal diferença mostra-se estatisticamente 

significante (p<0,05) em todos os dias analisados a partir do terceiro dia de cultivo, 

exceto no 13º dia para a linhagem RECK Mix. Na tabela 3 podemos observar que, 

depois de 15 dias de cultivo, a média de células presentes no plástico é 

significativamente maior (p<0,05) que a média de células presentes no substrato de 

colágeno tipo I.  
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Figura 3: Curvas de crescimento da linhagem parental T98G e de seus clones no 
substrato de plástico e colágeno. 
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Tabela 3: Quantidade média de células encontradas por poço após 15 dias de 
crescimento nos substratos de plástico e de colágeno. 

 Número de células (M) 

Plástico Colágeno 

T98G 119,1 x 104 83,3 x 104 

pCXN2 199,1 x 104 133,3 x 104 

RECK Mix  139,1 x 104 114,1 x 104 

RECK 10 141,3 x 104 89,67 x 104 

 

9.4 Real time PCR 

 

Inicialmente foi feita a validação do método de análise descrito por Livak & 

Scmittgen (2001). A partir dos dados de amplificação das diluições seriadas dos 

pools de amostra (1:200, 1:1000, 1:2500 e 1:5000), foi calculado o Delta Ct de cada 

gene de interesse (MMP-2, -9 e -14, TIMP-2, RECK ) em relação ao gene 

constitutivo Tubulina.  

O Delta Ct foi utilizado pra construir um gráfico contra o logaritmo da diluição de 

cDNA, e calculada a regressão linear destas curvas. Se a inclinação da reta (slope) 

for menor que 0,1 a eficiência de amplificação do controle interno e do gene de 

interesse são comparáveis, podendo-se assim utilizar este método para avaliação 

das expressões gênicas dos genes em questão. A figura 4 mostra os gráficos de 

validação do método de Delta-Delta Ct dos genes de interesse em relação ao gene 

constitutivo Tubulina.  
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Figura 4: Gráficos da validação do método de Delta-Delta Ct (Livak & Schimittigen, 
2001) para os genes a ser avaliados em ensaios futuros. Notar todos os valores de 
slope, ou inclinação da reta, inferiores a 0,1. 
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clone RECK 10, na presença e na ausência de colágeno, mas não para a população 

mista de RECK (P≤0,05). Este dado deve ser revisado, já que não foi detectada 

diferença entre RECK MIX e as linhagens controle e também em função dos desvios 

mostrados nos dados de expressão gênica.  

Na figura 6 observa-se a expressão gênica de TIMP-2, proteína que tem uma 

papel ambíguo sobre as MMPs: atua como inibidor de várias MMPs, mas também 

atua no processo de ativação da MMP-2. Também neste caso a expressão 

aumentada de RECK não teve efeito sobre a expressão gênica. 
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Figura 5: Gráficos das expressões gênicas das MMPs reguladas por RECK. 
Apenas no caso da MMP-9 aparecem diferenças de expressão entre os clones de 
RECK e a linhagem parental (p≤0,05). 
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Figura 6: Expresão gênica de TIMP
RECK. TIMP-2 atua inibindo MMPs e no processo de ativação da MMP

9.5 Western blot 
 

O ensaio de western blot para RECK confirma que a linhagem T98G de glioma 

humano apresenta níveis indetectáveis desta proteína, e que no clone positivo 

aparece uma banda confirmando a expressão protéica de RECK em função da 

superexpressão (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Western blot da proteína RECK, mostrando a eficiência da 
transfecção. Notar em RECK 10 a 
de peso molecular biotinilado (Cell Signalling).
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Por outro lado, diferentemente do esperado, a expressão forçada de RECK não 

altera os níveis de expressão protéica das MMPs reguladas por este gene; MMPs 2, 

pCXN2 P pCXN2Col RECK 
MixP

RECK 
MixCol

RECK 10 
P

TIMP-2

49

 

2, inalterada pelo aumento de expressão de 
2.  

O ensaio de western blot para RECK confirma que a linhagem T98G de glioma 

humano apresenta níveis indetectáveis desta proteína, e que no clone positivo 

aparece uma banda confirmando a expressão protéica de RECK em função da 

 

Western blot da proteína RECK, mostrando a eficiência da 
PM=Marcador 

Por outro lado, diferentemente do esperado, a expressão forçada de RECK não 

altera os níveis de expressão protéica das MMPs reguladas por este gene; MMPs 2, 

RECK 10 RECK 10 
Col



 

9 e 14 (Figura 8). Analisou-

MMPs, porém em níveis indetect

experimento, mostrando que a expressão forçada de RECK não tem como efeito 

aumentar a expressão de TIMP

western blot estão apresentados no item Anexos.

 

Figura 8: Western blot das MMPs reguladas por RECK e do controle 
endógeno tubulina. As quantificações estão no item anexo, página 94.

 
Outros ensaios de western blot foram propostos após a verificação da influência 

da expressão de RECK na migração celular, como será descrito adiante. Além 

disso, ensaios de marcação imunocitoquímica para a proteína FAK

possível alteração nos níveis de expressão desta proteína, que também foi avaliada 

por western blot. Como pode ser 

RECK não altera os níveis protéicos de PTEN ou de FAK.

quantificação destes ensaios também podem ser conferidos nos anexos. 

-se também a expressão de TIMP-2, um inibidor de 

detectáveis nas amostras, mesmo com 3 repetições de 

experimento, mostrando que a expressão forçada de RECK não tem como efeito 

aumentar a expressão de TIMP-2. Os dados da quantificação dos ensaios de 

western blot estão apresentados no item Anexos. 

Western blot das MMPs reguladas por RECK e do controle 
As quantificações estão no item anexo, página 94.

Outros ensaios de western blot foram propostos após a verificação da influência 

RECK na migração celular, como será descrito adiante. Além 

disso, ensaios de marcação imunocitoquímica para a proteína FAK mostraram uma 

possível alteração nos níveis de expressão desta proteína, que também foi avaliada 

Como pode ser observada na figura 9, a expressão aumentada de 

não altera os níveis protéicos de PTEN ou de FAK. Os gráficos referentes à 

ensaios também podem ser conferidos nos anexos. 
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Figura 9: Western blot de PTEN e FAK, com suas respectivas formas 
fosforiladas, e do controle endógeno tubulina, mostrando que não diferença 
na expressão de FAK ou PTEN em função da expressão de RECK. 

 

9.6 Zimografia 
 

O ensaio de zimografia não revelou diferença significativa na atividade das 

MMP-2 e -9 entre a linhagem parental e os clones de RECK (Figura 10). As bandas 

referentes à atividade de MMP-2 são maiores já que esta metaloproteinase tem 

expressão constitutiva. O ensaio foi realizado em triplicata biológica e os dados 

referentes à quantificação estão em anexos; também se encontra nesta seção um 

ensaio de zimografia com outros clones de RECK. Para os demais clones avaliados 

também não foi verificada alteração da atividade das MMPs 2 e 9. 
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Figura 10: Zimograma do sobrenadante após 72 horas de cultivo celular. P= 
plástico; COL= colágeno; PM= marcador de peso molecular e MMP Rec= 
MMPs 2 e 9 recombinantes. 

 

9.7 Senescência 
 

A avaliação da atividade da β-galactosidase associada à senescência (SA-β-gal) 

que ocorre estritamente em pH=6 (diferentemente da β-galactosidase de mamíferos, 

que tem atividade em pH=4) pode ser usada como um ensaio de detecção do 

endereçamento para morte celular por este mecanismo. A coloração azulada no 

interior das células evidencia a presença de SA-β-gal, indicando que as células 

estão senescentes. Neste ensaio observamos que tanto as linhagens controles 

quanto o clone RECK 10 não estão senescentes, dado o pequeno número de 

células com coloração (Figura 11). 
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Figura 11: Ensaio de senescência, onde as linhagens estudadas foram submetidas à 
reação com X-Gal, que gera marcação azulada em células senescentes, mostrando 
que esta não é uma via de morte utilizada por estas células. 

