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RESUMO 
 
Marques, Durval Santos. Plasticidade epitelial em células de câncer de próstata 
PC3 tratadas com TGF-β: relação com a expressão de isoformas da 
osteopontina (OPN) e reguladores do splicing. Tese (Doutorado em Ciências 
Biomédicas - Fisiologia) – da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
A plasticidade celular mediada pelos processos de transição epitélio mesenquimal 
(EMT) e transição mesenquimal epitelial (MET) é um indispensável recurso para 
diversos processos fisiológicos e patológicos, incluindo o câncer de próstata (CaP). O 
aumento na expressão e ativação de TGF-β promove uma resposta na plasticidade 
epitelial que pode seguir tanto a transição EMT quanto a MET. Alguns modelos 
tumorais demonstraram que a osteopontina (OPN) pode induzir alterações 
moleculares no programa de EMT. A diversidade funcional da OPN tem sido 
associada com diversas alterações pós-transcricionais, incluindo a existência de 
isoformas variantes de splicing (OPNa, OPNb e OPNc). No entanto, o papel da OPN 
e de suas variantes de splicing, em associação com o TGF-β, na plasticidade tecidual 
relacionada à progressão do CaP, ainda não foram investigados. Este trabalho 
objetivou avaliar o perfil de expressão das isoformas de splicing da OPN e o fenótipo 
celular gerado em resposta ao tratamento de células PC-3 com TGF-β. Além disto, 
avaliar possíveis associações destes perfis com a expressão de co-reguladores do 
splicing. Para alcançar nossos objetivos, a linhagem celular metastática de câncer de 
próstata PC-3, foi cultivada em condições ideais e as células foram estimuladas com 
TGF-β. As técnicas de qRT-PCR em tempo real, imunofluorescência, migração e 
viabilidade celular foram utilizadas. Observamos em nossos resultados que as células 
PC-3 tratadas com TGF-β apresentaram diminuição no nível de expressão de 
transcritos codificadores dos marcadores epiteliais (E-CADERINA, CLAUDINA-3 E 
CITOQUERATINA-18) e mesenquimais (N-CADERINA, VIMENTINA, SLUG, SNAIL) 
testados, sendo que dentre os marcadores epiteliais, somente a E-CADERINA diminui 
significativamente. Já no ensaio de imunofluorescência, observamos aumento na 
intensidade de marcação citoplasmática da CLAUDINA-3 e E-CADERINA por outro 
lado, houve diminuição na expressão da intensidade de marcação de VIMENTINA, 
além de mudança no padrão de distribuição espacial das fibras de ACTINA. As Células 
tratadas também apresentaram um menor potencial migratório, quando comparadas 
ao controle, além de aumento na sensibilidade ao fármaco citotóxico β-lapachona. Em 
resposta ao tratamento com TGF-β, houve diminuição significativa na expressão dos 
transcritos codificadores das isoformas OPNa, OPNb e OPNc, associado à diminuição 
na expressão na maioria dos fatores reguladores do splicing testados. Concluímos 
que o tratamento com TGF-β foi capaz de modular nas células PC-3 uma resposta à 
expressão gênica, proteica e fenotípica, fazendo com que estas células apresentem 
características similares ao fenótipo de EMT intermediário, predominantemente 
epitelial, o qual pode estar associado à aquisição de características epiteliais por 
células metastáticas que precisam se aderir para promover implementação em sítio 
tumoral secundário. Este trabalho abre perspectivas do envolvimento do papel das 
isoformas da OPN na plasticidade epitelial-mesenquimal em resposta ao TGF-β e na 
biologia tumoral do CaP.  
 
Palavras-chave. Câncer de próstata, Osteopontina, TGF-β, Splicing, Plasticidade. 

 
 



ABSTRACT 
 
 
Marques, Durval Santos. Epithelial plasticity in prostate cancer cells treated with 
TGF-β: relation to the expression of osteopontin isoforms (OPN) and splicing 
regulators. Thesis (doctorate degree in Biomedical Sciences - Physiology) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
Cellular plasticity mediated by epithelial-mesenchymal transition (EMT) and MET 
(mesenchymal-epithelial transition) processes is an indispensable resource for several 
physiological and pathological processes, including prostate cancer (PCa). The 
increased expression and activation by TGF-β promotes a response in epithelial 
plasticity that may induce as well MET transition. Some tumor models have 
demonstrated that osteopontin (OPN) may induce molecular changes in the EMT 
program. The functional diversity of OPN has been associated with several post-
transcriptional modifications, including the existence of variant splicing isoforms 
(OPNa, OPNb and OPNc). However, the role of OPN and its splicing variants, in 
association with TGF-β, in tissue plasticity related to PCa progression of has not been 
adressed. This work aimed to evaluate the expression profile of OPN splicing isoforms 
and the cell phenotype generated in response to PC-3 PCa metastatic cell line treated 
with TGF-β, in order to evaluate putative associations of these expression patterns 
profiles with the expression of splicing regulators. To achieve our aims, PC-3 cells were 
cultured under ideal conditions and were stimulated with TGF-β. Real-time q-PCR, 
immunofluorescence, migration and cell viability techniques were used. We observed 
in our data PC-3 cells treated with TGF-β showed a decreased expression level of of 
transcripts encoding the epithelial (E-CADHERIN, CLAUDIN-3 AND CITOQUERATIN-
18) and mesenchymal (N-CADERIN, VIMENTIN, SLUG, SNAIL) tested markers, while 
among the epithelial markers, E-CADERIN was the only transcript whose expression 
levels significantly decreased. Using mmunofluorescence assays, we found an 
increased cytoplasmic staining intensity for CLAUDIN-3 and E-CADHERIN. On the 
other hand, there was a decreased VIMENTIN staining intensity, in addition to a 
change in the spatial distribution pattern of ACTIN fibers. The TGF-β-treated cells also 
had a lower migratory potential when compared to control cells, in addition to an 
increased in sensitivity to cytotoxic β-lapachone drug. In response to TGF-β treatment, 
there was a significant decrease in transcript expression levels of OPNa, OPNb and 
OPNc isoforms, associated with a decreased expression of most tested splicing 
regulators. We concluded that TGF-β treatment was able to modulate in PC-3 cells a 
response in gene expression, protein and phenotypic, making these cells acquiring 
features similar to the intermediate EMT, predominantly epithelial, which may be 
associated to acquisition of epithelial features by metastatic cells that need to adhere 
in order to promote implementation at a tumor secondary site. This work open new 
avenues to a better understanding regarding the involvement of OPN isoforms in EMT 
plasticity in response to TGF-β and PCa biology.  
 
