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I - INTRODUÇÃO 

 

1. Endotélio vascular: células endoteliais e suas propriedades 

O endotélio vascular é estruturado e formado por uma monocamada de células 

endoteliais que recobrem a região interna dos vasos sanguíneos; de um lado elas se 

encontram repousadas sobre uma lâmina basal, e do outro lado, se apresentam voltadas 

para o interior do vaso sanguíneo (lúmen) (Rhodin et al., 1974). 

A monocamada de células endoteliais presente no vaso se comporta como uma 

estrutura capaz de detectar diferentes estímulos físicos e químicos que ocorrem no 

interior do vaso, promovendo a secreção de produtos necessários na ação contra o efeito 

do estímulo, mantendo assim a hemostasia (Esper et al., 2006). As diferentes moléculas 

sintetizadas pelo endotélio com propriedades agonistas ou antagonistas, exercem 

diferentes funções, e podem ser visualizadas na figura 1.  

 
 
 
Figura 1. Produtos secretados/expressos por células endoteliais relacionados com a 
fisiologia do vaso. (Figura modificada de (Sumpio et al., 2002)). 
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Considerado um sistema versátil e multifuncional, ao endotélio vascular atribui-se 

muitas propriedades metabólicas como, regulação da trombose e trombólise, aderência 

para plaquetas, modulação do tônus vascular e fluxo sanguíneo, e também, regulação de 

respostas imune e inflamatória, controlando a interação de células do sistema imune 

(leucócitos, monócitos e linfócitos) com a parede do vaso (Buonassisi, 1973; Sumpio et 

al., 2002). As células endoteliais são capazes de sintetizar substâncias que interferem no 

tônus vascular, tais como a endotelina, um potente vasoconstritor (Yanagisawa et al., 

1988) e o óxido nítrico, um potente vasodilatador (Ignarro et al., 1988). Ainda, células 

endoteliais em cultura são capazes de secretar para o meio de cultura o 

glicosaminoglicano (GAG) heparam sulfato (HS) que tem propriedade antitrombótica, 

como observado por Buonassisi (Nader et al., 1987; Rocha et al., 2005).  

O fator de Von Willebrand é uma glicoproteína envolvida na hemostasia e 

coagulação, que é produzida exclusivamente por células endoteliais e megacariócitos, 

podendo estar presente no plasma, em plaquetas e no endotélio. Exerce um importante 

papel na formação de trombo em locais de injúria vascular, processo este iniciado pela 

adesão de plaquetas na região afetada (Yamamoto et al., 1998). 

 

2. Glicosaminoglicanos 

Os GAGs são heteropolissacarídeos lineares formados por unidades dissacarídicas 

repetitivas, constituídas por uma hexosamina (D-glucosamina ou D-galactosamina) unida 

por ligação glicosídica a um açúcar não nitrogenado, que pode ser um ácido urônico (D-

glucurônico ou L-idurônico) ou um açúcar neutro (D-galactose). A maioria desses 

compostos apresenta grupamentos sulfatos, que juntamente com as carboxilas dos 

ácidos urônicos, conferem uma alta densidade de cargas negativas a eles (Nader et al., 

1989; Nader et al., 1984). 

Os GAGs podem ser diferenciados quanto ao tipo de hexosamina e açúcar não 

nitrogenado, quanto ao grau de sulfatação e a posição em que são sulfatados, bem como 

quanto ao tipo de ligação glicosídica inter- e intradissacarídica (Sampaio & Nader, 2006). 

Essa variedade resulta nos seguintes GAGs: heparina, heparam sulfato, heparosan, 

acaram sulfato, condroitim-4-sulfato, condroitim-6-sulfato, condrosam, dermatam sulfato, 

queratam sulfato e ácido hialurônico. A unidade estrutural predominante dos GAGs está 

representada na figura 2. As diversas diferenças entre eles estão representadas na tabela 

I. 
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Figura 2. Unidades dissacarídicas dos principais glicosaminoglicanos. A D-glucosamina é 
a hexosamina pertencente à heparina, heparam sulfato, queratam sulfato e ácido hialurônico e a 
D-galactosamina está presente em condroitim 4 e 6-sulfatos e dermatam sulfato. O açúcar não 
nitrogenado é um ácido urônico (D-glucurônico ou L-idurônico), exceto no queratam sulfato que 
apresenta D-galactose. A hexosamina está unida ao ácido urônico por ligação  em heparina e 
heparam sulfato e  nos demais compostos. GlcA: ácido D-glucurônico; IdoA: ácido L-idurônico; 
GlcN: D-glucosamina; GalN, D-galactosamina; Gal, D-galactose. 
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Tabela I 

Características estruturais dos glicosaminoglicanos 

D-GlcA: ácido D-glucurônico; L-IdoA: ácido L-idurônico; D-GlcN: D-glucosamina; D-GalN, D-
galactosamina; D-Gal, D-galactose. 

 

Esses polissacarídeos, com exceção do ácido hialurônico são sintetizados na 

forma de proteoglicanos (PGs), nos quais cadeias sacarídicas estão ligadas 

covalentemente ao esqueleto protéico (Kjellen & Lindahl, 1991). A ligação do GAG ao 

esqueleto protéico, com exceção feita ao queratam sulfato, é iniciada por uma unidade 

tetrassacarídica constituída de ácido -D-glucurônico-�-D-galactose--D-galactose--

D-xilose unida por ligação glicosídica à hidroxila de um resíduo de L-serina. Esta ligação é 

específica para a maioria dos PGs de tecido conjuntivo (Baker et al., 1975; Bray et al., 

1967; Hardingham & Fosang, 1992). Podem ocorrer, também, no caso dos queratam 

sulfatos, N-ligados a resíduos de L-asparagina (Baker et al., 1975; Hardingham & Fosang, 

1992). A Figura 3 mostra, de forma esquemática, a ligação dos GAGs ao esqueleto 

protéico. 
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Figura 3: Tipos de ligações dos GAGs sulfatados ao esqueleto protéico. CS: 
Condroitim sulfato; DS: dermatam sulfato; HS: heparam sulfato; Hep: heparina;  
GalNAc: N-acetil-D-galactosamina; GlcNAc: N-acetil-D-glucosamina; AS: ácido siálico;  
Man: D-manose; Ser: L-serina, Asn: L-asparagina;    : hexosamina;       : ácido urônico  
   :D-galactose;      : possível sítio de sulfatação. Figura modificada de (Hardigham & 
Fosang, 1992).                    
 

Os PGs são, portanto, compostos de alto peso molecular, formados por um 

esqueleto protéico ao qual ligam-se, covalentemente, cadeias de GAGs e 

oligossacarídeos N- e/ou O-ligados (Dietrich, 1984; Lohmander et al., 1980; Nilsson et al., 

1982; Thonar & Sweet, 1979). 

Os PGs estão presentes na matriz extracelular, membrana basal, superfície celular 

como também intracelularmente em grânulos secretórios (Bernfield et al., 1999; Bernfield 

et al., 1992; Dietrich, 1984; Esko, 1991; Gallagher, 1989; Iozzo, 1998; Lopes et al., 2006a; 

Nader, 1991; Nader & Dietrich, 1989; Poole et al., 1986; Porcionatto et al., 1999; Stevens 

et al., 1989). Apresentam variabilidade com relação ao número de cadeias de GAGs 

ligadas ao seu esqueleto protéico, encontrando-se desde uma, até mais de cem cadeias. 

O comprimento destas cadeias varia desde poucas unidades dissacarídicas, até 

centenas. Além disso, o mesmo esqueleto protéico pode conter mais de um tipo de cadeia 

de GAG, formando assim, um PG híbrido. Ainda, esqueletos protéicos diferentes podem 

estar substituídos com o mesmo tipo de cadeia de GAG. São também encontrados os 

chamados PGs facultativos, que correspondem aos PGs que podem ou não conter 
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cadeias de GAGs covalentemente ligadas dependendo do estado fisiológico da célula ou 

do tecido (Bernfield et al., 1999; Dietrich, 1984). 

A atividade biológica de cada PG depende das propriedades do seu esqueleto 

protéico, da estrutura química do GAG covalentemente ligado e de sua localização 

celular. No entanto, o tipo de cadeia de GAG ligada exerce grande importância na sua 

função biológica (Bernfield et al., 1999; Bernfield et al., 1992; Dietrich, 1984; Esko, 1991; 

Iozzo, 1998; Lopes et al., 2006a; Porcionatto et al., 1999; Yanagishita & Hascall, 1992). 

São, ainda, capazes de interagir com várias moléculas, o que confere a estes compostos 

a participação em muitos mecanismos celulares (Kjellen & Lindahl, 1991). Os PGs atuam 

como organizadores de tecidos, influenciando no crescimento celular e na maturação de 

tecidos especializados, apresentam um importante papel como filtros biológicos, modulam 

a atividade de determinados fatores de crescimento, regulam a fibrilogênese do colágeno, 

afetam o crescimento e invasão tumoral. O estudo de suas funções biológicas, utilizando 

animais transgênicos, tem indicado que certos PGs são essenciais para a vida (Bernfield 

et al., 1999; Bernfield et al., 1992; Dietrich, 1984; Iozzo, 1998; Nader & Dietrich, 1989). 

  

2.1. Heparam sulfato 

O heparam sulfato (HS) foi isolado em 1948 por Jorpes e Gardell como sendo uma 

heparina com baixa atividade anticoagulante (Jorpes & Gardell, 1948). 

O HS é constituído de unidades alternadas de ácido D-glucurônico (GlcUA) e D-

glucosamina (GlcN), unidas por ligações glicosídicas do tipo  (1-4), e de ácido L-

idurônico (IdoA) ligado à D-glucosamina por meio de ligação glicosídica  (1-4). Por outro 

lado, a ligação interdissacarídica é do tipo  (1-4). A glucosamina pode estar N-acetilada 

(GlcNAc) ou N-sulfatada (GlcNS) e/ou, ainda, O-sulfatada na posição C-6 (GlcN6S). A D-

glucosamina no heparam sulfato mostra-se com elevado grau de N-acetilação (40-60%), 

sendo que o restante encontra-se na forma N-sulfatada (60-40%). O que diferencia o 

heparam sulfato da heparina é o fato do mesmo conter maior teor de ácido glucurônico e 

glucosamina N-acetilada (Cifonelli & Dorfman, 1960; Dietrich & Nader, 1974; Dietrich et 

al., 1971; Dietrich et al., 1983; Dietrich et al., 1998; Hook et al., 1974; Hovingh & Linker, 

1974; Hovingh et al., 1986; Taylor et al., 1973; Tersariol et al., 1994; Turnbull & Gallagher, 

1990). 

Os HS são constituídos de cinco tipos principais de unidades dissacarídicas cuja 

proporção varia de acordo com o tecido e a espécie de origem (Dietrich et al., 1983; Esko 
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& Lindahl, 2001; Silva & Dietrich, 1975). Assim, podem ocorrer, variações no grau de 

sulfatação, acetilação, teor de ácido glucurônico e ácido idurônico. Esses e outros dados 

sugerem que o HS possa atuar na superfície celular, como estrutura de reconhecimento 

para as ações intercelulares (Dietrich et al., 1983) 

Como já discutido anteriormente, células endoteliais são capazes de secretar para 

o meio de cultura o composto HS que tem propriedade antitrombótica. 

 

3. Família dos sindecans 

O termo sindecam tem origem na palavra grega syndein que significa “o que liga 

junto” em função da propriedade desses proteoglicanos de ligarem a componentes do 

citoesqueleto e da matriz extracelular (Saunders et al., 1989) 

Sindecans constituem uma família de quatro membros de proteoglicanos 

transmembrânicos que apresentam em geral cadeias de heparam sulfato covalentemente 

ligadas, sendo que condroitim sulfato também pode ocorrer em algumas situações. Essa 

família de proteoglicanos caracteriza-se por apresentar um domínio transmembrânico e 

outro citoplasmático bem conservado, e uma região extracelular variável entre os 

diferentes sindecans. Até o presente momento, foram isolados 4 tipos de sindecans: 

sindecam-1; sindecam-2 (ou fibroglicam); sindecam-3 (ou N-sindecam) e sindecam-4 (ou 

anfiglicam ou riudocam).  

O esqueleto protéico dos sindecans possui domínios funcionais. O domínio 

extracelular (ectodomínio) é o mais divergente em vertebrados, com exceção de suas 

regiões para: ligação da cadeia de GAG, interação celular, clivagem proteolítica e 

oligomerização. Os domínios transmembrânicos são relativamente estáveis 

evolucionariamente; somente poucos aminoácidos diferem entre as seqüências de 

vertebrados. Estes domínios contêm regiões para interação com outras proteínas de 

membrana e para localização de compartimentos distintos na membrana. O domínio 

citoplasmático contém 2 regiões invariáveis, uma região comum próxima à membrana 

(C1) contendo uma serina e uma tirosina e uma região comum C-terminal (C2), separada 

por uma região (V) de tamanho e composição variada. A região C2 tem uma seqüência 

EFYA no C-terminal que pode ligar proteínas contendo o domínio PDZ (PSD-95 ou disco-

grande ou proteínas da zônula ocludente). A região V em sindecans é altamente 

conservada entre espécies de vertebrados. Estas relações sugerem que cada membro da 

família dos sindecans interage com as mesmas proteínas (domínio transmembrânico e 
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regiões C) e também possuem interações únicas (ectodomínio e região C) (Lopes et al., 

2006a; Tumova et al., 2000). 

A seqüência Ser-Gly-X-Gly precedida por resíduo de aminoácido acídico é 

consenso para glicosilação de cadeias HS, e na junção do domínio extracelular com a 

porção transmembrânica, ocorre a presença de aminoácidos básicos susceptíveis à ação 

de proteases. A porção transmembrânica e o pequeno domínio citoplasmático da proteína 

são muito conservados, incluindo a exata conservação de quatro resíduos de tirosina, 

sendo um na junção da porção trasmembrânica com o domínio citoplasmático e três no 

domínio citoplasmático (Bernfield et al., 1999; Lopes et al., 2006a). Algumas dessas 

características e o tamanho molecular das proteínas estão indicados na Figura 4. 
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Figura 4. Membros da família dos sindecans. Painel superior: representação 
estrutural da família dos sindecans de vertebrados. As cadeias de glicosaminoglicanos 
estão representadas em verde. Painel inferior: alinhamento protêico referente ao 
domínio citoplasmático de camundongo. Os aminoácidos coloridos representam os 
aminoácidos com modificações pós-transducionais ou ligação para proteínas: vermelho, 
fosforilação in situ; marrom, fosforilação em transfectantes ou em peptídeos sintéticos; 
verde, ligação para proteínas com domínio PDZ; azul escuro, atividade de c-Src ou Fin 
quinase complexados com cortactina; azul claro, sítio para ligação de ezrin. C1 e C2, 
domínios conservados; V, domínio variável. Figura modificada de (Tkachenko et al., 
2005) 

 

3.1. Sindecam-4 

Sindecam-4 foi inicialmente isolado de células endoteliais da aorta de coelho 

(Castillo et al., 1987). Apresenta uma massa molecular em torno de 220 kDa e possui um 

esqueleto protéico de 22 kDa e quatro cadeias de heparam sulfato de aproximadamente 

50 kDa cada (Castillo et al., 1987; Nader et al., 1987). Posteriormente, foi detectado em 

células de embrião de galinha (Baciu et al., 1994), células epiteliais e fibroblastos (David 
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et al., 1990), e endotélio microvascular de rato (Kojima et al., 1992). Foi demonstrado que 

o sindecam-4 do endotélio de aorta de coelho, que está presente tanto na superfície 

celular quanto no meio de cultura, tem atividade anticoagulante, inibindo a via extrínseca 

da coagulação (Colburn & Buonassisi, 1982).  

Outro proteoglicano de heparam sulfato com características semelhantes foi 

descrito para células endoteliais de aorta bovina (Saku & Furthmayr, 1989), e um 

proteoglicano de heparam sulfato denominado riudocam foi descrito para células 

endoteliais de rato (Kojima et al., 1992). A porção N-terminal do riudocam apresenta 

semelhanças com o proteoglicano de células endoteliais de aorta de coelho, 

demonstrando assim que há homologias com relação ao esqueleto protéico dos 

proteoglicanos de heparam sulfato que são sintetizados por células endoteliais de aorta 

de coelho e de rato. Estes proteoglicanos são classificados como sindecam-4. 

Fatores de crescimento são moléculas envolvidas no desencadeamento de uma 

série de eventos celulares como proliferação, diferenciação, sobrevivência e apoptose. 

Muitos desses fatores de crescimento, incluindo a família do FGF, ligam-se a cadeias de 

heparam sulfato dos sindecans. O sindecam-4 tem importante papel na sinalização celular 

podendo atuar como receptor ou co-receptor, modulando a sinalização do FGF-2 ao seu 

receptor tirosina quinase promovendo a ativação e dimerização do mesmo com uma 

autofosforilação dos resíduos de tirosina do domínio intracelular. Este evento dispara vias 

de sinalização celular levando à fosforilação de diversas proteínas citosólicas até o núcleo 

com ativação da expressão de genes específicos gerando respostas celulares (Bernfield 

et al., 1999; Lopes et al., 2006a; Volk et al., 1999; Yayon et al., 1991) (Figura 5A). 

 Sindecam-4 é um proteoglicano de heparam sulfato com importante função no 

evento de adesão célula-célula e célula matriz, sendo o único da família dos sindecans 

envolvido no processo de adesão focal. Sua participação neste evento ocorre em duas 

etapas, uma delas é pela interação de suas cadeias de heparam sulfato ás proteínas da 

matriz extracelular, a outra, ocorre pela interação do seu domínio protéico citoplasmático 

á proteínas intracelulares envolvidas no evento de adesão focal, como por exemplo, o 

citoesqueleto (filamentos de actina). Assim, a oligomerização do domínio citoplasmático 

(região V) do sindecam-4 é resultado da interação com PIP2 levando à ativação de PKC-α 

com subseqüente fosforilação de proteínas específicas para a formação de pontos de 

adesão focal e formação de fibras de “estresse” dos filamentos de actina (Couchman et 

al., 2002; Lopes et al., 2006a; Woods & Couchman, 2001) (Figura 5B). 
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Figuras 5: Participação do sindecam-4 em eventos celulares. A) Sindecam-4 modulando a 
sinalização de fatores de crscimento. B) Sindecam-4 participando no processo de adesão celular. 
PIP2: Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato; PKC-α: Proteína Kinase C-α; FGF-2: Fator de crescimento de 
fibroblasto; FGFR: Receptor para fator de crescimento de fibroblasto; HS: Heparam Sulfato. Figura 
modificada de (Lopes et al., 2006a).  

 

 

4. Adesão celular – Interações entre células e componentes da matriz 

extracelular. 

4.1. Matriz extracelular e seus componentes  

A matriz extracelular (MEC) compreende membrana basal e matriz conjuntiva, e é 

constituída por um conjunto de macromoléculas como colágenos, proteoglicanos (PGs), 

glicosaminoglicanos (GAGs) e glicoproteínas (fibronectina, laminina, vitronectina, 

entactina, entre outras), estando envolvida na sobrevivência celular e na organização dos 

tecidos (Aoudjit & Vuori, 2001; Yurchenco & Schittny, 1990).  

Além dessas funções estruturais, é também atribuída à MEC a participação em 

vários eventos celulares como: adesão, migração, proliferação, diferenciação e apoptose, 

em função da interação entre moléculas constituintes da MEC e receptores da superfície 

celular, tais como, integrinas, PGs de heparam sulfato, entre outras (Bernfield et al., 1999; 
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Kresse & Schonherr, 2001; Schonherr & Hausser, 2000; Trindade et al., 2008; Yamaguchi 

et al., 2008).  

A figura 6 ilustra algumas das principais macromoléculas que constituem a MEC, 

como descrito anteriormente, mostrando a interação entre elas, bem como, a interação 

delas com as demais proteínas presentes na superfície celular, como por exemplo, as 

integrinas.  

O íntimo contato entre as células e componentes da MEC afeta no 

desencadeamento de sinais relacionados à expressão gênica, bem como, no 

comportamento celular (Damsky et al., 1992; Huhtala et al., 1995). Células tumorais de 

colorretal (HCT-116) com alto potencial metastático, quando mantidas em cultura sobre 

MEC estromal de fibroblastos, apresentam aumento significativo na síntese de HS 

presente tanto no extrato celular dessas células, como no meio de cultura e na MEC. O 

aumento na síntese do proteoglicano sindecam-2 pelas células HCT-116 também é 

observado; em contrapartida, outras linhagens tumorais de colorretal quando submetidas 

à mesma condição de crescimento sobre o estroma de MEC, apresentam diminuição na 

expressão deste PG, sem alteração nos eventos de adesão, proliferação, invasão e 

migração celular (Vicente et al., 2013). 

O envolvimento da MEC em uma série de processos biológicos tem sido descrito, 

mostrando o papel da MEC na sinalização celular e na mediação de respostas celulares. 

Com base nisso, Trindade e colaboradores observaram que a heparina é capaz de 

interagir e se ligar unicamente à MEC de células endoteliais em cultura, promovendo a 

indução e estimulação da síntese do GAG de HS pelas células endoteliais. Ainda, a 

localização da heparina biotinilada na matriz extracelular foi confirmada pela sua co-

localização com a fibronectina. Utilizando o anticorpo policlonal anti-fibronectina foi 

possível realizar a sua co-localização com a heparina biotinilada, demonstrando que a 

mesma realmente se liga na matriz extracelular (Trindade et al., 2008).  
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Figura 6. Representação esquemática da interação entre as proteínas da matriz 
extracelular, e a interação delas com integrinas da superfície celular. Figura modificada de 
Cornerstone Charter Academy – Unit four: A Tour Of The Cell. Website: 
http://www.studyblue.com/notes/florida/cornerstone-charter-academy/28315 
 

 

4.1.1. Fibronectina 

A fibronectina (FN) é uma proteína dimérica composta de duas subunidades de 

aproximadamente 250 kDa, ligadas por um par de pontes dissulfeto nas suas 

extremidades C-terminais. A molécula é constituída por domínios do tipo I, II e III, que se 

dobram em módulos globulares ligados em série. Módulos do tipo I (FNI) e II (FNII) 

contêm cada um, duas ligações dissulfeto que reforçam estruturalmente esses módulos. 

Já os domínios de tipo III (FNIII) não possuem quaisquer ligações dissulfeto internas 

(Bradshaw & Smith, 2013). A estrutura da FN e seus domínios de ligação a outras 

moléculas podem ser observados na figura 7. 
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Figura 7. Representação da molécula de fibronectina, seus domínios e sítios de interação a 
outras proteínas. Fibronectina sendo representada por módulos repetitivos do tipo FNI, FNII, 
repetitivos conservados FNIII e com módulos FNIII sujeitos a “splicing” alternativo. Sítios de 
interação com integrinas, heparina, fibrina, colágeno e condroitim sulfato estão representados na 
figura. FN: Fibronectina; SS: Ponte dissulfeto. EDB: extra domain B; EDA: extra domain A. Figura 
modificada de (To & Midwood, 2011). 

 

A FN é uma das moléculas da MEC mais estudadas, sendo um componente 

essencial da MEC, apresenta importante papel na regulação de processos celulares. A 

FN é fundamental para manter a organização e sustentação do tecido, e encontra-se 

disposta numa espécie de arcabouço para as demais proteínas da matriz (To & Midwood, 

2011). Sua característica de molécula adesiva ocorre por apresentar na sua sequência 

uma região tripeptídica RGD altamente conservada, determinante para a adesão celular. 

Está envolvida em inúmeros processos de regulação dependente de RGD, que incluem o 

crescimento celular, a diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário e 

morfogênese, adesão e migração celular, cicatrização de feridas e angiogênese (Franco 

et al., 2009). 

 

4.2. Integrinas 

As integrinas foram originalmente caracterizadas como moléculas de adesão 

responsáveis pela ancoragem das células a MEC (DeSimone et al., 1987; Haas & Plow, 

1994; Yamada et al., 2003). Essas moléculas estão envolvidas nos mecanismos de 

transdução de sinais, os quais acabam por alterar o fenótipo e o comportamento das 

células, tanto nos processos fisiológicos quanto nos patológicos (DeSimone et al., 1987).  
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As integrinas constituem uma família de heterodímeros formados por uma cadeia α 

e outra denominada β com domínios extracelulares que se ligam a MEC e domínios 

citoplasmáticos que se associam à actina do citoesqueleto e interagem com outras 

proteínas como vinculina, talina e α-actina (Burridge & Chrzanowska-Wodnicka, 1996; 

Dedhar et al., 1999). As subunidades das integrinas são constituídas por unidades α e β  

e constituem uma proteína transmembrana do tipo I onde cada heterodímero possui um 

grande domínio extracelular (aproximadamente 800 aminoácidos), um domínio 

transmebrânico (aproximadamente 20 aminoácidos) e um curto domínio citoplasmático 

(de 13 a 70 aminoácidos).  As subunidades α e β têm aproximadamente 1.000 e 750 

resíduos de aminoácidos, respectivamente (Boudreau & Jones, 1999; Moser et al., 2009). 

Existem pelo menos dezoito subunidades α e oito β já identificadas, que geram 24 

distintos heterodímeros αβ. As integrinas exibem consideráveis sobreposições de seus 

ligantes específicos, como exemplo, o receptor αvβ3 liga vitronectina, porém, também 

apresenta grande afinidade para fibronectina, colágeno, trombospondina e fibrinogênio. 

Assim, componentes particulares da membrana podem se ligar a mais de um tipo de 

integrina (Boudreau & Jones, 1999). As integrinas são também consideradas 

proteoglicanos facultativos, podendo sofrer modificação pós-transducional, pelo processo 

de glicosilação com a adição de cadeias de glicosaminoglicanos (heparam sulfato e 

condroitim sulfato) a suas subunidades protéicas (Franco et al., 2009; Veiga et al., 1997). 

A associação entre a adesão e o desencadeamento de sinalização intracelular 

integra os diversos aspectos da morfogênese, proliferação celular e diferenciação 

(Giancotti & Ruoslahti, 1999; Guan, 1997). Assim, as integrinas não são apenas 

receptores para adesão celular, mas também interagem com receptores específicos de 

crescimento, regulando a sobrevivência, a diferenciação e a proliferação celular (Danen & 

Yamada, 2001) 

 

4.3. Adesão celular e adesão focal 

Adesão focal são sítios especializados de adesão desenvolvidos pelas células, e 

consistem na interação de receptores presentes na membrana das células, como as 

integrinas, com componentes da matriz extracelular e feixes de filamentos de actina 

(fibras de stress) localizados dentro das células.  