 

9.8 Incorporação de BrdU 
 

A avaliação da capacidade proliferativa da linhagem de glioma T98G quando 

comparada com o clone RECK 10 ou controle não apresentou diferença 

significativa, mostrando que a expressão aumentada de RECK em glioma não tem 

como efeito diminuir o crescimento tumoral (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Marcação com BrdU na linhagem T98G e nos clones controle (vetor vazio) 
e T98G/RECK+. Média e desvio padrão referentes às células positivas, em triplicata 
de experimento; mostrando que não há diferença estatística e não interferência no 
ciclo celular. 
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9.9 Análise do ciclo celular – FACS 
 

A análise do ciclo celular mostrou não haver alteração na distribuição das células 

pelas diferentes fases do ciclo celular após a expressão forçada de RECK em 

glioma (Figura 13).  

 

 

Figura 13: Distribuição das linhagens em estudo nas fases do ciclo celular.  
 

9.10  Crescimento em suspensão de agarose 
 

Os resultados deste ensaio, muito interessantes, mostram que a 

superexpressão do gene RECK foi capaz de inibir singificativamente (p≤0,01) a 

capacidade de formação de colônia desta linhagem tumoral (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14: Quantificação do número de colônias formadas pelas diferentes 
linhagens após 30 dias de cultivo. Para o clone RECKI positivo, o número de 
colônias é significativamente menor do que nos controles (p≤0,01). 
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Figura 15: Crescimento em suspensão de agarose
microscópio estereoscópico, após 30 dias de cultivo
diminuição do número de colônias frente à superexpressão do gene RECK.

 
: Crescimento em suspensão de agarose em imagem obtida em 

, após 30 dias de cultivo. Nestas imagens fica evidente a 
diminuição do número de colônias frente à superexpressão do gene RECK.
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em imagem obtida em 
Nestas imagens fica evidente a 

diminuição do número de colônias frente à superexpressão do gene RECK.  
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9.11  Migração celular 

9.11.1 Ensaio de ferida 

 
No primeiro ensaio de mobilidade celular feito, de caráter qualitativo, 

observamos que a superexpressão do gene RECK teve como efeito diminuir a 

mobilidade celular (Figura 16). A linhagem parental e o clone contendo o vetor vazio 

preencheram totalmente o espaço aberto na monocamada de células após 24 

horas, enquanto as células do clone RECK 10 migraram muito pouco, deixando a 

ferida aberta. 

O ensaio de migração transwell, pretendia quantificar a diferença de migração 

observada, para que fosse possível uma análise estatística deste importante efeito 

da expressão forçada de RECK. Como já havia ficado evidente pelas fotos do 

ensaio anterior, as células RECK 10 migram significantemente menos do que as 

células controle (Figura 17, P<0,001). 

Já havíamos detectado a diminuição da capacidade migratória das células com 

expressão forçada de RECK, passamos a investigar como a expressão de RECK 

comprometeu a migração. Inicialmente foram feitas marcações de tubulina e actina, 

para caracterizar o tipo de adesão que estas células executam.  

Nossos resultados mostram que, as células RECK 10 possuem um citoesqueleto 

de actina diferente das células controle e das transfectadas com vetor vazio, com 

arranjo das fibras de actina formando “stress fibers”. As células RECK 10 possuem 

actina polimerizada na forma de feixes contráteis, que possivelmente refletem as 

fibras de stress, ricas em miosina II. Estas células formam adesões fortes com o 

substrato e são bem menos móveis.  

 Os controles, T98G e pCXN2, apresentam células migratórias que tendem a 

se desprender do restante da monocamada para migrar no espaço vazio (Figura 

18). Estas células possuem lamelipódios evidentes, que são processos 

dependentes da formação de uma rede de actina. Sua morfologia é bem polarizada 

e as adesões com o substrato tendem a ser mais fracas. Esses processos são 

dependentes da GTPase Rac1. 

 Dificilmente observamos células RECK 10 que conseguiram se desprender 

do resto da população. As poucas que são migratórias arrastam com elas muitas 

células vizinhas, apresentando então um padrão de migração coletivo (Figura 18). 

Este fenótipo (presença de muitas fibras de stress) está relacionado com a ativação 
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da GTPase RhoA. Resta investigar se as células do clone positivo de RECK 

possuem adesões intercelulares mais fortes, que dificultariam a migração individual. 

Seria interessante fazer os ensaios de ativação de Rac1 e RhoA.  

 Para avaliar a relação entre a formação de stress fibers e a presença de 

RECK, foi feita a dupla marcação imunocitoquímica para actina e RECK (Figura 19). 

Nas células RECK positivas há uma redistribuição da proteína RECK, que aparece 

mais concentrada na frente de migração celular, ou “leading edge” (Figura 19, painel 

I). 

 Para melhor caracterizar o efeito de RECK na migração celular, foi feita a 

marcação para FAK, que pode se associar às stress fibers, estabilizando a adesão 

ao substrato. À mesma maneira do que foi observado para RECK, foi observada 

uma redistribuição da proteína na célula RECK+, quando comparada aos controles 

(Figura 20). Após este ensaio, foi feita a quantificação de FAK através do ensaio de 

western blot, para confirmar a existência ou não de variação nos níveis protéicos de 

FAK, conforme relatado anteriormente neste trabalho. 
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Figura 16: Avaliação da mobilidade celular frente à superexpressão de 
RECK. As fotos mostram que a "ferida" só não é fechada pelas células 
positivas para RECK, enquanto nas linhagens parental e controle as células 
foram capazes de migrar e fechar a "ferida" aberta na monocamada 
confluente.  

 

 
Figura 17: O gráfico é referente ao ensaio de migração em câmara de 
Boyden, sem recobrimento de elementos de matriz extracelular. *** p≤0,001. 
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Figura 18: Marcação para elementos de citoesqueleto: actina (painéis A, D e 
G); para tubulina (painéis B, E e H) e dupla marcação para actina e tubulina 
(painéis C, F e I). A linhagem T98G e o clone com vetor pCXN2 vazio 
apresentam células migratórias que se desprendem da monocamada para 
migrar no espaço vazio. Estas células possuem lamelipódios evidentes, que 
são processos dependentes da formação de uma rede de actina. As células 
RECK 10 possuem muita actina polimerizada na forma de stress fibers; as 
poucas células que tentam migrar arrastam com elas muitas células vizinhas, 
apresentando então um padrão de migração coletivo. A barra no painel I 
corresponde a 30µm. 
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Figura 19: Reação de imuncitoquímica para actina (painéis A, D e G); para RECK 
(painéis B, E e H) e dupla marcação para RECK e actina (painéis C, F e I). 
Interessante notar a reorganização de RECK na frente de invasão das células 
RECK positiva em I. 
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Figura 20: Reação de imuncitoquímica para actina (painéis A, D e G); para FAK 
(painéis B, E e H) e dupla marcação para FAK e actina (painéis C, F e I). Parece 
não haver diferença na quantidade de FAK presente nas diferentes linhagens, 
porém uma alteração na distribuição pode ser verificada; sendo mais difusa nas 
células RECK positivas(I). Os detalhes em J, K e L representam os controles 
negativos das reações. A barra no painel I corresponde a 30µm. 

 
 
 

 

  



 63

9.11.2 Invasão transwell 

 
A linhagem parental T98G, bem como o clone com vetor vazio (pCXN2), 

apresentaram números significativamente maiores de células que foram capazes de 

invadir o substrato de matriz extracelular reconstituída em comparação com os 

clones que super expressam RECK (Figuras 21 e 22). Os dados obtidos são 

coerentes com os ensaios preliminares, apresentados no relatório anterior. 

No ensaio de invasão na presença de Ilomastat (GM6001, Chemicon) inibidor de 

MMPs, houve uma inibição da invasão para as linhagens parental e contendo vetor 

vazio (pCXN2-Mix). Já para os clones de RECK foi verificado um ligeiro aumento na 

porcentagem de células invasoras, especialmente na linhagem mista RECK Mix 

(Figuras 21 e 23). 