 
Keywords. Prostate Cancer, Osteopontin, TGF-β, Splicing, Plasticity. 
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APRESENTAÇÃO 

Plasticidade epitelial em células de câncer de próstata tratadas com TGF-β: 

relação com a expressão de isoformas da osteopontina (OPN) e reguladores 

do splicing 

No câncer de próstata (CaP), a progressão tumoral envolve um complexo 

conjunto de mecanismos e interações moleculares, onde as células passam pelo 

processo de transição epitélio mesenquimal (EMT), descrito como um processo 

biológico no qual células epiteliais polarizadas e que interagem com sua membrana 

basal, passem por múltiplas alterações bioquímicas que lhe permitem adquirir um 

fenótipo celular mesenquimal, adquirindo capacidade migratória, invasiva e 

resistência a apoptose. O programa EMT é um processo dinâmico, que envolve 

múltiplas etapas, sendo atualmente definido como um processo de plasticidade 

epitélio-mesenquimal, considerando os aspectos da dinâmica das células tumorais 

transitarem entre estes fenótipos. Muitos são os fatores que envolvem a EMT e podem 

ser imprescindíveis na compreensão deste processo e na progressão tumoral como, 

fatores de crescimento, fatores de transcrição, moléculas de adesão e moléculas 

presentes no citoesqueleto. Estudos recentes têm mostrado que a Osteopontina 

(OPN) pode ter um envolvimento na progressão tumoral dentro da maquinaria da 

EMT. A OPN é considerada como um biomarcador clínico da progressão tumoral e 

agressividade na doença, sua expressão elevada é indicativo de prognóstico 

desfavorável. Além disso, mutações ou alterações nos níveis de expressão de fatores 

de splicing têm sido associadas à progressão tumoral, presença de metástases, 

resistência à terapia e outros processos oncogênicos, podendo gerar padrões de 

splicing que pode contribuir para a definição de fenótipos tumorais (Lee e Abdel-

Wahab, 2016; Siegfried e Karni, 2018). Este trabalho aborda o papel do TGF-β na 

indução da EMT em células de CaP (PC3) e o envolvimento da OPN e suas variantes 

de splicing (OPNa, b e c) assim como, o padrão dos fatores reguladores de splicing e 

fenótipo resultante.  

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Câncer de próstata e epidemiologia 

O câncer de próstata (CaP) é a segunda malignidade mais comumente 

diagnosticada e a quinta maior causa de mortalidade por câncer em homens. Segundo 

estudo recente em 36 países e cinco continentes, utilizando a base de dados da 

International Agency for Research on Cancer (IARC) e a World Health 

Organization (WHO), o CaP representa um encargo substancial à saúde pública no 

mundo, (Wong et al., 2016). No Brasil, estimam-se 68.220 novos casos de câncer de 

próstata para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 66,12 novos casos a cada 100 mil homens, sendo o câncer de próstata 

o mais incidente entre os homens em todas as Regiões do país (“INCA- Instituto 

Nacional do Câncer – Estimativa 2018”) (Figura 1). Os fatores de risco estabelecidos 

para o CaP incluem a idade avançada, raça negra , histórico familiar da doença e 

determinados polimorfismos genéticos (Ferlay et al., 2013).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes no 
Brasil. Índices estimados para o biênio 2018 / 2019 por sexo, exceto pele não melanoma. 
Imagem adaptada do site http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/index.asp. 
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1.2. Anatomia da próstata e organização tecidual  

 A próstata humana é um órgão glandular situado inferior à bexiga, composta 

de ácinos epiteliais organizados em uma rede fibromuscular estromal. Os epitélios são 

altamente organizados em uma camada basal contínua, contendo cinco subtipos de 

células principais: células tronco progenitoras, conhecidas como células transitórias 

amplificadoras (TA); células  basais (CB), que representam cerca de 40% do total de 

células epiteliais, uma camada celular epitelial luminal secretora (LS), uma 

porcentagem pequena de células neuroendócrinas (CN) e células tronco (CT) (Frame 

e Maitland, 2011; Maitland, 2013) (Figura 2). Estas células são patologicamente 

distinguíveis, com base em vários marcadores celulares (Schrecengost e Knudsen, 

2013).  

 

 

 

 

1.3. Diagnóstico do CaP 

O diagnóstico precoce do CaP, quando realizado na fase inicial da doença, 

antes do surgimento de sintomas, aumenta o número de opções de tratamentos 

disponíveis (Barry, 2001). As medidas de rastreamento precoce mais frequentemente 

utilizadas são os exames do antígeno específico da próstata (PSA, prostate-specific 

Figura 2. Representação esquemática de um ácino normal da próstata. Os ácinos da próstata 
apresentam uma bicamada epitelial de células basais e luminais, circundada por um estroma 
fibromuscular, que podem ser dispostos por um conteúdo relativo de diferentes células epiteliais. Na 
próstata normal é resumido graficamente: células transitórias amplificadoras (TA), cercada por estroma 
fibromuscular (CN), células luminais (LS) 60%, células basais (CB) 40%, com as células tronco (CT) 
constituindo ~ 1% do total de epitélios (Adaptado de Packer & Maitland, 2016). 
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antigen) e o toque retal (Stephan et al., 2014; Tadayon et al., 2016). A ecografia 

transretal (ET) tem sido utilizada, permitindo determinar através de imagens, as 

dimensões da glândula prostática, a anatomia regional e as eventuais lesões 

cancerígenas (Turkbey et al., 2009). Anomalias apresentadas nos resultados desses 

exames, podem indicar a necessidade da realização de biópsia ou o uso de outras 

técnicas para tratamento mais preciso (Stavridis et al., 2010). 

Os tumores da próstata apresentam diferentes graus de agressividade. A 

classificação histológica universalmente aceite e utilizada para estes tumores é a 

Classificação de Gleason, conhecido também como “Escore de Gleason” ou “Escala 

ou pontuação de Gleason” é fundamental para avaliar a potencial agressividade do 

tumor de próstata, predizer o tratamento e escolha da melhor estratégia terapêutica  

(Figura 3) (Rapiti et al., 2013).  

 

Figura 3. Representação esquemática da determinação do Grau de Gleason. Os escores de 
Gleason estão associados com as seguintes características: Grau 1 - A próstata cancerosa se 
parece muito com o tecido normal. As glândulas são pequenas, bem-formadas e muito próximas; 
Grau 2 - O tecido ainda possui glândulas bem formadas, mas elas são maiores e possuem mais 
tecido entre cada uma; Grau 3 - O tecido ainda possui glândulas reconhecíveis, mas as células são 
mais escuras. Em uma ampliação maior, algumas destas células deixaram as glândulas e estão 
começando a invadir o tecido circundante; Grau 4 - O tecido possui poucas glândulas 
reconhecíveis. Muitas células estão invadindo o tecido circundante; Grau 5 - O tecido não possui 
glândulas reconhecíveis. O escore final é uma combinação de dois escores diferentes, que variam 
cada um de 1 a 5. Atualizada em 2015 pela Sociedade Internacional de Patologia Urológica. 
(Adaptado de - Shah e Zhou, 2016). 
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Esta classificação é feita em função das características celulares e 

histológicas que constituem o tumor. As células que, embora tumorais e malignas, são 

“mais parecidas” com as da próstata normal, mais diferenciadas e menos agressivas, 

são classificadas como grau “1”. Aquelas que apresentam características celulares já 

muito distintas das normais, por isso muito mais agressivas, são classificadas como 

de grau “5”. A classificação final (“score” de Gleason) é atribuída em função dos dois 

tipos celulares predominantes no tumor. O resultado final resulta da soma dos graus 

dos dois graus mais frequentes (Gordetsky e Epstein, 2016; Shah e Zhou, 2016). 

 

1.4. Estadiamento no CaP 

O estadiamento da doença é fundamental para a avaliação prognóstica e para 

e planejamento no tipo de tratamento a ser aplicado.  O sistema de estadiamento mais 

utilizado para o CaP é o TNM (tumour, node and metastasis), criado pela AJCC 

(American Joint Committee on Cancer) (Cheng et al., 2012), o qual classifica os 

estádios em T1, T2, T3 e T4, além de estádios intermediários a, b e c em cada classe, 

incluindo os estádios graves e avançados da doença N (linfonodo regional positivo) e 

M (metástases distante) (Cheng et al., 2012; Zaorsky et al., 2012). Desta forma, é 

possível classificar a doença em três grandes grupos: T1 e T2 (Grupo de Baixo risco), 

localizada, quando confinada exclusivamente à próstata; T3 e T4 (grupo de risco 

Intermediário), localmente avançada quando a doença se estende para a região para-

prostática; e N e M (alto risco), quando o carcinoma da próstata metastático é definido 

pela presença tumoral em outras regiões do corpo, frequentemente nos gânglios 

linfáticos e ossos (Zaorsky et al., 2012). 