Muitas proteínas já foram identificadas com envolvimento na adesão focal, são 

comumente proteínas transmembrânicas que apresentam um domínio intracelular, 

relevante no processo de transdução de sinal. 
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As integrinas são os componentes transmembrânicos majoritários envolvidos na 

adesão focal, no entanto, outras proteínas transmembrânicas como, por exemplo, o 

proteoglicano sindecam-4 também tem sido descrito como um importante componente 

nesse processo. No entanto, dados mostram que a localização de sindecam-4 na adesão 

focal acontece predominantemente em estágios de adesão focal tardia, ou seja, no 

estágio “maduro” do evento e não, relacionado ao estágio inicial da formação da adesão 

focal (Baciu & Goetinck, 1995; Burridge & Chrzanowska-Wodnicka, 1996). Muitas 

proteínas citoplasmáticas já foram descritas e está comprovada a participação delas não 

só no processo de adesão focal, como na adesão celular propriamente dita e no processo 

dinâmico que envolve o fenômeno. Essa dinâmica de adesão celular envolve desde a 

interação da porção extracelular das integrinas às proteínas de matriz, como no 

recrutamento de proteínas citoplasmáticas que estão associadas ao citoesqueleto, para a 

formação de novos complexos ao domínio citoplasmático dessas mesmas integrinas. 

Estão envolvidas nesse recrutamento e na formação desse complexo, principalmente, 

talina, vinculina, -actinina, paxilina, FAK (quinase de adesão focal), tensina, Src e entre 

outras proteínas que apresentam resíduos de fosfotirosina (Parsons et al., 2010; 

Pasapera et al., 2010), figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 8. Recrutamento de proteínas na formação do complexo de adesão 
focal. Figura modificada do website: 
http://www.reading.ac.uk/nitricoxide/intro/migration/adhesion.htm 
 

 

4.3.1. Dinâmica do citoesqueleto relacionado á adesão celular 

O fenômeno de adesão não depende unicamente das integrinas interagirem com 

as proteínas da MEC, mas também da organização/estruturação do citoesqueleto celular, 

compreendendo a polimerização das fibras de actina e tensão da miosina II. Esse 

processo, por sua vez, é regulado pela ativação de Rho GTPases e fosforilação de 

tirosino proteínas (Kaibuchi et al., 1999).  

Em resposta a estímulos externos, as células tendem a mudanças não só no seu 

formato celular, como no grau de ligação e adesão ao substrato. Parsons e colaboradores 

descrevem muito bem este processo inicial na montagem e desmontagem de pontos de 

aderência promovidos pelas células, como num processo inicial de estágio de migração. 

Essa dinâmica é compreendida nos estágios de formação, maturação e desmontagem da 

adesão, que ocorre num processo contínuo e equilibrado da polimerização da actina e 

contração da actomiosina. Assim, ao cultivarem células CHO (células de ovário de 

hamster chinês) expressando paxilina marcada com uma proteína fluorescente verde, em 



Introdução 

18  

 

substrato de fibronectina, eles observaram que essas células eram capazes de formar 

protuberâncias na região de superfície celular, conhecidos também por filopodia e 

lamellipodia. Em análise ao longo do tempo (0-14 minutos), observaram que conforme o 

processo de adesão seguia evoluindo, os complexos focais e adesões focais eram 

acompanhados pelo entrecruzamento de filamentos de actina em forma de feixes. A 

contratilidade induzida pela miosina, promovendo a estabilização e aumento na formação 

dos pontos de aderência, também foi observado, como mostrado na figura 9 (Parsons et 

al., 2010). 

 

Figura 9. Elementos estruturais de migração celular. A) Representação da dinâmica de 
adesão e desadesão de uma célula, com quatro regiões bem definidas neste processo; Filopodia, 
Lamellipodia, Zona de transição e Lamela. B) Micrografias por TIRF (Total internal reflection 
fluorescence) de células de ovário de hamster chinês (CHO) expressando paxilina-mEGFP, 
dispostas em lâminas de vidro com coat de fibronectina (5 ug ml-1). As imagens foram adquiridas a 
cada 5 segundos e as imagens acima representam imagens de 0, 3, 8 e 14 minutos. As setas da 
cor preta indicam as formações nascentes de aderências, com decorrente formação de 
protrusões. As setas da cor branca indicam pontos de adesões já maduros que começam a se 
alongar em direção ao centro da célula, quando a pausa da protrusão é estabelecida. Figura 
modificada de (Parsons et al., 2010). 

 

Dados de Longley e colaboradores mostraram que células CHO-K1 submetidas à 

superexpressão do proteoglicano sindecan-4, apresentaram aumento no espalhamento 

celular, com características morfológicas a de fibroblastos, com aumento na adesão focal 

e fibras de estresse (feixes de filamentos de actina com miosina tipo II). Ao mesmo tempo, 

a superexpressão do domínio citoplasmático do esqueleto protéico truncado parcialmente 

ou completa, levou a diminuição no número e tamanho de adesões focais das células 
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(Longley et al., 1999). Esses dados sugerem que o sindecam-4 apresenta importante 

papel na regulação da formação de adesão focal e fibras de estresse, influenciando tanto 

na morfologia, como na migração celular. 

 

5. Sinalização celular e transdução de sinal  

5.1.    Via Ras/Raf/MAPK  

Todas as células recebem e respondem a sinais ao seu redor. A ligação de muitas 

moléculas sinalizadoras os seus receptores inicia uma série de reações intracelulares que 

regulam virtualmente todos os aspectos do comportamento celular, incluindo 

metabolismo, movimento, proliferação e diferenciação.  

Os fatores de crescimento compreendem uma classe diversificada de proteínas 

sinalizadoras, tais como: fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGFs), fatores 

de crescimento de fibroblastos (FGFs), fator de crescimento do hepatócito (HGF), 

insulina, fator de crescimento similar à insulina-1 (IGF-1), fator de crescimento da célula 

nervosa (NGF), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator estimulante de 

colônia de macrófagos (M-CSF), entre outros. 

Para que os sinais enviados pelas moléculas transmissoras sejam recebidos pela 

célula, é necessário um complexo sistema de proteínas. Esse sistema inclui receptores 

protéicos presentes na superfície celular e intracelular, proteinoquinases, fosfatases, 

proteínas que ligam GTP e muitas outras proteínas, com as quais essas proteínas-sinais 

interagem (Bromberg, 2000; Takai et al., 2001). 

 Uma das vias de sinalização celular melhor estudada é a via Ras, Raf e MAP 

quinase (MEK e ERK). As proteínas da superfamília Ras, incluindo as famílias Ras e Rho, 

alternam entre as formas ativas (ligadas a GTP) e inativas (ligadas a GDP) e funcionam 

como chave nas vias de transdução de sinal que regulam o crescimento, a diferenciação 

e a sobrevivência celular (Takai et al., 2001)  

O início da sinalização celular ocorre pela ligação de fatores de crescimento aos 

receptores tirosinoquinase, levando à dimerização ou oligomerização dos mesmos pelo 

processo de autofosforilação do receptor (Dreyfuss et al., 2009; Lopes et al., 2006a). Essa 

autofosforilação de resíduos de tirosina cria sítios de associação a domínios SH2 (src 

homology 2 domain) de outras proteínas, como por exemplo, Grb2 (Growth factor 

receptor-bound protein 2). A proteína adaptadora Grb2 liga-se à região fosforilada do 

receptor pelo domínio SH2. Grb2 além do domínio SH2 possui um domínio SH3 que liga 

outros peptídeos, como SOS. SOS é um fator estimulador da dissociação do nucleotídeo 
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guanina que se liga a Ras após ativação do receptor. A conformação nativa de Ras é 

então comprometida, e GDP é dissociado de Ras para que haja a ligação de GTP. Após 

ligar-se a GTP, Ras está num estado ativo e apto para recrutar Raf da membrana celular, 

possibilitando a ativação de Raf. Portanto, a ativação de Raf é mediada pelo Ras ativo, 

que por sua vez ativa uma série de quinases (MAPK: mitogen-activated protein kinase, 

MAPKK: MAPK kinase). Quando uma MAP quinase é ativada transmite um sinal por meio 

da fosforilação de várias proteínas celulares, incluindo outras proteinoquinases e 

proteínas reguladoras de genes, promovendo a transcrição dos genes de resposta 

imediata (“early genes”) (Monteiro et al., 2008). A figura 10 ilustra o desencadeamento da 

sinalização celular via receptor tirosinoquinase, com decorrente transdução de sinal para 

dentro da célula pela via Ras/Raf/MAPK. 

 
Figura 10. Via Ras, Raf, 
MAPquinase. A ativação de 
proteínas da via Ras, Raf e 
MAPquinases inicia-se com a 
ligação de fatores de crescimento 
aos receptores tirosinoquinase, 
levando à dimerização ou 
oligomerização dos mesmos pelo 
processo de autofosforilação do 
receptor. A proteína adaptadora 
GRB2 se liga aos resíduos de 
fosfotirosina dos receptores, em 
seguida a proteína SOS se liga a 
GRB2, para enfim ativar a proteína 
Ras. Ras ativo irá ativar proteínas do 
tipo MAPquinases, incluindo 
proteínas quinásicas do tipo ERK 
quinases, que ativarão genes de 
resposta imediata.  MAPKK: MAP 
QUINASE QUINASE; MAPK: MAP 
QUINASE; Figura modificada do 

website: 
http://flipper.diff.org/app/pathways/18
74 
 

 

 

 

O proto-oncogene Ras pode se tornar um oncogene ativo, capaz de 

transformações malignas, por mutações pontuais que usualmente prejudicam a atividade 

de GTPase da proteína Ras. Essas mutações pontuais levam Ras ao estado constante de 
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ativação (Ras-GTP), que por sua vez, leva a ativação constante das demais proteínas 

subseqüentes da via (Kovary et al., 1989). 

Mutações ativas em H-, K- e N-Ras são encontradas em aproximadamente 30% de 

todos os tipos de câncer humano, já em cânceres com Ras tipo selvagem, pode ocorrer 

um aumento da expressão de fatores de crescimento levando à ativação da via Ras, Raf 

e MAP quinase, sugerindo uma importante contribuição da função de Ras para o 

desenvolvimento de cânceres humanos (Sivaraman et al., 1997; Takai et al., 2001). Além 

disso, o oncogene Ras ativo induz a senescência em cultura de células endoteliais 

primárias (Spyridopoulos et al., 2002). 

 

6. Angiogênese 

O crescimento de novos vasos capilares a partir de vasos sanguíneos existentes é 

chamado de angiogênese; sendo mediado por um processo de várias etapas, 

compreendendo uma série de eventos celulares que levam a neovascularização 

(Klagsbrun & Moses, 1999). A angiogênese desempenha um papel central em vários 

processos fisiológicos no interior do corpo humano, não só durante o desenvolvimento 

fetal, mas também na reparação de tecidos após um processo cirúrgico ou um trauma. 

Está presente também nos eventos de cicatrização de feridas, no ciclo menstrual, câncer 

e várias doenças isquêmicas e inflamatórias (Folkman, 1995a, b; Pluda, 1997; Yoo & 

Kwon, 2013). 

A angiogênese pode ser descrita como um processo de múltiplos passos. 

Primeiramente, estímulos angiogênicos promovem o aumento da permeabilidade e da 

proliferação celular em células endoteliais, com decorrente alongamento de novos 

capilares. Em seguida, a proteólise dos componentes da matriz extracelular é necessária 

para o processo de invasão das células endoteliais para dentro do estroma do tecido 

vizinho, na qual é necessária a atividade de cooperação do sistema ativador de 

plasminogênio (PA) e das metaloproteinases de matriz (MMPs). Por fim, a migração das 

células endoteliais leva a formação do lúmen como uma estrutura multicelular. Assim, um 

novo canal capilar é formado e estabilizado com a construção da membrana basal, das 

junções aderentes e células endoteliais (Mignatti & Rifkin, 1996; Yoo & Kwon, 2013) 

(Figura 11). 
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Figura 11. Estágios da angiogênese. (1) Fatores angiogênicos (FGF, VEGF) se ligam aos 
receptores de células endoteliais, ativando vias de transdução de sinal. (2) Ativação de 
metaloproteases e degradação da matriz extracelular. (3) Migração e proliferação de células 
endoteliais para outra região na formação de novos capilares. (4) Expressão de integrinas pelas 
células endoteliais, facilitando a adesão ás proteínas da matriz extracelular, e migração para 
formação/crescimento de novos vasos. (5) Recrutamento de pericitos (células mesenquimais) 
para a região de novos vasos, promovendo a estabilização dos mesmos. Figura modificada de 
(Yoo & Kwon, 2013). 
 

 

Os primeiros estudos relacionados à angiogênese tiveram início na década de 70, 

e o campo de pesquisa voltado para esse assunto foi originado no ano de 1971. Pioneiro 

no assunto, Judah Folkman deu início aos estudos e experimentos com angiogênese, 

sempre relacionando o assunto com o estudo do câncer. Em 1974 postulou a idéia de que 

o crescimento tumoral em vivo não é contínuo, podendo ser separado em duas etapas 

distintas, avascular e vascular.  

Na fase avascular, os tumores ao crescerem permanecem dormentes no diâmetro 

de 1 a 2 mm; o crescimento tumoral só é possível depois que novos capilares forem 

formados a partir do hospedeiro e penetrarem no tumor. Esta proliferação capilar é 

estimulada pela difusão de fatores, de fatores angiogênicos tumorais, que são secretados 

pela própria massa tumoral. Esse conhecimento levou à busca de possíveis inibidores 
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angiogênicos, com decorrente aplicação na terapia contra o câncer (Folkman, 1974, 

2006). 

Relacionando o syndecam-4 com a angiogênese, trabalhos mostram o importante 

papel deste proteoglicano não só como um fator pró-angiogênico, como também 

fundamental no processo de reparação tecidual e cicatrização de feridas (Echtermeyer et 

al., 2001; Nunes et al., 2008). 
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II – OBJETIVOS 

 

O proteoglicano de heparam sulfato, sindecam-4, possui importante papel no 

comportamento celular, devido a sua interação com uma variedade de moléculas 

presentes tanto na região extracelular como intracelular. No entanto, ainda não está claro 

como este proteoglicano desempenha esse papel nos diversos eventos celulares já 

descritos. 

Assim, o objetivo central deste trabalho é elucidar o papel do sindecam-4 no 

comportamento celular empregando-se como modelo células endoteliais em cultura 

silenciadas para sindecam-4 (shRNA-Syn4-EC), células endoteliais mutadas para a 

proteína Ras (EJ-ras-EC) comparando-se com células endoteliais selvagem (EC). 

Os objetivos específicos incluem estudos sobre: 

 

 Expressão e localização de sindecam-4; 

 Síntese de glicosaminoglicanos sulfatados presentes no extrato celular e no meio de 

cultura; 

 Características morfológicas, envolvendo a análise do arranjo e disposição do 

citoesqueleto (filamentos de actina), bem como, das projeções (filopódias, 

lamelopódias e microespículas) e da disposição (espraiamento) dessas células ao 

substrato; 

 Dimensão celular (relação núcleo / citoplasma); 

 Expressão, localização e disposição das formações de adesão focal (FAK), integrina 

1 e fibronectina; 

 Capacidade de adesão celular em substratos de laminina ou fibronectina; 

 Expressão e localização da proteína Ras; 

 Fosforilação dos resíduos de tirosina 416 e 527 da Src quinase, e das proteínas 

MEK1/2 e ERK1/2 quinases; 

 Ciclo celular e proliferação celular; 

 Angiogênese em membrana basal reconstituída; 

 Expressão e secreção dos fatores de crescimento VEGF e TGF-1; 

 Expressão dos receptores TGF-I e TGF-II; 

 Capacidade de crescimento independente de ancoragem; 
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 Capacidade tumorigênica em tecido subcutâneo de camundongos BALB/c-SCID e 

NUDE; 

 Diferenciação e transição endotélio/mesênquina avaliando a expressão de marcadores 

de células endoteliais (fator de von Willebrand e VE-caderina) e de células 

mesenquimais (vimentina e CD44). 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. MATERIAIS 

1.1. Linhagem celular 

As células endoteliais de aorta de coelho (EC-clone ClPs) (Buonassisi & Colburn, 

1973; Buonassisi & Colburn, 1980) foram gentilmente cedidas pelo Dr. Vincenzo 

Buonassisi.  

As células EC foram transfectadas com o oncogene EJ-ras (Lopes et al., 2006a) ou 

com o vetor plasmidial para a expressão do RNA de interferência para o sindecam-4 

(shRNA-Syn4-EC), conforme descrito em Métodos. 

 

1.2. Meios de cultura e outras soluções 

No presente trabalho foi utilizado meio F12 GIBCO (Grand Island, NY, EUA): 

mistura nutriente contendo L-glutamina 2 mM, bicarbonato de sódio 3,7 g/L, Penicilina 

10.000 U/L e Estreptomicina 10 mg/L (Sigma Chemical Co. , St. Louis, MO, EUA). 

Solução EBSS (solução salina balanceada de Earle) preparada em nosso 

laboratório contendo NaCl 6,8 g; KCl 0,4 g; Na2HPO4 1,14 g; KH2PO4 0,2 g; Na2HPO4 0,14 

g x  1 H2O; NaHCO3 2,2 g; D-glucose 1,0 g e 0,01 g de vermelho de fenol em um litro de 

água. 

A solução PBS foi preparada em nosso laboratório contendo de NaCl 7,2 g; 

Na2HPO3 1,48 g e KH2PO4 0,43 g pH 7,4. Essas soluções foram preparadas com água 

deionizada em sistema Milli-QTM Water, (Millipore Corp., Bedford, MA, EUA). 

O meio de cultura F12 foi suplementado com 10% de soro fetal bovino (Cultilab, 

Campinas, São Paulo, Brasil). 

  

1.3. Enzimas 

Heparinase e heparitinases I e II de Flavobacterium heparinum foram purificadas 

no laboratório a partir de extrato bruto obtido dessas bactérias induzidas com heparina 

(Nader et al., 1990). 

Condroitinase AC de Artrobacter aurescens da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, 

EUA);  

Condroitinase ABC de Proteus vulgaris da Sigma Chemical Co;  
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A enzima proteolítica Maxatase purificada de esporos de Bacillus subtilis foi 

adquirida da Biocom do Brasil Indústria Ltda (RJ, Brasil); 

Pancreatina (pancreatina 25 g USP e NaCl/L 8,5 g), comercialmente encontrada 

sob o nome de Viocase (Gibco Laboratories, Grand Island, NY, EUA). Esta enzima é 

extraída do pâncreas suíno, sendo na realidade um coquetel enzimático formado por 

colagenases, elastases, esterases, nucleases e peptidases. 

 

1.4.  Anticorpos e outros reagentes para imunocitoquímica 

 anti-syndecan-4 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA, cat sc-15350); 

 anti-subunidade β1 da integrina  (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-9970); 

 anti-FAK (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-558-G); 

 anti-VE-Caderina (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-9989); 

 anti-H-Ras (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-520); 

 anti-von Willebrand Factor (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-8068); 

 anti-VEGF (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-507); 

 anti-TGF RI (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-402); 

 anti-TGF RII (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-220); 

 anti-vimentina (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-73259); 

 anti-CD44 (Santa Cruz Biotechnology, cat sc-18849); 

 anti-fibronectina humana (Calbiochem Novabiochem Corporation, La Jolla, CA, 

EUA, cat 341644); 

 anti-fosfo-Src (Tyr-416) (Cell Signaling Technology, Danvers, MA, EUA); 

  anti-fosfo-Src (Tyr - 527) (Cell Signaling Technology); 

 anti-Src de camundongo (Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA); 

 anti-fosfo-MEK1/2 (Cell Signaling Technology); 

  anti- MEK1/2 (Cell Signaling Technology); 

  anti-phospho-p44/42 MAPK (ERK1/2) (Cell Signaling Technology); 

  anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) (Cell Signaling Technology); 

  anti-β-actina (Cell Signaling Technology); 

  anti-COX IV (Cell Signaling Technology); 

 Faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (Life Technologies, New York, EUA); 

 WGA (Wheat germ agglutinin) conjugada com Alexa Flúor 594 (Life Technologies) 
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1.5.  Radioisótopo 

[35S]-sulfato de sódio livre de carregador adquirido do IPEN-CNEN (São Paulo, SP, 

Brasil). 

 

1.6.  Reagentes e materiais de biologia molecular 

 kit siSTRIKETM U6 Hairpin Cloning System – Hygromycin (Promega, Madison, WI, 

EUA); 

 kit Gene JETTM Plasmid Miniprep (Fermentas); 

 Kit ImProm-IITM Reverse Transcriptase System (Promega) 

 Oligonucleotídeos (Integrated DNA Technologies, Inc.); 

 Padrão de peso molecular - GeneRulerTM 100 pb Plus DNA Ladder (Fermentas); 

 Padrão de peso molecular de DNA de 100 pb (Life Technologies, New York, EUA); 

 MgCl2 25 mM, dNTP mix 10 mM e inibidor de RNase Rnasin (Promega); 

 Lipofectamina (Life Technologies, Inc. New York, EUA); 

 Higromicina B (Roche, Mannheim, Alemanha); 

 DAPI (Life Technologies, Inc. New York, EUA);. 

 

1.7.  Outros materiais 

 1,2-diaminoetano, 1,3-diaminopropano, dimetilsulfóxido (DMSO) (Aldrich Chemical 

Company, Inc., Milwaukee, WI, EUA). 

 Agarose com baixo teor de sulfato (Standard Low-Mr) (BioRad Laboratories, Inc. 

Hercules, CA, EUA). 

 Azul de toluidina (Fisher Scientific Co, Fair Lawn, New York, EUA). 

 Brometo de cetiltrimetilamônio (CETAVLON) (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

 Filmes de fósforo radiosensíveis Multipurpose (12,5 x 19,2, 12,5 x 25,2 e 12,5 x 

43,0) (Packard Instruments Company, Meriden, EUA). 

 Filtros Corning para meio de cultura para 500 mL com membrana de acetato de 

celulose 0,22 µm (Corning, NY, EUA). 

 Fitas de diálise Spectrapor com poros de 6000 a 8000 Da e de 12000 a 14000 Da 

(Spectrum Medical Industries, Houston, Texas, EUA). 

 Líquido de cintilação Ultima Gold (PerkinElmer, Santa Clara, CA, EUA) 

 Placas com 24 poços para cultura (Falcon, New Jersey, EUA). 

 Placas com 96 poços para cultura (Falcon, New Jersey, EUA). 
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 Placas para cultura de 35 x 10 mm (p35) e 60 x 10 mm (p60) (Falcon, New Jersey, 

EUA). 

 

  1.8.  Glicosaminoglicanos  

 Condroitim 4-sulfato, extraído de cartilagem e baleia e condroitim 6-sulfato, extraído 

de cartilagem de tubarão, bem como dermatam sulfato extraído de mucosa intestinal 

bovina, obtidos da Seikagaku Kogyo Co. (Tóquio, Japão). 

 Heparam sulfato foi purificado de pulmão bovino em nosso laboratório, como 

descrito por Dietrich e Nader (Dietrich & Nader, 1974). 

 

1.9. Equipamentos 

 Além dos aparelhos usuais de laboratório, foram utilizados: 

 Autoclave vertical e horizontal (FABBE, São Paulo, SP, Brasil); 

 Banhos de temperatura constante (FANEM Ltda, São Paulo, SP, Brasil); 

 Câmaras para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por Jaques e 

col. (1968) (Técnica Permatron Ltda, São Paulo, SP, Brasil); 

 Citômetro de fluxo modelo FACSCalibur (Becton Dickinson, Franklin Lakes, New 

Jersey, EUA); 

 Contadores de cintilações em meio líquido modelo LS-6800, (Beckman 

Instruments, Inc., Palo Alto, CA, EUA) e modelo 2100TR/2300TR (Packard 

Instruments Company); 

 Espectrofotômetro modelo Spectronic 2000, (Bausch & Lomb, Rochester, NY, 

EUA); 

 Fluxo laminar horizontal (Veco, Campinas, SP, Brasil); 

 Fontes de corrente contínuas reguláveis (Técnica Permatron Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil);  

 Incubadoras de temperatura controlada e atmosfera de CO2, acopladas a torpedos 

de CO2 por Gas Guards (Forma Scientific, Marietta, OH, EUA); 

 Leitor de ELISA Victor2 (1420 multilabel counter) (Wallac, Turku, Sweden); 

 Microscópio AFM de fase invertida com máquina fotográfica 35S (Nikon, Nippon, 

Kogakuk K. Tokyo, Japão); 

 Microscópio invertido Nikon Eclipse – TE 300 e TE 800 (Nikon, Nippon, Kogakuk K. 

Tokyo, Japão); 
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 Purificador de água modelo Milli-QTM Water System (Millipore Corp. Bedford, MA, 

EUA); 

 Sistema de autoradiografia, Cyclone, composto por um scanner a laser (Storge 

Phosphor System) acoplado a um computador com programa de análise de imagens 

(OptiQuantTM) (Packard Instruments Company); 

 Termociclador modelo Mastercycler personal (Eppendorf, Hamburg, Alemanha); 

 Foto documentador MF - ChemiBIS ( DNR Bio- Imaging Systems, Jerusalem, 

Israel); 

 Microscópio de fluorescência (Zeiss, Oberkochen, Alemanha); 

 Microscópio confocal Leica TCS SP8 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha). 

 

2. MÉTODOS 

2.1. Manutenção da cultura de células 

As células endoteliais derivadas de aorta de coelho (EC-clone ClPs) e as EC 

transfectadas com oncogene EJ-ras e com o vetor plasmidial para a expressão do RNA 

de interferência para o sindecam-4 (shRNA-Syn4-EC) foram mantidas em meio F12 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e penicilina/estreptomicina. Ainda, 

para as células shRNA-Syn4-EC foi adicionado ao meio o antibiótico Higromicina B (0,1 

mg/mL). 

Para o subcultivo das células, foi preparada uma solução de pancreatina (2,5%) 

diluída na proporção 1:10 em EBSS.  