 

 

 
Figura 21: Invasão da membrana recoberta com Matrigel. Referente a 4 
repetições do experimento. Os clones RECK MIX e RECK 10 apresentam taxas 
significativamente menores de invasão em relação às linhagens controle, T98G e 
pCXN2, na presença e na ausência do inibidor de MMPs GM6001 (p≤0,001). 
Para os clones RECK positivos a presença do inibidor de MMPs não afetou a 
taxa de invasão que já era mínima. 
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Figura 22: Células que invadiram o transwell após 24h de cultivo na presença 
ou não do inibidor de MMPs
aumento de 200X. 

 

9.12  Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
 

As imagens adquiridas tanto através da microscopia de luz como através da 

microscopia eletrônica de transmissão revelam estruturas relacionadas com o 

processo invasivo na linhagem parental, T98G, e também no clone que

vetor vazio, pCXN2. A linhagem T98G e o clone com 

protrusões e invaginações da membrana plasmática que demonstram a capacidade 

de interagir com a matriz extracelular. Os clones de RECK apresentam uma 

superfície de contato com o colágeno com menos protrusões, isto é, com pequenas 

projeções da membrana plasmática. 

A análise dos cortes semi

de luz revelou uma basofilia citoplasmática, representando grande atividade celular 

: Células que invadiram o transwell após 24h de cultivo na presença 
do inibidor de MMPs, GM6001. Coloração com azul de toluidina

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

tanto através da microscopia de luz como através da 

microscopia eletrônica de transmissão revelam estruturas relacionadas com o 

processo invasivo na linhagem parental, T98G, e também no clone que

. A linhagem T98G e o clone com vetor vazio apresentam 

protrusões e invaginações da membrana plasmática que demonstram a capacidade 

de interagir com a matriz extracelular. Os clones de RECK apresentam uma 

superfície de contato com o colágeno com menos protrusões, isto é, com pequenas 

jeções da membrana plasmática.  

A análise dos cortes semi-finos corados pelo azul de toluidina em microscopia 

de luz revelou uma basofilia citoplasmática, representando grande atividade celular 
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: Células que invadiram o transwell após 24h de cultivo na presença 
. Coloração com azul de toluidina, 

tanto através da microscopia de luz como através da 

microscopia eletrônica de transmissão revelam estruturas relacionadas com o 

processo invasivo na linhagem parental, T98G, e também no clone que contém o 

vetor vazio apresentam 

protrusões e invaginações da membrana plasmática que demonstram a capacidade 

de interagir com a matriz extracelular. Os clones de RECK apresentam uma 

superfície de contato com o colágeno com menos protrusões, isto é, com pequenas 

finos corados pelo azul de toluidina em microscopia 

de luz revelou uma basofilia citoplasmática, representando grande atividade celular 
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acentuada nas linhagens T98G e pCXN2, e uma menor intensidade de coloração 

nas linhagens que super-expressam o gene RECK (Figura 23). À microscopia de luz 

não foi possível avaliar diferenças importantes entre as linhagens aqui estudadas, 

principalmente quanto aos parâmetros de camadas celulares, variação na forma e 

tamanho nuclear, quantidade de nucléolos por núcleo. Em todas as linhagens 

estudadas esses parâmetros comportaram-se de maneira muito variável. 

A análise ultra-estutural, no entanto, foi decisiva para a caracterização 

morfológica das linhagens. A linhagem parental (T98G, Figura 24) e a transformada 

com vetor vazio (pCXN2, Figura 25) apresentaram características morfológicas 

semelhantes associadas ao processo invasivo no substrato colagênico que são 

descritas a seguir. A região de contato da camada celular com o gel de colágeno 

adjacente apresenta-se modificada, e as modificações no gel referem-se às 

interações de prolongamentos celulares com a matriz nitidamente degradada e 

reorganizada como mostram as Figura 24B e 25B.  

Irregularidades na membrana plasmática que faz contacto com o gel de 

colágeno, incluindo projeções do tipo lamelipódia/invadopódia (Figuras 24B, E, F; 

Figuras 25B, D) podem ser observados. Por vezes essas estruturas apresentaram-

se com características de estruturas fagocitárias (tipo pseudópodo) contendo fibrilas 

de colágeno e elementos do substrato (Figuras 24E; 25D). O citoplasma dessas 

células freqüentemente é rico em retículo endoplasmático liso e polissomos, 

organelas responsáveis pela basofilia citoplasmática e alta atividade de síntese 

dessas células (Figuras 24C; 25C). 

Vacúolos autofágicos também foram observados com freqüência nessas 

linhagens (Figura 25B). Podem ser observados nucléolos em maior número e bem 

marcados, indicando intensa atividade celular (Figura 24B e 25B). 

Por outro lado, a avaliação ultra-estrutural das linhagens com expressão 

forçada do gene RECK (RECK-Mix e RECK 10) mostra que estas linhagens 

modificam muito pouco a região de transição entre célula/gel de colágeno. A 

membrana plasmática apresentou-se nitidamente com menor quantidade de 

prolongamentos tipo lamelipódia/invadopodia, com comportamento retilíneo, 

indicativo de menor invasividade (Figuras 26B, C, D). O substrato de colágeno 

apresentou-se nitidamente mais preservado. O citoplasma dessas linhagens é pobre 

em reticulo endoplasmático rugoso; contudo a quantidade de polissomos e 

ribossomos livres é muito aumentada em comparação com as linhagens que não 
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expressam RECK (Figuras 26 C, D e 27). Interessantemente pode ser observado 

com maior freqüência, nas amostras avaliadas, na linhagem RECK- Mix figuras de 

células apoptóticas (Figuras 27E, F). As principais características ultra-estruturais de 

diagnóstico de um fenótipo apoptótico são: a marginalização de grandes massas 

cromatínicas (início do processo, Figura 27F) e abundância de vacúolos autofágicos 

associados a “blebbs” de material cromatínico (final do processo, Figura 27E). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Microscopia de luz de cortes transversais dos clones cultivados sobre colágeno por 7 dias. As 
setas indicam pontos de interação célula
menor número de invaginações nos clones que superexpressam 
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RECK 10 

Colágeno 

Microscopia de luz de cortes transversais dos clones cultivados sobre colágeno por 7 dias. As 
setas indicam pontos de interação célula-matriz colagênica, mostrando que a membrana se apresenta com 
menor número de invaginações nos clones que superexpressam RECK. 

67

Microscopia de luz de cortes transversais dos clones cultivados sobre colágeno por 7 dias. As 
matriz colagênica, mostrando que a membrana se apresenta com 
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Figura 24: (A) Microscopia de luz de corte de células T98G cultivadas sobre 
gel de colágeno por 7 dias. (B-F) Eletromicrografias das células T98G 
cultivadas em gel de colágeno. (B) Visão geral das membranas plasmáticas 
irregulares, nucleolos numerosos e conspícuos e do substrato extensamente 
modificado ao redor. (C) Detalhe do citoplasma mostrando RER muito 
abundante. (D) Outra porção citoplásmatica rica em RER e ribossomos, com 
prolongamento de membrana. (E) Processo fagocitário em andamento. (F) 
Outro detalhe de interação célula-substrato, muito observado nos cortes 
desta linhagem.  Gel de colágeno (CO), retículo endoplasmático (RER), 
mitocôndrias (Mi), ribossomos livres (Ri), núcleo (N) e nucléolo (Nu). 
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Figura 25: (A) Microscopia de luz de corte de células pCXN2-Mix cultivadas 
sobre gel de colágeno por 7 dias. (B-D) Eletromicrografias das células 
pCXN2-Mix cultivadas em gel de colágeno. (B) Visão geral das membranas 
plasmáticas irregulares, nucléolos marcados e do substrato extensamente 
modificado ao redor. (C) Citoplasma mostrando RER abundante e 
prolongamentos membranares. (D) Captura do substrato por prolongamentos 
de membrana plasmática. Gel de colágeno (CO), retículo endoplasmático 
(RER), mitocôndrias (Mi), vacúolo(V), ribossomos livres (Ri), núcleo (N) e 
nucléolo (Nu). 
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Figura 26: (A) Microscopia de luz de corte de células RECK 10 cultivadas 
sobre gel de colágeno por 7 dias. (B-D) Eletromicrografias das células RECK 
10 cultivadas em gel de colágeno. (B) Notar as membranas plasmáticas com 
poucas projeções e a presença de fibras colagênicas íntegras margeando 
cobertura celular. (C) Citoplasma com RER restrito a poucas cisternas, 
membranas sem prolongamentos (setas). (D) Detalhe das fibras de colágeno 
não degradadas em contato com as células. (E) Cisternas de RER e discretas 
projeções de membrana semelhantes a lamelipódios/invadopódios. Gel de 
colágeno (CO), retículo endoplasmático (RER), mitocôndrias (Mi), vacúolo(V), 
ribossomos livres (Ri), núcleo (N) e nucléolo (Nu). 
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Figura 27: (A) Microscopia de luz de corte de células RECK MIX cultivadas 
sobre gel de colágeno por 7 dias. (B-D) Eletromicrografias das células RECK 
10 cultivadas em gel de colágeno. (B) Notar as membranas plasmáticas com 
poucas projeções. (C) Citoplasma com RER restrito a poucas cisternas, 
membranas sem prolongamentos (setas). (D) Discretas projeções de 
membrana semelhantes a lamelipódios/invadopódios. (E,F) Marginalização 
de grandes massas cromatínicas (início do processo apoptose). Gel de 
colágeno (CO), retículo endoplasmático (RER), mitocôndrias (Mi), vacúolo(V), 
ribossomos livres (Ri), núcleo (N) e nucléolo (Nu). 
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10 Discussão 
 