 

1.5. Tratamento do CaP 

As opções de tratamento do CaP têm aumentado nos últimos anos. Uma das 

principais opções terapêuticas para o tratamento de tumores avançados da próstata 

é a terapia de privação de androgênio ADT (ADT, androgen deprivation therapy), que 

durante muitos anos permaneceu como um dos principais suportes ao tratamento de 

CaP metastático (Komura et al., 2017), porém com resultados clínicos limitados 

(Rohayem e Kliesch, 2012). Embora a taxa de resposta inicial seja favorável, os 
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benefícios do tratamento são de curta duração e os pacientes tratados podem evoluir 

para o CaP metastático resistente à castração (mCRPC, metastatic castration 

resistant prostate cancer). A mCRPC é insensível aos androgênios, para a qual a 

terapia curativa ainda não é disponível (Dutt e Gao, 2009; Boudadi e Antonarakis, 

2016).  

A quimioterapia tem sido uma opção imprescindível no tratamento contra o 

câncer. O quimioterápico de primeira linha Docetaxel®, desde a sua aprovação, tem 

sua aplicação como um dos principais agentes no combate ao CaP metastático, 

quando se trata de resistência à castração (Petrylak et al., 2004; Tannock et al., 2004). 

O mecanismo de ação do Docetaxel® é a promoção da polimerização da tubulina e a 

inibição da despolimerização dos microtúbulos, resultando na inibição da progressão 

das células através do ciclo celular, outro mecanismo adicional de ação do Docetaxel® 

pode ser a alteração da expressão e a fosforilação de membros da família de proteínas 

bcl-2 (Kraus et al., 2003). Outros quimioterápicos como a abiraterona, o orteronel, 

galeterona, enzalutamida, ARN-509 entre outros, com inúmero mecanismos de ação, 

surgem como fármacos emergentes abrindo novos horizontes para um adequado 

tratamento do CaP (Chung et al., 2013).  

A imunoterapia é uma abordagem terapêutica nova e importante para o 

combate ao câncer. O sistema imunológico quando ativado, tem a capacidade de 

reconhecer e destruir células tumorais pela ativação de pontos de verificação 

imunológicos, essenciais para evitar eventos autoimunes. Uma das principais vias de 

inibição é feita pela proteína PD-1, cuja ativação é explorada para vários tipos de 

tumores (Kyi e Postow, 2014). No CaP há evidências de resultados clínicos 

significativos para bloqueio de PD-1 em homens com mCRPC, demonstrando uma 

redução significativa de valores de PSA nestes pacientes (Graff et al., 2016). Outra 

ferramenta válida para o tratamento do CaP localizado é a cirurgia (Stanford et al., 

2000), especialmente para os tumores confinados à próstata.  

A prostatectomia radical é uma técnica cirúrgica que envolve a remoção de 

todo o tecido prostático e dos gânglios linfáticos regionais, em situações que a 

linfadenectomia está indicada (Fu et al., 2011).  A radioterapia também pode ser 

aplicada na doença localizada, existindo duas modalidades, a irradiação por fonte 

externa e a braquiterapia (Yamada et al., 2014). A primeira apresenta-se como a mais 

convencional e aparece como uma alternativa à prostatectomia radical, com 

resultados comparáveis em termos de sobrevida (Siepe et al., 2018). A segunda, a 
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braquiterapia ou implante radioativo, consiste na colocação transperineal de pequenos 

implantes radioativos intraprostáticos, guiada por ecografia. Estes implantes podem 

ser permanentes ou temporários. A técnica é segura e eficiente, permitindo a 

administração de maiores doses de radiação com menor morbidade (Jacobsen et al., 

2018). A combinação da radioterapia com bloqueio androgênico permite melhorar os 

resultados obtidos em casos de doentes de CaP de alto risco (Luo et al., 2017). 

 

1.6. Progressão do CaP e formação de metástases 

Os eventos precoces relacionados ao início do CaP não foram ainda bem 

esclarecidos, embora algumas evidências apontem que o estroma da próstata, 

através de múltiplos eventos celulares e moleculares tenha um papel potencial na 

homeostase das células epiteliais no início e progressão do CaP (Niu e Xia, 2009; 

Josson et al., 2010; Packer e Maitland, 2016).  

No CaP, existe uma evidente característica em comum a outras doenças com 

pré-malignidade. Há uma ruptura da camada de células epiteliais, seguida de uma 

diminuição da população celular epitelial basal (Grisanzio e Signoretti, 2008). As 

células da camada basal alteram  componentes do  estroma  adjacente  para  formar  

um  ambiente  que  possibilite e suporte a progressão  tumoral, sendo esta modificação 

conhecida como estroma reativo (Júnior et al., 2015). O estroma reativo é fundamental 

para o crescimento de células pré-malignas, levando a uma condição tumoral através 

de sinalização heterotípica (Olumi et al., 1999; Lang et al., 2000; Cunha et al., 2003; 

Dawson et al., 2004; Berry et al., 2008). Estudos que buscam responder qual fenótipo 

celular dá origem ao tumor do CaP apontam evidências histológicas de que as 

características mais prováveis  devam ser de um fenótipo epitelial luminal (Wang et 

al., 2009; Strand e Goldstein, 2015; Park et al., 2016). Esta hipótese vem sendo cada 

vez mais investigada. No entanto, uma origem tumoral em células basais fornece uma 

alternativa mais aceita no estudo do CaP (Stoyanova et al., 2013; Strand e Goldstein, 

2015; Park et al., 2016). 

A maioria dos tumores apresentam um tecido heterogêneo e estabelecido por 

um programa de diferenciação disfuncional baseado em uma hierarquia celular, não 

sendo diferente no CaP (Pierce e Speers, 1988; Hong et al., 2008). Assim como em 

outros tipos de câncer, duas hipóteses podem explicar a heterogeneidade celular 
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evidente no CaP. A primeira é de que,  provavelmente o CaP surge de múltiplas 

mudanças genéticas e epigenéticas em uma única célula. A outra possibilidade é a 

existência de uma célula tronco progenitora cancerígena que origina uma 

diferenciação programada desregulada na formação do tumor (Packer e Maitland, 

2016).  

A evidência de uma etiologia inflamatória para o CaP tem sido proposta por 

muitos anos (Eckersley-Maslin et al., 2014; Gendrel et al., 2014), relacionada ao 

desenvolvimento de inflamação devido a uma infecção na glândula prostática (sendo 

a prostatite a mais comum enfermidade da próstata). Há indicações de que processos 

inflamatórios da glândula prostática tem a capacidade de estimular a infiltração de 

células imunes, podendo ser a origem de infiltrados inflamatórios na próstata e 

infecção por vírus ou agentes bacterianos (Krieger et al., 2000; Elkahwaji et al., 2007). 

Alguns estudos observaram elevada concentração de interleucina 6 (IL-6 citocina pró-

inflamatória) no soro de pacientes com CaP (Adler et al., 1999; Nakashima et al., 

2000), bem como do fator nuclear kappa B (NF-kB, nuclear factor kappa B) e do 

receptor interferon gama 1 (IFNGR1, interferon-gamma receptor-1), que atuam na 

regulação da resposta imune à infecção e também como marcadores de vários 

processos inflamatórios (Birnie et al., 2008). Há também indícios de que o estado pré-

maligno conhecido como neoplasia intraepitelial da próstata (PIN, prostatic 

intraepithelial neoplasia) é precedida por uma condição de atrofia inflamatória da 

próstata (PIA, prostate inflammatory atrophy), onde células epiteliais prostáticas 

mostram uma maior proliferação nesta condição (Sfanos e De Marzo, 2012). 