As células foram mantidas a 37C sob tensão de 2,5% de CO2 e o subcultivo da 

linhagem foi feito conforme descrito a seguir. Inicialmente, o meio foi removido da placa 

de células confluentes (2,0 x 106 células por placa, 60 x 10 mm) e lavado em solução 

EBSS. Em seguida, foi acrescentada a solução de pancreatina (1 mL em cada placa 60 x 

10 mm), e a placa foi mantida na incubadora a 37C durante aproximadamente 30 

minutos (tempo necessário para que as células se desprendam da placa). Ressuspendeu-

se então as células, cuidadosamente, várias vezes com uma pipeta Pasteur, sendo 

transferidas aproximadamente 3,0 x 105 células em uma nova placa contendo meio F12 

enriquecido com 10% de SFB, já equilibrado a 37C e 2,5% de CO2. O meio foi 

substituído no dia seguinte ao subcultivo, e com as células aderidas a cada 2 dias. 
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2.2. RNA de interferência 

2.2.1. Síntese dos oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos sense e anti-sense contendo 19 bases cada foram 

desenhados com base na sequência codificante para o gene do sindecam-4 (GeneBank 

Accession Nº. NM_012649) de rato, apresentando similaridade com outras espécies 

(humano e camundongo). Os oligonucleotídeos sintetizados foram os seguintes: 

 

Sense: 

5’ACCGGGGAGAGGAGTTGAGGATTTTCAAGAGAAATCCTCAACTCCTCTCCCTTTTTC 3’ 

Anti-sense: 

5’TGCAGAAAAAGGGAGAGGAGTTGAGGATTTCTCTTGAAAATCCTCAACTCCTCTCCC 3’ 

 

2.2.2. Anelamento dos oligonucleotídeos e construção do vetor 

Para o anelamento, cerca de 1 µg/µL de cada oligonucleotídeo foi adicionado ao 

tampão de anelamento fornecido pelo kit siSTRIKETM U6 Hairpin Cloning System – 

Hygromycin (PROMEGA) e a reação submetida às  temperaturas de 90ºC por 3 minutos e 

37ºC por 15 minutos.  

Para a ligação dos oligonucleotídeos anelados ao vetor fonecido pelo kit, foi feita a 

incubação de 1 µL dos oligonucleotídeos anelados (4 ng/µL) provenientes da reação 

anterior, 1 µL do vetor psiSTRIKETM (50 ng/µL), 1 µL da T4 DNA ligase (3 unidades/µL), 2 

µL de água livre de nuclease e 5 µL do tampão de ligação (2x), à temperatura ambiente 

por de uma hora. Na reação controle a adição dos oligonucleotídeos foi suprimida.  

 

2.2.3. Transformação e clonagem em Escherichia coli 

O preparo das E. coli DH5α competentes foi realizado segundo Inoue e 

colaboradores, 1990. Os seguintes passos foram necessários para a transformação de 

bacterias E. coli: 

 Adicionar 2 µL da reação de ligação dos oligonucleotídeos ao vetor a um tubo de 

10 mL com posteiror adição de 100 µL (1x108 a 3x108) de E. coli competentes; 

 Homogenização do conteúdo com movimentos circulares; 

 Incubação por 30 minutos em banho de gelo, 45 segundos a 42ºC e 5 minutos em 

banho de gelo; 
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 Adicionar 900 µL de meio SOC (Triptona 2%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 10 

mM, MgSO4 10 mM, MgCl2 10 mM) e colocar a reação em agitador orbital a 150 

rpm (rotações por minuto) por uma hora a 37ºC; 

 Plaquear 100 µL da reação final em placas de LB Agar/Ampicilina (Triptona 10 g/L, 

extrato de levedura 5 g/L, NaCl 5 g/L, agar 15 g/L e ampicilina 100 µg/mL) e 

incubar em estufa a 37ºC por 18 horas para o crescimento das colônias; 

 Seleção das colônias e crescimento das mesmas em 3 mL de meio LB contendo 5 

µL de ampicilina (100 mg/mL) no agitador orbital (150 rpm) a 37ºC por 18 horas. 

  

Após este período as células transformadas foram tranferidas para microtubos. 

Após centrifugação (3 minutos), o sobrenadante foi descartado e o pellet de E. coli 

utilizado para purificação dos vetores com o kit Gene JETTM Plasmid Miniprep. 

Para verificar se a reação de ligação dos oligonucleotídeos no vetor realmente 

ocorreu, os vetores purificados foram submetidos à digestão com a enzima de restrição 

PstI a 37ºC por duas horas e o produto da digestão avaliado por eletroforese em gel de 

agarose 2% em tampão TAE (Tris Base 0,04 M, ácido acético glacial 1 M, EDTA 50 mM, 

em pH 8) contendo 3 µL de brometo de etídeo 10 mg/mL. As bandas foram observadas 

em transiluminador UV e comparadas ao marcador de DNA de 100 pb. 

 

2.2.4. Transfecção com lipossomas (método de lipofecção) 

ECs foram transfectadas com vetores plasmidiais para a síntese do shRNA-Syn4. 

O procedimento de transfecção consistiu em: 

 Plaquear 5x104 células por poço em placa de 24 poços em 500 µL de meio F12 

contendo SFB 10% até que as células alcancem uma densidade de 50-80% de 

confluência (aproximadamente 48 horas);  

 Adicionar 20 µL da solução contendo o vetor (2 µg) em 250 µL de meio F12 (Tubo 

A); 

 Adicionar 2 µL de lipofectamina em 250 µL de meio F12 (Tubo B); 

 Adicionar o conteúdo do tubo A ao conteúdo do tubo B, e incubar por 30 minutos à 

temperatura ambiente; 

 Aspirar o meio da placa de cultura de células, lavar com meio F12 sem soro e em 

seguida aplicar o conteúdo da incubação anterior no poço da placa de cultura; 

 Incubar por 5 horas a 37ºC em estufa de CO2. 



Materiais e Métodos 

33  

 

 

Este método é baseado no uso do lipossomo formulado como um lipídeo 

policatiônico 2,3-dioleoyloxy-N-[2-(spermine-carboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1- (DOSPA) 

e um lipídeo neutro phosphatidylethanolamine (DOPE), que interagem com ácidos 

nucléicos formando complexos estáveis.  

 

2.2.5. Seleção dos clones 

Após o período de incubação da reação de transfecção, as células foram tratadas 

com meio F12 contendo SFB 10% e 0,1 mg/mL do antibiótico Higromicina B, com o intuito 

de selecionar a transfecção estável. Apenas os clones resistentes ao antibiótico foram 

utilizados para a expansão da linhagem e posteriormente utilizados para os demais 

experimentos. 

Para a seleção dos clones, o conteúdo de HS foi analizado, assim como a 

expressão do esqueleto protéico do sindecam-4, pelos métodos de marcação metabólica 

dos glicosaminoglicanos com [35S]-Sulfato e RT-PCR semi-quantitativa, respectivamente. 

 

2.3. Marcação metabólica dos glicosaminoglicanos sulfatados com [35S]-

sulfato e separação dos compartimentos celulares 

As células EC, EJ-ras-EC e shRNA-Syn4-EC foram cultivadas individualmente até 

atingirem a confluência, em placas de 35 mm. Os glicosaminoglicanos sintetizados pelas 

células foram marcados metabolicamente utilizando-se [35S]-sulfato de sódio. No 

momento da marcação o meio contendo SFB foi aspirado, as células foram lavadas com 

meio F12 sem soro e a seguir foi adicionado meio F12 sem soro contendo 150 µCi/mL 

[35S]-sulfato e incubadas por 18 horas, para incorparação do sulfato radioativo a 37ºC, 

2,5% CO2. A seguir o meio foi coletado e as células lavadas duas vezes com PBS. As 

células foram retiradas das placas de 35 mm com 500 µL de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 

8, contendo uréia 3,5 M. 

Os glicosaminoglicanos foram extraídos e analisados por eletroforese em gel de 

agarose, como descrito a seguir.  

 

2.4. Extração de glicosaminoglicanos sulfatados  

Após a marcação metabólica das células EC, EJ-ras-EC e shRNA-Syn4-EC com 

[35S]-sulfato, o conteúdo e os tipos de GAGs presentes nas diferentes amostras (meio e 

fração celular) foram analisados após proteólise com a enzima Maxatase (4 mg/mL), por 
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18 horas, a 60°C, em presença de Tris-HCl 0,05 M e NaCl 0,15 M, pH 8 e carregadores 

não radioativos 1 mg/mL.   

Após a incubação, os glicosaminoglicanos foram analisados por eletroforese em 

gel de agarose como discutido a seguir.  

 

2.5. Métodos analíticos 

2.5.1. Eletroforese em gel de agarose 

A identificação e quantificação dos glicosaminoglicanos foram feitas por 

eletroforese em gel de agarose pelo método desenvolvido por Jaques e col.  (Jaques et 

al., 1968) e modificado por Dietrich & Dietrich (Dietrich & Dietrich, 1976) .  

Os compostos são aplicados em um gel de agarose solidificado (0,55%), que tem 

uma espessura de 0,2 cm, preparados em tampão 1,3 diamino propano acetado 0,05 M, 

pH 9,0 (PDA) tendo como suporte lâminas de vidro de diferentes tamanhos (7,5x5,0 cm, 

7,5x7,5 cm ou 7,5x10,0 cm). As amostras referentes ao meio de cultura ou fração celular 

de EC, EJ-ras-EC e shRNA-Syn4-EC foram submetidas a eletroforese em caixa 

refrigerada a 4°C, utilizando-se o mesmo tampão de preparo do gel. Os 

glicosaminoglicanos migram em direção ao pólo positivo, já que têm carga negativa, 

devido à presença de grupamentos sulfato e carboxila. 

O tampão PDA discrimina por ordem decrescente de mobilidade eletroforética os 

condroitim 4- e 6-sulfatos (CS), dermatam sulfato (DS), heparam sulfato (HS) e heparina 

(Hep), e a eletroforese foi realizada a 5V/cm durante 1 hora (Dietrich et al., 1977).  

Após a corrida, os glicosaminoglicanos são precipitados no gel por CETAVLON 

(brometo de cetiltrimetilamônio) 0,1%, durante 2 horas em temperatura ambiente. A 

seguir, o gel é seco sob calor e ventilação, e corado com uma solução de azul de toluidina 

0,1% em ácido acético 1% e etanol 50% por 15 minutos. O excesso de corante é 

removido por uma solução de ácido acético 1% em etanol 50%. Os géis são então secos 

à temperatura ambiente e os glicosaminoglicanos marcados com sulfato radioativo foram 

visualizados após exposição a um filme radiosensível, por 24 horas. 

 

2.6. Quantificação dos glicosaminoglicanos marcados metabolicamente 

Após a eletroforese em gel de agarose em tampão PDA, as lâminas de agarose 

foram expostas a um filme radiosensível. Os compostos radioativos foram localizados 

após varredura no aparelho Cyclone (Packard). As bandas contendo os compostos 

marcados com sulfato radioativo foram recortadas do gel, e a radioatividade determinada 
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em um contador de cintilações utilizando Ultima Gold (Packard) como líquido de 

cintilação. A quantidade total de cpm (contas por minuto) de cada amostra foi calculada 

com base nos valores obtidos para a alíquota submetida à eletroforese. Os dados 

apresentados em Resultados são referentes à quantidade total de cpm/µg de proteína. A 

concentração de proteína de cada amostra foi determinada em uma alíquota da fração 

celular utilizando-se o método de dosagem por Coomassie Blue (Spector, 1978). 

 

2.7. Imunofluorescência 

As células foram cultivadas sobre lamínulas circulares de 12 mm de diâmetro em 

uma concentração de 104 células por lamínula e mantidas em placa de 24 poços por 3 

dias (subconfluentes) ou 15 dias (confluentes). Após o período de cultura necessário, o 

meio foi removido e as células lavadas com PBS, e a seguir foram realizados ensaios 

para detecção de determinadas proteínas com anticorpos específicos, as quais serão 

descritas a seguir. 

 

2.7.1. Marcações de componentes de superfície celular e de matriz 

extracelular  

As células foram incubadas com anticorpo primário anti-fibronectina (diluição 1:200) 

em PBS contendo BSA 1% por 1 hora e 30 minutos, ou com uma lectina (WGA) 

conjugada com Alexa flúor 594 por 40 minutos a 4ºC. Ao final da incubação, as células 

foram lavadas por cinco vezes em PBS e então fixadas em paraformaldeido 2% em PBS 

por 30 minutos, à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas 2 

vezes em PBS, 1 vez em PBS contendo de glicina 0,1 M (para bloquear os radicais 

aldeídicos) e 2 vezes em PBS.  

 

2.7.2. Marcações de componentes intracelulares 

Para acessar antígenos intracelulares as células foram primeiramente fixadas em 

paraformaldeído 2% por 30 minutos, em seguida lavadas 2 vezes em PBS, 1 vez em PBS 

contendo glicina 0,1 M e 2 vezes em PBS. Em seguida, as células foram permeabilizadas 

pela incubação com PBS contendo BSA 1% e saponina 0,1% (Sigma Chemical Co) por 

30 minutos em temperatura ambiente. A seguir, o tampão foi removido e as células 

incubadas com anticorpo primário anti-sindecam-4 (diluição 1:200) ou anti-subunidade β1 

da integrina (diluição 1:200) anti-H-ras (diluição 1:200) ou anti-von Willebrand Factor 

(diluição 1:200) ou anti-FAK (diluição 1:200) ou anti-VE-Caderina (diluição 1:200) ou 
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Faloidina conjugada com Alexa flúor 488 em PBS contendo BSA 1% e saponina 0,1%, 

permanecendo durante 1 hora em temperatura ambiente.  

 

2.7.3. Incubação com anticorpo secundário 

A seguir, as células foram lavadas e em seguida incubadas com anticorpo 

secundário anti-IgG de camundongo ou cabra ou coelho conjugados com marcadores 

fluorescentes Alexa Fluor 488 ou Alexa Fluor 594 (Life technologies, Eugene, OR, EUA), 

diluídos 1:300 em PBS, previamente centrifugados por 5 minutos a 10.000 rpm a 4ºC. A 

incubação do anticorpo secundário foi realizada por 45 minutos no escuro. A seguir, as 

células foram lavadas cinco vezes em PBS.  

Os controles negativos para os experimentos de imunomarcação foram realizados 

omitindo-se o anticorpo primário. 

 

2.7.4. Coloração do núcleo, montagem e visualização das lâminas 

Em seguida as lamínulas foram lavadas dez vezes com PBS, mergulhadas 

rapidamente em água bidestilada e montadas em lâminas histológicas contendo DAPI 

(4´6-diamidino-2-fenilindole, dihidrocloride) diluído em Fluormont-G, para a coloração do 

núcleo (EMS-Electron Microscopy Science, Washington, PA, EUA). As lâminas foram 

observadas préviamente em microscópio de fluorescência (Zeiss), as aquizições das 

imagens foram realizadas em microscópio confocal Leica TCS SP8 (Leica Microsystems). 

 

2.8. Citometria de fluxo 

As células foram removidas da placa de cultura pela incubação com pancreatina 

conforme descrito no ítem 2.1, lavadas com meio F12 contendo SFB 10%, centrifugadas e 

o “pellet” de células ressuspenso em PBS gelado.  

Cerca de 106 células foram fixadas com 2% de paraformaldeido em PBS por 30 

minutos, lavadas com glicina 0,1 M e permeabilizadas pela incubação com PBS contendo 

1% de BSA e 0,1% de saponina por 10 minutos. Em seguida a proteína Ras foi marcada 

utilizando o anticorpo anti-H-ras ou o proteoglicano sindecam-4 foi marcado utilizando o 

anticorpo primário anti-sindecam-4, seguido de incubação de 1 hora a 4ºC. Após este 

período, as células foram lavadas 3 vezes com PBS e incubadas com os anticorpos 

secundários, os mesmos utilizados em imunofluorescência. 

As leituras foram realizadas no citômetro de fluxo FACsCalibur (Becton Dickinson, 

CA, EUA). Os dados adquiridos foram analisados utilizando o software WinMDI 2.8 
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(Windows Multiple Document Interface for Flow Cytometry), desenvolvido por Joe Trotter 

(Afiliação: The Scripps Institute, Flow Cytometry CoreFacility;software disponível em:                  

http:// www.cyto.purdue.edu/flowcyt/software/Winmdi.htm).  

  

2.9.   Ciclo celular 

Culturas de células quiescentes foram obtidas na presença de F12 contendo 0,2% 

SFB durante 48 horas a 37ºC, 2,5% CO2. As células foram estimuladas com 10% FBS 

durante diferentes períodos de tempo. As células foram retiradas da placa de cultura 

utilizando tripsina, tratadas com 4 mg/mL de RNase durante 1 h a 37°C e ressuspendidas 

em 200 L de tampão PBS. Em seguida, as células foram coradas com de iodeto de 

propídio (PI) (25 mg/mL) e a suspenção de células analisadas por citometria de fluxo. Os 

foram dados analisados utilizando o software ModFit LT 2.0 (Verity Software House, Inc.; 

Topsham, ME). 

 

2.10. Ensaio de proliferação celular: Incorporação de BrdU  

A síntese de DNA foi quantificada pela incorporação de BrdU utilizando um kit para 

proliferação celular (cell proliferation ELISA, BrdU, chemiluminescent, Roche Applied 

Science). Para realizar esta marcação metabólica, 5.000 células foram plaqueadas em 

placas multipoços de 96 poços. As culturas não confluentes foram sincronizadas pela 

manutenção em meio F12 na presença de 0,2% de SFB por 48 horas a 37°C em 

atmosfera de CO2 (2,5%). As células foram mantidas em cultura por 3, 6, 9, 12, 15 e 18 

horas, na presença de  de BrdU em meio F12 acrescido de 10% de SFB. Após estes 

períodos, o meio de cultura foi removido, as células foram fixadas e o DNA foi 

desnaturado. Então, foi adicionado anticorpo anti-BrdU que se ligou ao BrdU incorporado 

ao DNA. A incorporação de BrdU no DNA foi quantificada por quimioluminescência 

segundo descrição do fabricante. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

 2.11. Ensaio de adesão celular 

Placas de 96 wells foram sensibilizadas com fibronectina ou laminina, diluídas em 

PBS estéril em diferentes concentrações (0,5; 1; 2,5; 5; 10; 15; e 30 g/mL) por 2 horas  a 

37ºC, 2,5% CO2 e a seguir 4ºC por 16 horas. Após a sensibilização das placas com 

fibronectina ou laminina, os sítios de ligação inespecífica foram bloqueados com albumina 

de soro bovino (BSA) 1% em PBS estéril, por 1 hora a 37ºC, 2,5% CO2. Os controles 
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negativos de adesão foram realizados em poços sensibilizados com solução de albumina 

1%.  Foram plaqueadas 5x104 células/well em presença de 100 L de meio F-12 na 

ausência de SFB e incubadas por 150 minutos a 37ºC 2,5% CO2. As células não aderidas 

foram removidas aspirando-se o meio e fazendo duas lavagens sucessivas com PBS. As 

células aderidas foram fixadas com metanol por 10 minutos, coradas com cristal violeta 

0,2% dissolvido em 2% de etanol durante 10 minutos e em seguida lavadas 5 vezes com 

PBS. O corante foi eluído tratando as células com 100 L de citrato de sódio 0,05 M em 

50% em etanol, por 30 minutos.   

Os resultados foram analisados pela leitura da absorbância a 540 nm, no leitor de 

ELISA. As absorbâncias obtidas foram expressas em relação ao grupo controle (adesão 

sobre o BSA). Cada variável foi processada em quadruplicata. 

 

2.12. Coloração por hematoxilina & eosina 

As células foram cultivadas sobre lâminas histológicas em uma concentração de 

1x104 células/lâmina. Após 3 dias em cultura, o meio foi removido e as células foram 

lavadas 5 vezes em água destilada. A seguir, as células foram fixadas com etanol 

absoluto e, posteriormente coradas com hematoxilina-eosina. As lâminas foram 

observadas e analisadas em microscópio óptico invertido de contraste de campo claro 

(Nikon). 

 

2.13. Microscopia eletrônica de varredura 

As células foram plaqueadas em lamínulas circulares e mantidas a 37°C, 5% de 

CO2 até atingirem a confluência. Após o período de incubação, as células foram lavadas 

com meio F-12 e posteriormente com tampão cacodilato 0,1 M, pH 7,4 e então fixadas à 

temperatura ambiente por 2 horas em 2,5% de glutaraldeído em tampão cacodilato 0,1 M.  

Após as lavagens com tampão cacodilato, as células foram pós-fixadas com 1% de 

tetróxido de ósmio em tampão cacodilato 0,1 M por uma hora. As células foram 

desidratadas em concentrações crescentes de etanol a partir do etanol 30% até etanol 

absoluto em incubações de 10 minutos cada. A seguir, foram submetidas ao ponto crítico 

do CO2 e metalizadas com ouro. As imagens foram obtidas em um Microscópio Eletrônico 

de Varredura (JEOL J.S.M-6360 L.V., EUA) no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) 

da UFPR. 
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2.14. Formação de colônia em “soft” agar 

Placas P35 foram previamente incubadas com uma solução de meio F-12 na 

presença de 10% de SFB e 0,6% de agarose a 37ºC, 2,5% CO2 por 1 hora.  Após este 

período de incubação e polimerização da agorose, 5x103 células/placa foram plaqueadas 

sobre a agarose em presença de 750 L de meio F-12, 10% SFB e 0,3% de agarose. As 

células foram mantidas em cultura por 15 dias a 37ºC 2,5% CO2. Na etapa final, as placas 

foram observadas em microscópio óptico invertido, e o número de colônias formadas 

foram contadas (≥8 células), como descrito por MacAuley e Pawson, Weber e 

colaboradores (MacAuley & Pawson, 1988; Weber et al., 2005).  

 

2.15. Ensaio de formação de estruturas tipo capilar em membrana basal 

reconstituída (matrigel) 

Placas de 24 poços foram previamente incubadas com 200 L de membrana basal 

reconstituída (10-15 mg/mL de proteína) a 37ºC, 2,5% CO2 por 3 horas. Após este 

período, 5x104 células/poço foram plaqueadas em presença de 200 L de meio F-12 

contendo 10% de SFB e incubadas por 12 horas a 37ºC, 2,5% CO2. As células foram 

observadas e analisadas em microscópio óptico invertido de interferência de fase. Os 

resultados foram expressos com base na quantificação do número de vasos formados e 

no comprimento dos mesmos. 

O matrigel utilizado neste experimento foi produzido pelo nosso laboratório, e a 

purificação das proteínas de matriz para a preparação do matrigel foi realizada de acordo 

com o método de Kleinman (Kleinman, 2001). 

 

2.16. Dosagem do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e do fator 

de transformação do crescimento β1 (TGF- β1)  

Células endoteliais sub confluentes em placas de 60 mm foram mantidas por 24 

horas em meio F12, os meios de cultura e os extratos celulares das respectivas células 

foram coletados para quantificação de VEGF e TGF-β1, utilizando o kit Quantikine® da R 

& D Systems (R & D Systems, Minneapolis, MN) de acordo com as instruções do 

fabricante. 
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2.17. Extração de proteínas totais e análise por “western blotting” 

Células endoteliais foram cultivadas e crescidas em placas de 100 mm de diâmetro 

a 37°C numa atmosfera humidificada com 2,5 % CO2. Os extratos protéicos das células 

foram obtidos com a adição do coquetel de lise (Tris 50 mM [ tris ( hidroximetil) 

aminometano] - HCl [ pH 7,4 ] , 1% de Tween - 20 , 0,25 % de desoxicolato de sódio , 150 

mM de NaCl , 1 mM de ácido de etileno glicol tetraacético (EGTA) , 1 mM de vanadato, 1 

mM de fluoreto de sódio (NaF), inibidores de protease [1 mg/mL de aprotinina, 10 mg/mL 

de leupetina , e 1 mM de 4-(2-aminoetil)-benzolsulfonil-fluoreto- cloridrato]), e por fim foi 

adicionado coquetel de inibidor de proteases (Sinalização Celular Tecnologia, Danvers , 

MA). Posteriormente os extratos celulares foram sonicados por pulsos de ultra-sons (três 

pulsos de 10 segundos na potência mínima) a 4ºC. Os fragmentos celulares foram 

descartados após centrifugação e a quantificação da concentração de proteínas totais foi 

determinada utilizando o kit Micro BCA (Thermo Scientific, Rockford, IL, EUA). Um volume 

igual de 2_ de dodecilsulfato de sódio (SDS), 100 mM de Tris - HCl [ pH 6,8 ] , 200 mM de 

ditiotreitol [DTT], 0,1 % de azul de bromofenol e glicerol 20% foi adicionado às amostras e 

as mesmas fervidas durante 5 minutos. Os extratos protéicos (50 g) foram submetidos à 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS–PAGE) (10 % ou 12 %) e em seguida, 

transferidos para membranas de nitrocelulose (Millipore). As membranas foram 

bloqueadas com 5 % de leite desnatado em pó diluído em tampão TBST (tampão Tris 200 

mM / HCl , pH 8,0, contendo NaCl 150 mM e Tween 20 a 0,05 %), em seguida, incubadas 

durante a noite a 4°C com anticorpos primários específicos, anti-fosfo-Src de coelho (Tyr-

416), anti-fosfo-Src de coelho (Tyr - 527), anti-fosfo-MEK1/2 de coelho, anti-phospho-

p44/42 MAPK de coelho (ERK1/2), anti-p44/42 MAPK de coelho (ERK1/2), anti- MEK1/2 

de camundongo, anti-β-actina de coelho, anti-COX IV de coelho (Cell Signaling 

Technology), anti-Src de camundongo (Millipore), anti-VEGF de coelho, anti-TGF RI de 

coelho, anti-TGF RII de coelho, anti-VE-caderina de rato, anti-vimentina de rato e anti-

CD44 de rato ( Santa Cruz Biotechnology ) diluído em 1 % de albumina de soro bovino 

(BSA) em TBST. Depois disso, as membranas foram lavadas em TBST, incubadas com o 

anticorpo secundário conjugado com HRP apropriado (GE Healthcare) (durante 1 hora em 

TBST / BSA 1%) e lavadas em TBST. Finalmente, as membranas foram incubadas com 

ECL (Pierce) e a detecção do sinal de quimiluminescência foi realizada utilizando o 

sistema de documentação de gel pelo foto documentador MF - ChemiBIS ( DNR Bio- 

Imaging Systems ) e a análise densitométrica foi efetuada utilizando o software ImageJ . 
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Src Total, MEK1/2 e p44/42 MAPK (ERK1/2) foram utilizadas como controle para as 

proteínas fosforiladas, COX IV foi utilizado como controle para as demais proteínas . 