A expressão do gene RECK, como verificado na validação dos clones, 

aparece muito aumentada nos clones que superexpressam este gene, quando 

comparados à linhagem parental ou à linhagem contendo o vetor vazio (Figura 1). 

Igualmente relevante, o nível da expressão de RECK não apresenta diferenças 

significativas quando comparamos a linhagem parental (T98G) com a linhagem 

controle, transfectada com o vetor vazio (pCXN2-Mix, Figura 1). 

O primeiro parâmetro avaliado após a obtenção dos clones foi o efeito da 

superexpressão de RECK no crescimento celular. Comparando as diferentes 

linhagens cultivadas no mesmo substrato não podemos estabelecer relações entre o 

crescimento dos clones e a presença do gene RECK superexpresso (Figura 2). A 

comparação dos dados não mostrou nenhuma significância estatística que pudesse 

relacionar a expressão do gene RECK com uma diminuição ou retardamento na 

proliferação. Nos demais ensaios que avaliam o crescimento celular, como a 

incorporação de Brdu (Figura 11) e a análise da distribuição das células nas 

diferentes fases do ciclo celular (Figura 12), os resultados reforçam o que foi 

observado nas curvas de crescimento; ou seja, a expressão de RECK não interferiu 

no crescimento celular. 

 A recuperação da expressão de genes supressores de tumor em linhagens 

tumorais tem sido amplamente investigada na busca do melhor entendimento do 

mecanismo através do qual um gene é capaz de reverter as características 

malignas destas células. Como exemplo no modelo de glioma podemos citar a 

superexpressão de PTEN em linhagens de glioblastoma humano, resultando na 

redução da migração celular, descrita como sendo mediada por PI3K/AKT (Dey et 

al, 2008). No próprio caso de RECK, já foi descrito que a restauração de sua 

expressão inibe a migração e formação de metástase em algumas linhagens 

tumorais, através do seu efeito sobre as MMPs (Takahashi et al, 1998). 

RECK foi descrito como um gene supressor de tumor e metástase por sua 

atividade inibidora de MMPs, por isso avaliamos o efeito do aumento da expressão 

de RECK nas MMPs por ele reguladas, bem como de outro inibidor de MMPs 

(TIMP-2) que participa do processo de ativação de MMP-2. Para a expressão gênica 

de MMP-2, MMP-14 e TIMP-2 não são observadas diferenças significativas (Figuras 

4 e 5).  
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A análise da expressão gênica de MMP-9, mostra que sua expressão é 

significativamente menor no clone RECK 10 na presença e na ausência do 

substrato de colágeno (P<0,05 e 0,001, respectivamente; Figura 5). Para a 

população mista (RECK Mix) a expressão de MMP-9 é menor apenas na condição 

de cultivo sobre colágeno (P<0,01, Figura 5). Curiosamente também foi observada 

diferença na expressão de MMP-9 entre as linhagens T98G e pCXN2-Mix, na 

condição de cultivo sobre colágeno (P<0,05, Figura 5). As diferenças de expressão 

de MMP-9 entre as linhagens controle (T98G e pCXN2) como entre a linhagem 

parental e o clone RECK 10 devem ser analisadas com cuidado, uma vez que os 

desvios apresentados são relativamente grandes. Recentemente foi descrito na 

literatura que, para o modelo de fibrossarcoma humano, a superexpressão de RECK 

leva à diminuição da expressão do mRNA de MMP-9 (Takagi et al, 2009). Este é o 

primeiro relato que se tem de RECK como regulador transcricional e não apenas de 

atividade; porém os dados do modelo de fibrosarcoma mostram o efeito de RECK 

nos demais níveis, protéico e de atividade; o que não pode ser observado no 

modelo de glioma deste estudo. No caso do trabalho de Takagi e colaboradores, foi 

utilizado um vetor lentiviral, que apresenta eficiência maior do que o utilizado neste 

trabalho, o que poderia explicar a diferença de resultados.   

A análise da expressão protéica de RECK nos clones gerados confirma que 

também neste nível a geração dos clones com atividade aumentada de RECK foi 

eficiente (Figura 6). Os resultados referentes ao ensaio de western blot de MMPs 

(Figura 7) mostram que no modelo em estudo o aumento da expressão de RECK 

não ocasionou diminuição da expressão protéica das MMPs. Também foram feitos 

western blots para detecção de TIMP-2, porém os resultados mostram níveis 

indetectáveis de TIMP-2 para todas as linhagens testadas (dados não mostrados). 

O resultado do ensaio de zimografia (Figura 9), que revela a atividade das 

MMPs, é coerente com os dados obtidos nos ensaios de Real time PCR e de 

western blot, não mostrando alterações significativas nas atividades das MMPs 2 e 

9. Foi verificada diferença nas atividades entre os diferentes substratos, sendo as 

enzimas mais ativas nas células cultivadas sobre substrato de colágeno, evento que 

já havia sido descrito para as linhagens de glioma humano T98G e A172 em Corrêa 

et al 2006. 

Para uma caracterização biológica mais completa, foi feita análise da distribuição 

das células pelas diferentes fases do ciclo celular (Figura 12), incorporação de BrdU 
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(Figura 11) e endereçamento para morte celular por senescência (Figura 10). Os 

resultados em conjunto mostram que a presença de RECK não altera a proliferação 

celular ou a sobrevivência celular. 

 Também foi realizado o ensaio de crescimento na ausência de adesão ao 

substrato, uma característica tumorigênica. Este ensaio revelou dados muito 

interessantes, onde a presença de RECK inibe drasticamente a formação de 

colônias no crescimento em suspensão (Figuras 13 e 14). Os dados de proliferação 

mostram não haver diferenças entre os clones, portanto a ausência de sinalização 

através de elementos da MEC poderia explicar o pouco crescimento das colônias 

nas células RECK positivas. Apesar de a linhagem T98G não apresentar 

característica tumorigênica segundo a ATCC (American Type Culture Collection), no 

nosso laboratório foi realizado o teste in vivo de crescimento de tumores em 

camundongos, que resultou na não formação de tumores detectáveis para nenhuma 

das linhagens controles ou RECK positivas. 

As análises realizadas através da microscopia eletrônica de transmissão 

completam a caracterização dos clones gerados, evidenciando características 

únicas para aquelas células que superexpressam RECK. A morfologia ultraestrutural 

revelou um grande número de protrusões de membrana citoplamática das células 

controle (T98G e pCXN2, Figuras 24 e 25), quando comparadas às células que 

expressam RECK (Figuras 26 e 27). A diminuição ou ausência destas estruturas 

nos clones que superexpressam RECK mostra que a expressão forçada deste gene 

é responsável pela diminuição ou perda da capacidade invasiva no modelo de 

glioma humano, como também foi observado através do ensaio em câmara de 

Boyden recoberta por elementos de MEC. O efeito é mais acentuado no clone 

RECK 10 (Figura 26), quando comparado com a população mista RECK Mix (Figura 

27); resultado particularmente interessante já que justamente o clone RECK 10 é o 

que apresentou o maior nível de expressão gênica. 