A PIN é considerada como um  importante fator de risco para o câncer de 

próstata. Em estudo através de amostras de biópsias da próstata (Partin, 2002; 

Epstein e Herawi, 2006), confirmou-se de forma conclusiva a PIN como fase pré-

invasiva do CaP em dois modelos experimentais distintos (Garabedian et al., 1998; 

Kasper et al., 1998). A descoberta do perfil histológico conhecido como PIN é 

caracterizado por alterações citológicas muito semelhantes ao de células tumorais  

(McNeal e Bostwick, 1986; Qian et al., 1997).  

O surgimento de hiperplasia epitelial luminal, a redução nas células basais, o 

aumento dos núcleos e nucléolos, a hipercromasia citoplasmática e atipia nuclear, 

implicam em perfis histológicos característicos da PIN. Além dessas característica, as 

lesões de PIN de alto grau exibem elevada expressão de marcadores de proliferação 

celular (Bostwick, 1989; Shappell et al., 2004). No entanto, a PIN mantém uma 
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camada célular basal intacta ou pouco fragmentada, ao contrário do câncer, que não 

possui uma camada de células basais (Bostwick e Brawer, 1987) . A importância 

clínica de reconhecer a PIN como um fator pré-malígno do CaP, baseia-se na sua 

forte associação com o carcinoma prostático, onde mais de 85% dos casos de CaP 

tem uma relação com PIN (Figura 4) (McNeal e Bostwick, 1986; Qian et al., 1997; 

Brawer, 2005).  

 

 

O CaP latente é definido como uma doença que não é detectada por 

diagnóstico clinico, sendo encontrado em amostras de biópsias de pacientes. Quando 

os sintomas e sinais clínicos suscitam suspeita de malignidade prostática, o termo 

carcinoma clínico da próstata é utlizado (Liavåg et al., 1972). A importância biológica 

dos tumores latentes da próstata como fase precoce do câncer tipo clínico tem sido 

controversa. No entanto, a caracterização do câncer latente pode ser importante para 

investigar as diferenças entre câncer de próstata latente e clínico e futuras estratégias 

terapêuticas (Yatani et al., 1989).  

O principal problema decorrente do CaP é a sua propensão para a formação 

de metástases. As metástases no CaP, como em outros tumores sólidos, envolvem 

um complexo conjunto de mecanismos e interações moleculares, e de várias etapas, 

das quais podemos citar a angiogênese, a migração local, a invasão, a intravasão, 

circulação e extravasamento de células tumorais, angiogênese e a colonização de 

células tumorais em um local secundário  (Arya et al., 2006; Mol et al., 2007; Clarke et 

al., 2009).  

Figura 4. Estágio da progressão do câncer de próstata humano até a formação de metástases. A PIN 
(neoplasia intraepitelial da próstata) é uma lesão não-invasiva da próstata que apresenta anormalidades 
genéticas, perda de controle das funções celulares e características fenotípicas do câncer invasivo. Confirmou-se 
como fase pré-invasiva do CaP, passando para a fase tumoral latente da próstata como fase precoce do câncer. 
Quando os sintomas e sinais clínicos suscitam, suspeita-se de malignidade prostática e o termo adenocarcinoma 
clínico da próstata é utilizado. Finalmente as metástases (Adaptado de Abate-Shen e Shen, 2000). 
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Na glândula prostática normal, as células epiteliais têm capacidade migratória 

restrita, devido as células que se encontram dentro do lúmen se ligarem à membrana 

basal, formando uma camada celular epitelial bem organizada (Figura 5) (Mol et al., 

2007). 

 

 

1.7. O Estudo do CaP utilizando cultura de células e a linhagem PC3 

O estudo de culturas celulares in vitro possui como vantagem estudar o 

comportamento das células em condições controladas de replicação, uniformidade da 

amostra, exposição a fármacos em concentrações definidas e redução no número de 

animais utilizados em experimentos. Uma limitação para esse estudo é recriar in vitro 

o ambiente parácrino e endócrino encontrado in vivo (Sampson et al., 2013). As 

culturas celulares in vitro são amplamente utilizadas nas pesquisas sobre o CaP e 

para análise de transcriptoma e proteômica, sendo uma vantagem a reprodução 

rápida das células para os mais diversos tipos de pesquisas e análises (Myung e 

Sadar, 2012).  

A técnica possibilita o estudo de mecanismos moleculares da célula e permite 

importantes avanços científicos na área da pesquisa médica. As linhagens celulares 

do CaP humano representam um modelo didático de estudos para as terapias 

hormonais, já que essas células são derivadas de foco metastático (Peehl, 2005; 

Kumar et al., 2008). Recentemente, algumas ferramentas foram introduzidas no 

estudo in vitro para a otimização e avanços na proximidade dos estudos in vivo. Como 

Figura 5. Fases da progressão do carcinoma de próstata até a formação de metástases. No CaP a 
progressão tumoral envolve um complexo conjunto de mecanismos e interações moleculares, onde as 
células passam pelo processo de transição epitélio mesenquimal (EMT), que envolve várias etapas, das 
quais podemos citar a angiogênese, a migração local, a invasão, a intravasão, circulação e 
extravasamento de células tumorais, até atingir a colonização de células tumorais em uma região 
secundária (Adaptado de Kalluri R., 2009). 
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exemplo, a técnica de cultura celular em três dimensões (3D) e a técnica de co-cultura 

de células epiteliais tumorais com células estromais (Sampson et al., 2013).  

A linhagem de células PC3 modelo deste estudo foi estabelecida em 1979, a 

partir de metástases óssea de grau IV de CaP em homem branco de 62 anos. Os 

primeiros dados destas células mostravam que elas não respondiam aos andrógenos, 

glicocorticoides ou fatores de crescimento de fibroblastos (Kaighn et al., 1979; Seim 

et al., 2017). Assim, as células PC3 são independentes de andrógeno, expressam 

baixos níveis da enzima 5-alfa redutase e da enzima fosfatase ácida e não expressam 

PSA (Alimirah et al., 2006; Li et al., 2013). Além disso, a análise cariotípica mostrou 

que as células PC3 são quase triploides, apresentando 62 cromossomos. 

Morfologicamente, um estudo utilizando microscopia eletrônica revelou que essas 

células apresentam características de adenocarcinoma pouco diferenciado Essas 

células têm características comuns às células neoplásicas de origem epitelial, núcleos 

anormais e nucléolo, muitas mitocôndrias, corpos lipoides, podendo ser 

multinucleadas (Kaighn et al., 1979). Na expansão da linhagem PC3, o crescimento 

se dá em monocamada, onde é possível observar aspecto granular, e apresentam um 

fenótipo alongado e fibroblastóide. 

 

1.8. Influência do Microambiente Tumoral na progressão do CaP 

Muitos estudos têm considerado o genótipo e o fenótipo das células tumorais 

como determinantes para o crescimento tumoral e a para a formação de metástases. 

Entretanto, também tem sido sugerido que a interação do tumor com o microambiente 

tumoral tem um papel decisivo no controle do crescimento local do tumor, com a 

invasão e na formação de metástases em regiões distantes do tumor primário 

(Chambers et al., 2002; Chung et al., 2005). Alterações genéticas nas células de CaP, 

isoladamente, não são suficientes para conferir a capacidade metastática, sem que 

haja um microambiente tumoral favorável. São necessárias interações entre fatores 

genéticos, moleculares e o microambiente (Park et al., 2000; Martin et al., 2016).  