 

2.18. Extração de RNA total e RT-PCR 

O RNA total foi extraído das células EC, EJ-ras-EC e shRNA-Syn4-EC utilizando o 

reagente Trizol, seguindo o protocolo proposto pelo fabricante. Para a obtenção do 

cDNA, 4 g de RNA total de cada célula foi utilizado no primeiro passo da reação, 

juntamente com 0,5 g do primer oligo dT, e água livre de RNAse qsp 5 L. A reação 

consistiu em 1 ciclo de 70ºC por 5 minutos e 4ºC por 5 minutos. 

Em seguida, para a reação de transcrição reversa (produção de cDNA) utilizou-se 

0,5 L da enzima transcriptase reverse (Kit ImpromII, Promega), 4 L de tampão de 

reação (5x), 2,4 L de MgCl2 (25 mM), 1 L de dNTPmix (10 mM) e 0,5 L de RNAsin 

(inibidor de RNAse), que foram adicionados ao produto da reação anterior. Água livre de 

RNAse também foi adicionada para um volume final igual a 20 L. A reação consistiu em 

1 ciclo  de 25ºC por 5 minutos (anelamento), 42ºC por 60 minutos (extensão) e 70ºC por 

15 minutos (inativação da transcriptase reversa). 

Os cDNAs obtidos foram submetidos às reações de PCR semi-quantitativo 

utilizando: 0,5 L dos primers sense e antisense (10 M) do gene constitutivo -actina ou 

sindecam-4, juntamente com 0,5 L de dNTP mix (10 mM), 5 L do tampão 5x fornecido 

pelo kit go Tag (Promega), 0,2 L da enzima Taq DNA polimerase (1 U por reação) e o 

volume acertado para 25 L com água livre de RNAse. As reações de PCR bem como os 

primers utilizados foram:  

 

 -actina: 1 ciclo de 92ºC por 2 min; 35 ciclos de 94ºC por 1 min, 50ºC por 1 min e 

72ºC por 1 min; 1 ciclo de 72ºC por 5 min. 

Primers: sense, 5’-CATCCTGCGTCTGGACCTGG-3’;  

     anti-sense, 5’-CCAGGTCCAGACGCAGGATG -3’. 

 Sindecam-4: 1 ciclo de 92ºC por 2 min; 40 ciclos de 94ºC por 1 min, 55ºC por 1 

min e 72ºC por 2 min. 

Primers: sense, 5’- GAGTCGATTCGAGAGACTGAG-3’ 

 anti-sense, 5’- ATCCTTCTTCTTCATGCGGTAC-3’ 
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Os produtos amplificados foram fracionados em gel de agarose 1% em tampão TAE 

(Tris-acetato EDTA), marcados com brometo de etídio e visualizados por luz ultravioleta. 

Os produtos amplificados foram: -actina (559pb) e sindecam-4 (600pb). 

O PCR semi-quantitativo foi realizado variando-se a quantitade de cDNA e o número 

de ciclos de amplificações. As quantificações de expressão tanto do gene alvo quanto do 

controle endógeno, foram realizados dentro da linearidade de amplificação. Os resultados 

semi-quantitativos foram expressos como a razão do sindecam-4/-actina. Ainda, para a 

densitometria dos produtos de amplificação do RT-PCR, foi utilizado o software Infinity-

CAPT (Vilber Loumart Company, Eberhardzell, Alemanha).  

 

 2.19. Ensaio de formação de tumor subcutâneo e avaliação do crescimento 

A capacidade das células em induzir tumor foi testada utilizando camundongos Balb / 

c-SCID ou NUDE. Inicialmente, cerca de 2x106 células foram soltas das placas de cultura 

utilizando uma solução de pancreatina, lavadas uma vez em tampão PBS e injetadas 

subcutâneamente na região dorsal de camundongos machos, com aproximadamente 8 

semanas de idade. Os camundongos foram monitorados durante o período de 4 semanas 

e os tumores formados, foram medidos a cada 5 dias utilizando um paquímetro eletrônico, 

por dois observadores independentes. O volume do tumor foi calculado utilizando o 

cálculo comprimento x largura2. Para o grupo controle, apenas 200 L de PBS foi injetado. 

Camundongos BALB / c-SCID (imunodeficiência grave combinada) ou NUDE foram 

obtidos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (São Paulo, 

SP, Brasil).  

 

2.20. Análise tecidual dos espécimes tumorais 

Ao final do período de observação, os animais foram sacrificados, os tumores 

dissecados e fixados em paraformaldeído 4% a 4°C, durante 12 horas. Em seguida, os 

tumores foram submersos e crio preservados em 30% de sacarose durante 24 horas a 

4°C, e congelados em solução de congelamento próprio para tecido (Tissue Tek , Sakura 

Finetek Inc. , Torrance , CA). Com o auxílio de um criostato, os tumores foram cortados 

em secções (4 m), os cortes lavados em tampão PBS e corados com hematoxilina e 

eosina. Os cortes foram fotografados em um microscópio de luz invertida (Axiovert 40 

CFL , Carl Zeiss , Jena , Alemanha) utilizando objetivas de 10x e 20x de aumento. Todos 

os experimentos foram de acordo com a Lei Federal Brasileira para a experimentação 
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animal que leva em consideração os 3Rs e foram aprovados pelo Comitê da Universidade 

(número 0658 /05) Animal Care e Ética. 
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IV - RESULTADOS 

 

1. Diminuição da expressão do proteoglicano sindecam-4 em células 

endoteliais após a transfecção com RNA de interferência 

Células endoteliais selvagens (EC) foram transfectadas com o vetor para a 

expressão do short hairpin de RNA (dupla fita de RNA em forma de grampo), direcionado 

para o silenciamento do sindecam-4 (shRNA-Syn4-EC), ou então, transfectadas com o 

vetor vazio (controle negativo), como descrito nos métodos. Assim, tanto as células 

endoteliais selvagens (EC), como as células transfectadas com o vetor vazio, foram 

utilizadas como controles no presente estudo.  

O silenciamento do sindecam-4 nos diferentes clones foi analisado pelas técnicas 

de RT-PCR, microscopia de fluorescência confocal, citometria de fluxo, bem como, a 

marcação metabólica dos glicosaminoglicanos com [35S]-sulfato, também foi avaliada.  

Como mostrado na figura 12, o shRNA foi capaz de diminuir os níveis de mRNA de 

syn-4 nas células shRNA-Syn4-EC (clones 9 + e 10 +). Observa-se que a expressão de 

mRNA de syn-4 no clone 10+ foi diminuída em quase 80 % em comparação com as 

células EC. Nenhum efeito foi observado para o controle negativo (vetor vazio).  

 

Figura 12.  A transfecção com shRNA-
Syn4 diminui os níveis de mRNA do 
proteoglicano sindecam-4 em células 
endoteliais. Análise por RT-PCR utilizando 
4,0 g de RNA total de EC (célula endotelial 
selvagem) e shRNA-Syn4-EC (célula 
endotelial transfectada com short hairpin 
para o sindecam-4). Os números 9+ e 10+ 
indicam diferentes clones transfectados. A 
transfecção de EC com vetor vazio foi 
utilizado como controle (vetor vazio). A figura 
mostra bandas com os tamanhos dos 
produtos de RT-PCR esperados submetidos 
a eletroforese em gel de agarose 1%, corado 
com brometo de etídio. Os clones shRNA-
Syn4-EC mostram diminuição dos níveis de 
mRNA de sindecam-4, confirmando o 
knockdown da proteína. * P <0,05 (ANOVA, 
Benferroni pós-teste). 
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A análise da expressão do core protéico do syn-4 nas células endoteliais, EC e  

shRNA-Syn4-EC, foi avaliada tanto por citometria de fluxo, utilizando células em 

suspensão, como por microscopia confocal. Utilizando um anticorpo específico para o 

sindecam-4, observamos por citometria de fluxo uma redução de cerca de 2 vezes na 

fluorescência correspondente ao syn- 4 nas células shRNA-Syn4-EC, quando 

comparadas com as células EC selvagens (Figura 13 A). Esta análise mostra claramente 

que a transfecção conduz à diminuição dos níveis de síntese da proteína do proteoglicano 

syn- 4. Além disso, quando as células foram marcadas metabolicamente com [35S]-sulfato, 

os resultados mostram a redução de 2 e 3,5 vezes na expressão das cadeias de heparam 

sulfato presente no extrato celular e no meio de cultura, respectivamente, em células 

shRNA-Syn4-EC comparadas com as células EC selvagens. Uma diminuição de 3,5 

vezes na expressão de condroitim sulfato presente no extrato celular das células shRNA-

Syn4-EC, também foi observado (Figura 13 B) . 
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Figura 13. A transfecção com shRNA-Syn4 diminui a expressão do core protéico do 
proteoglicano sindecam-4 e do glicosaminoglicano de heparam sulfato em células endoteliais. 
(A) Análise por citometria de fluxo com células em suspensão, incubadas previamente com anticorpo 
anti-sindecam-4, conjugado com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594. Histogramas preenchidos em 
vermelho correspondem às células incubadas com o anticorpo primário, seguido do secundário; 
Histogramas sem preenchimento correspondem às células incubadas apenas com o anticorpo 
secundário (controle); Gráfico em barras corresponde á média geométrica da expressão de sindecam-
4 em ambas as células. O resultado mostra que a transfecção com shRNA-Syn4 leva a uma 
significativa diminuição (2 vezes) do sindecam-4 na superfície de células endoteliais. *, P = 0,0488 
(Teste t pareado). (B) Quantificação de glicosaminoglicanos sulfatados presentes no extrato celular e 
secretados para o meio de cultura de células endoteliais. Os resultados mostram que o knockdown do 
core protéico do sindecam-4, acarreta na diminuição do glicosaminoglicano HS ligado ao 
proteoglicano. HS: heparam sulfato (barras cinzas) e CS: condroitim sulfato (barras brancas). *, P < 
0,05 (ANOVA com pós-teste de Bonferroni). 

 

 

2. Células endoteliais transfectadas com shRNA-Syn4 apresentam drásticas 

alterações na morfologia e no citoesqueleto.  

Em concordância com os resultados apresentados anteriormente, avaliamos 

também a expressão do proteoglicano sindecam-4 pela imunofluorescência em 

microscopia confocal.  Assim, células aderidas em lâmínulas de vidro foram 

imunomarcadas com o anticorpo primário para o sindecam-4 e a fluorescência emitida 

pelo anticorpo secundário Alexa Fluor® 594 (vermelho), mostra a evidente diminuição do 

sindecam-4 nas células endoteliais transfectadas (Figura 14).  
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Analisando ainda a figura 14, observamos claramente que a fluorescência em 

verde correspondente aos filamentos de actina (Faloidina conjugada com Alexa Fluor® 

488), apresentando uma drástica mudança e desarranjo do citoesqueleto nas células 

shRNA-Syn4-EC, quando comparamos com as células EC selvagens, que apresentam 

disposição dos feixes de actina organizada.   
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Figura 14. A transfecção com shRNA-Syn4 diminui a expressão do core protéico do 
proteoglicano sindecam-4 em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de 
vidro foram incubadas com anticorpo anti-sindecam-4 e reveladas com anticorpo secundário Alexa 
Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das 
células foi marcado com faloidina conjugada com Alexa Fluor® 488 (verde). As imagens de 
microscopia acima mostram claramente a diminuição de fluorescência correspondente à proteína do 
proteoglicano sindecam-4 para as células shRNA-Syn4-EC. As imagens à esquerda representam a 
projeção máxima da série Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens à direita mostram um 
“zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula endotelial selvagem 
(controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o sindecam-4; 
Escala: 100 m. 

 
A baixa expressão da proteína -actina pelas células shRNA-Syn4-EC também foi 

observada, e por análise de “western blotting” a diminuição na expressão desta proteína 

foi por volta de 4 vezes, quando comparada com as células EC selvagens (Figura 15). 
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Figura 15. shRNA-Syn4-EC apresentam diminuição 
drástica na expressão da proteína -actina. Células 
EC e shRNA-Syn4-EC foram cultivadas em placas de 
cultura (100mm), e o extrato protéico foi obtido pela 
lise do pellet de células com o tampão de lise. Os 
extratos protéicos (50g) foram submetidos á 
eletroforese por SDS-PAGE (10% ou 12%), 
transferidos para membranas de nitrocelulose, e 
incubados durante a noite á 4 °C com o anticorpo 
primário contra a proteína -actina. Após a incubação 
com o anticorpo secundário conjugado com HRP, a 
membrana foi incubada com ECL, e o sinal de 
quimioluminescência foi detectado e densitometrado 
pelo software ImageJ. A proteína COX IV foi utilizada 
como controle normalizador para análise da -actina. 

 

 

 

 

Assim, para os demais experimentos de “western blotting” realizados no presente 

trabalho, utilizamos a proteína COX IV (citocromo C oxigenase) como proteína controle 

interna para normalização, uma vez que, o silenciamento do sindecam-4 alterou 

expressivamente a expressão da -actina nessas células. Já para a análise das proteínas 

fosforiladas, essas foram normalizadas de acordo com suas proteínas totais. 

O silenciamento do syn4 em células endoteliais leva a evidente mudança 

morfológica e a clara alteração fenotípica. Quando avaliamos as duas células por 

microscopia de luz invertida (Figura 16), observamos que células EC selvagens em 

estado de confluência, apresentam uma organizada disposição em monocamada, inibição 

de crescimento em decorrência da alta densidade celular, morfologia característica em 

forma de paralelepípedo, característica essa muito peculiar atribuída às células 

endoteliais. Resultados semelhantes também foram observados para as células 

transfectadas com o vetor vazio. Em contraste, quando avaliamos as células shRNA-

Syn4-EC em cultura, observamos que essa linhagem celular não atinge estado de 

confluência em monocamada, apresentando desorganizada disposição de crescimento, 

com mudanças no tamanho celular e fraca adesão ao substrato (placa de cultura), 

levando essas células ao descolamento e desaderência da vulnerável monocamada. 

Curiosamente, células shRNA-Syn4-EC são capazes de formar estranhas 

estruturas em forma de cordões ao longo da cultura, estruturas essas não presentes na 
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cultura da linhagem celular selvagem. Essas estruturas podem ser visualizadas na figura 

16, indicadas pelas setas. 

Figura 16. Análise das células por microscopia de luz invertida. Células endoteliais silenciadas 
para o proteoglicano sindecam-4 apresentam em cultura, mudanças drásticas no fenótipo celular, e na 
arquitetura celular observada na microscopia de contraste de fase e no crescimento celular. As setas 
indicam estruturas representando cordões de células. EC: célula endotelial selvagem (controle); 
shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o sindecam-4; Escala: 20 m. 
 
 

Aplicando essa mesma análise de microscopia de luz invertida a células coradas 

com Hematoxilina e Eosina, podemos observar essas mesmas características, descritas 

anteriormente, porém enfatizando dados adicionais que a própria técnica de coloração nos 

permite fornecer. Assim, ao utilizarmos um corante de caráter basófilo como a 

hematoxilina, podemos observar na figura 17 que este corante é capaz de corar 

componentes celulares acidófilos, em específico o núcleo dessas células. Em 

contrapartida, o corante eosina apresenta caráter acidófilo, corando componentes 

basófilos presentes em determinas regiões celulares, e nesta figura podemos observar 

especificamente a coloração do citoplasma celular.  As células EC selvagens apresentam 

um padrão uniforme em relação ao tamanho do núcleo (coloração roxa) e do citoplasma 

celular (coloração rosa).  

Contrastando com as EC selvagens, as células shRNA-Syn4-EC apresentam 

tamanhos e dimensões do núcleo e do citoplasma, muito variados e sem padrão definido. 

Quanto à formação das estruturas em cordões pelas células  shRNA-Syn4-EC, como 

descrito anteriormente, podemos concluir pela coloração de hematoxilina e eosina que 

este cordão é formado unicamente por células (setas) (Figura 17). 
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Figura 17. Análise das células por microscopia de luz invertida com coloração de Hematoxilina e 
eosina. Células endoteliais silenciadas para o proteoglicano sindecam-4 apresentam em cultura, 
mudanças drásticas na dimenção nuclear e do citoplasma. As setas indicam estruturas representando 
cordões de células. EC: célula endotelial selvagem (controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial 
transfectada com short hairpin para o sindecam-4; Escala: 20 m. 
 

Uma análise mais rigorosa e detalhada de determinadas estruturas celulares 

também foi realizada, utilizando-se a técnica de microscopia eletrônica de varredura para 

ambas as células. Os resultados mostram que células EC selvagens apresentam um perfil 

de espalhamento celular normal ao substrato, com evidentes estruturas protrusivas do 

tipo filopódias, lamelopódias e microespículas na superfície celular. Estas protrusões e o 

espalhamento celular não são muito evidentes em células shRNA-Syn4-EC, indicando 

que o proteoglicano sindecam-4, está intimamente envolvido no processo de adesão 

célula-célula e célula-matriz, e que a ausência dele afeta na projeção dessas estruturas, 

bem como, no espalhamento celular (Figura 18). 

Figura 18.  Análise das células por microscopia eletrônica de varredura. Células endoteliais silenciadas 
para o proteoglicano sindecam-4 apresentam alterações na formação de estruturas protrusivas (filopódias, 
lamelopódias e microespículas). Os quadrantes localizados no canto superior direito são projeções 
ampliadas mostrando as estruturas protrusivas das células. EC: célula endotelial selvagem (controle); 
shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o sindecam-4; Escala: 50 m. 



Resultados 

52  

 

3. Sindecam-4 regula a expressão e a localização/disposição de FAK, 

integrina β1 e fibronectina em células endoteliais. 

Receptores de adesão localizados na superfície celular se ligam fisicamente aos 

componentes presentes na matriz extracelular, essas interações levam a mecanismos de 

sinalização intracelulares que influenciam na expressão gênica, morfologia, motilidade, 

crescimento, diferenciação e sobrevivência celular. Muitos dos ligantes da matriz 

extracelular apresentam domínios de ligação às integrinas e proteoglicanos, evidenciando 

que os mecanismos moleculares pelos quais as células reconhecem e interagem com o 

meio extracelular, levando a formação de complexos de sinalização envolvendo os 

proteoglicanos e as integrinas. Conseqüentemente, esses dois tipos de receptores podem 

atuar em conjunto para modular a adesão e a migração celular. Embora o papel das 

integrinas na adesão e na sinalização celular esteja bem estabelecido, o papel dos 

proteoglicanos de heparam sulfato (HSPGs) ainda não está bem caracterizado.  

Uma vez que o knockdown de sindecam-4 levou a mudanças morfológicas em 

células endoteliais selvagens, resolvemos analizar os níveis de expressão, bem como, a 

localização/disposição de algumas proteínas envolvidas no processo de adesão celular.  

Na microscopia confocal utilizando um anticorpo contra a proteína quinase de 

adesão focal (FAK), podemos observar que as células EC selvagens, apresentam nítidas 

formações de adesões focais, localizadas em regiões de contato célula-célula (Figura 19, 

setas). No entanto, para as células shRNA-Syn4-EC, as formações de adesões focais não 

foram observadas.  

A WGA (WGA-Wheat germ agglutinin) é uma lectina que reconhece resíduos de N-

acetil-glucosamina (GlcNAc) presentes em gliconjugados (glicoproteínas N e O-ligados; 

glicolipídeos), sabendo disso, após a permeabilização da membrana celular e 

imunomarcação de FAK, a marcação para os resíduos de GlcNAc presentes nessas 

células foi realizada, utilizando uma lectina conjugada com alexa fluor 594. A figura 19 

mostra a marcação desses resíduos de GlcNAc presentes tanto na superfície celular 

(vermelho), como também presentes na região perinuclear dessas células (asterisco). 

Ficam evidentes as diferenças entre as duas células, enquanto as EC selvagens 

encontram-se espraiadas, para as células shRNA-Syn4-EC isso não ocorre. 
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Figura 19. A transfecção com shRNA-Syn4 e silenciamento do sindecam-4 afeta as 
formações de adesões focais em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas 
de vidro foram fixadas e em seguida permeabilizadas. As células foram incubadas com anticorpo 
anti-FAK, reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (verde) e com WGA conjugado com 
Alexa Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). A imagem de microscopia acima 
mostra claramente a perda da marcação dos pontos de adesões focais (verde) para as células 
shRNA-Syn4-EC. Em vermelho é possível observar as marcações para superfície celular e 
lisossomos ao redor do núcleo, ambas as estruturas marcadas com WGA. As imagens a esquerda 
representam a projeção máxima da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens a 
direita mostram o “zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula 
endotelial selvagem (controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin 
para o sindecam-4; Escala: 100 m. 
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Ao avaliarmos a subunidade β1 das integrinas presentes nessas células, 

observamos por imunofluorescência e análise por microscopia confocal, que as células 

EC selvagens apresentam um padrão de distribuição homogênea para esta proteína. Em 

análise comparativa entre as células silenciadas para o sindecam-4 e as células 

selvagens, observamos que o perfil de marcação de fluorescência para a integrina β1 nas 

células shRNA-Syn4-EC, encontra-se de forma heterogênea, podendo ser visualizadas 

células com diferentes padrões de marcação para esta proteína. É possível visualizar 

células com baixa marcação (asteriscos brancos), células com marcação dispersa ao 

longo da célula (asteriscos vermelhos), e células que apresentam um perfil de marcação 

intensificado na região perinuclear (setas) (Figura 20).  
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Figura 20. A transfecção com shRNA-Syn4 e silenciamento do sindecam-4 afeta a dristribuição 
da integrina β1  em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram 
fixadas e em seguida permeabilizadas. As células foram incubadas com anticorpo anti-integrina β1, 
reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (verde) e com WGA conjugado com Alexa Fluor® 
594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). A imagem de microscopia acima mostra 
claramente a distribuição homogênea de integrina β1 nas células EC selvagens. O perfil de expressão e 
localização desta proteína nas células transfectadas é heterogênea. Em vermelho é possível observar 
as marcações para superfície celular e lisossomos ao redor do núcleo, ambas as estruturas marcadas 
com WGA. Asteriscos brancos: células com baixa marcação para integrina β1; Asteriscos vermelhos: 
células com marcação dispersa para integrina β1 ao longo da célula; Setas: células com perfil de 
marcação intensificado para integrina β1 próximo ao núcleo. As imagens á esquerda representam a 
projeção máxima da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens a direita mostram um 
“zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula endotelial selvagem 
(controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o sindecam-4; Escala: 
100 m. 



Resultados 

56  

 

Assim como no experimento anterior, células permeabilizadas foram incubadas 

com a WGA conjugada com Alexa 594, e a fluorescência em vermelho mostra a 

marcação para a superfície celular e em laranja a marcação para os resíduos de GlcNAc 

na região perinuclear. Importante destacar que a cor laranja é proveniente da combinação 

das marcações em verde (integrina) com a vermelha (GlcNAc), quando visualizadas em 

plano bidimensional. Analisando a projeção da série Z adquirida, no plano tridimensional, 

verificamos que a co-localização dessas duas estruturas não ocorre (Figura 21). 

 

Figura 21. Análise de microscopia confocal no plano tridimensional das diferentes estruturas 
celulares (Núcleo/Integrinas β1/ Lisossomos) em células endoteliais. A figura acima mostra a 
localização das integrinas β1(verde) e dos lisossomos (vermelho) em regiões celulares distintas. A co-
localização entre os lisossomos e as integrinas não é observado. 

 

 A fibronectina é uma das proteínas presentes na matriz extracelular, fundamental 

na organização e sustentação dos tecidos. Com base nisso, resolvemos investigar a 

síntese e a localização desta proteína nas células endoteliais selvagens e transfectadas. 

Assim como para as proteínas estudadas anteriormente, a secreção/deposição de 

fibronectina também se apresentou alterada na célula silenciada para o sindecam-4, com 

diminuição no teor desta proteína quando comparada com as EC selvagens. As células 

EC selvagens apresentam a fibronectina com uma distribuição fibrilar característica desta 

proteína, que intermedeia as células ao longo da monocamada (Figura 22). 
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Figura 22. A transfecção com shRNA-Syn4 diminui a expressão de fibronectina em células 
endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram incubadas com anticorpo anti-
fibronectina e reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (verde). O núcleo foi corado com 
DAPI (azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das células foi marcado com faloidina conjugada com 
Alexa Fluor® 594 (vermelho). As imagens de microscopia acima mostram claramente a diminuição de 
fluorescência correspondente à proteína fibronectina para as células shRNA-Syn4-EC. As imagens a 
esquerda representam a projeção máxima da série Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens a 
direita mostram um “zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula 
endotelial selvagem (controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o 
sindecam-4; Escala: 100 m. 
 

Estes resultados nos levaram a investigar a capacidade de adesão dessas células 

aos coats de fibronectina ou laminina. A figura 23 mostra que células EC selvagens 

apresentam capacidade adesiva dose dependente para ambos os substratos. Por outro 

lado, as células shRNA-Syn4-EC apresentaram diminuição no processo de adesão para 
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ambos os substratos, quando comparadas às células EC selvagens. Portanto, nossos 

dados sugerem que o sindecam-4 desempenha um papel chave no processo de adesão 

celular em células endoteliais. 

Figura 23. Células shRNA-Syn4-EC apresentam perda de adesão cellular aos coats de 
fibronectina e laminina. Células EC e shRNA-Syn4-EC foram plaqueadas em coats de fibronectina e 
laminina (0-30 μg/ml). As células que não aderiram foram removidas por lavagens com tampão PBS; já 
as células que aderiram foram fixadas com methanol e posteriormente coradas com o corante cristal 
de violeta. As células silenciadas para o sindecam-4 perderam a capacidade adesiva para ambas as 
glicoproteínas de matriz extracellular. P = 0,0011 para o coat de fibronectina; P = 0,0003 para o coat 
de laminina (Teste t pareado). 
 

 

4. O proteoglicano sindecam-4 é responsável na regulação dos estados de 

ativação e inativação de Src quinase. 