Os resultados significativos de diminuição da invasão no clone positivo de 

RECK, analisados em conjunto com a ausência de efeitos nos níveis gênicos, 

protéicos e de atividade das MMPs envolvidas no processo de migração proteolítica 

de gliomas, nos motivou a realizar outros ensaios, como o de migração. Assim, 

poderíamos investigar se as células T98G/RECK+ invadiam menos ou apenas 

migravam menos. A hipótese foi testada através de ensaios que avaliaram a 

capacidade migratória das linhagens deste estudo.  
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O primeiro ensaio de migração tinha caráter qualitativo e mostrou uma drástica 

diferença no padrão de migração das células RECK+ (Figura 15). A fim de confirmar 

e quantificar esta característica foi realizado o ensaio em câmara de Boyden, sem o 

recobrimento da membrana por elementos de MEC (Figura 16). Estes dados são de 

grande interesse, já que a capacidade migratória dos gliomas é a característica 

responsável em grande parte pela ineficiência dos tratamentos anti-tumorais 

vigentes (Aubert et al, 2007). Foi demonstrado na época da descrição de RECK, 

que a sua expressão forçada era capaz de reduzir o aparecimento de metástase em 

linhagem de fibrosarcoma humano (HT1080) e de melanoma murino (B16-BL6), 

mas não foi observado em outras linhagens tumorais testadas (Takahashi et al, 

1998). Diante destes resultados buscamos estudar melhor os elementos do 

citoesqueleto destas células, estrutura celular efetora do movimento. 

A marcação através de imunocitoquíca revelou um possível rearranjo de FAK na 

presença de RECK (Figura 19), concomitante com estruturas actínicas mais 

estáveis, as “stress fibers” (Figura 17), e por isso relacionadas à diminuição da 

migração celular. Para melhor avaliar o estado de FAK em relação à 

superexpressão de RECK foi feita a avaliação da expressão protéica de FAK.  

Foram avaliadas as proteínas PTEN e FAK, juntamente com suas formas 

fosforiladas. O gene PTEN, descrito como supressor tumoral aparece mutado na 

maioria dos gliomas e interfere na migração celular, entre outras características das 

células tumorais (Dey et al, 2008). FAK é um dos alvos de PTEN, e como a 

linhagem T98G possui o gene PTEN selvagem decidimos avaliar também a 

expressão de PTEN no modelo em estudo. Como pode ser observado (Figura 8), a 

superexpressão de RECK não alterou significativamente os níveis protéicos de 

PTEN, bem como a sua taxa de fosforilação.  

Já está bem descrito na literatura o papel de FAK na migração celular. As 

moléculas de FAK localizam-se preferencialmente nas adesões focais, estruturas 

multiproteicas que fazem a comunicação do citoesqueleto de actina com a MEC. 

FAK é fosforilada em resposta às ligações de elementos da MEC com as integrinas 

levando à migração celular. A família da Rho GTPases reúne os principais 

reguladores da dinâmica do citoesqueleto de actina, proteínas que inibem o 

rearranjo de actina. Em estudo recente da regulação de FAK em modelo de glioma 

humano que inclui a linhagem T98G, foi descrito que na ausência de controle 

negativo sobre FAK a migração das linhagens de glioma fica aumentada (Bigarella 
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et al, 2009, Provenzano et al, 2009). Em particular para os gliomas, está descrito 

que em amostras retiradas de pacientes FAK está superexpressa (Shi et al, 2007a). 

Por estímulos provenientes de integrinas, FAK promove crescimento celular, 

invasão, migração e adesão celular (Shi et al, 2007a e b). Estas informações, em 

conjunto com nossos dados de diminuição da mobilidade celular frente à expressão 

de RECK, nos conduziram à caracterização de FAK nos clones gerados. Como 

obtivemos resultados evidenciando o comprometimento da migração celular na 

presença de RECK, optamos por investigar FAK para melhor caracterizar o efeito de 

RECK na mobilidade celular, porém estes dados não puderam esclarecer o 

mecanismo de ação de RECK.  

Ensaios com a linhagem T98G, mostram que o aumento da fosforilação de FAK 

resulta em aumento da migração celular (Bigarella et al, 2009). Em nossos ensaios 

foi avaliada a expressão protéica de FAK, que apresentava uma redistribuição na 

marcação por imunocitoquímica (Figura 19), porém o nível de expressão também 

não sofreu alteração em função da expressão de RECK (Figura 8), entretanto 

ensaios com condições de baixa densidade, que seriam correspondentes às 

condições de imunocitoquímica poderão responder com precisão o nível de 

fosforilação em células migratórias. Foi descrito recentemente que RECK pode ser 

regulado tanto pela densidade celular como pela disponibilidade de soro, sendo que 

altas densidades e falta de soro induzem a expressão de RECK (Hatta et al, 2009). 

Este dado pode ser relacionado com o fenótipo tumoral, onde no cerne do tumor a 

densidade celular é alta e há privação de nutrientes e oxigênio; este trabalho mostra 

que em condições semelhantes à massa tumoral a expressão de RECK é 

estimulada, em sinal de prevenir a metástase. Estes dados sugerem novas 

abordagens para avaliar a relação entre FAK e RECK, no sentido de elucidar o 

mecanismo pelo qual RECK controla a migração celular. 
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11 Conclusão 

 

Apesar de o gene RECK ter sido descrito como supressor de tumor e 

metástase devido à regulação que exerce sobre as MMPs 2, 9 e 14, enzimas com 

atividade aberrante nos diversos tipos de tumores, este trabalho mostra que quando 

RECK está superexpresso, apenas o mRNA de MMP-9 apresenta-se com níveis 

significativamente diminuídos, fato que não se reflete em tremos protéicos ou de 

atividadedas MMPs 2, 9 e 14. Não se descarta uma inibição da atividade destas 

MMPs pericelularmente, uma vez que RECK se distribui na frente de migração 

celular, organizada nos lamelipódios. Também não se descarta que RECK exerça  

ação sobre outras MMPs, como já descrtio na literatura e que não foram alvo deste 

estudo, como ADAM23. Desta forma, este trabalho contribui para o conhecimento 

deste importante gene supressor de metástases, mostrando que outros efeitos, que 

não aqueles relacionados ao controle das MMPs, podem ser regulados por RECK.  

Como a maioria dos tumores descritos, no modelo usado a expressão de 

RECK é indetectável. A expressão gênica forçada de RECK, apesar de não alterar 

os níveis protéicos ou a atividade das MMPs afeta uma importante habilidade das 

células de glioma: a migração. Esta capacidade migratória das células de glioma, 

que contribui grandemente para a ineficácia dos tratamentos disponíveis 

atualmente, foi diminuída nas células do modelo deste estudo em resposta à 

superexpressão de RECK, devido às alterações no citoesqueleto, no que diz 

respeito às fibras de actina, tubulina e também o envolvimento de FAK estabilizando 

as fibras actínicas contribuindo para a ampliação da discussão do papel de RECK 

como provável alvo gênico para terapia anti-tumoral.  
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13 Anexos 
 
 
 

 
 
Figura 28: Curva das diluições de cDNA testadas para o primer de MMP-2 no 
ensaio de Real Time PCR. Para todos os primers foi feita esta curva, testando as 
seguintes concentrações finais: 1:200 1:1000; 1:2500 e 1:5000. Para este teste 
foi feito um pool com quantidades equivalentes de cDNA proveniente de todas as 
amostras a serem testadas por real time PCR. Os testes foram realizados com 
amostras de cDNAs na diluição 1:2500. 
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Figura 29: Curva das diluições testadas para o primer de MMP-2 no ensaio 
de Real Time PCR. Para todos os primers foi feita esta curva, testando as 
seguintes concentrações finais: 800, 600, 400 e 200 nM. Neste caso, por 
exemplo, foi escolhida a concentração de 600 nM. Como todas as 
concentrações finais do primer testadas geraram produtos detectáveis  após 
o 26º ciclo, com mais 15 ciclos de amplificação antes do final da reação, 
foram adequadas. Não escolhemos o valor de 800 nM, que gera produtos ao 
redor do 23º ciclo para evitar a formação de dímeros de primer,  em função 
do excesso de primer. Estes dímeros por também incorporarem o corante 
fluorescente SyBr Green, que é um intercalante de DNA usado para que o 
leitor do aparelho possa detectar os produtos gerados, podem alterar o 
resultado final. 