O microambiente tumoral é composto de células imunes e inflamatórias, 

condições de hipóxia, estroma e componentes extracelulares, incluindo a matriz 

extracelular (MEC), bem como fatores solúveis que desempenham um papel 

importante na facilitação da progressão do câncer e das metástases (Brabletz et al., 
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2001). O microambiente tumoral tem um papel chave na progressão da doença, 

passando por um remodelamento invasivo e modificações através de funções físicas, 

bioquímicas de células do estroma, somado a um pH desbalanceado, estresse 

oxidativo, rigidez da matriz extracelular, metabolismo e fatores inflamatórios (Meseure 

et al., 2014; Gkretsi et al., 2015). Simultaneamente a estes eventos, células 

cancerígenas desenvolvem estratégias adaptativas para ajustar seu fenótipo a 

padrões ambientais e condições desfavoráveis (Meseure et al., 2014). Em seguida, 

subpopulações heterogêneas de células cancerígenas adquirem novas propriedades 

que associam plasticidade, reprogramação metabólica, invasão, imunossupressão e 

resistência terapêutica (Bissell e LaBarge, 2005; Meseure et al., 2014; Wu et al., 

2015). 

Após a iniciação do câncer, células tumorais autônomas com capacidade 

proliferativas, suscetíveis a alterações genéticas e epigenéticas, não sobrevivem 

isoladamente (Elshamy e Duhé, 2013). No ambiente tumoral, estas células sofrem 

estímulos bioquímicos e biofísicos provenientes de um microambiente mais adaptado, 

passando a recrutar vários tipos de células não tumorais em sua vizinhança (Fulda, 

2010). 

A modulação deste complexo nicho de células do estroma, na passagem de 

um tecido tumoral hipóxico para um microambiente tumoral favorável, tem um papel 

fundamental na sobrevivência e disseminação bem sucedida de células malignas 

(Muz et al., 2015). Os mecanismos envolvidos na associação entre células tumorais  

heterotípicas e células estromais compreendem interações célula-célula, secreção de 

exossomos, componentes da MEC, fatores de crescimento, moléculas de sinalização 

e mediadores inflamatórios (Hanahan e Coussens, 2012).  

A prevenção da progressão do CaP, requer uma compreensão mais profunda 

da interação entre tumor e estroma. O microambiente tumoral é um fator fundamental 

e não coadjuvante no desenvolvimento da doença (Chung et al., 2005). Além disto, 

existem evidências de que há uma interação do microambiente tumoral com a 

plasticidade epitelial, a qual é modulada na progressão da doença, inclusive no CaP 

(Tse e Kalluri, 2007; Liu et al., 2009; Navin et al., 2011; Turajlic et al., 2012). 
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1.9. EMT, EMT parcial e a MET  

A transição epitélio mesenquimal (EMT, epithelial mesenchymal transition) é 

um processo biológico que permite que uma célula epitelial polarizada, que 

normalmente interage com a membrana basal através de sua superfície basal, sofra 

múltiplas alterações bioquímicas que lhe permitam assumir um fenótipo celular 

mesenquimal, que inclui maior capacidade migratória. invasividade, elevada 

resistência à apoptose e aumento da produção de componentes da MEC (Kalluri e 

Weinberg, 2009a; Lindsey e Langhans, 2014). A EMT reforça a ideia de que o 

programa não apresenta uma única direção epitelial/ mesenquimal, mas é um 

processo dinâmico, que envolve múltiplas etapas na progressão celular (Thiery et al., 

2009a), sendo atualmente melhor definida como plasticidade epitelial-mesenquimal 

considerando este aspecto dinâmico do processo (Bhatia et al., 2017). Células 

epiteliais e mesenquimais diferem em várias características funcionais e fenotípicas. 

As células epiteliais formam camadas de células que estão intimamente ligadas por 

estruturas de membrana especializadas, como junções oclusivas, junções adesivas, 

desmossomas e junções comunicantes (Figura 6) (Thiery e Sleeman, 2006).  

Figura 6. Representação esquemática da plasticidade epitelial. O remodelamento do citoesqueleto 
durante a EMT tem como consequência alterações da morfologia celular, da polaridade ápico-basal da 
célula epitelial. As células perdem características epiteliais e ganham características mesenquimais. 
Desta forma, os feixes de ACTINA do citoesqueleto perdem a distribuição que favorecem a adesão 
celular, assumindo uma conformação de fibras de estresse de ACTINA contráteis.  Além da morfologia, 
as células alteram outras funções celulares, adquirindo semelhança morfológica a fibroblastos, 
conferindo alta mobilidade e capacidade migratória (Adaptado de Eva A, et al., 2008). 
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Estudos têm mostrado que a diminuição na expressão de E-CADERINA é uma 

das principais características em diversos modelos de indução da EMT (Qiao et al., 

2011; Huang et al., 2015). Além disto, o aumento na expressão de marcadores 

mesenquimais como N-CADERINA, VIMENTINA, FIBRONECTINA, tem sido 

observado durante a indução da EMT em modelos tumorais (Yang et al., 2004; 

Montanari et al., 2017). 

A VIMENTINA é um filamento intermediário que está presente no interior das 

células mesenquimais de vários tipos teciduais. Normalmente não é expressa em 

células epiteliais, e sim em fibroblastos, linfócitos, células do endotélio e células 

intersticiais. É responsável por manter a integridade das células e tecidos (Coulombe 

& Wong, 2004). A alta expressão de VIMENTINA tem sido descrita como um marcador 

relacionado com a invasão e prognóstico desfavorável em vários tipos de câncer, 

como o de mama e de próstata (Satelli & Li, 2011; Lehtinen et al., 2013). Além disso, 

a VIMENTINA está diretamente envolvida na malignidade de células cancerígenas, 

agindo na arquitetura e organização do citoesqueleto (Liu et al., 2015). 

O remodelamento do citoesqueleto durante a EMT, tem como consequência 

a alteração da polaridade apico-basal da célula epitelial. Desta forma, os feixes de 

ACTINA perdem a distribuição que favorecem a adesão celular e que proporciona 

resistência ao tecido epitelial (Yilmaz & Christofori, 2009). Durante estas modificações, 

estas fibras assumem uma conformação de fibras de estresse de ACTINA contráteis, 

alterando a morfologia e funções celulares, as quais tem semelhança morfológica a 

um fibroblasto, conferindo alta mobilidade e capacidade migratória (Haynes et al., 

2011). A reorganização dinâmica do citoesqueleto de ACTINA é um pré-requisito para 

a morfologia, migração e invasão de células tumorais. A rede de microtúbulos 

corresponde ao componente do citoesqueleto que fornece a força motriz durante a 

migração celular. Os filamentos intermediários também são significativamente 

reorganizados, passando de redes ricas em CITOQUERATINA para ricas em 

VIMENTINA durante o processo EMT, acompanhado de uma capacidade de 

mobilidade celular bastante aprimorada (SUN et al., 2015; Cai et al., 2016). 

Especificamente, células metastáticas prematuras do CaP apresentam alterações na 

expressão de diferentes moléculas biomarcadoras, levando a uma diminuição na 

expressão de E-CADERINA, CLAUDINAS e OCLUDINAS, associada à perda da 

adesão celular (Jin et al., 2011; Lamouille et al., 2014). Os complexos de E-

CADERINA e β-CATENINA têm funções fundamentais na manutenção de adesão 
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célula-célula e comunicação celular, mantendo a estrutura e funcionalidade do tecido 

epitelial, sendo a perda destas características umas das etapas iniciais para formação 

de um tumor primário (Takeichi, 1991; van Roy e Berx, 2008; Guarino, 2010). Ao 

mesmo tempo, no CaP há aumento da expressão de biomarcadores mesenquimais, 

como N-CADERINA e VIMENTINA, relacionados à progressão tumoral, que 

aumentam o potencial de mobilidade e invasividade celular (Figura 7) (Zhao et al., 

2008) e estão relacionados a um prognóstico desfavorável em pacientes com a 

doença (Tran et al., 1999; Gravdal et al., 2007; Jin et al., 2011). 