 Muitos trabalhos já publicados na literatura mostram que a transdução de sinal, 

matriz extracelular-citoesqueleto acontece através das integrinas, em cooperação com 

receptores para fatores de crescimento e/ou co-receptores como o sindecam-4. Os dados 

anteriores deste trabalho nos levaram a investigar a ativação da proteína Src kinase, 

proteína essa associada ao processo de adesão focal. Assim, após a extração de 

proteínas totais das duas células, analisamos por “western blotting” tanto a fosforilação da 

tirosina 416, como a fosforilação da tirosina 527 da proteína Src quinase. As células 

silenciadas para o sindecam-4 apresentaram aumento de 1,8 vezes na fosforilação da 

tirosina 416, comparadas com a linhagem EC selvagem. Por outro lado, a fosfolilação do 

resíduo de tirosina 527 da Src, shRNA-Syn4-EC apresentaram diminuição de 1,2 vezes 

na fosforilação deste resíduo, quando comparada com as EC selvagens. O resultado 
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apresentado mostra a quantidade relativa de p-Src 416 e 527, em relação a Src totais 

presente nas células (Figura 24). 

 
 
Figura 24. Células shRNA-Syn4-EC 
aumentam a fosforilação do resíduo 
Tyr416 de Src kinase, mudando seu 
estado inativo para o estado ativo. 
Células EC e shRNA-Syn4-EC foram 
cultivadas em placas de cultura 
(100mm), e o extrato protéico foi obtido 
pela lise do “pellet” de células com o 
tampão de lise. Os extratos protéicos 
(50g) foram submetidos a eletroforese 
por SDS-PAGE (10% ou 12%), 
transferidos para membranas de 
nitrocelulose, e incubados durante a 
noite a 4°C com os anticorpos primários 
específicos, anti-phospho-Src (Tyr-
416); anti-phospho-Src (Tyr-527). Após 
a incubação com o anticorpo 
secundário conjugado com HRP, as 
membranas foram incubadas com ECL, 
e o sinal de quimioluminescência foi 
detectado e densitometrado pelo 
software ImageJ. Src total foi utilizado 
como controle normalizador para 
análise das proteínas fosforiladas. 
 

 

 

 

 

5. O silenciamento de sindecam-4 altera o ciclo celular e a expressão de Ras  

Estudos recentes do nosso laboratório mostram que mutações na proteína Ras 

regulam a expressão de sindecan-4, levando à desregulação do ciclo celular de células 

endoteliais (Lopes et al., 2006b). Esses resultados nos levaram a investigar a expressão 

de Ras nas células shRNA-Syn4-EC, e por citometria de fluxo, observamos que essas 

células apresentam uma diminuição de 3 vezes na expressão da proteína Ras, quando 

comparado com células EC selvagens (Figura 25).  
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Figura 25. A transfecção com shRNA-Syn4 diminui a expressão da proteína Ras em células 
endoteliais. Análise por citometria de fluxo com células em suspensão, incubadas previamente com 
anticorpo anti-H-Ras, conjugado com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594. Histogramas 
preenchidos em vermelho correspondem às células incubadas com o anticorpo primário, seguido do 
secundário; histogramas sem preenchimento correspondem às células incubadas apenas com o 
anticorpo secundário (controle). Gráfico em barras corresponde a media geométrica da expressão de 
Ras em ambas as células. O resultado mostra que a transfecção com shRNA-Syn4 leva a uma 
significativa diminuição (3 vezes) da proteína Ras em células endoteliais. *, P = 0,0002 (Teste t 
pareado). 

 

Os dados obtidos por microscopia confocal comprovam os dados de citometria de 

fluxo, mostrando que células endoteliais silenciadas (shRNA-Syn4-EC) para o sindecan-4, 

apresentam uma expressiva diminuição da proteína Ras, com o perfil de marcação 

distribuída por toda a célula.  A proteína Ras nas EC selvagens está presente e 

distribuída por toda a célula, inclusive, em regiões perinucleares (seta) (Figura 26). 
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Figura 26. A transfecção com shRNA-Syn4 diminui a expressão da proteína Ras em células 
endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram incubadas com anticorpo anti-
H-ras e reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com 
DAPI (azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das células foi marcado com faloidina conjugada com 
Alexa Fluor® 488 (verde). As imagens de microscopia acima mostram claramente a diminuição de 
fluorescência correspondente á proteína Ras para as células shRNA-Syn4-EC. As imagens á 
esquerda representam a projeção máxima da série Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens á 
direita mostram um zoom de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula 
endotelial selvagem (controle); shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para 
o sindecam-4; Escala: 100 m. 
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O ciclo celular de ambas as células foi analisado por citometria de fluxo com base 

no conteúdo de DNA. Culturas de células quiescentes foram obtidas na presença de F12 

contendo 0,2% de SFB durante 48 h, em seguida, estimuladas a entrarem na fase S com 

a adição de 10% de SFB. Células EC selvagens quiescentes entram na fase S no período 

de 4 horas após o estímulo. Já as células shRNA-Syn4-EC não são sincronizadas em 

meio carente de SFB, apresentando população de células já em fase S na condição de 

carenciamento de SFB. Esses dados são semelhantes aos obtidos com células que super 

expressam Ras, assim, os resultados sugerem que o silenciamento de sindecam-4 leva 

as células endoteliais a se tornarem independentes de fatores de crescimento. 

Estes dados caracterizam um interessante ciclo celular desregulado pelas células 

shRNA-Syn4-EC comparado com as EC selvagens (Tabela II). 

 

Table II.  

Células shRNA-Syn4-EC não entram em sincronia na ausência de SFB e 

apresentam desregulação do ciclo celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram mantidas em 0,2% de SFB por 48 h e estimuladas com 10% SFB por 
diferentes períodos. Células quiescentes tiveram o conteúdo de DNA quantificado por 
análise de citometria de fluxo. É evidente que o silenciamento de sindecam-4 leva ás 
células endoteliais á desregulação do ciclo celular. 
 

 

 

Time 

(h) 

EC (%) shRNA-Syn4-EC (%) 

G0/G1 S G2/M G0/G1 S G2/M 

0 86.4 1.8 11.9 58.3 11.5 30.1 

4 80.6 8.8 10.6 63.0 11.8 25.3 

12 68.2 21.6 10.3 66.2 14.9 18.1 

20 70.3 11.7 18.1 67.4 13.2 19.4 
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6. O silenciamento de sindecam-4 altera a fosforilação da via de MEK/ERK 

 Uma vez observado que o silenciamento do sindecam-4 leva a diminuição na 

expressão da proteína Ras em células endoteliais, resolvemos investigar a fosforilação de 

proteínas na via das MAP quinases, via essa relevante nos eventos de regulação da 

proliferação celular, sobrevivência e diferenciação celular.  

Assim, investigamos a ativação das proteínas MEK/ERK em ambas as células. 

Curiosamente, as células shRNA-Syn4-EC apresentaram uma diminuição de 1,7 vezes na 

fosforilação de MEK1/2, quando comparadas com as EC selvagens (Figura 27, A). Por 

outro lado, o nível de fosforilação de ERK1/2 se apresentou igual, sem nenhuma diferença 

significativa entre as células (Figura 27, B). O resultado apresentado mostra a quantidade 

relativa de p-MEK1/2 e p-ERK1/2, em relação as suas respectivas proteínas totais. 

 

Figura 27. Células shRNA-Syn4-EC apresentam diminuição na fosforilação de MEK1/2 quinase, e 
nenhuma alteração evidente na fosforilação de ERK1/2. Células EC e shRNA-Syn4-EC foram 
cultivadas em placas de cultura (100mm), e o extrato protéico foi obtido pela lise do “pellet” de células 
com o tampão de lise. Os extratos protéicos (50g) foram submetidos a eletroforese por SDS-PAGE 
(10% ou 12%), transferidos para membranas de nitrocelulose, e incubados durante a noite a 4 °C com 
os anticorpos primários específicos; anti-phospho-MEK1/2 e anti-phospho-ERK1/2. Após a incubação 
com o anticorpo secundário conjugado com HRP, as membranas foram incubadas com ECL, e o sinal 
de quimioluminescência foi detectado e densitometrado pelo software ImageJ. MEK1/2 e ERK1/2 totais 
foram utilizadas como controle normalizador para análise das proteínas fosforiladas. 
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Os dados indicam que o silenciamento de sindecam-4 leva a alteração somente da 

fosforilação de MEK1/2, sem efeito em ERK 1/2. 

 

7. O “knockdown” de sindecan-4 inibe a angiogênese e altera a secreção do 

fator de crescimento VEGF em células endoteliais. 

 Para o ensaio de angiogênese “in vitro” utilizamos membrana basal reconstituída 

(Matrigel) purificada de tumores EHS (sarcoma Engelbreth-Holm-Swarm), previamente 

aplicadas em placas de cultura de 24 poços, incubadas a 37ºC em atmosfera de 2,5% de 

CO2, pelo período de 4 horas, para a polimerização completa do matrigel. 

Células EC selvagens e shRNA-Syn4-EC foram cultivadas sobre o matrigel e após 

o período de 24 horas, a formação de estruturas tubulares correspondentes a 

angiogênese, foi registrada por captação de imagem e essas então analisadas. As células 

EC selvagens foram capazes de atingirem o estágio de angiogênese, na qual foi possível 

observar a formação de estruturas capilares em rede, atingindo praticamente toda a área 

do poço. Os resultados observados para as células shRNA-Syn4-EC foram evidentes, 

mostrando a deficiência dessas células na formação das estruturas tubulares em vitro 

(Figura 28, A). A diminuição na formação dos “vasos” pelas células shRNA-Syn4-EC 

ocorreu tanto na quantidade dos anéis formados (4 vezes), como no comprimento deles 

(1,8 vezes), indicando que o silenciamento do proteoglicano sindecam-4 diminui a 

capacidade das células endoteliais na formação de tubos capilares (Figura 28, B). 

Interessantemente, resultados similares foram obtidos com células endoteliais 

selvagens submetidas à incubação com o anticorpo anti-sindecam-4, indicando mais uma 

vez a importância do sindecam-4 no papel da angiogênese (Figura 29). 
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Figuras 28. O knockdown de sindecam-4 diminui a capacidade de formação de tubos capilares por células endoteliais. (A) Ensaio de formação angiogênica em 
matrigel utilizando células EC selvagens e shRNA-Syn4-EC. 1 x 105 células foram cultivadas sobre o matrigel polimerizado, na presença de meio F12 contendo 10% de SFB 
por 24 horas. A formação dos tubos foi examinada por microscopia de luz invertida utilizando objetivas de 10x (bar = 100 m) e 5x (bar = 50 m). (B) O número de tubos 
formados e o comprimento das estruturas tubulares foram quantificadas pelo software AxioVision. *, P = 0,0258 para o número de tubos formados; *, P = 0,0453 para o 
comprimento total das estruturas formadas (Teste t pareado).
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Figura 29. Anticorpo contra a porção protéica do sindecam-4 inibe a formação de estruturas 
capilares pelas células endoteliais selvagens. Células EC selvagens (1 x 105) foram cultivadas 
sobre o matrigel na presence de meio F12 contendo 10% de SFB e anti-sindecam-4. Após o período 
de 24 horas os experimentos foram fotografados em microscópio de luz invertida. As imagens acima 
foram adquiridas na objetiva de 4x.  
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O sindecam-4 apresenta um importante papel na sinalização celular, atuando 

como co-receptor para fatores de crescimento. Um dos fatores já descritos na literatura 

que interage com este proteoglicano é o fator de crescimento de endotélio vascular 

(VEGF), assim, resolvemos investigar os níveis deste fator de crescimento secretado 

para meio de cultura e presentes nas células em estudo. Os resultados mostram que o 

silenciamento de sindecam-4 leva ao aumento significativo cerca de 6,5 vezes deste 

fator de crescimento secretado para o meio de cultura, em células shRNA-Syn4-EC. No 

lisado celular, o aumento deste fator de crescimento também foi observado, sendo cerca 

de 2 vezes maior, quando comparado com a concentração deste fator nas células EC 

selvagens (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 30. O knockdown de sindecam-4 leva ao  
aumento de VEGF secretado para o meio de cultura  
e no interior celular de células endoteliais.  
A quantidade de VEGF secretado para o meio de  
cultura de células em subconfluência, foi determinada  
por ensaio de dosagem pelo método de ELISA. As  
células foram mantidas em placas de 60mm por 24  
horas em meio F12, o meio de cultura foi coletado e a  
quantidade do fator de crescimento secretada foi dosada. *, P = 0,0001 (Análise de variância-ANOVA 
One way; ***: pós teste em Tukey´s). Para a análise de VEGF intracelular, células EC e shRNA-
Syn4-EC foram cultivadas em placas de cultura (100mm), e o extrato protéico foi obtido pela lise do 
pellet de células com o tampão de lise. Os extratos protéicos (50g) foram submetidos á eletroforese 
por SDS-PAGE (10% ou 12%), transferidos para membranas de nitrocelulose, e incubados durante a 
noite á 4 °C com o anticorpo primário para o VEGF. Após a incubação com o anticorpo secundário 
conjugado com HRP, as membranas foram incubadas com ECL, e o sinal de quimioluminescência foi 
detectado e densitometrado pelo software ImageJ. A intensidade de sinal relativa de VEGF presente 
no lisado celular foi obtida pela divisão do seu dado densitométrico (bandas), pelos dados 
densitométricos da proteína COX IV (Citocromo C oxidase), proteína esta utilizada como controle 
interno para normalização dos níveis de VEGF intracelulares.  
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 8. O “knockdown” de sindecam-4 torna células endoteliais propensas à 

transformação celular e a tumorigenicidade in vivo. 

 No intuito de averiguar se silenciamento do sindecam-4 em células endoteliais 

leva à transformação celular e tumorigenicidade, resolvemos testar in vitro, se as células 

transfectadas apresentavam tais habilidades. Células EC selvagens e shRNA-Syn4-EC 

foram submetidas ao crescimento independente de ancoragem, pelo ensaio de formação 

de colônia em agar semi sólido (“soft” agar). Interessantemente, as células shRNA-Syn4-

EC foram capazes de crescer neste microambiente semi sólido, formando 3 vezes mais 

colônias em relação às células EC selvagens (Figura 31). 

 
Figura 31. Células EC selvagens e 
shRNA-Syn4-EC (5x103) foram 
homogenizadas em agar semi sólido, 
plaqueadas nessa solução de agar em 
placas de 24 poços, e mantidas em 
cultura por 15 dias a 37ºC, 2,5%, CO2. 
Na etapa final, as placas foram 
observadas em microscópio óptico 
invertido, e o número de colônias 
formadas foram contadas. Apenas as 
colônias contendo 8 ou mais células 
foram consideradas. P=0,0029 (Teste t 
pareado) 
 
  

Esses resultados nos levaram a investigar o fator de crescimento transformante 

TGF-) liberado para o meio de cultura celular, e também presente nas células. 

Curiosamente, o TGF-não foi detectado no meio de cultura de ambas as células. Por 

outro lado, a dosagem para este fator presente no extrato celular, apresentou uma 

diminuição de 2 vezes nas células  shRNA-Syn4-EC, quando comparadas com as EC 

selvagens (Figura 32). 

 
Figura 32. Células shRNA-Syn4-EC 
apresentam baixos níveis do fator de 
crescimento transformante (TGF-) na 
fração celular. A quantidade de TGF- 
presente no extrato celular de células em 
subconfluência foi determinada por 
ensaio de dosagem pelo método de 
ELISA. As células foram mantidas em 
placas de 60mm por 24 horas em meio 
F12, e a quantidade do fator presente no 
extrato celular foi dosado.*, P = 0,0001 
(Análise de variância-ANOVA One way; 
***: pós teste em Tukey´s) 
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 Investigamos também a expressão dos receptores para este fator de crescimento, 

os receptores TGF-β RI e TGF-β RII, nos extratos celulares de ambas as células. Por 

análise densitométrica das bandas do experimento de western blotting, observamos uma 

diminuição de 1,5 vezes do TGF-β RII para as células shRNA-Syn4-EC, quando 

comparadas com as células EC selvagens. Nenhuma diferença significativa foi 

observada para a análise das bandas correspondentes ao TGF-β RI (Figura 33). 

Figura 33. O knockdown de sindecam-4 leva a diminuição de TGF- RII na fração celular. Para a 
análise da expressão dos receptores para o fator TGF-, células EC e shRNA-Syn4-EC foram 
cultivadas em placas de cultura (100mm), e o extrato protéico foi obtido pela lise do pellet de células 
com o tampão de lise. Os extratos protéicos (50g) foram submetidos á eletroforese por SDS-PAGE 
(10 % ou 12 %), transferidos para membranas de nitrocelulose, e incubados durante a noite á 4 °C 
com o anticorpo primário para o VEGF. Após a incubação com o anticorpo secundário conjugado com 
HRP, as membranas foram incubadas com ECL, e o sinal de quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. A proteína COX IV foi utilizada como controle normalizador 
para análise das proteínas. 
 

 Tendo visto que células endoteliais silenciadas para o sindecam-4 apresentam 

indícios de transformação celular no ensaio in vitro (formação de colônia em agar semi 

sólido), resolvemos investigar a habilidade dessas células em promover a formação e o 

crescimento de tumor, por inoculação subcutânea dessas células em camundongos 

Balb/c-SCID. Células EC selvagens e shRNA-Syn4-EC foram inoculadas 

subcutâneamente no dorso de camundongos Balb/c-SCID. Os animais foram 

monitorados diariamente e os tumores formados foram medidos ao longo do tempo. As 

células EC selvagens não foram capazes de formar tumor. Por outro lado, as células 

shRNA-Syn4-EC apresentaram capacidade tumorigênica, formando tumores 
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subcutâneos a partir do décimo dia, com crescimento até o vigésimo quinto dia (Figura 

34).  

Figura 34. Células shRNA-Syn4-EC induzem a 
formação de tumor subcutâneo em 
camundongos SCID. Aproximadamente 2x106  
células EC selvagem ou shRNA-Syn4-EC foram 
injetadas subcutaneamente no dorso de 
camundongos  fêmeas (8 semanas de idade) 
Balb/c-SCID. Na imagem ao lado estão sendo 
representados dois tumores (circulo vermelho) 
formados pela inoculação de células shRNA-Syn4-
EC após o período de vinte dias de crescimento. Os 
animais injetados com solução salina (PBS) foram 
utilizados como controle. O crescimento tumoral foi 
observado apenas para as células silenciadas para 
o sindecam-4. As medições de comprimento e 
largura dos tumores foram realizadas a cada cinco 
dias, e os tumores tiveram início de crescimento no 
décimo dia, estagnando ao vigésimo quinto dia. O 
volume tumoral foi calculado com base no 
comprimento X largura2. 
 
 

 
Após o período de crescimento até o vigésimo quinto dia, os animais foram 

sacrificados, os tumores dissecados do local de crescimento, em seguida foram 

seccionados em criostato, e os cortes obtidos foram corados por H&E para análise 

histológica. Ao observar em microscópio invertido os cortes histológicos do tumor 

corados com H&E, foi possível detectar a presença de vênulas no plano transversal e 

longitudinal. As vênulas compreendem uma única camada de células endoteliais (setas), 

e a presença de eritrócitos no lúmem dessas vênulas também foi detectada (asteriscos) 

(Figura 35). 

 
Figura 35. Análise histológica 
das secções tumorais coradas 
com H&E. Após 30 dias de 
análise do crescimento dos 
tumores, os animais foram 
sacrificados, os tumores 
seccionados e os cortes 
histológicos corados. Nos cortes 
histológicos é possivel observar a 
presença de vênulas e a sua fina 
camada de células endoteliais 
(setas). A presença de eritrócitos 
no lúmem dos vasos também 
pôde ser observada (asteriscos). 
As imagens foram adiquiridas em 
objetiva de 10X de magnificação. 
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Os animais foram dissecados para análise de possível metástase nos órgãos, no 

entanto, todos os órgãos avaliados não apresentaram sinais de metástase.  

 

9. O “knockdown” de sindecam-4 não altera a expressão de marcadores 

endoteliais, e não induz expressão de marcadores mesenquimais. 

 Os resultados anteriores no presente trabalho mostram que o silenciamento de 

sindecam-4 em células endoteliais, leva a uma série de modificações, tais como, 

alterações na morfologia celular, perda de adesão celular, alteração do ciclo celular, 

capacidade angiogênica, entre outras.  

 A combinação desses resultados e em especial as alterações do citoesqueleto, 

nos levaram a investigar a possível diferenciação / transição das células shRNA-Syn4-

EC, do tipo endotelial para mesenquimal.  

O fator de Von Willebrand é uma glicoproteína envolvida na hemostasia e 

coagulação, produzida exclusivamente por células endoteliais e megacarióciócitos. 

Outra molécula característica de células endoteliais é a caderina de endotélio vascular 

(VE-caderina), essencial no controle de permeabilidade vascular, adesão celular, 

extravasamento de leucócitos, entre outras. Assim, resolvemos analizar a expressão 

desses dois marcadores específicos de célula endotelial nas céluas EC selvagens e 

shRNA-Syn4-EC.  

A figura 36 mostra a expressão do fator de von Willebrand nessas células tanto 

por citometria de fluxo, como por microscopia confocal. Visivelmente é possível observar 

a expressão deste fator para ambas às células; a imagem de microscopia confocal 

mostra a presença deste fator por toda a célula, com sutil marcação perinuclear (setas). 
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Figura 36. A transfecção com shRNA-Syn4 e silenciamento do sindecam-4 não afeta a 
expressão do fator de Von Willebrand em células endoteliais. Painel superior: Células 
endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram incubadas com anticorpo anti-vWF, reveladas com 
anticorpo secundário Alexa Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). A imagem de 
microscopia mostra claramente a marcação do fator de von Willebrand para as células shRNA-Syn4-
EC. As imagens representam a projeção máxima da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. 
Escala: 100 m. Painel inferior: Análise por citometria de fluxo com células em suspensão, 
incubadas previamente com anticorpo anti-vWF, conjugado com anticorpo secundário Alexa Fluor® 
594. Histogramas preenchidos em vermelho correspondem ás células incubadas com o anticorpo 
primário, seguido do secundário; histogramas sem preenchimento correspondem ás células 
incubadas apenas com o anticorpo secundário (controle). EC: célula endotelial selvagem (controle); 
shRNA-Syn4-EC: célula endotelial transfectada com short hairpin para o sindecam-4. 
 

Ainda, por western blotting avaliamos a expressão da glicoproteína VE-caderina 

nas células shRNA-Syn4-EC, em comparação com as EC selvagens. Assim como o 

fator de von Willebrand, a VE-caderina também é expressa pelas células shRNA-Syn4-

EC, apresentando pequena diminuição na expressão de 1,6 vezes, quando comparadas 

com as EC selvagens (Figura 37). 
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Figura 37. A transfecção com shRNA-Syn4 e 
silenciamento do sindecam-4 não afeta a 
expressão de VE-caderina em células 
endoteliais. 
Para a análise da expressão do marcador de 
célula endotelial (VE-caderina), células EC e 
shRNA-Syn4-EC foram cultivadas em placas de 
cultura (100mm), e o extrato protéico foi obtido 
pela lise do “pellet” de células com o tampão de 
lise. Os extratos protéicos (50g) foram 
submetidos á eletroforese por SDS-PAGE (10% 
ou 12%), transferidos para membranas de 
nitrocelulose, e incubados durante a noite á 4 
°C com o anticorpo primário para a VE-
caderina. Após a incubação com o anticorpo 
secundário conjugado com HRP, as 
membranas foram incubadas com ECL, e o 
sinal de quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. A 
proteína COX IV foi utilizada como controle 
normalizador para análise das proteínas. 
 
 

No intuito de verificar se as células silenciadas para o sindecam-4 sofreram 

diferenciação para célula mesenquimal, investigamos a expressão dos marcadores 

mesenquimais, vimentina (proteína de filamento intermediário) e CD44 (glicoproteína de 

superfície celular), em ambas as células. Ambas as células, selvagens e silenciadas 

para o sindecam-4, apresentaram baixa expressão das proteínas vimentina e CD44, não 

havendo diferença significativa na expressão dessas proteínas entre as células (Figura 

38). 

 
Figura 38. O knockdown de sindecam-4 em 
células endoteliais não leva a diferenciação 
para o tipo mesenquimal. 
Para a análise da expressão de marcadores de 
células mesenquimais (vimentina e CD44), 
células EC e shRNA-Syn4-EC foram cultivadas 
em placas de cultura (100mm), e o extrato 
protéico foi obtido pela lise do “pellet” de 
células com o tampão de lise. Os extratos 
protéicos (50g) foram submetidos á 
eletroforese por SDS-PAGE (10% ou 12%), 
transferidos para membranas de nitrocelulose, 
e incubados durante a noite á 4 °C com o 
anticorpo primário para a vimentina e CD44. 
Após a incubação com o anticorpo secundário 
conjugado com HRP, as membranas foram 
incubadas com ECL, e o sinal de 
quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. A 
proteína COX IV foi utilizada como controle 
normalizador para análise das proteínas. 
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10.  A transfecção do oncogene EJ-ras em células endoteliais leva a 

superexpressão da proteína Ras. 

Células endoteliais de aorta de coelho foram transfectadas com vetor plasmidial 

contendo o oncogene EJ-ras (EJ-ras-EC), e a seguir avaliadas comparando-se com as 

células EC selvagens.  

Analisando inicialmente a expressão da proteína Ras em ambas as células, 

utilizando-se um anticorpo específico para esta proteína, observamos por citometria de 

fluxo que a expressão de Ras está aumentada 1,8 vezes na linhagem mutante (EJ-ras-

EC), quando comparada com a expressão de Ras nas células EC selvagens (Figura 39). 

Figura 39. A transfecção com o oncogene EJ-ras aumenta a expressão de Ras em células 
endoteliais. Análise por citometria de fluxo empregando-se células em suspensão, incubadas 
previamente com anticorpo anti-H-ras, conjugado com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594. 
Histogramas preenchidos em vermelho correspondem às células incubadas com o anticorpo primário, 
seguido do secundário; Histogramas sem preenchimento correspondem às células incubadas apenas 
com o anticorpo secundário (controle). O resultado mostra que a transfecção com oncogene EJ-ras leva 
ao aumento na expressão (1,8 vezes) da proteína Ras em células endoteliais. *, P = 0,0001 (Teste t 
pareado). EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com 
oncogene EJ-ras. 
 