  



 

 
 

 
Figura 30: Ensaio de zimografia controle, feito com outros clones positivos de 
RECK, mostrando que nos diferentes clones a superexpressão do gene 
RECK não altera a atividade das MMPs por ele reguladas. A linhagem 
HT1080 foi usada como controle positivo das atividades de MMP

 

Ensaio de zimografia controle, feito com outros clones positivos de 
mostrando que nos diferentes clones a superexpressão do gene 

RECK não altera a atividade das MMPs por ele reguladas. A linhagem 
HT1080 foi usada como controle positivo das atividades de MMP-2 e MMP
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Ensaio de zimografia controle, feito com outros clones positivos de 
mostrando que nos diferentes clones a superexpressão do gene 

RECK não altera a atividade das MMPs por ele reguladas. A linhagem 
2 e MMP-9. 
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Figura 31: Quantificações dos ensaios de Western blot, utilizando o 
programa ImageJ. A quantificação de RECK confirma a expressão forçada da 
proteína alvo deste estudo. Não foi observada diferença estatística para 
nenhuma das proteínas reguladas por RECK.  
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Figura 32: Gráficos das atividades das MMP-2 e MMP-9 no meio de cultura de 

T98G e dos clones gerados, cultivados em presença ou ausência de colágeno. 
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Figura 33: Quantificação dos western blots de FAK e PTEN, quantidades de 
proteína fosforilada em relação a proteína total. Pode-se observar que tanto 
PTEN quanto FAK não sofrem alterações significativas em função da 
presença ou não do gene RECK. A linhagem STR9, derivada da linhagem C6 
de glioma de rato, também foi transfectada com gene RECK e aparece com 
outro controle deste experimento.=- 
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Alinhamento do resultado do seqüenciamento do gene RECK, inserido no 
vetor pCXN2 utilizado na geração dos clones utilizados neste trabalho, com a 
seqüência depositada no GenBank, usando processamento de 1000 bootstraps. A 
identidade é de 99%, sendo as duas únicas bases diferentes destacadas na cor 
amarela.  Para a análise foi utilizado o programa Bioedit (programa criado por: Tom 
Hall Ibis Biosciences A subsidiary of Isis Pharmaceuticals)  

.  
 