 

 

Ao mesmo tempo, ocorre aumento da expressão de repressores da 

transcrição da E-CADERINA, incluindo as proteínas SNAIL, SLUG, TWIST1, ZEB1 e 

ZEB2, levando à aquisição de um fenótipo mesenquimal, de maior mobilidade celular 

(Grant e Kyprianou, 2013). A expressão destes fatores transcricionais, por sua vez, 

podem ser influenciados e regulados por microRNAs em distintas vias de sinalização 

(Lamouille et al., 2013).  

A EMT é caracterizada pela desorganização da matriz extracelular, perda de 

fenótipo epitelial como polaridade celular, adesão célula-célula, bem como a aquisição 

de fenótipo com característica mesenquimal (Nakaya et al., 2008; Acloque et al., 

2009), como aquisição de alta capacidade de migração, invasão, função 

Figura 7. Marcadores de plasticidade epitelial-mesenquimal. Durante a transição entre o fenótipo epitelial 
para o epitelial, ocorre diminuição expressão de moléculas biomarcadoras de características epiteliais como 
E-CADERINAS e β-CATENINAS, as quais têm funções fundamentais na manutenção da adesão célula-
célula e na comunicação celular, com aumento na expressão de biomarcadores mesenquimais, como N-
CADERINAS e VIMENTINA, relacionados à progressão tumoral, aumentando o potencial de mobilidade e 
invasividade celulares de função antiapopitótica (Adaptado de Jakobsen, 2016). 
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antiapoptótica, fazendo  com que o programa EMT seja especializado nas etapas da 

progressão do câncer (Xue et al., 2003). Ocorrem mudanças complexas no fenótipo 

celular e consequentemente alterações na reorganização tecidual, sendo um 

facilitador na progressão e estabelecimento do tumor (Schock & Perrimon, 

2002;Ackland et al., 2003; Radisky, 2005). 

Três distintos tipos de programa de EMT têm sido descritos  (Smith & 

Bhowmick, 2016).  O tipo I é o processo envolvido na implantação, desenvolvimento 

de órgãos e na embriogênese (Yang & Weinberg, 2008; Smith & Bhowmick, 2016). O 

tipo II, associado ao reparo, cicatrização e regeneração tecidual  (Maitland e Collins, 

2008; Sfanos e De Marzo, 2012). O tipo III pode ocorrer em células epiteliais tumorais, 

as quais apresentam alterações genéticas e/ou epigenéticas, através de modificações 

no DNA e nas histonas. Células envolvidas neste tipo podem invadir e metastizar para 

sítios distantes através da circulação sanguínea (Kalluri e Weinberg, 2009a). A EMT 

tem capacidade de reprogramar a fisiopatologia celular, através de diversas vias de 

sinalização, que levam à expressão aberrante de uma diversidade de proteínas. 

Algumas células apresentam ao mesmo tempo um fenótipo tanto epitelial quanto 

mesenquimal, demonstrando um estado intermediário denominado de EMT parcial ou 

intermediário (Figura 8) (Jolly et al., 2015; Nieto et al., 2016a; Jakobsen et al., 2016).  

 

 

Figura 8. Transição epitelial mesenquimal intermediária ou parcial. Representação esquemática da 

situação em que algumas células apresentam ao mesmo tempo um fenótipo tanto epitelial quanto 

mesenquimal, demonstrando um estado intermediário denominado de “EMT parcial” (Adaptado de Kalluri 

R., 2009). 
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O desenvolvimento das metástases por meio de um fenótipo de EMT parcial 

parece oferecer maiores vantagens às células tumorais, em comparação com um 

fenótipo totalmente diferenciado (Lu et al., 2013; Jolly et al., 2015). Esta capacidade 

de flexibilidade na transição entre os estados epiteliais e mesenquimais, é 

denominada de plasticidade epitelial (Jolly et al., 2016). A formação do sítio tumoral 

secundário durante a progressão metastática, e em consequência o estabelecimento 

das metástases, está diretamente relacionado a esta plasticidade (Yao et al., 2011; 

Kim et al., 2016b).  

Sob este ponto de vista, dependendo do contexto, células que sofrem EMT 

podem também sofrer o processo inverso, denominado de transição mesenquimal-

epitelial (MET, mesenchymal to epithelial transition) (Gurzu et al., 2015; Forte et al., 

2017; Ceausu et al., 2018). A EMT e seu processo inverso MET, são programas 

essenciais durante o desenvolvimento embrionário e na regulação de células-tronco. 

No entanto, esses processos também são ativados em contextos patológicos e na 

progressão de diversos tipos de  câncer e também no CaP (Banyard et al., 2013; 

Lamouille et al., 2013; Ashaie e Chowdhury, 2016). 

Os programas EMT e MET utilizam-se de diversas vias de sinalização que 

contribuem na iniciação e progressão destes programas de transição, através da 

regulação nos níveis transcricionais, pós-transcricionais, na regulação da tradução e 

pós-tradução (Xia e Hui, 2012; Zhang e Ma, 2012). 

 

1.9.1. Relação da EMT com resistência ao tratamento antiandrogênico 

Em condições não tumorais, a próstata, requer para seu desenvolvimento 

concentrações basais de androgênio, seja por sua ação na morfogênese, na 

diferenciação, na proliferação celular, bem como sobre as secreções da glândula 

prostática e na manutenção estrutural da próstata (Nelson et al., 2003; Schrecengost 

e Knudsen, 2013).  

Da mesma forma, no desenvolvimento e na progressão do CaP, células 

tumorais do CaP são dependentes do receptor de andrógeno (AR, androgen receptor) 

(Saraon et al., 2011). A ablação de androgênios no tratamento do CaP ocorre por meio 

de castração química, administração de antiandrogênicos ou por remoção cirúrgica 
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dos testículos, que são os principais produtores de androgênios. Estes procedimentos 

terapêuticos mostram-se eficazes na destruição de fatores andrógeno-dependentes 

nas células envolvidas no CaP (Saraon et al., 2011; Schrecengost e Knudsen, 2013). 

No entanto, a curto prazo, esta contínua ablação de androgênio resulta na seleção de 

subpopulações celulares que podem sobreviver na ausência de androgênio, levando 

ao surgimento do CaP independente de androgênio e resistência à castração (Sadar 

et al., 1999; Saraon et al., 2011; Schrecengost e Knudsen, 2013). A evolução dessas 

células independentes de androgênio podem resultar em aumento da angiogênese, 

facilitando a formação de metástases e migração de células tumorais  para regiões 

distantes, principalmente ossos e linfonodos (Saraon et al., 2011). 

A resistência à castração androgênica pode estar relacionada à EMT (Sun et 

al., 2012), sendo, um processo biológico crítico para as células tumorais malignas de 

origem epitelial. A aquisição de um fenótipo mesenquimal faz com que estas células 

deixem o epitélio, invadam a área do estroma e possam se disseminar para órgãos 

distantes (Perl et al., 1998; Cano et al., 2000; Zhou et al., 2004). Modelos 

experimentais de câncer na próstata em camundongos mostraram que após a 

castração, os níveis da expressão de marcadores epiteliais são diminuídos, enquanto 

a expressão de marcadores mesenquimais aumentam, sugerindo que a privação de 

androgênio resulta em EMT (Sun et al., 2012). Semelhantes resultados também foram 

observados em amostras de pacientes humanos submetidos à terapia de privação de 

androgênios, em que também foi observada a ocorrência da EMT (Sun et al., 2012; 

Nouri et al., 2014).  