 Visto que a transfecção do oncogene EJ-ras altera a expressão da proteína Ras, 

resolvemos investigar a distribuição e localização desta proteína em ambas as células. A 

microscopia confocal mostra que células EC selvagens apresentam a proteína Ras 

distribuída por toda a célula, inclusive em região perinuclear (seta). Já as células EJ-ras, 

além de apresentarem a distribuição de Ras por toda a célula, curiosamente, 

apresentam ainda a localização desta proteína em regiões de superfície celular e 

extracelular, hipotetisando sua localização em um possível complexo de vesículas 

secretórias (setas) (observar o tamanho) (Figura 40).  
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Figura 40. A transfecção com oncogene EJ-ras altera a localização de Ras em células 
endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram incubadas com anticorpo anti-H-
ras e reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI 
(azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das células foi marcado com faloidina conjugada com Alexa 
Fluor® 488 (verde). As imagens de microscopia acima mostram claramente a alteração da proteína Ras 
para as células EJ-ras-EC. As imagens à esquerda representam a projeção máxima da série Z, 
adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens à direita mostram um zoom de 1,45 vezes de uma região 
específica da imagem ao lado. EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: célula endotelial 
transfectada com oncogene EJ-ras; Escala: 100 m. 
 

 Ainda na figura 40, observa-se a variação no tamanho celular entre as células EJ-

ras-EC, bem como, diferenças nas projeções celulares e espraiamento dessas células, 

quando comparadas com as EC selvagens. 
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11. Células endoteliais transfectadas com oncogene EJ-ras apresentam 

importantes alterações na morfologia e no citoesqueleto celular. 

Células EJ-ras-EC em cultura apresentam crescimento desordenado, sem 

inibição de crescimento por densidade de saturação de células, e desorganizada 

disposição de crescimento (Figura 41). 

Figura 41. Análise das células por microscopia de luz invertida. Células endoteliais transfectadas 
com oncogene EJ-ras apresentam crescimento desordenado em cultura. EC: célula endotelial selvagem 
(controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras; Escala: 20 m. 

 

A coloração por H&E nessas células, seguida de análise por microscopia de luz 

invertida, é possível observar a nítida diferença nas projeções das células EJ-ras-EC, 

em comparação com as EC selvagens. As setas indicam as projeções formadas por 

essas células (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Análise das células selvagens e transfectadas com oncogene EJ-ras por 
microscopia de luz invertida e coloração de H&E. . As setas indicam as projeções celulares. EC: 
célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras; 
Escala: 20 m. 
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Para o estudo das estruturas celulares nessas células, utilizamos a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura e os resultados mostram que células EC selvagens 

quando aderidas ao substrato, apresentam espalhamento celular normal com evidentes 

estruturas protrusivas do tipo filopódias, lamelopódias e microespículas na superfície 

celular. Observa-se que as células EJ-ras-EC apresentam diminuição na formação das 

protrusões celulares do tipo filopódias e lamelopódias, e também no espalhamento 

celular. O aumento das formações de microespículas na superfície celular das células 

EJ-ras-EC também foi observado, quando comparadas com as EC selvagens (Figura 

43). 

Figura 43.  Análise das células selvagens e transfectadas com oncogene EJ-ras por microscopia 
eletrônica de varredura. Células endoteliais transfectadas com oncogene EJ-ras apresentam 
diminuição na formação de protrusões (filopódias e lamelopódias) e aumento de microespículas na 
superfície celular. Os quadrantes localizados no canto superior direito são projeções ampliadas 
mostrando as estruturas protrusivas das células. EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: 
célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras; Escala: 50 m. 
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12. A transfecção com oncogene EJ-ras aumenta a expressão do esqueleto 

protéico de sindecam-4 e do glicosaminoglicano de heparam sulafato em 

células endoteliais. 

O sindecam-4 desempenha um importante papel na sinalização celular, 

desencadeando sinais intracelulares e ativação de proteínas envolvidas na regulação de 

eventos como crescimento, diferenciação e sobrevivência celular. Uma das proteínas 

citoplasmáticas, conhecida por essa interação com este proteoglicano, é a proteína Ras, 

assim, a mutação desta proteína nos levou a investigar a expressão de sindecam-4 

nessas células.   

Avaliamos a expressão de sindecam-4 por citometria de fluxo e microscopia 

confocal nas células selvagens e transfectadas.  O dado de citometria de fluxo mostra 

que as células EJ-ras-EC apresentam aumento de 1,7 vezes na expressão de sindecam-

4, em relação à EC selvagem (Figura 44).  

 

Figura 44. A transfecção com o 
oncogene EJ-ras aumenta a 
expressão de sindecam-4 em 
células endoteliais. Análise por 
citometria de fluxo das células 
incubadas previamente com 
anticorpo anti-sindecam-4, 
conjugado com anticorpo 
secundário Alexa Fluor® 594. 
Histogramas preenchidos em 
vermelho correspondem às células 
incubadas com o anticorpo 
primário, seguido do secundário; 
histogramas sem preenchimento 
correspondem às células incubadas 
apenas com o anticorpo secundário 
(controle). O resultado mostra que 
a transfecção com oncogene EJ-ras 
leva ao aumento na expressão (1,7 
vezes) de sindecam-4 em células 
endoteliais. *, P = 0,0001 (Teste t 
pareado). EC: célula endotelial 
selvagem (controle); EJ-ras-EC: 
célula endotelial transfectada com 
oncogene EJ-ras. 

 

A imagem de microscopia confocal corrobora com o dado de citometria de fluxo, 

mostrando que as células EJ-ras-EC apresentam aumento da fluorescência em 

vermelho, que corresponde à marcação para o proteoglicano sindecam-4. O aumento da 

expressão de sindecam-4 é evidente, no entanto, a localização deste proteoglicano não 
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foi alterada nas células transfectadas. Em ambas as células o perfil de marcação para o 

sindecam-4 é homogêneo e distribuído por toda a superfície célular (Figura 45). 

Na figura 45, é possível ainda visualizar a fluorescência em verde que 

corresponde à marcação dos filamentos de actina (faloidina conjugada com Alexa Fluor® 

488), mostrando que as células mutadas para a proteína Ras apresentam desarranjo do 

citoesqueleto celular, quando comparadas com a EC selvagem , que por sua vez, dispõe 

os feixes de actina de forma organizada. 
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Figura 45. A transfecção com oncogene EJ-ras aumenta a expressão do core protéico do 
proteoglicano sindecam-4 em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de 
vidro foram incubadas com anticorpo anti-sindecam-4 e reveladas com anticorpo secundário Alexa 
Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das 
células foi marcado com faloidina conjugada com Alexa Fluor® 488 (verde). As imagens de 
microscopia acima mostram o aumento de fluorescência correspondente à proteína do proteoglicano 
sindecam-4 para as células EJ-ras-EC. As imagens à esquerda representam a projeção máxima da 
série Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens à direita mostram um “zoom” de 1,45 vezes de 
uma região específica da imagem ao lado. EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: 
célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras; Escala: 100 m. 
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Visto que a mutação de Ras aumenta a expressão do esqueleto protéico de 

sindecam-4, esses dados nos levaram a investigar a expressão dos glicosaminoglicanos  

sulfatados (heparam sulfato e condroitim sulfato) nas células EJ-ras-EC. Para 

avaliarmos a expressão dos glicosaminoglicanos, as células endoteliais foram marcadas 

metabolicamente com [35S]-sulfato, e os dados mostram que células EJ-ras-EC 

apresentam aumento de 1,5 vezes na expressão das cadeias de heparam sulfato 

presentes no extrato celular, e aumento de 3,8 vezes deste glicosaminoglicano 

secretado para o meio de cultura, quando comparado com as EC selvagens. É relevante 

notar que não foram observadas diferenças na expressão do outro glicosaminoglicano 

sintetizado por essas células. Assim, a transfecção com oncogene EJ-ras não alterou o 

condroitim sulfato, presente tanto no extrato celular como no meio de cultura (Figura 46). 

Figura 46. A transfecção com oncogene EJ-ras aumenta a expressão do glicosaminoglicano de 
heparam sulfato em células endoteliais. Quantificação de glicosaminoglicanos sulfatados presentes 
no extrato celular e secretados para o meio de cultura de células endoteliais. Os resultados mostram 
que a transfecção com oncogene EJ-ras acarreta o aumento do glicosaminoglicano HS ligado ao 
proteoglicano. HS: heparam sulfato (barras cinzas) e CS: condroitim sulfato (barras brancas). *, P < 
0,05 (ANOVA com pós-teste de Bonferroni). 
 

 

13. A transfecção com oncogene EJ-ras regula a expressão e a 

localização/disposição de FAK, integrina β1 e fibronectina em células 

endoteliais. 

Até o presente momento, os dados deste trabalho mostram que o sindecam-4 

está intimamente envolvido nos processos de adesão célula-célula e célula matriz, como 

observado em células endoteliais silenciadas para este proteoglicano. Assim como o 
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sindecam-4, a proteína Ras também desempenha um importante papel nos processos 

de adesão celular, desta forma, resolvemos investigar a expressão, bem como, a 

disposição/localização de proteínas envolvidas na adesão celular (FAK e integrina β1), 

em células endoteliais mutadas para a proteína Ras. 

Empregando-se um anticorpo específico contra a proteína quinase de adesão 

focal (FAK) e análise por microscopia confocal, podemos observar que as células EJ-

ras-EC apresentam a marcação para FAK distribuída por toda a célula no entanto, esse 

perfil de marcação difere da marcação observada para as células EC selvagens. Nítidos 

pontos de adesões focais são visualizados nas células EC selvagens (Figura 47, setas), 

que não observados para as células EJ-ras-EC (Figura 47). 

Nessa mesma figura é possível observar a marcação para os resíduos de GlcNAc 

presentes na superfície celular de ambas as células, marcados com uma lectina 

conjugada com alexa fluor 594 (vermelho). Como as células foram previamente 

permeabilizadas, é possível observar ainda a marcação dos resíduos de GlcNAc 

presentes na região perinuclear de ambas as células (asterisco), sugerindo uma possível 

marcação dos resíduos de GlcNAc presentes no interior de lisossomos dessas células.  
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Figura 47. A transfecção com oncogene EJ-ras altera as formações de pontos de adesões 
focais em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram fixadas e 
em seguida permeabilizadas. As células foram incubadas com anticorpo anti-FAK, reveladas com 
anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (verde) e com WGA conjugado com Alexa Fluor® 594 
(vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). A imagem de microscopia acima mostra claramente 
a alteração da marcação dos pontos de adesões focais (verde) para as células EJ-ras-EC. Em 
vermelho é possível observar as marcações para superfície celular e lisossomos ao redor do núcleo, 
ambas as estruturas marcadas com WGA. As imagens à esquerda representam a projeção máxima 
da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As imagens à direita mostram o “zoom” de 1,45 
vezes de uma região específica da imagem ao lado. EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-
EC: célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras; Escala: 100 m. 

 

A subunidade β1 das integrinas também foi avaliada por imunofluorescência e 

análise por microscopia confocal. As células EC selvagens apresentam um padrão de 
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distribuição homogênea para esta proteína, no entanto, as células mutadas para a 

proteína Ras não apresentaram alterações evidentes na distribuição ou mesmo, na 

expressão das integrinas β1, quando comparadas com as EC selvagens.  

Ainda, as células permeabilizadas foram incubadas com a lectina WGA conjugada 

com alexa flúor 594, podendo ser visualizadas as marcações em laranja, 

correspondentes aos resíduos de GlcNAc presentes tanto na superfície celular, como no 

interior de lisossomos (Figura 48).  

Esses dados sugerem que a mutação em Ras não altera a expressão e 

localização da subunidade β1 das integrinas em células endoteliais. 
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Figura 48. A transfecção com oncogene EJ-ras altera a expressão e dristribuição da integrina β1 
em células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram fixadas e em seguida 
permeabilizadas. As células foram incubadas com anticorpo anti-integrina β1, reveladas com anticorpo 
secundário Alexa Fluor® 488 (verde) e com WGA conjugado com Alexa Fluor® 594 (vermelho). O núcleo 
foi corado com DAPI (azul). A imagem de microscopia acima mostra claramente a distribuição 
homogênea de integrina β1 em ambas as células. Em laranja é possível observar as marcações para 
superfície celular e lisossomos ao redor do núcleo, ambas as estruturas marcadas com WGA. As 
imagens à esquerda representam a projeção máxima da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. 
As imagens a direita mostram um “zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. 
EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com oncogene EJ-
ras; Escala: 100 m. 
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Além da análise de proteínas celulares envolvidas na adesão celular, avaliamos 

também uma proteína de matriz extracelular, a fibronectina, umas das proteínas 

essenciais na adesão e ancoragem das células à matriz extracelular.  

Os resultados da imunoflorescência e microscopia confocal mostram que células 

EC selvagens expressam a fibronectina (verde), com distribuição fibrilar característica 

para esta proteína. Da mesma forma que células EJ-ras-EC, também expressam a 

fibronectina com a mesma característica fibrilar, no entanto, a expressão de fibronectina 

por essas células é diminuída quando comparadas com as EC selvagens (Figura 49). A 

marcação em vermelho representa a marcação do citoesqueleto (filamentos de actina) 

dessas células, mostrando nítidamente que as células endoteliais estão inseridas no 

arcabouço de matriz extracelular, neste caso da proteína fibronectina, essencial para a 

sustentação da monocamada de células. 
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Figura 49. A transfecção com oncogene EJ-ras leva à diminuição da expressão de fibronectina 
pelas células endoteliais. Células endoteliais cultivadas em laminas de vidro foram incubadas com 
anticorpo anti-fibronectina e reveladas com anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (verde). O núcleo 
foi corado com DAPI (azul). O citoesqueleto (fibras de actina) das células foi marcado com faloidina 
conjugada com Alexa Fluor® 594 (vermelho). As imagens de microscopia acima mostram claramente 
a diminuição de fluorescência correspondente à proteína fibronectina para as células EJ-ras-EC. As 
imagens à esquerda representam a projeção máxima da série Z, adquiridas com a objetiva de 63x. As 
imagens à direita mostram um “zoom” de 1,45 vezes de uma região específica da imagem ao lado. 
EC: célula endotelial selvagem (controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com oncogene 
EJ-ras; Escala: 100 m. 
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Estes resultados nos levaram a investigar a capacidade de adesão dessas células 

aos “coats” de fibronectina ou laminina. A figura 50 mostra que células EC selvagens 

apresentam capacidade adesiva dose dependente para ambos os substratos. Por outro 

lado, as células EJ-ras-EC independem da concentração dos “coats” de fibronectina e 

lamina para adesão. As células mutadas para a proteína Ras aderem igualmente em 

ambos os substratos, fibronectina e laminina quando comparadas com as células EC 

selvagens. 

Figura 50. Células EJ-ras-EC independem da concentração de fibronectina ou de laminina para 
aderirem. Células EC e EJ-ras-EC foram plaqueadas em “coats” de fibronectina e laminina (0-30 
μg/mL). As células que não aderiram foram removidas por lavagens com tampão PBS; as células 
aderidas foram fixadas com methanol e posteriormente coradas com o corante cristal de violeta. As 
células transfectadas com oncogene EJ-ras independem da concentração das glicoproteínas de matriz 
extracelular para aderirem. P< 0,05 para ambos os “coats” (Teste t pareado). 
 

14. A mutação de Ras leva a regulação dos estados de ativação e inativação 

de Src quinase. 

 Src quinase é conhecida por sua atividade de fosforilação de resíduos de tirosina 

de algumas proteínas, participando na ativação de determinadas proteínas para o 

desencadeamento de vias de transdução de sinal. A alta atividade de src quinase pode 

estar associada à progressão de cânceres assim, a mutação da proteína Ras pode levar 

a alterações na ativação da proteína Src quinase.  

Assim, após a extração de proteínas totais de células EC selvagens e EJ-ras-EC, 

analisamos por “western blotting” tanto a fosforilação da tirosina 416, como da 

fosforilação da tirosina 527 da proteína Src quinase. As células mutadas para a proteína 

Ras apresentaram aumento de quase 2 vezes na fosforilação da tirosina 416, 

comparadas com as células EC selvagens. Já para a fosforilação do resíduo de tirosina 
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527 da Src, nenhuma diferença significativa foi observada entre as células. O resultado 

apresentado mostra a quantidade relativa de p-Src 416 e 527, em relação a Src total 

presente nas células (Figura 51). 

 

Figura 51. Células EJ-ras-EC aumentam 
a fosforilação do resíduo Tyr416 de Src 
quinase, mudando seu estado inativo 
para o estado ativo. Células EC e EJ-ras-
EC foram cultivadas em placas de cultura 
(100mm), e o extrato protéico foi obtido 
pela lise do “pellet” de células com o 
tampão de lise. Os extratos protéicos 
(50g) foram submetidos a eletroforese por 
SDS-PAGE (10% ou 12%), transferidos 
para membranas de nitrocelulose, e 
incubados durante a noite a 4°C com os 
anticorpos primários específicos, anti-
phospho-Src (Tyr-416); anti-phospho-Src 
(Tyr-527). Após a incubação com o 
anticorpo secundário conjugado com HRP, 
as membranas foram incubadas com ECL, 
e o sinal de quimioluminescência foi 
detectado e densitometrado pelo software 
ImageJ. Src total foi utilizado como 
controle normalizador para análise das 
proteínas fosforiladas. 
 

 

15. A mutação da proteína Ras leva ao aumento da fosforilação da via 

MEK/ERK e da proliferação de células endoteliais. 

 A transfecção com oncogene EJ-ras e conseqüente mutação da proteína Ras em 

células endoteliais nos levou a estudar a principal via em que Ras está envolvida, a via 

das MAP quinases. A ativação de receptores tirosino quinases por fatores de 

crescimento leva à ativação da proteína Ras, que por sua vez sai do seu estado inativo 

(Ras-GDP), para o seu estado ativo (Ras-GTP), ativando as demais proteínas da via. 

MEK e ERK são fosforiladas tornando-se ativas e desempenhando respostas celulares 

como proliferação, diferenciação e até mesmo apoptose. 

Assim, investigamos a ativação das proteínas MEK/ERK nas células EC 

selvagens e EJ-ras-EC. A mutação em Ras leva ao aumento de 2,3 vezes na 

fosforilação de MEK1/2, para as células EJ-ras-EC, quando comparadas com as EC 

selvagens (Figura 52, A). Da mesma forma pode-se observar também o aumento de 2 

vezes na fosforilação de ERK1/2 para as células transfectadas com o oncogene EJ-ras 

em relação as EC selvagens (Figura 52, B). Os resultados abaixo mostram as 
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quantidades relativas de p-MEK1/2 e p-ERK1/2, em relação as suas respectivas 

proteínas totais. 

Figura 52. Células EJ-ras-EC apresentam aumento na fosforilação de MEK1/2 e ERK1/2 
quinase. Células EC e EJ-ras-EC foram cultivadas em placas de cultura (100mm), e o extrato 
protéico foi obtido pela lise do “pellet” de células com o tampão de lise. Os extratos protéicos (50g) 
foram submetidos à eletroforese por SDS-PAGE (10% ou 12%), transferidos para membranas de 
nitrocelulose, e incubados durante a noite a 4°C com os anticorpos primários específicos; anti-
phospho-MEK1/2 e anti-phospho-ERK1/2. Após a incubação com o anticorpo secundário conjugado 
com HRP, as membranas foram incubadas com ECL, e o sinal de quimioluminescência foi detectado 
e densitometrado pelo software ImageJ. MEK1/2 e ERK1/2 totais foram utilizadas como controle 
normalizador para análise das proteínas fosforiladas. 
 

 Esses dados de aumento da fosforilação das proteínas MEK/ERK da via das MAP 

quinases, nos levaram a investigar o evento de proliferação celular, pelo método de 

incorporação de BrdU por células, em diferentes períodos. 

 Os resultados de proliferação celular pela incorporação de BrdU corroboram com 

os dados anteriores, mostrando que as células EJ-ras-EC a taxa de proliferação superior 

a das células EC selvagens. Células quiescentes na presença de BrdU foram 

estimuladas a proliferarem pela adição de fatores de crescimento presentes no SFB. Os 

dados mostram que as células EJ-ras-EC apresentam aumento de 3,5 vezes na 

incorporação do BrdU no período de 9 horas, em relação às EC selvagens. Este 

aumento também foi observado nos períodos seguintes, onde células EJ-ras-EC 

aumentam a taxa de incorporação de BrdU em 6x no período de 12 horas, e de 4,6 
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vezes no período de 18 horas (Figura 53). Esse aumento da proliferação celular pelas 

células EJ-ras-EC (períodos de 9, 12 e 18 horas), pode ser visualizado nas áreas 

coloridas contidas no gráfico. 

 

Figura 53. Células EJ-ras-
EC apresentam aumento na 
inorporação de BrdU. 
Células endoteliais foram 
mantidas em meio F12 
contendo SFB 0,2% por 48 
horas a 37°C, 2,5% CO2. 
Após a sincronização, as 
células foram mantidas em 
cultura por 3, 6, 9, 12, 15 e 18 
horas na presença de 10M 
de BrdU em meio F12 
acrescido de 10% de SFB. A 
incorporação de BrdU no 
DNA foi quantificada por 
quimioluminescência em leitor 
de ELISA conforme descrito 
no kit. rlu/s: unidade de luz 
relativa por segundo. Células 
EJ-ras-EC apresentam alto 
aumento de proliferação 
celular quando comparadas 
com as EC selvagens. 
P=0,0161 para ambos os 
coats (Teste t pareado) 
 

 

16. A transfecção com oncogene EJ-ras não afeta a angiogênese, mas altera 

a secreção do fator de crescimento VEGF em células endoteliais. 

 Para o ensaio de angiogênese em vitro utilizamos membrana basal reconstituída 

(Matrigel) purificada de tumores EHS (sarcoma Engelbreth-Holm-Swarm). O matrigel foi 

previamente aplicado em placas de cultura de 24 poços, que foram incubadas a 37ºC 

em atmosfera de 2,5% de CO2, pelo período de 4 horas, para a polimerização completa 

da matriz 

Células EC selvagens e EJ-ras-EC foram cultivadas sobre o matrigel e após o 

período de 24 horas, a formação de estruturas tubulares correspondentes a 

angiogênese foi registrada por captação de imagem, em microscópio de luz invertida. 

Ambas as células possuem a capacidade de formar vasos, sendo possível observar a 

formação de estruturas capilares em rede, atingindo praticamente toda a área do poço 

(Figura 54, A). Para uma análise mais precisa, a quantificação do número de tubos 
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formados foi realizada, e o resultado mostra que as células EJ-ras-EC não apresentam 

diferença significativa na quantidade de tubos formados, quando comparadas com as 

células EC selvagens (Figura 54, B) 

Os dados apresentados mostram que a mutação de Ras leva ao aumento na 

expressão do proteoglicano sindecam-4 em células endoteliais, e sabendo-se que este 

proteoglicano apresenta importante papel na sinalização celular, atuando como co-

receptor para fatores de crescimento, resolvemos investigar os níveis do fator de 

crescimento VEGF secretado para meio de cultura e presente nas células em estudo.  

Células transfectadas com o oncogene EJ-ras apresentam aumento significativo, 

ao redor de 7 vezes no conteúdo deste fator de crescimento secretado para o meio de 

cultura, quando comparado com a secreção de VEGF pelas células EC selvagens. No 

lisado celular, o aumento deste fator de crescimento também foi observado, sendo cerca 

de 5 vezes maior, quando comparado com a concentração deste fator nas células EC 

selvagens (Figura 54, C). 
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Figuras 54. A transfecção com oncogene EJ-ras não altera a capacidade de formação de tubos 
capilares, mas altera a secreção do fator de crescimento VEGF em células endoteliais. (A) Ensaio de 
atividade angiogênica em matrigel utilizando células EC selvagens e EJ-ras-EC. 1 x 105 células foram 
cultivadas sobre o matrigel polimerizado, na presença de meio F12 contendo 10% de SFB por 24 horas. A 
formação dos tubos foi examinada por microscopia de luz invertida utilizando objetivas de 10x (bar = 100 m) 
e 5x (bar = 50 m). (B) O número de tubos formados das estruturas tubulares foram quantificadas pelo 
software AxioVision. (C) A quantidade de VEGF secretado para o meio de cultura de células em 
subconfluência, foi determinada por ELISA. *, P = 0,0001 (Análise de variância-ANOVA One way; ***: 
pós teste em Tukey´s). Para a análise de VEGF intracelular, células EC e EJ-ras-EC foram cultivadas 
em placas de cultura (100mm), e o extrato protéico obtido pela lise do pellet de células com o tampão 
de lise. Os extratos protéicos (50g) foram submetidos à eletroforese em SDS-PAGE (10% ou 12%), 
transferidos para membranas de nitrocelulose, e incubados durante a noite a 4 °C com o anticorpo 
primário para o VEGF. Após a incubação com o anticorpo secundário conjugado com HRP, as 
membranas foram incubadas com ECL, e o sinal de quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. A intensidade de sinal relativa de VEGF presente no lisado 
celular foi obtida pela divisão do seu dado densitométrico (bandas), pelos dados densitométricos da 
proteína -actina, proteína esta utilizada como controle interno para normalização dos níveis de VEGF 
intracelulares.  
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17. A mutação da proteína Ras torna células endoteliais propensas à 

transformação celular e a tumorigenicidade “in vivo”. 

 No intuito de averiguar se a mutação na proteína Ras leva as células endoteliais à 

transformação celular e tumorigenicidade, resolvemos testar “in vitro”, se as células 

mutadas para a proteína Ras apresentavam tais habilidades. Células EC selvagens e 

EJ-ras-EC foram submetidas ao crescimento independente de ancoragem, pelo ensaio 

de formação de colônia em agar semi sólido (“soft” agar). As células EJ-ras-EC foram 

capazes de crescer neste microambiente semi sólido, formando 4 vezes mais colônias 

em relação às células EC selvagens (Figura 55). 