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      10         20         30         40         50              
Contig_TSC   GCGCCGGCGG CGGCGGTAGC GGCGGCAGCG GCTGCGGCCA AGCTGGGTCC  
gi|1582587   GCGCGAGCGG CGGCGGTAGC GGCGGCAGCG GCTGCGGCCA AGCTGGGTCC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      60         70         80         90        100             
Contig_TSC   GAGCATCCCG CGGCTCTGGA GCCGCCCGGC CCGGACATGG CGACCGTCCG  
gi|1582587   GAGCATCCCG CGGCTCTGGA GCCGCCCGGC CCGGACATGG CGACCGTCCG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     110        120        130        140        150         
Contig_TSC   GGCCTCTCTG CGAGGTGCGC TGCTCCTTCT GCTGGCCGTG GCGGGGGTCG  
gi|1582587   GGCCTCTCTG CGAGGTGCGC TGCTCCTTCT GCTGGCCGTG GCGGGGGTCG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     160        170        180        190        200         
Contig_TSC   CGGAGGTGGC AGGGGGCCTG GCTCCGGGCA GTGCGGGTGC ATTGTGTTGT  
gi|1582587   CGGAGGTGGC AGGGGGCCTG GCTCCGGGCA GTGCGGGTGC ATTGTGTTGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     210        220        230        240        250         
Contig_TSC   AATCATTCAA AGGATAACCA AATGTGCCGT GATGTATGTG AACAGATTTT  
gi|1582587   AATCATTCAA AGGATAACCA AATGTGCCGT GATGTATGTG AACAGATTTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     260        270        280        290        300         
Contig_TSC   CTCCTCAAAA AGTGAATCCC GACTAAAACA TCTGTTGCAG CGAGCCCCAG  
gi|1582587   CTCCTCAAAA AGTGAATCCC GACTAAAACA TCTGTTGCAG CGAGCCCCAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     310        320        330        340        350         
Contig_TSC   ATTATTGCCC AGAGACAATG GTTGAAATTT GGAATTGTAT GAATTCATCT  
gi|1582587   ATTATTGCCC AGAGACAATG GTTGAAATTT GGGATTGTAT GAATTCATCT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     360        370        380        390        400         
Contig_TSC   TTGCCAGGTG TGTTTAAGAA GTCTGATGGC TGGGTTGGCT TAGGCTGCTG  
gi|1582587   TTGCCAGGTG TGTTTAAGAA GTCTGATGGC TGGGTTGGCT TAGGCTGCTG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     410        420        430        440        450         
Contig_TSC   TGAACTGGCT ATTGCCTTGG AGTGTCGACA GGCATGCAAG CAGGCATCTT  
gi|1582587   TGAACTGGCT ATTGCCTTGG AGTGTCGACA GGCATGCAAG CAGGCATCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
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                     460        470        480        490        500         
Contig_TSC   CAAAGAATGA TATTTCCAAA GTTTGCAGAA AAGAATATGA GAATGCTCTT  
gi|1582587   CAAAGAATGA TATTTCCAAA GTTTGCAGAA AAGAATATGA GAATGCTCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     510        520        530        540        550         
Contig_TSC   TTCAGTTGCA TTAGCAGAAA TGAAATGGGC TCGGTTTGTT GCAGTTATGC  
gi|1582587   TTCAGTTGCA TTAGCAGAAA TGAAATGGGC TCGGTTTGTT GCAGTTATGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     560        570        580        590        600         
Contig_TSC   AGGTCATCAC ACAAACTGCC GAGAATACTG TCAAGCCATT TTTCGAACAG  
gi|1582587   AGGTCATCAC ACAAACTGCC GAGAATACTG TCAAGCCATT TTTCGAACAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     610        620        630        640        650         
Contig_TSC   ACTCTTCTCC TGGTCCATCT CAGATAAAAG CAGTGGAAAA TTATTGCGCC  
gi|1582587   ACTCTTCTCC TGGTCCATCT CAGATAAAAG CAGTGGAAAA TTATTGCGCC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     660        670        680        690        700         
Contig_TSC   TCTATTAGTC CACAATTAAT ACATTGTGTG AACAATTATA CTCAATCTTA  
gi|1582587   TCTATTAGTC CACAATTAAT ACATTGTGTG AACAATTATA CTCAATCTTA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     710        720        730        740        750         
Contig_TSC   TCCAATGAGG AACCCAACGG ATAGTTTATA TTGCTGTGAC AGAGCTGAAG  
gi|1582587   TCCAATGAGG AACCCAACGG ATAGTTTATA TTGCTGTGAC AGAGCTGAAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     760        770        780        790        800         
Contig_TSC   ACCATGCTTG CCAAAATGCC TGCAAGAGAA TCCTGATGTC CAAGAAAACG  
gi|1582587   ACCATGCTTG CCAAAATGCC TGCAAGAGAA TCCTGATGTC CAAGAAAACG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     810        820        830        840        850         
Contig_TSC   GAAATGGAGA TTGTTGATGG TCTCATCGAG GGTTGTAAGA CCCAGCCCTT  
gi|1582587   GAAATGGAGA TTGTTGATGG TCTCATCGAG GGTTGTAAGA CCCAGCCCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     860        870        880        890        900         
Contig_TSC   GCCTCAAGAT CCTCTTTGGC AATGTTTTCT TGAAAGCTCA CAATCTGTTC  
gi|1582587   GCCTCAAGAT CCTCTTTGGC AATGTTTTCT TGAAAGCTCA CAATCTGTTC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     910        920        930        940        950         
Contig_TSC   ACCCTGGAGT CACTGTACAC CCTCCTCCCT CTACAGGCCT CGATGGGGCT  
gi|1582587   ACCCTGGAGT CACTGTACAC CCTCCTCCCT CTACAGGCCT CGATGGGGCT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     960        970        980        990        1000        
Contig_TSC   AAATTGCATT GTTGTTCTAA AGCAAACACT TCAACATGTA GGGAACTCTG  
gi|1582587   AAATTGCATT GTTGTTCTAA AGCAAACACT TCAACATGTA GGGAACTCTG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1010       1020       1030       1040       1050        
Contig_TSC   CACTAAACTT TACAGCATGA GCTGGGGCAA TACACAGAGT TGGCAAGAGT  
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gi|1582587   CACTAAACTT TACAGCATGA GCTGGGGCAA TACACAGAGT TGGCAAGAGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1060       1070       1080       1090       1100        
Contig_TSC   TTGATCGCTT TTGTGAATAT AATCCAGTGG AAGTGTCCAT GTTGACCTGT  
gi|1582587   TTGATCGCTT TTGTGAATAT AATCCAGTGG AAGTGTCCAT GTTGACCTGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1110       1120       1130       1140       1150        
Contig_TSC   TTAGCGGATG TCCGGGAACC TTGCCAGTTG GGCTGTAGAA ACCTTACTTA  
gi|1582587   TTAGCGGATG TCCGGGAACC TTGCCAGTTG GGCTGTAGAA ACCTCACTTA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1160       1170       1180       1190       1200        
Contig_TSC   CTGTACTAAT TTTAACAACA GGCCAACAGA ACTTTTCAGG AGTTGTAATG  
gi|1582587   CTGTACTAAT TTTAACAACA GGCCAACAGA ACTTTTCAGG AGTTGTAATG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1210       1220       1230       1240       1250        
Contig_TSC   CACAGTCAGA TCAAGGAGCC ATGAATGACA TGAAGTTGTG GGAGAAAGGA  
gi|1582587   CACAGTCAGA TCAAGGAGCC ATGAATGACA TGAAGTTGTG GGAGAAAGGA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1260       1270       1280       1290       1300        
Contig_TSC   AGCATAAAGA TGCCATTTAT CAATATACCT GTTCTTGATA TTAAAAAGTG  
gi|1582587   AGCATAAAGA TGCCATTTAT CAATATACCT GTTCTTGATA TTAAAAAGTG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1310       1320       1330       1340       1350        
Contig_TSC   CCAGCCAGAG ATGTGGAAAG CAATAGCTTG TTCACTGCAG ATTAAACCTT  
gi|1582587   CCAGCCAGAG ATGTGGAAAG CAATAGCTTG TTCACTGCAG ATTAAACCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1360       1370       1380       1390       1400        
Contig_TSC   GTCATAGTAA ATCTCGGGGA AGTATTATTT GCAAATCAGA TTGTGTGGAG  
gi|1582587   GTCATAGTAA ATCTCGGGGA AGTATTATTT GCAAATCAGA TTGTGTGGAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1410       1420       1430       1440       1450        
Contig_TSC   ATTCTTAAAA AATGTGGAGA CCAGAACAAA TTCCCTGAAG ACCACACAGC  
gi|1582587   ATTCTTAAAA AATGTGGAGA CCAGAACAAA TTCCCTGAAG ACCACACAGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1460       1470       1480       1490       1500        
Contig_TSC   TGAAAGTATT TGTGAGCTTC TGTCACCTAC AGATGATCTG AAGAATTGTA  
gi|1582587   TGAAAGTATT TGTGAGCTTC TGTCACCTAC AGATGATCTG AAGAATTGTA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1510       1520       1530       1540       1550        
Contig_TSC   TACCTTTGGA TACATACCTC AGGCCAAGTA CTTTAGGTAA CATTGTAGAA  
gi|1582587   TACCTTTGGA TACATACCTC AGGCCAAGTA CTTTAGGTAA CATTGTAGAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1560       1570       1580       1590       1600        
Contig_TSC   GAAGTGACTC ATCCCTGTAA CCCAAATCCT TGCCCTGCCA ATGAGCTCTG  
gi|1582587   GAAGTGACTC ATCCCTGTAA CCCAAATCCT TGCCCTGCCA ATGAGCTCTG  
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1610       1620       1630       1640       1650        
Contig_TSC   TGAAGTAAAC CGAAAAGGAT GTCCATCTGG AGATCCCTGT CTTCCATACT  
gi|1582587   TGAAGTAAAC CGAAAAGGAT GTCCATCTGG AGATCCCTGT CTTCCGTACT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1660       1670       1680       1690       1700        
Contig_TSC   TTTGTGTTCA AGGTTGCAAA CTGGGAGAAG CTTCTGATTT CATTGTCCGT  
gi|1582587   TTTGTGTTCA AGGTTGCAAA CTGGGAGAAG CTTCTGATTT CATTGTCCGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1710       1720       1730       1740       1750        
Contig_TSC   CAAGGGACAC TAATCCAGGT GCCATCATCT GCAGGGGAAG TTGGTTGTTA  
gi|1582587   CAAGGGACAC TAATCCAGGT GCCATCATCT GCAGGGGAAG TTGGTTGTTA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1760       1770       1780       1790       1800        
Contig_TSC   TAAAATCTGT TCATGTGGAC AAAGTGGACT CTTAGAAAAC TGTATGGAAA  
gi|1582587   TAAAATCTGT TCATGTGGAC AAAGTGGACT CTTAGAAAAC TGTATGGAAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1810       1820       1830       1840       1850        
Contig_TSC   TGCACTGTAT AGACCTCCAG AAGTCTTGTA TTGTTGGAGG AAAAAGAAAA  
gi|1582587   TGCACTGTAT AGACCTCCAG AAGTCTTGTA TTGTTGGAGG AAAAAGAAAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1860       1870       1880       1890       1900        
Contig_TSC   AGTCATGGAA CATCCTTTAG TATTGACTGC AATGTCTGTT CTTGTTTTGC  
gi|1582587   AGTCATGGAA CATCCTTTAG TATTGACTGC AATGTCTGTT CTTGTTTTGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1910       1920       1930       1940       1950        
Contig_TSC   TGGCAATTTG GTGTGCTCTA CCCGCCTTTG CCTCAGTGAG CACAGTTCAG  
gi|1582587   TGGCAATTTG GTGTGCTCTA CCCGCCTTTG CCTCAGTGAG CACAGTTCAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     1960       1970       1980       1990       2000        