O fator de transcrição ZEB1 está envolvido em eventos fisiológicos e 

patológicos relacionados principalmente à migração celular e EMT. Atua como 

intermediário na via de sinalização de AR (Anose e Sanders, 2011; Sun et al., 2012). 

Outros estudos mostram evidências de que há uma relação no aumento na expressão 

de ZEB1 assim como do fator de crescimento semelhante a insulina-1 (IGF-I, Insulin 

Growth Factor 1) responsável pela superexpressão de ZEB1 no mCRPC (Graham et 

al., 2008). TWIST outro fator de transcrição, que é altamente expresso no CaP. Sua 

expressão está fortemente associada ao escore de Gleason. O bloqueio da expressão 

de TWIST aumenta o nível de marcadores epiteliais e diminui a capacidade de invasão 

e migração no mCRPC (Kwok et al., 2005; Qin et al., 2012). Além disso, SLUG outro 

fator de transcrição modulador da EMT, é regulado por androgênio e coopera com o 

AR para promover o desenvolvimento do mCRPC (Wu et al., 2012). Da mesma forma, 
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observa-se importante aumento na expressão de N-CADERINA em tumores primários 

e metastáticos de amostras de pacientes com mCRPC (Tanaka et al., 2010; Araki et 

al., 2011). O anticorpo específico para N-CADERINA pode suprimir o processo de 

EMT, diminuir o crescimento tumoral, invasão e migração, e bloquear a progressão 

para a resistência à castração através da redução da atividade da expressão de AKT 

e IL-8 (Armstrong et al., 2011).  

A EMT e seus biomarcadores contribuem também para a aquisição da 

resistência à medicamentos no CaP (Nauseef e Henry, 2011). Portanto, estratégias 

terapêuticas que pretendem intervir no processo EMT ou para reverter os fenótipos 

EMT podem se tornar alternativas eficientes no futuro. 

Além disso, outros mecanismos moleculares têm influência na sinalização do 

AR em condições de remoção de androgênio, incluindo a amplificação do gene 

codificador do AR, mutações no gene do AR, mudanças no equilíbrio de cofatores de 

AR, aumento nos precursores esteroidogênicos e ativação de vias de sinalização 

independentes, através de proteínas Akt-PKB (protein kinase B) e MAPK (mitogen 

activated protein kinases). Estas vias se intercruzam com a via do AR, ativando a 

mesma e contribuindo para sobrevivência e crescimento de células independentes de 

androgênio no CaP (Wen et al., 2000; Bhuiyan et al., 2006). 

 

1.9.2. Fatores moduladores e reprogramação celular na EMT 

Estudos mais recentes revelaram que existem vias intrínsecas de sinalização 

determinantes da EMT durante a iniciação e progressão do câncer (Thiery & Sleeman, 

2006; De Craene & Berx, 2013). A reprogramação celular associada à EMT não só 

sugere que mudanças fundamentais podem ocorrer em várias vias de sinalização, 

responsáveis por característica funcionais e fenotípicas, mas também que existe uma 

interação íntima entre elas. Quando alterações nas estruturas que mantêm o  

equilíbrio epitelial são desencadeadas, ocorrem modificações em vários níveis de 

regulação destas vias, incluindo a maquinaria transcricional e de tradução, a 

expressão de RNAs não codificantes, o splicing alternativo e a estabilidade proteica 

(De Craene & Berx, 2013).  

Dentre os fatores de transcrição envolvidos na EMT e progressão do câncer, 

relacionados a regulação transcricional podemos citar as proteínas: SNAIL1, SLUG, 

ZEB1, ZEB2, TWIST1 (Becker et al., 2007; Alves et al., 2009; Sánchez-Tilló et al., 
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2012), os fatores E47 e SNAIL2   (Castro Alves et al., 2007; Patel e Chaudhary, 2012), 

ainda os fatores de transcrição associados a EMT tais como,  KLF8 (Sánchez-Tilló et 

al., 2012), FOX (Watanabe et al., 2011), SIX1 (Iwanaga et al., 2012) e complementos 

associados e acessórios a maquinaria epigenética, como as histonas desacetilases 

HDAC1, HDAC2 e HDAC3 (Barneda-Zahonero e Parra, 2012), entre outros. 

Dentre os fatores relacionados ao splicing alternativo e regulação pós-

trancricional  relacionadas à EMT, incluem-se as famílias das proteínas reguladoras 

de splicing epitelial  1 e 2 (ESRP1 e ESPR2, Epithelial splicing regulatory protein) 

(Warzecha et al., 2010), família de proteínas ricas em serina / arginina (SRs, 

serine/arginine-rich protein family) (David e Manley, 2010a) e as ribonucleoproteínas 

heterogéneas (hnRNPs, Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins) (Chaudhury et 

al., 2010). A expressão desregulada desses fatores pode resultar em um splicing 

alternativo aberrante, com envolvimento no câncer e outras doenças (Zhang & 

Manley, 2013; Shkreta et al., 2013; Luz et al., 2016). A reprogramação do fenótipo 

celular na dinâmica do programa da EMT é dependente destes e de diversos outros 

fatores (De Craene & Berx, 2013). 

A expressão endógena dos fatores de transcrição da EMT é observada em 

vários tecidos. No entanto, não necessariamente relacionada ao fenótipo de células 

tumorais (Mani et al., 2007). Portanto, suas reais funções são mais amplas do que o 

nome “fatores de transcrição da EMT” sugere. Uma compreensão completa dos 

fatores de transcrição e de suas funcionalidades moleculares pode aumentar o nosso 

conhecimento da contribuição específica no contexto do câncer. Na verdade, fatores 

de transcrição da EMT estão envolvidos não somente na migração e invasão de 

células tumorais, mas também na supressão gênica, senescência, apoptose inibição 

da progressão do ciclo celular e na resistência à radioterapia e quimioterapia 

(Mejlvang et al., 2007; Ansieau et al., 2008; Nieto, 2011). 

Além disso, mecanismos de regulação da atividade dos fatores de transcrição 

envolvidos na EMT, são resultantes de alterações no microambiente celular (Su et al., 

2016; Shintani et al., 2016; Yang, Xie et al., 2016), da exposição aos diversos fatores 

de crescimento e sinalização dos mesmos tais como, TGF-β, EGF, PDGF, FGF e 

também pela ativação de importantes vias de sinalização como Wnt, Notch, ERK-

MAPK, PI3K (Gao et al., 2016; Moustakas e Heldin, 2016a). 
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1.9.3. Alterações moleculares e papel fisiopatológico de fatores de 

crescimento e do TGF-β no programa de EMT 

Alterações moleculares que ocorrem durante o programa de EMT e que 

modificam a expressão, distribuição e função celulares, são influenciadas por diversos 

fatores, tais como o fator de crescimento transformante β (TGF-β, Transforming 

Growth Factor-β)  e o fator de Crescimento Epidérmico (EGF, Epidemal Growth 

Factor), fatores de transcrição, tais como SNAIL e SMAD, moléculas envolvidas na 

adesão intercelular CADERINAS e CATENINAS, moduladores da adesão celular e da 

lâmina basal (INTEGRINAS), moléculas do citoesqueleto (Rho GTpases) e por 

proteases extracelulares (metaloproteinases da Matriz) (Moses, 1992; Holting et al., 

1994; Lee et al., 1999a). 