 

Figura 55. Células EJ-ras-EC 
apresentam in vitro características 
de células tumorais. Células EC 
selvagens e EJ-ras-EC (5x103) foram 
homogenizadas em agar semi sólido, 
plaqueadas nessa solução de agar 
em placas de 24 poços, e mantidas 
em cultura por 15 dias a 37ºC, 2,5%, 
CO2. Na etapa final, as placas foram 
observadas em microscópio óptico 
invertido, e o número de colônias 
formadas contadas. Apenas colônias 
contendo 8 ou mais células foram 
consideradas. P=0,001 (Teste t 
pareado) 
 

 

 

Esses resultados nos levaram a investigar o conteúdo do fator de crescimento 

transformante TGF-) liberado para o meio de cultura celular, e presente nas células. 

Assim como observado para as células silenciadas para o sindecam-4, o TGF-

também não foi detectado no meio de cultura das células transfectadas com 

oncogene EJ-ras, bem como para as EC selvagens. No entanto, quando realizada a 

dosagem para este fator presente no extrato celular, este teve uma diminuição de 2,5 

vezes nas células EJ-ras-EC, quando comparadas com as EC selvagens (Figura 56). 
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Figura 56. Células EJ-ras-EC apresentam 
baixos níveis do fator de crescimento 
transformante (TGF-) na fração celular. 
As células foram mantidas em placas de 
60mm por 24 horas em meio F12, e a 
quantidade do fator presente no extrato 
celular de células subconfluentes, bem como 
secretado para o meio de cultura foi dosado 
por ELISA.*, P = 0,0001 (Análise de 
variância-ANOVA One way; ***: pós teste em 
Tukey´s) 
 

 

 

 

 

Além da análise do fator TGF-β1, investigamos também a expressão dos 

receptores para este fator, os receptores TGF-β RI e TGF-β RII, presentes nos extratos 

celulares de ambas as células. Curiosamente, por análise de western blotting, 

observamos um aumento expressivo de 3 vezes do TGF-β RI para as células EJ-ras-EC, 

quando comparadas com as células EC selvagens. Nenhuma diferença na expressão 

para o TGF-β RII foi observada (Figura 57). 

 

Figura 57. A mutação de Ras leva ao 
aumento de TGF- RI na fração celular de 
células endoteliais. 
Para a análise da expressão dos receptores 
para o fator TGF-, células EC e EJ-ras-EC 
foram cultivadas em placas de cultura 
(100mm), e o extrato protéico foi obtido pela 
lise do “pellet” de células com o tampão de 
lise. Os extratos protéicos (50g) foram 
submetidos a eletroforese em SDS-PAGE 
(10% ou 12%), transferidos para membranas 
de nitrocelulose, e incubados durante a noite 
a 4°C com o anticorpo primário para o VEGF. 
Após a incubação com o anticorpo 
secundário conjugado com HRP, as 
membranas foram incubadas com ECL, e o 
sinal de quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. A 
proteína -Actina foi utilizada como controle 
normalizador para análise das proteínas. 
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Uma vez que o oncogene Ras se de torna ativo, é capaz de levar a 

transformações malignas, via mutações pontuais que usualmente prejudicam a atividade 

de GTPase da proteína Ras. Até o presente momento, observamos que a transfecção 

com oncogene EJ-ras é capaz de ativar expressivamente as proteínas MEK1/2 e 

ERK1/2, aumentar a proliferação celular, e tornar células endoteliais capazes de 

crescerem e formarem colônia independente de adesão celular.  

Esses dados nos levaram a investigar a habilidade dessas células em promover a 

formação e o crescimento de tumor, por inoculação subcutânea dessas células em 

camundongos NUDE. Células EC selvagens e EJ-ras-EC foram inoculadas 

subcutâneamente no dorso dos animais, que foram monitorados diariamente, e os 

tumores formados medidos ao longo do tempo. As células EC selvagens não foram 

capazes de formar tumor. Por outro lado, as células EJ-ras-EC apresentaram 

capacidade tumorigênica, com início da formação dos tumores no décimo quarto dia.  

Interessantemente, foi observado um aumento exacerbado no tamanho dos tumores, 

passando de 5mm3 para 35mm3, num período curto de 7 dias (vigésimo primeiro dia). 

(Figura 58, A).  

No trigésimo quinto dia, os animais foram sacrificados, os tumores dissecados e  

analisados macroscópicamente. A presença de pequenos vasos irrigando os tumores foi 

evidente, como observado na figura 58, B. Em seguida os animais foram dissecados 

para análise de possível metástase nos órgãos. Interessantemente pela análise 

macroscópica foi possível observar pequenas manchas vermelhas espalhadas em um 

dos lobos pulmonares, indicando uma possível metástase provocada pelas células EJ-

ras-EC (Figura 58, C). 
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Figura 58. Células EJ-ras-EC induzem a formação de tumor subcutâneo e metástase pulmonar 
em camundongos NUDE. Aproximadamente 2x106  células EC selvagem ou EJ-ras-EC foram 
injetadas subcutaneamente no dorso de camundongos fêmeas (8 semanas de idade) NUDE. (A) O 
crescimento tumoral foi observado apenas para as células EJ-ras-EC. As medições de comprimento e 
largura dos tumores foram realizadas a cada 7 dias, e os tumores tiveram início de crescimento no 
décimo quarto dia, estagnando ao trigésimo quinto dia. O volume tumoral foi calculado com base no 
comprimento X largura2. Na imagem ao lado está representado o tumor (seta vermelha) formado pela 
inoculação de células EJ-ras-EC após o período de trinta e cinco dias de crescimento. Os animais 
injetados com solução salina (PBS) foram utilizados como controle. (B) Presença de pequenos vasos 
irrigando o tumor formado. (C) Imagem indicando a presença de manchas vermelhas (dentro do circulo) 
no lobo pulmonar direito de camundongo NUDE, inoculados com células EJ-ras-EC. Os pulmões de 
animais inoculados com células EC selvagem não apresentaram indícios de anormalidades. 
 

Os cortes histológicos dos tumores foram corados por H&E e avaliados por 

microscopia de fase invertida. Foi possível detectar a presença de vênulas no plano 

transversal, confirmando a análise inicial macroscópica da presença desses pequenos 

vasos irrigando o tumor (Figura 59). 
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Figura 59. Análise histológica das secções tumorais coradas com H&E. Após 35 dias após a 
inoculação das células, os animais foram sacrificados, os tumores seccionados e os cortes 
histológicos corados. Nos cortes histológicos é possivel observar a presença de vênulas (setas). As 
imagens foram adquiridas em objetivas de 10X e 20X de magnificação. 
 

18. A transfecção com oncogene EJ-ras de células endoteliais não altera a 

expressão de marcadores endoteliais. 

 Os resultados até o presente mostram que a transfecção de células endoteliais 

com oncogene EJ-ras leva a uma série de modificações nessas células, e que nos levou 

a analisar a expressão dos marcadores endoteliais fator de Von Willebrand e VE-

caderina, nas células EJ-ras-EC. A figura 60 mostra a expressão do fator de von 

Willebrand nessas células tanto por citometria de fluxo, como por microscopia confocal. 

Fica evidente a expressão deste fator por ambas as células. A imagem de microscopia 

confocal mostra a presença deste fator por toda a célula, com sutil marcação perinuclear 

(setas). 
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Figura 60. A transfecção com oncogene EJ-ras não afeta a expressão do fator de Von 
Willebrand em células endoteliais. Painel superior: Células endoteliais cultivadas em laminas 
de vidro foram incubadas com anticorpo anti-vWF, reveladas com anticorpo secundário Alexa 
Fluor® 594 (vermelho). O núcleo foi corado com DAPI (azul). A imagem de microscopia mostra 
claramente a marcação do fator de von Willebrand para as células EJ-ras-EC. As imagens 
representam a projeção máxima da série em Z, adquiridas com a objetiva de 63x. Escala: 100 m. 
Painel inferior: Análise por citometria de fluxo com células em suspensão, incubadas 
previamente com anticorpo anti-vWF, conjugado com anticorpo secundário Alexa Fluor® 594. 
Histogramas preenchidos em vermelho correspondem ás células incubadas com o anticorpo 
primário, seguido do secundário; histogramas sem preenchimento correspondem ás células 
incubadas apenas com o anticorpo secundário (controle). EC: célula endotelial selvagem 
(controle); EJ-ras-EC: célula endotelial transfectada com oncogene EJ-ras. 

 

Ainda, por “western blotting” avaliamos a expressão da glicoproteína VE-caderina 

nas células EJ-ras-EC, em comparação com as EC selvagens. Assim como o fator de 

von Willebrand, a VE-caderina também é expressa pelas células EJ-ras-EC, sendo que 
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foi observado um aumento de 2,5 vezes quando comparadas com as EC selvagens 

(Figura 61). 

 

Figura 61. A transfecção com 
oncogene EJ-ras aumenta a 
expressão de VE-caderina em 
células endoteliais. 
Para a análise da expressão do 
marcador de célula endotelial (VE-
caderina), células EC e EJ-ras-EC 
foram cultivadas em placas de cultura 
(100mm), e o extrato protéico foi obtido 
pela lise do “pellet” de células com o 
tampão de lise. Os extratos protéicos 
(50g) foram submetidos à 
eletroforese em SDS-PAGE (10% ou 
12%), transferidos para membranas de 
nitrocelulose, e incubados durante a 
noite a 4°C com o anticorpo primário 
para a VE-caderina. Após a incubação 
com o anticorpo secundário conjugado 
com HRP, as membranas foram 
incubadas com ECL, e o sinal de 
quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software ImageJ. 
A proteína -actina foi utilizada como 
controle normalizador para análise das 
proteínas. 
 

Verificamos ainda se as células EJ-ras-EC sofreram diferenciação para célula 

mesenquimal, analisando a expressão dos marcadores mesenquimais, vimentina 

(proteína de filamento intermediário) e CD44 (glicoproteína de superfície celular). Por 

análise de “western blotting”, observamos que ambas as células apresentam baixos 

níveis de expressão para as duas proteínas em estudo, mesmo as células EJ-ras-EC 

apresentarem aumento cerca de 1,7 vezes para a vimentina, e de 1,5 vezes para CD44, 

em relação aos níveis de expressão de EC selvagem (Figura 62).  

Com base nesses dados, podemos sugerir que mesmo as células EJ-ras-EC 

apresentarem aumento na expressão dessas duas proteínas, em relação às EC 

selvagens, os níveis de expressão apresentados por elas foram muito baixos, quando 

comparados com a expressão da proteína -Actina. 
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Figura 62. A mutação da praoteína 
Ras em células endoteliais não 
leva a diferenciação para o tipo 
mesenquimal. Para a análise da 
expressão de marcadores de células 
mesenquimais (vimentina e CD44), 
células EC e EJ-ras-EC foram 
cultivadas em placas de cultura 
(100mm), e o extrato protéico foi 
obtido pela lise do “pellet” de células 
com o tampão de lise. Os extratos 
protéicos (50g) foram submetidos à 
eletroforese em SDS-PAGE (10% ou 
12%), transferidos para membranas 
de nitrocelulose, e incubados durante 
a noite á 4°C com o anticorpo 
primário para a vimentina e CD44. 
Após a incubação com o anticorpo 
secundário conjugado com HRP, as 
membranas foram incubadas com 
ECL, e o sinal de 
quimioluminescência foi detectado e 
densitometrado pelo software 
ImageJ. A proteína -actina foi 
utilizada como controle normalizador 
para análise das proteínas. 
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V - DISCUSSÃO 

 

Os estudos sobre o proteoglicano sindecam-4 tem se intensificado ao longo dos 

anos, e os trabalhos mostram o papel chave deste proteoglicano em eventos celulares, 

atuando principalmente na reparação tecidual, angiogênese, sinalização, sobrevivência, 

proliferação, diferenciação, e outros. Essas e muitas outras funções tem sido atribuídas 

a esse proteoglicano, no entanto, em muitos desses eventos não se tem conhecimento 

dos mecanismos, em especial como o sindecam-4 atua de fato.  

Para o melhor entendimento do papel do sindecam-4 nos diversos eventos 

celulares, realizamos o silenciamento deste proteoglicano em células endoteliais pela 

técnica de short hairpin RNA. Estudamos também células endoteliais transfectadas com 

oncogene EJ-ras, mutação essa realizada especificamente para a proteína Ras, que 

curiosamente, levou a aumento na expressão de sindecam-4, como previamente 

observados por Lopes e colaboradores (Lopes et al., 2006b). Assim, células mutadas 

para a proteína Ras foram também utilizadas como modelo experimental para o estudo 

do papel biológico do sindecam-4, um proteoglicano de heparam sulfato.  

A participação e o papel dos proteoglicanos nos diferentes eventos biológicos são 

vastos.  Os dados da literatura mostram também que os esqueletos protéicos dos 

proteoglicanos não atuam sozinhos nos eventos biológicos, a presença das cadeias de 

glicosaminoglicanos ligadas ao esqueleto protéico é fundamental para tais funções. Os 

nossos resultados mostram que o silenciamento do esqueleto protéico do sindecam-4 

em cerca de 80% levou a uma diminuição na expressão de heparam sulfato tanto no 

meio de cultura (2 vezes), como no extrato celular (3,5 vezes).  Já a diminuição de 

condroitim sulfato foi observada no extrato celular (3,5 vezes), sem alteração para o 

condroitim sulfato presente no meio de cultura. 

 Chen e colaboradores investigaram a importância das cadeias de 

glicosaminoglicanos no processo de adesão celular em linhagem de podócitos (células 

epiteliais glomerulares), e observaram perda da adesão, do espraiamento e da migração 

celular, em podócitos mutantes para as cadeias de heparam sulfato (Chen et al., 2010). 

As cadeias de heparam sulfato também podem se ligar a fatores de crescimento, 

contribuindo para a sinalização celular do fator FGF (Elfenbein & Simons, 2013; 

Gambarini et al., 1993; Steinfeld et al., 1996). 
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 Dados anteriores da literatura mostram o aumento do proteoglicano sindecam-1 

em células epiteliais de intestino, quando transformadas para a isoforma H-ras, esse 

aumento foi observado apenas para o sindecam-1 liberado para o meio de cultura por 

essa linhagem celular (Wong et al., 1998).  Nossos dados mostram que células EJ-ras-

EC apresentam o aumento da síntese do esqueleto protéico de sindecam-4 (1,7 vezes), 

como também, foi observado o aumento das cadeias de heparam sulfato presente no 

extrato celular (1,5 vezes), e liberado para o meio de cultura (3,8 vezes), corroborando 

com os dados obtidos anteriormente por Lopes e colaboradores (Lopes et al., 2006b).  

 O sindecam-4 interage tanto com proteína da matriz extracelular, como com 

proteínas da superfície celular de outras células, assim, o seu papel na adesão celular é 

de extrema importância. A deleção do esqueleto protéico de sindecam-4 em células de 

ovário de hamster chinês (CHO-K1), seja ela total ou parcial, leva a mudanças 

morfológicas dessas células, devido à diminuição do espraiamento celular, que passam 

a apresentar características morfológicas de células epiteliais. A diminuição da formação 

de adesões focais e da motilidade celular nessas células também são afetadas (Longley 

et al., 1999).  

 A superexpressão de sindecam-4 em células renais (células mesangiais 

humanas) de pacientes com nefropatia por IgA (doença de Berger) foi descrita, e a sua 

localização ocorre junto às formações de adesões focais. O aumento da expressão de 

sindecam-4 está relacionado com a organização (estruturação/ “montagem”) dos 

microfilamentos nessas células, mais precisamente, relacionado às proteínas 

associadas aos microfilamentos (α-actinina, vinculina, e paxilina). O aumento da 

expressão das proteínas associadas aos microfilamentos também é observado, quando 

ocorre o aumento da expressão de sindecam-4 (Yung et al., 2001). 

 Em concordância, células shRNA-Syn4-EC apresentam alterações na morfologia 

celular, perdendo a capacidade de espraiamento celular e também da ausência de 

estruturas relacionas à projeção celular (filopódia e lamelopódia). A desorganização dos 

feixes de actina e ausência das formações de adesões focais também foram 

observadas. Já as células EJ-ras-EC, apresentam a marcação para FAK, no entanto, a 

presença das formações de adesões focais não ocorre. A diminuição no espraiamento 

dessas células mutadas para a proteína Ras foi observada, bem como, a desorganição 

do citoesqueleto. 

 Integrinas e sindecans atuam em cooperação para a montagem e formação do 

processo de adesão celular. Essa dinâmica mutua entre essas proteínas ocorre, 
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podendo ser integrina específica. Integrinas 51 requerem a cooperação do co-

receptor sindecam-4 para que fibroblastos consigam aderir e se espraiar em coats de 

fibronectina, no entanto, as integrinas 41 não requerem a presença de sindecam-4 

para tal evento (Bass et al., 2007; Humphries et al., 2005).  

A adesão, o espraiamento celular e a formação de adesões focais realizada pelas 

células, não depende unicamente das integrinas e dos sindecans. A presença da 

proteína fibronectina na matriz extracelular é essencial para que esses receptores de 

superfície se liguem aos domínios de ligação para heparina presentes na estrutura da 

fibronectina, levandoa adesão e espraiamento celular (Woods et al., 2000). Essas 

evidências enfatizam os dados obtidos no presente trabalho, mostrando que tanto o 

silenciamento para o sindecan-4 quanto a mutação de Ras em células endoteliais, leva a 

diminuição na expressão de fibronectina, afetando dessa forma o espraiamento celular, 

levando a alterações morfológicas e desorganição do citoesqueleto dessas células. 

Mudanças na expressão e localização de integrina 1 nessas células também foram 

observadas, em decorrência do silenciamento do sindecam-4. 

Dados interessantes do nosso grupo mostram a importância dessa interação 

matriz/fibronectina e proteoglicanos facultativos (integrinas 51 que apresentam 

glicosilações semelhantes aos de proteoglicanos), para o controle de locomoção e 

migração celular (Franco et al., 2009). Células shRNA-Syn4-EC perdem a capacidade 

adesiva tanto ao substrato de fibronectina, como também ao substrato de laminina. Já 

as células EJ-ras-EC, independem da concentração dos substratos de laminina e 

fibronectina para se aderirem, quando comparadas com as células EC selvagens, que 

por sua vez, apresentam capacidade dose dependente para se aderirem a esses 

substratos. 

 A proteína Src quinase é uma proteína fundamental em processos de sinalização 

celular e que está presente nas células na forma ativa ou inativa. Quando Src está 

presente na sua forma ativa, ela apresenta aumento da fosforilação dos resíduos de 

tirosina 416, sendo regulada/inativada, com a fosforilação dos resíduos de tirosina 527. 

Uma vez ativada, Src é translocada para a periferia da célula, mais especificamente em 

sítios de adesão celular, atuando no processo de adesão celular via superfície interna da 

membrana celular. Como atividade catalítica, Src inicia a transdução de sinal 

intracelular, culminando em respostas celulares que envolvem o crescimento e adesão 

celular, mais tarde contribuindo no controle de migração celular (Frame, 2002). O 
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aumento da expressão e/ou atividade de Src está associada com o comportamento 

celular de vários tipos de tumores invasivos, como por exemplo, cânceres pancreáticos, 

que envolve o aumento da proliferação celular, evasão da apoptose, e desregulação das 

adesões célula-célula e célula-matriz (Nobis et al., 2013).  

 Ambas as células shRNA-Syn4-EC e EJ-ras-EC apresentam aumento de cerca 

de 2 vezes na fosforilação dos resíduos de tirosina 416 quando comparadas com a 

fosforilação dessa mesma tirosina em células EC selvagens, sugerindo que tanto as 

células silenciadas para o sindecam-4, como as células transfectadas com oncogene EJ-

ras, apresentam maior atividade de Src quando comparadas com as EC selvagens. Em 

contrapartida, quando comparamos os níveis de fosforilação/defosforilação entre as 

tirosinas 416 (ativação) e 527 (inativação) das próprias células, observamos que não 

houve diferenças na fosforilação entre essas duas tirosinas, nas células transfectadas. 

Assim, estudos mais aprofundados deverão ser realizados futuramente, em relação à 

atividade e expressão de Src, a fim de avaliarmos a relevância dessa proteína nas 

células shRNA-Syn4-EC e EJ-ras-EC. 

 Os sindecans estão envolvidos no processo de sinalização celular, atuando como 

co-receptores para fatores de crescimento, por intermédio das cadeias de 

glicosaminoglicanos ligados à porção extracelular do esqueleto protéico. Os fatores de 

crescimento ao se ligarem aos seus receptores ou às cadeias de glicosaminoglicanos, 

ativam vias de sinalização intracelular (Lopes et al., 2006a). Uma das vias intracelulares 

na qual os sindecans estão intimamente envolvidos é a via Ras, Raf e MAP quinase 

(MEK e ERK). As proteínas da superfamília Ras, incluindo as famílias Ras e Rho, 

alternam entre as formas ativas (ligadas a GTP) e inativas (ligadas a GDP) e funcionam 

como chave nas vias de transdução de sinal que regulam o crescimento, a 

diferenciação, a proliferação e a sobrevivência celular (Takai et al., 2001).  

 Dados da literatura enfatizam essa interrelação entre os sindecans e as famílias 

de Ras e Rho, em estudos com linhagens celulares de cânceres. Oliveira e 

colaboradores, por exemplo, ao silenciarem o sindecam-2 em células pancreáticas 

cancerígenas, observaram que este proteoglicano é importante nos eventos de migração 

e invasão, influenciando diretamente na redução da atividade da isoforma K-ras e das 

ERK quinases (De Oliveira et al., 2012). No entanto, recentemente um estudo 

abordando este assunto com células não tumorigênicas, mostra o papel do sindecam-4 

na sinalização de RhoA, gerando resposta de migração celular, em células tronco 

musculares (Shin et al., 2013).  
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 Vimos que células endoteliais silenciadas para o sindecam-4 (shRNA-Syn4-EC) 

levam à diminuição da expressão de H-ras (3 vezes), diminuição da fosforilação/ativação 

de MEK1/2 (1,7 vezes), e nenhuma alteração evidente na fosforilação/ativação de 

ERK1/2. Por outro lado, células endoteliais transfectadas com oncogene EJ-ras (EJ-ras-

EC) apresentam aumento na expressão de H-ras (1,8 vezes), e aumento da fosforilação 

de MEK1/2 (2,3 vezes) e ERK1/2 (2 vezes). Dados anteriores do nosso grupo mostram o 

aumento da síntese de proteoglicanos de heparam sulfato antitrombóticos, presentes no 

meio de cultura de células endoteliais, quando essas são incubadas com o 

glicosaminoglicano de heparina ou miméticos da heparina (Boucas et al., 2012; Trindade 

et al., 2008). Esse mecanismo de aumento da síntese de HSPGs pelas céluas 

endoteliais envolve a interação desses compostos com a matriz extracelular e integrinas, 

com decorrente ativação e fosforilação das proteínas da via Ras/Raf/MEK/ERK 

(Medeiros et al., 2012). Nossos dados corroboram com esses dados anteriores, 

mostrando que o silenciamento do sindecan-4 em células endoteliais, altera a 

fosforilação das proteínas da via Ras/MEK/ERK. Da mesma forma que a mutação de 

Ras leva ao aumento da expressão de sindecam-4 e também da fosforilação das 

proteínas da via em questão. 

 A proteína Ras está associada tanto a estágios iniciais de crescimento do tumor, 

como a estágios de progressão dos mesmos (Yoakum et al., 1985). A atividade alterada 

de Ras pode implicar em estágios metastáticos desses tumores (Thorgeirsson et al., 

1985). A ativação de Ras leva à fosforilação das ERK quinases, que por sua vez, irão 

fosforilar outras proteínas também com atividade fosforilativa, como por exemplo, a 

proteína quinase da cadeia leve de miosina (MLCK - myosin light-chain kinase), 

responsável pela liberação de microvesículas nas células (Muralidharan-Chari et al., 

2009). As microvesículas são originadas pela fissão da membrana plasmática, e estão 

associadas a funções como, progressão tumoral, angiogênese e metástase. Liao e 

colaboradores observaram recentemente uma nova função exercida pela via Ras-ERK, 

mostrando que esta via está está envolvida no desencadeamento da formação de 

microvesículas por células cancerígenas e altamente metastáticas (células de câncer de 

melanoma, colo retal e de mama), para a progressão tumoral. O estudo mostra que 

essas microvesículas apresentam em seu conteúdo, proteínas responsáveis pela 

degradação da matriz extracelular, como por exemplo, as metaloproteinases MMP-2 e 

MMP-9, importantes no processo de metástase (Liao et al., 2012).  
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 As cisteíno proteases lisossomais, catepsina B e L, também já foram relatadas no 

processo de remodelação tecidual, contribuindo para a degradação dos componentes da 

matriz extracelular, no evento de metástase de tumores (Bincoletto et al., 2005). A 

catepsina B é liberada para o meio extracelular por células tumorais, num processo que 

envolve a secreção dessa protease compartimentalizada em microvesículas (Giusti et 

al., 2008). Assim, o uso de drogas e inibidores, como é o caso de compostos de organo 

telurio (IV), tem sido estudado nesses últimos anos, mostrando a eficácia desses 

compostos em inibirem com eficácia a atividade das catepsinas, no processo de 

crescimento tumoral e da metástese (Cunha et al., 2005). 

 Curiosamente, observamos por microscopia confocal que células EJ-ras-EC 

quando marcadas com anticorpo contra a proteína H-ras, apresentaram a localização 

desta proteína em regiões de superfície celular, e também localizada na interface 

membrana celular com a região extracelular. A localização de Ras nessa região de 

membrana corrobora com os achados de Siao e colaboradores, onde H-ras se encontra 

presente a essas vesículas secretórias/microvesículas. Estudos futuros deverão ser 

realizados para avaliar o conteúdo secretório dessas possíveis microvesículas liberadas 

por essas células.  

Lopes e colaboradores ao estudarem essas mesmas células endoteliais mutadas 

para a proteína Ras, mostraram alterações no ciclo celular, de tal forma que, essas 

células não são sincronizadas em meio carente de SFB, apresentando população de 

células já em fase S na condição de carenciamento de SFB (Lopes et al., 2006b). 

Curiosamente, o mesmo foi observado no presente trabalho para as células silenciadas 

para o proteoglicano sindecam-4, que apresentam a desregulação do ciclo celular e não 

sincronizam na presença de meio ausente de fatores de crescimento. A transfecção com 

oncogene EJ-ras em células endoteliais, altera a atividade de Ras, que desencadeia o 

aumento da fosforilação das proteínas MEK e ERK. Esse conjunto de eventos levou ao 

aumento da taxa proliferativa de células EJ-ras-EC, quando comparadas as células EC 

selvagens. Já as células silenciadas para o sindecam-4, não apresentam mudanças na 

fosforilação de MEK e ERK, quando comparadas com as EC selvagens. 