Contig_TSC   AAGATGACCG TCGTACCTTC ACAGGTCTGC CCTGTAACTG TGCAGATCAG  
gi|1582587   AAGATGACCG ACGTACCTTC ACAGGTCTGC CCTGTAACTG TGCAGATCAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2010       2020       2030       2040       2050        
Contig_TSC   TTTGTCCCTG TATGTGGGCA GAATGGGCGC ACTTACCCCA GTGCCTGCAT  
gi|1582587   TTTGTCCCTG TATGTGGGCA GAATGGGCGC ACTTACCCCA GTGCCTGCAT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2060       2070       2080       2090       2100        
Contig_TSC   TGCTCGCTGT GTGGGCCTCC AAGACCATCA GTTTGAGTTT GGATCATGCA  
gi|1582587   TGCTCGCTGT GTGGGCCTCC AAGACCATCA GTTTGAGTTT GGATCATGCA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2110       2120       2130       2140       2150        
Contig_TSC   TGTCAAAGGA TCCATGTAAT CCTAATCCCT GCCAAAAAAA CCAAAGGTGC  
gi|1582587   TGTCAAAGGA TCCATGTAAT CCTAATCCCT GCCAAAAAAA CCAAAGGTGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
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                     2160       2170       2180       2190       2200        
Contig_TSC   ATACCCAAAC CACAGGTCTG CCTGACGACT TTTGATAAAT TTGGATGTAG  
gi|1582587   ATACCCAAAC CACAGGTCTG CCTGACGACT TTTGATAAAT TTGGATGTAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2210       2220       2230       2240       2250        
Contig_TSC   CCAGTATGAG TGTGTACCAA GACAGCTCGC GTGTGACCAG GTCCAAGATC  
gi|1582587   CCAGTATGAG TGTGTACCAA GACAGCTCGC GTGTGACCAG GTCCAAGATC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2260       2270       2280       2290       2300        
Contig_TSC   CTGTTTGTGA CACAGACCAC ATGGAGCACA ACAATCTCTG CACTTTATAC  
gi|1582587   CTGTTTGTGA CACAGACCAC ATGGAGCACA ACAATCTCTG CACTTTATAC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2310       2320       2330       2340       2350        
Contig_TSC   CAAAGAGGAA AAAGCCTCTC TTACAAAGGT CCCTGCCAGC CCTTTTGCAG  
gi|1582587   CAAAGAGGAA AAAGCCTCTC TTACAAAGGT CCCTGCCAGC CCTTTTGCAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2360       2370       2380       2390       2400        
Contig_TSC   AGCAACCGAG CCCGTATGTG GGCACAATGG TGAGACCTAC AGCAGTGTGT  
gi|1582587   AGCAACCGAG CCCGTATGTG GGCACAATGG TGAGACCTAC AGCAGTGTGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2410       2420       2430       2440       2450        
Contig_TSC   GTGCTGCCTA CTCGGATCGC GTGGCAGTCG ATTACTATGG GGACTGCCAG  
gi|1582587   GTGCTGCCTA CTCGGATCGC GTGGCAGTCG ATTACTATGG GGACTGCCAG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2460       2470       2480       2490       2500        
Contig_TSC   GCCGTCGGAG TCCTCTCAGA GCACAGCTCC GTCGCCGAGT GTGCTTCTGT  
gi|1582587   GCCGTCGGAG TCCTCTCAGA GCACAGCTCC GTCGCCGAGT GTGCTTCTGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2510       2520       2530       2540       2550        
Contig_TSC   CAAGTGTCCT TCGCTCTTGG CAGCTGGATG CAAACCCATC ATCCCACCGG  
gi|1582587   CAAGTGTCCT TCGCTCTTGG CAGCTGGATG CAAACCCATC ATCCCACCGG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2560       2570       2580       2590       2600        
Contig_TSC   GTGCTTGTTG CCCATTATGT GCTGGGATGT TAAGAGTTTT ATTTGACAAA  
gi|1582587   GTGCTTGTTG CCCATTATGT GCTGGGATGT TAAGAGTTTT ATTTGACAAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2610       2620       2630       2640       2650        
Contig_TSC   GAAAAACTGG ATACTATTGC TAAGGTAACA AATAAAAAGC CAATAACAGT  
gi|1582587   GAAAAACTGG ATACTATTGC TAAGGTAACA AATAAAAAGC CAATAACAGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2660       2670       2680       2690       2700        
Contig_TSC   TCTGGAAATA CTTCAGAAAA TCCGCATGCA CGTGTCTGTC CCACAGTGTG  
gi|1582587   TCTGGAAATA CTTCAGAAAA TCCGCATGCA CGTGTCTGTC CCACAGTGTG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2710       2720       2730       2740       2750        
Contig_TSC   ATGTGTTTGG ATACTTCAGC ATTGAATCAG AAATTGTGAT CCTGATCATT  
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gi|1582587   ATGTGTTTGG ATACTTCAGC ATTGAATCAG AAATTGTGAT CCTGATCATT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2760       2770       2780       2790       2800        
Contig_TSC   CCCGTCGATC ACTATCCAAA AGCTCTGCAG ATTGAAGCCT GCAATAAAGA  
gi|1582587   CCCGTCGATC ACTATCCAAA AGCTCTGCAG ATTGAAGCCT GCAATAAAGA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2810       2820       2830       2840       2850        
Contig_TSC   AGCAGAGAAG ATTGAGTCCC TTATCAACTC TGACAGCCCG ACTTTGGCGT  
gi|1582587   AGCAGAGAAG ATTGAGTCCC TTATCAACTC TGACAGCCCG ACTTTGGCGT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2860       2870       2880       2890       2900        
Contig_TSC   CCCATGTCCC TCTCTCTGCC CTCATCATTT CCCAGGTACA GGTCTCCAGC  
gi|1582587   CCCATGTCCC TCTCTCTGCC CTCATCATTT CCCAGGTACA GGTCTCCAGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2910       2920       2930       2940       2950        
Contig_TSC   AGTGTGCCAT CGGCCGGTGT CAGGGCCAGG CCTTCTTGCC ACTCCCTCCT  
gi|1582587   AGTGTGCCAT CGGCCGGTGT CAGGGCCAGG CCTTCTTGCC ACTCCCTCCT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     2960       2970       2980       2990       3000        
Contig_TSC   CCTTCCCCTC A--------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CCTTCCCCTC AGCTTGGGCC TTGCCTTGCA CTTGCTCTGG ACATATAACT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3010       3020       3030       3040       3050        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   GACTGCCCAC GGAAAGTGCA GAATGCTCCT CCACCTCACT CTCCTGCCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3060       3070       3080       3090       3100        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   GAAAAAGACA TTCAGGACTG CTGGTTTGTA GTTGAATATT GGCCAAGGAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3110       3120       3130       3140       3150        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   AAGCACATGT CACCTCTATT CGCCACACAG TATTTTTTTT TTTAATCCGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3160       3170       3180       3190       3200        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CAATATTAGT AGGATTTTTG TTTTGTTTTT ACAAATGTTA AAATGTGTTG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3210       3220       3230       3240       3250        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TTCCAAATAC TAATGAAAAC AGAATGTCTC TTCCTGGTAG ACCACTGCCA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3260       3270       3280       3290       3300        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TATGATTTAC ATTTCCTCAC CATAAGGGTC CCCCACTCTA AAGCAAATTT  
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3310       3320       3330       3340       3350        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   ATCGCTGGGA AATGAGATGA CCACTTTTTA GAAAGATAAT TCACTGTACT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3360       3370       3380       3390       3400        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   ATCAGGTTCA CAAACTTCAT TTCAGAGTTC TTTTTGAAGT ATTTAAGGTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3410       3420       3430       3440       3450        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CCCGTTGCAT TTGTTTTGTT TACAGATAAT TACCTACTCT GGCTAGAAGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3460       3470       3480       3490       3500        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TAGGGGTCCC AGTGAAGAGC CACTGCCATT AAAGAATATG AAACATAGAT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3510       3520       3530       3540       3550        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   AAAACATCTT TGAAATTATG TAAATTATGT AAATTATCAG GCAAATTTGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3560       3570       3580       3590       3600        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   ATTAAATTAC AGAAATTTAA TTCAGAACCC CAACTACTGT GTTATGCAAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3610       3620       3630       3640       3650        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   AGCAAGCTGA TTAAATGACA CTCATATAAT TATATGTTGT AAGCAACAGG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3660       3670       3680       3690       3700        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CTCACTGGTC ACGGATTTGT GTCTGTGACT TTTGTGAAAG GGAGAAGTGA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3710       3720       3730       3740       3750        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CATTGCATCA AAGCATCTTG CATTATGCAA TTTTTATATT AACCAGATAT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3760       3770       3780       3790       3800        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   ATATTCATCG GTATTCATCC AAGTTAAATG TAGAGTTTTT AAACATCAAT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3810       3820       3830       3840       3850        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   CTTTAAACCA ATTGCTGCTA CTTATATAAT TGCCAAAAAG TGAAATAATG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
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                     3860       3870       3880       3890       3900        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TGTAGTTCAT GTAAATAATA CATTATATTT CTATTTTATT ATGAAGAAGG  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3910       3920       3930       3940       3950        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TGAATAGCCA TATTTGTAAA ATGACAATCA TGTGTGTTAA CCCAGTGCTT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     3960       3970       3980       3990       4000        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   TCCATTCGTG AAAACACATT TGCTTTTTGT GATATGCACA ATGTAGATAA  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     4010       4020       4030       4040       4050        
Contig_TSC   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
gi|1582587   GTGTTCTGTC TGACTTTCTT TTTTGATATA GAAGTATAAA GAATTGTGGT  
 
 
             ....|....|  
                     4060  
Contig_TSC   ----------  
gi|1582587   TTATATATTT 

 