As cadeias de glicosaminoglicanos ligadas ao esqueleto protéico do sindecam-4 

exercem grande importância na sua função biológica, em função da capacidade de 

interagir com diversas moléculas (Dietrich, 1984; Esko, 1991; Porcionatto et al., 1999), 

conferindo a estes compostos a participação em muitos mecanismos celulares, como 
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por exemplo, na interação com fatores de crescimento (ex.: FGF e VEGF), atuando 

como co-receptores para esses fatores (Kjellen & Lindahl, 1991).  

O sindecam-4 apresenta importante papel na mediação da atividade pró-

angiogênica de trombospondina-1, no evento de tubulogênese em células endoteliais 

em cultura (Dias et al., 2012; Morandi, 2009; Nunes et al., 2008). Estudos em 

camundongos depletados e/ou silenciados parcialmente para o sindecam-4, quando 

lesionados na região epidérmica apresentam a cicatrização retardada e angiogênese 

prejudicada (Echtermeyer et al., 2001). Assim, avaliamos o papel do sindecam-4 na 

angiogênese, e observamos que as células shRNA-Syn4-EC quando cultivadas em 

membrana basal reconstituída (matrigel), perdem sua capacidade angiogênica, com 

diminuição na formação de estruturas tipo capilar (4 vezes menos na formação de anéis 

capilares e 1,8 vezes menos no comprimento desses capilares). Em concordância com 

esses dados, células EC selvagens também perdem a capacidade na formação dessas 

estruturas capilares, quando incubadas com o anticorpo contra o sindecam-4. 

Curiosamente, apesar das células EJ-ras-EC apresentarem aumento na expressão de 

sindecam-4, essas células não apresentaram diferença na quantidade de formações de 

estruturas capilares, quando comparadas com as EC selvagens. 

A utilização de fatores de crescimento como terapia angiogênica para o tratamento 

de doenças coronárias em fase terminal, tem sido muito empregada em ensaios com 

modelos animais, visando o tratamento futuro dessas doenças em humanos. Animais 

com disfunção endotelial, ocasionada por uma dieta hipercolesterolêmica, foram 

submetidos ao tratamento com fatores de crescimento, e os animais tratados com o fator 

FGF-2 apresentaram melhoria do fluxo sanguíneo da região do miocárdio, quando 

comparados com os animais que receberam o tratamento com o fator VEGF (Boodhwani 

et al., 2008). Células endoteliais quando silenciadas para o sindecam-4, aumentam a 

secreção do fator VEGF para o meio de cultura (6,5 vezes), no entanto, este aumento de 

secreção não é eficaz no processo de reestabilização da formação das estruturas 

capilares. As células EJ-ras-EC também apresentaram o aumento da secreção de VEGF 

(5 vezes), mas sem mudanças significativas no aumento da formação de estruturas 

capilares. Já se sabe que o heparam sulfato / heparina se ligam a fatores de 

crescimento, tais como FGF, VEGF e TGF- β, modulando a atividade dos mesmos com 

os seus receptores, controlando vários aspectos relacionados ao desenvolvimento 

vascular e angiogênese (Dreyfuss et al., 2009). Dreyfuss e colaboradores empregando 

um heparinóide purificado de cabeça de camarão, sem atividade anticoagulante e com 
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estrutura semelhante a da heparina e de heparam sulfato, mostraram que esse 

composto liga-se a fatores de crescimento (FGF-2, EGF e VEGF) e bloqueia a 

proliferação de células endoteliais. Ainda, o heparinóide inibe a organização das células 

endoteliais em estruturas do tipo capilar em matrigel e reduziu em modelo animal à área 

de neovascularização da coroide, efeito esse correlacionado com a diminuição dos 

níveis de VEGF e TGF-β1 no tecido da coroide (Dreyfuss et al., 2010).  

Os proteoglicanos são macromoléculas muito presentes no microambiente tumoral, 

e a expressão alterada desses proteoglicanos está associada à transformação maligna e 

à progressão do tumor, podendo afetar na sinalização, crescimento e sobrevivência, 

adesão celular, migração e angiogênese. A superexpressão de sindecam-2 está 

associada a inúmeras doenças malignas, tais como o carcinoma de pulmão de Lewis, 

carcinoma de ovário, osteosarcoma, tumores cerebrais, mesotelioma e câncer de cólon 

(Fears et al., 2006; Munesue et al., 2002; Park et al., 2002; Theocharis et al., 2010). 

Estudos mostram que a proporção na expressão entre o sindecam-1 e o sindecam-2, 

pode distinguir um mesotelioma maligno primário a partir de um adenocarcinoma 

metastático (Dobra et al., 2000; Szatmari et al., 2012). 

A expressão dos sindecans em cânceres é muito variável, a alta expressão ou a 

baixa expressão pode acontecer, e a expressão deles está relacionada ao tipo de 

câncer. O sindecam-1, por exemplo, quando altamente expresso, está associado a 

cânceres de mama, cabeça e pescoço. Já em baixa expressão ele ocorre em cânceres 

uterinos e de colon.  

A diminuição dos sindecans em cânceres pode ocorrer pela regulação 

transcricional ou por clivagem enzimática (ex.: metaloproteinases), que clivam a região 

do ectodomínio destes proteoglicanos (Stepp et al., 2010).  

Assim, células shRNA-Syn4-EC apresentaram capacidade tumorigênica in vitro 

(ensaio de crescimento indepentente de ancoragem) e in vivo, formardo tumores 

subcutâneos no dorso de camundongos Balb/c-SCID, quando comparadas às células 

EC selvagens que não apresentaram tal capacidade. Curiosamente, células EJ-ras-EC 

não só apresentaram capacidade tumorigênica in vitro e in vivo, formando tumores 

subcutâneos no dorso de camundongos NUDE, como também apresentaram 

capacidade metastática. Por análise macroscópica foi possível observar pequenas 

manchas vermelhas espalhadas em um dos lobos pulmonares, indicando uma possível 

metástase provocada por essas células. 
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O fenômeno de transição epitelial-mesenquimal (EMT: epithelial-

mesenchymal transition) é um processo biológico que leva uma célula epitelial 

polarizada, que normalmente interage com a membrana basal por meio de sua 

superfície basal, a se submeter a várias alterações bioquímicas e assumir um fenótipo 

de célula mesenquimal. Esse fenômeno de transição leva ao aumento da capacidade 

migratória, invasão, elevada resistência a apoptose e aumento da produção de 

componentes da matriz extracelular. A etapa final de EMT consiste na degradação da 

membrana basal subjacente, com a formação de uma célula mesenquimal, que pode 

migrar para longe da camada epitelial de onde se originou (Kalluri, 2009; Kalluri & 

Weinberg, 2009).  

Estudos mais recentes têm demonstrado que as células endoteliais também são 

capazes de sofrer o processo de transição endotelial para mesenquimal (EndoMT: 

endothelial-mesenchymal transition), e que esta transição pode ser uma importante fonte 

de células mesenquimais que participam nas vasculopatias fibroproliferativas e o no 

processo fibrótico das escleroses sistêmicas. Durante a EndoMT, as células endoteliais 

perdem seus marcadores de células endoteliais específicos, como a caderina endotelial 

vascular (VE-caderina) e o fator de von Willebrand (vWf). Assim, passam a adquirir 

marcadores mesenquimais ou fenótipo miofibroblástica, expressando actina de músculo 

liso tipo  (-SMA), vimentina, CD44 e colágeno tipo I. Além disso, estas células tornam-

se móveis, capazes de migrar para os tecidos circundantes. EndoMT tem sido descrito 

como um processo importante na formação da válvula cardíaca e da artéria pulmonar, 

durante o  desenvolvimento embrionário (de Lange et al., 2004; de Vlaming et al., 2012; 

Jimenez, 2013). 

Os dados do presente trabalho mostram que tanto o silenciamento do sindecam-4, 

como a mutação da proteína Ras em células endoteliais, não afetam na expressão de 

marcadores específicos para a linhagem endotelial (fator de von Willebrand e VE-

caderina). Avaliamos também a expressão de marcadores específicos para células 

mesenquimais (vimentina e CD44), e observamos que ambas as células transfectadas 

não apresentam níveis de expressão significativa para esses marcadores. De acordo 

com os conceitos discutidos anteriormente sobre o processo de EndoMT, podemos 

afirmar que este evento de EndoMT não ocorre quando células endoteliais são 

submetidas ao silenciamento de sindecam-4, e mutadas com oncogene EJ-ras.  

Os fenômenos de EMT e EndoMT são regulados por vias de sinalização mediadas 

por citocinas, incluindo principalmente o fator de crescimento transformante (TGF-
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Tanto estudos in vitro como in vivo, mostram que o TGF-β2 desempenha um papel 

central na EndMT do endocárdio, e dentre os três membros da família do TGF-β (TGF-

β1, 2, e 3), apenas o TGF-β2 é expresso e é necessário para a transformação das 

células do endocárdio de camundongo (Bartram et al., 2001). 

A atividade de TGF-β não está apenas restrita aos fenômenos de EMT e EndoMT, 

estudos mostram o seu importante papel no processo de tumorigênese. No entanto, o 

TGF-β pode desempenhar dois papéis contraditórios, ele pode estar relacionado a 

supressão do crescimento tumoral, em estágio inicial do desenvolvimento do tumor, ou 

ele pode atuar como promotor do crescimento tumoral, favorecendo também nos 

processos de invasão e de metástase do tumor (Mishra et al., 2005; Sheen et al., 2013). 

A ação de TGF-β na supressão tumoral ocorre no controle da proliferação celular, pela 

inibição da progressão do ciclo celular, mantendo as células no estagio G1 do ciclo. Na 

maioria das células epiteliais, endoteliais e hematopoiéticas, a parada do ciclo celular em 

G1 ocorre pela indução ou ativação dos inibidores de CDK (ciclinas dependentes de 

quinases) (Massague & Gomis, 2006; Sheen et al., 2013). Durante a fase tardia da 

progressão do tumor, os efeitos inibitórios do TGF-β sobre a proliferação dessas células 

são perdidos. Os mecanismos importantes de TGF-β na progressão tumoral ocorrem na 

EMT, na interação do estroma tumoral e do microambiente, e pela evasão do sistema 

imunitário (Sheen et al., 2013; Wakefield & Roberts, 2002). 

Esses e muitos outros dados da literatura mostram a importante contribuição da 

sinalização de TGF-β nos eventos de transição celular (EMT e EndoMT), supressão 

tumoral, diferenciação e progressão tumoral. Assim, achamos valido avaliar a expressão 

deste fator nas células em estudo. Os nossos dados mostraram que a isoforma 1 do 

TGF-β não foi detectada no meio de cultura das células EC selvagens e transfectadas. A 

expressão deste fator só foi observada no extrato celular dessas células, apresentando 

diminuição na concentração nas células transfectadas, quando comparadas com a EC 

selvagem. Esses dados mostram que a isoforma TGF-β1 não está associada à 

progressão tumorigênica nas células transfectadas em estudo, sugerindo que 

possivelmente outra isoforma deste fator possa estar contribuindo para tal evento. 

Curiosamente, foi observado o aumento da expressão do receptor TGF-β RI, em 

células transfectadas com oncogene EJ-ras, e de acordo com os dados da literatura, as 

mutações em genes dos componentes de sinalização de TGF-β já foram identificadas, 

onde as mutações em TGF-β RI, TGF-β RII, Smad-2 e Smad-4 são as mais comuns. 

Mutações em TGF-β RI não são tão frequentes como para o TGF-β RII, embora já 
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tenham sido descritas em cânceres pancreáticos, coloretal, ovário e de cabeça e 

pescoço (Goggins et al., 1998; Sheen et al., 2013). Nenhuma alteração foi observada na 

expressão para os receptores do TGF- β em células shRNA-Syn4-EC, quando 

comparadas com as células EC selvagem. 

 O conjunto de resultados apresentados e discutidos na presente tese nos leva a 

concluir que o simples silenciamento de um proteoglicano transmembrânico (sindecam-

4), ou a mutação de uma proteína citoplasmática (Ras) pela transfecção de um 

oncogene, levam a importantes mudanças no comportamento celular. Essas mudanças 

envolvem alterações na organização celular, na adesão, na capacidade de migração, no 

ciclo celular, levando inclusive à transformação celular. Assim, o proteoglicano 

sindencam-4 e a proteína Ras, desempenham papel fundamental em processos como, 

morfologia celular (espraiamento e formação de projeções celulares), organização do 

citoesqueleto celular, proliferação e ciclo celular, síntese de glicosaminoglicanos, 

expressão/localização de proteínas do citoplasma, da superfície e da matriz extracelular, 

secreção de fator de crescimento, ativação/fosforilação de proteínas citoplasmáticas, 

transformação, tumorigenicidade e metástase. 
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 CONCLUSÕES 

  

 Os resultados obtidos na presente tese, baseando-se num estudo comparativo 

entre células endoteliais transfectadas com shRNA para o proteoglicano sindecam-4 e 

células endoteliais selvagens, nos levam a concluir que o silenciamento de sindecam-4 

leva as células endoteliais a/ao: 

 

1- Diminuição na expressão do esqueleto protéico de sindecam-4 em cerca de 2 

vezes, bem como, na expressão dos glicosaminoglicanos (HS e CS);  

2- Diminuição na expressão da proteína Ras; 

3- Diminuição na expressão de fibronectina e também na adesão aos substratos 

de fibronectina e laminina; 

4- Alterado padrão de distribuição e expressão de integrina 1; 

5- Perda das formações de adesões focais (FAK); 

6- Aumento de 1,8 vezes na fosforilação da tirosina 416 de Src (resíduo de 

ativação) e diminuição de 1,2 vezes na fosforilação da tirosina 527 (resíduo de 

inativação); 

7- Desarranjo da disposição dos feixes de actina (citoesqueleto) e 

consequentemente alteração de estruturas protrusivas do tipo filopódias, 

lamelopódias e microespículas; 

8- Diminuição de 1,7 vezes na fosforilação da proteína quinase MEK1/2; 

9- Nenhuma alteração na fosforilação para a proteína quinase ERK1/2; 

10-  Alteração do ciclo celular, não sincronizando em meio carente de SFB, 

tornando-se independentes de fatores de crescimento para se proliferarem; 

11-  Diminuição na capacidade de formação de estruturas tipo capilares 

(“angiogênese”); 

12-  Aumento na secreção do fator de crescimento VEGF; 

13-  Aumento da síntese intracelular do fator de crescimento VEGF; 

14-  Não secreção do fator de crescimento TGF-; 

15-  Diminuição da síntese intracelular do fator de crescimento TGF-; 

16-  Diminuição na expressão do receptor tipo I para o fator TGF-; 
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17-  Aumento da capacidade de formação de colônias em meio semi sólido e da 

tumorigenicidade in vivo, capaz de formar tumores em tecido subcutâneo de 

camundongos BALB / c-SCID. 

 

As conclusões descritas acima em relação aos eventos ocorridos após o 

silenciamento do sindecam-4 em células endoteliais podem ser visualizadas na figura 

esquemática abaixo. 
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Ainda, num estudo comparativo entre células endoteliais transfectadas com o 

oncogene EJ-ras e células endoteliais selvagens, nos levam a concluir que a mutação 

da proteína Ras (1) leva as células endoteliais a/ao: 

 

2- Aumento na expressão da proteína Ras;  

3- Aumento na expressão do esqueleto protéico de sindecam-4 em cerca de 

quase 2 vezes, bem como, na expressão dos glicosaminoglicanos (HS e CS);  

4- Diminuição na expressão de fibronectina e sem nenhuma alteração na adesão 

aos substratos de fibronectina e laminina; 

5- Nenhuma alteração na distribuição e expressão de integrina 1; 

6- Perda das formações de adesões focais (FAK); 

7- Aumento de quase 2 vezes na fosforilação da tirosina 416 de Src (resíduo de 

ativação) e nenhuma alteração na fosforilação da tirosina 527 (resíduo de 

inativação); 

8- Alteração na disposição dos feixes de actina (citoesqueleto) e 

consequentemente alteração de estruturas protrusivas do tipo filopódias, 

lamelopódias e microespículas; 

9- Localização proteína Ras em regiões de superfície celular e extracelular, em 

um possível complexo de vesículas secretórias; 

10-  Aumento de 2,3 vezes na fosforilação da proteína quinase MEK1/2; 

11-  Aumento de 2 vezes na fosforilação da proteína quinase ERK1/2; 

12-  Alteração do ciclo celular, não sincronizando em meio carente de SFB, 

tornando-se independentes de fatores de crescimento para se proliferarem; 

13-  Aumento da proliferação celular; 

14- Nenhuma alteração na capacidade de formação de estruturas tipo capilares 

(“angiogênese”); 

15-  Aumento na secreção do fator de crescimento VEGF; 

16-  Aumento da síntese intracelular do fator de crescimento VEGF; 

17-  Não secreção do fator de crescimento TGF-; 

18-  Diminuição da síntese intracelular do fator de crescimento TGF-; 

19-  Aumento na expressão do receptor tipo II para o fator TGF-; 
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20-  Aumento da capacidade de formação de colônias em meio semi sólido e da 

tumorigenicidade in vivo, capaz de formar tumores em tecido subcutâneo de 

camundongos NUDE; 

21-  Capacidade de promover metastáse nos pulmões. 

 

As conclusões descritas acima em relação aos eventos ocorridos após a mutação 

na proteína Ras em células endoteliais podem ser visualizadas na figura esquemática 

abaixo. 
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VII - RESUMO 
 

Os sindecans constituem uma família de quatro membros de proteoglicanos 

transmembrânicos, que apresentam em geral cadeias de glicosaminoglicanos de 

heparam sulfato covalentemente ligadas ao esqueleto protéico. O sindecam-4 (Syn4) 

desempenha importante papel no comportamento celular, devido à sua interação pelas 

cadeias de heparam sulfato (HS), com uma variedade de moléculas da região 

extracelular. O domínio citoplasmático do sindecam-4 interage com proteínas 

citoplasmáticas, ativando proteínas de vias de sinalização, como por exemplo, a via 

Ras/Raf/MAP quinases. A transdução de sinal de Ras/Raf/MAP quinases tem papel 

chave na regulação de eventos de crescimento celular, diferenciação celular e 

sobrevivência celular, e as mutações pontuais em Ras podem ocorrer, estando 

associada com o desenvolvimento de cânceres humanos, inclusive na superexpressão 

do proteoglicano sindecam-4. 

Para elucidar o papel do sindecam-4 e da proteína Ras em eventos celulares de 

células endoteliais, realizamos o silenciamento para a porção protéica deste 

proteoglicano pela técnica de short hairpin RNA e a mutação da proteína Ras pela 

transfecção com oncogene EJ-ras. Assim, células endoteliais silenciadas para o 

sindecam-4 (shRNA-Syn4-EC) e células transfectadas com oncogene EJ-ras (EJ-ras-

EC), foram analisadas em estudo comparativo com células endoteliais selvagens (EC).  

As células shRNA-Syn4-EC apresentam diminuição na síntese de HS e CS 

(condroitim sulfato); já EJ-ras-EC apresentam aumento da síntese de HS. Ambas as 

células mostram alterações na morfologia celular e desorganização do citoesqueleto, e 

nítida perda das formações de adesões focais. A deficiente adesão celular aos 

substratos de fibronectina e laminina foi observada para as células shRNA-Syn4-EC, 

contrastando  com EJ-ras-EC, que independem da concentração desses substratos para 

adesão. A diminuição da expressão de fibronectina por essas células é evidente, e a 

distribuição e expressão da integrina 1 está alterada apenas para as células shRNA-

Syn4-EC. As células shRNA-Syn4-EC mostram diminuição da expressão da proteína 

Ras, diferentemente de EJ-ras-EC, que não só super expressam Ras, mas também 

secretam essa proteína via microvesículas para o ambiente extracelular. O 

silenciamento de sindecam-4 e a mutação em Ras levam a alteração do ciclo celular das 

células endoteliais. As células que super expressam Ras apresentam nítido aumento da 

proliferação celular quando comparadas com as células EC selvagens. Mudanças na 
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ativação/fosforilação de proteínas intracelulares como Src, MEK e ERK, também foram 

observadas em ambas as células. 

O processo de angiogênese realizado pelas células endoteliais em membrana 

basal reconstituída é afetado pelo silenciamento de sindecam-4; já a superexpressão de 

Ras não afeta esse evento. Por outro lado, ambas as células aumentam o conteúdo 

intracelular e a secreção do fator de crescimento VEGF, diferentemente do fator TGF-

que estápresente apenas nos extratos celulares, e em baixa quantidade. Os 

resultados também mostram que as células shRNA-Syn4-EC e EJ-ras-EC apresentam 

crescimento independente de ancoragem, pelo ensaio de formação de colônia em agar 

semi sólido (“soft” agar) e formam tumores quando injetadas no tecido subcutâneo de 

camundongos BALB / c-SCID e NUDE; além disso, a mutação em Ras torna essas 

células capazes de induzir metástase in vivo. Cabe ainda dizer, que o silenciamento de 

sindecam-4 e a mutação de Ras em células endoteliais, não induzem o processo de 

diferenciação e transição dessas células para o tipo mesenquimal.  

Em conclusão, as células endoteliais com mutações na proteína Ras mostram 

alterações fenotípicas e fisiológicas, incluindo superexpressão do sindecam-4, como 

observado para outros tipos celulares. Nossos resultados demonstram pela primeira vez 

na literatura que alterações na expressão do sindecam-4 promovem mudanças 

fenotípicas e na fisiologia normal das células endoteliais. O simples silenciamento do 

proteoglicanos de heparam sulfato levou a alterações na arquitetura da célula, no ciclo 

celular, na capacidade angiogênica, entre outras mudanças, incluindo a capacidade de 

induzir tumores in vivo. Podemos concluir que tanto o proteoglicano sindecam-4, como a 

proteína Ras, são moléculas essenciais na homeostasia celular, e que, o silenciamento 

de sincecam-4 ou a mutação em Ras, alteram uma série de eventos celulares que 

afetam o correto comportamento celular de células endoteliais. 
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VIII - Abstract 

 

Syndecans constitute a family of four transmembrane proteoglycans to which 

heparan sulphate glycosaminoglycan chains are generally covalently linked to the protein 

core. The syndecan-4 (Syn4) plays an important role in cell behavior due to its 

interaction, through heparan sulfate chains (HS), with a variety of molecules in the 

extracellular environment. The cytoplasmic domain of syndecan-4 interacts with proteins 

that activate signaling pathways such as the Ras/Raf/MAP kinases signaling pathway. 

Ras/Raf/MAP kinases signal transduction plays a key role in the regulation of cell growth, 

cell differentiation, and cell survival, and when mutations in Ras occur, they are 

associated with the development of human cancers as well as in the overexpression 

syndecan-4 proteoglycan. 

 In order to elucidate the role of syndecan-4 and Ras protein in cellular events of 

endothelial cells, we performed silencing for the protein moiety of this proteoglycan using 

short hairpin RNA technique and mutation of the Ras protein by transfecting the wild 

types cells with EJ-ras oncogene. Consequently, endothelial cells silenced for syndecan-

4 (shRNA-Syn4-EC), and cells transfected with the oncogene EJ-ras (EJ-ras-CS), were 

examined in a comparative study with their originator wild type endothelial cells (EC). 

The shRNA-Syn4-EC cells displayed reduced synthesis of HS and CS ( 

chondroitin sulfate ), whereas EJ-ras-EC showed increased synthesis of HS when 

compared to EC. Both cells showed changes in cell morphology and cytoskeletal 

disorganization as well as a net loss of focal adhesions formations compared to wild type 

cells. Weak cell adhesion to fibronectin and laminin substrates was observed for shRNA-

Syn4-EC cells, contrasting with EJ-ras-EC, which are independent of the concentration of 

these substrates for adhesion. The decrease in fibronectin expression by both cells was 

evident, and the distribution as well as the expression of β1 integrin is changed only for 

shRNA-Syn4-EC cells. The shRNA-Syn4-EC cells showed decreased expression of Ras 

protein, unlike EJ-ras-EC, which not only super express Ras but also secretes such 

protein to the extracellular environment via microvesicles. Syndecan-4 silencing and Ras 

mutation lead to alteration in EC cell cycle. Cells expressing Ras have a noteworthy 

increase in cell proliferation when compared to the wild EC cells. Changes in the 

activation/phosphorylation of intracellular proteins such as Src, MEK and ERK, were also 

observed for both cells compared to wild type. 
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The tube formation process - angiogenesis - conducted by endothelial cells when 

plated in reconstituted basement membrane is affected by silencing syndecan-4, 

whereas overexpression of Ras does not affect such event. Moreover, both cells 

increased intracellular content and secretion of the growth factor VEGF, in contrast to 

TGF-β, which is only present in cell extracts and in low quantity. The results also showed 

that the shRNA-Syn4 and EJ-ras-EC cells exhibited a anchorage independent growth as 

shown in the colony formation assay using semisolid agar ("soft" agar) and formed 

tumors when injected subcutaneously in BALB / c-SCID NUDE mice. Additionally, EJ-

ras-EC cells were capable to induce metastasis in vivo. Furthermore, it is important to 

stress that neither the silencing of syndecan-4 and Ras mutation in endothelial cells, did 

not induce the differentiation and transition process of such cells to a mesenchymal 

phenotype. 

In conclusion, the endothelial cells with mutations in the Ras protein showed 

phenotypic and physiological changes, including overexpression of syndecan-4, as 

observed for other cell types. Our results demonstrate for the first time in the literature 

that changes in syndecan-4 expression promotes phenotypic and physiological changes 

in normal endothelial cells. The simple silencing syndecan-4, a heparan sulfate 

proteoglycan, led to changes in cellular architecture, cell cycle, angiogenic capability, 

among others, including the ability to induce the formation of tumors in vivo. Finally, we 

can conclude that both the proteoglycan syndecan-4 and the Ras protein, are key 

molecules in cellular homeostasis, and that both syndecan-4 silencing or Ras mutation 

alter a number of cellular events that affect normal cell behavior of endothelial cells. 
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