O TGF-β é uma citocina com efeitos pleiotrópicos (múltiplos efeitos), sendo 

secretado por fibroblastos e células epiteliais (Lømo et al. 1995; Nickel, ten Dijke, e 

Mueller 2018). As três isoformas do fator de crescimento transformante β (TGF-β1, 2 

e 3) são reguladores potentes do crescimento, diferenciação e deposição de matriz 

extracelular. O TGF-β1 é localizado em camadas celulares diferenciadas, enquanto o 

TGF-β2 apresenta fraca expressão quando comparado no mesmo tipo celular. Já o 

TGF-β3 está presente em camadas suprabasais em epitélios normais ou pavimentoso 

queratinizado.(Gold et al., 2000). No epitélio, o TGF-β inibe a proliferação (Vaughan 

et al., 2000), migração e invasão celulares (Imamura et al., 2012), promove apoptose 

em células epiteliais (Tian et al., 2011; Imamura et al., 2012) e diferenciação celular  

(Massagué, 2008; Fuxe e Karlsson, 2012). No entanto, em células mesenquimais, o 

TGF-β induz a proliferação celular em estágios avançados da progressão tumoral  

(Nakamura et al., 1992; Massagué, 2008; Taylor et al., 2010; Mamuya e Duncan, 

2012). Desta forma, o TGF- β desempenha papéis antagônicos na progressão tumoral 

(Massagué, 2008; Akhurst e Hata, 2012; Saitoh et al., 2016).  

Adicionalmente, o TGF-β atua na síntese da matriz extracelular (MEC) 

(Nakamura et al., 1992), influencia na expressão de INTEGRINAS (Mamuya & 

Duncan, 2012) e também como modulador da resposta imune (de Visser & Kast, 

1999). Neste contexto, o TGF-β apresenta-se como um importante regulador da 

EMT/MET (Tan et al., 2015; Qi et al., 2017), por meio da regulação da expressão de 

importantes fatores de transcrição, como SLUG , SNAIL, TWIST e ZEB os quais estão 

envolvidos na diminuição da expressão de genes epiteliais e aumento na expressão 



21 
 

de genes mesenquimais (Jiang et al., 2015). No entanto, os efeitos do TGF-β podem 

ser diversos, e vão depender do contexto da célula tumoral e do estágio do 

desenvolvimento (Miyazono, 2009; Saitoh et al., 2016). 

 Embora os fatores de transcrição regulados pela ação do TGF-β atuem por 

diferentes vias de sinalização, em geral o efeito resultante da sua ativação é a 

diminuição na expressão de genes como E-CADERINA e indução na expressão de 

genes mesenquimais, como VIMENTINA e N-CADERINA (Liu et al., 2014; Gao et al., 

2016). 

A regulação da EMT é um processo complexo e que envolve diferentes níveis 

de regulação da expressão gênica, indo além da ativação de fatores de transcrição. 

Deste modo, fatores de regulação epigenéticos também participam do controle e 

progressão da EMT, por meio da regulação do metabolismo de miRNAs, tendo a 

influência de TGF-β (Dong et al., 2013; Guo et al., 2014; Zhou et al., 2016), de fatores 

de remodelação da cromatina e metilação do DNA (Warns et al., 2016). A regulação 

pós e co-transcricional também atuam no controle da EMT, onde o envolvimento do 

splicing alternativo tem sido amplamente estudado nos últimos anos (Warzecha et al., 

2010; Samatov et al., 2013; Ishii et al., 2014; Göttgens et al., 2016; Yang et al., 2016b). 

 

1.10. Splicing Alternativo 

O splicing alternativo (AS, Alternative Splicing) modula vários processos 

moleculares e morfológicos envolvidos na EMT (Biamonti et al., 2012; Yang et al., 

2016a). O Splicing é um mecanismo altamente regulado, sendo um dos eventos 

envolvidos no processamento do pré-mRNA. Consiste na remoção de sequências 

intrônicas e junção de sequências exônicas para formar o mRNA maduro (Stamm et 

al., 2005; Chen & Manley, 2009; Sperling, 2016). No processamento conhecido por 

splicing alternativo, diferentes éxons de um mesmo pré-RNA podem ser utilizados na 

produção de diferentes RNAs maduros, e assim gerar proteínas distintas a partir de 

um único gene, caso essas variações encontrem-se em regiões codificantes (Figura 

9) (Guttmacher & Collins, 2002).  
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Dessa forma, o splicing alternativo pode levar a um grande aumento na 

diversidade de proteínas. Sua ocorrência permite que informações específicas de um 

único gene se modifiquem, dependendo de sinais do ambiente, gerando transcritos 

maduros distintos, conferindo assim uma maior plasticidade à expressão gênica  

(Graveley, 2001; Lareau et al., 2004; Sharp, 2009).O splicing alternativo é um 

mecanismo versátil e poderoso para estabelecer e manter propriedades fundamentais 

de diferentes tipos de células e tecidos (Le et al., 2004; Pan et al., 2004).  

Eventos que ocorrem durante a EMT estão claramente relacionados aos 

fatores de splicing (Warns et al., 2016). Uma variedade de genes associados ao 

câncer, expressam isoformas de splicing alternativo, indicando que a regulação do 

splicing tem uma função importante no início e progressão da doença (Srebrow e 

Kornblihtt, 2006).  

O splicing alternativo do receptor do fator de crescimento de fibroblastos 2 

(FGFR2, fibroblast growth factor receptor 2) por exemplo, um padrão é observado no 

câncer durante a EMT. O splicing alternativo de FGFR2  sofre a troca da isoforma IIIb, 

que é responsável por uma característica epitelial, para a IIIc que é mesenquimal 

Figura 9. Representação esquemática do splicing alternativo. No Splicing alternativo, diferentes éxons de 

um mesmo pré - RNA podem ser utilizados na produção de diferentes RNAs maduros, e assim gerar proteínas 

distintas a partir de um único gene, caso essas variações encontrem - se em regiões codificantes. Sua 

ocorrência permite que informações específicas de um único gene se modifiquem, dependendo de sinais do 

ambiente, gerando transcritos maduros distintos, conferindo assim uma maior plasticidade à expressão gênica 

(Adaptado de Guttmacher AE & Collins FS, 2002). 
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(Katoh e Katoh, 2009; Hong et al., 2013; Ranieri et al., 2015). A inibição de FGFR2-

IIIc ou a inibição de fator de crescimento de fibroblasto tipo 2 (FGF2), o ligante de 

FGFR2-IIIc pode bloquear a EMT e reverter muitas características mesenquimais 

(Ishiwata et al., 2012; Matsuda et al., 2012). 

Assim, o splicing alternativo contribui claramente na promoção da plasticidade 

necessária para o processo EMT e para estabelecer propriedades que caracterizam 

a natureza com mais ou menos agressividade em células neoplásicas (Pradella et al., 

2017).  

 

1.10.1. Regulação do Splicing 

As reações de splicing são realizadas pelo spliceossomo, uma maquinaria 

macromolecular composta por pelo menos cinco pequenas partículas de 

ribonucleoproteínas nucleares (snRNP, small nuclear ribonucleo proteins), U1, U2, 

U4, U5 e U6 e muitas outras proteínas auxiliares (Wahl et al., 2009; Lee e Rio, 2015; 

Sperling, 2016). Os fatores de splicing são proteínas que não são componentes 

fundamentais do spliceossomo e que se ligam ao pré-RNAm, ativando ou reprimindo  

a capacidade do spliceossomo em reconhecer regiões especiais de splicing (Matlin et 

al., 2005; Graveley, 2009). A regulação do splicing depende do reconhecimento das 

regiões de splicing pelo spliceossomo, auxiliados por diversas proteínas e sequências 

reguladoras. A interação destes fatores de splicing com sequências do transcrito 

primário servem como sinalizadores para atuação do spliceossomo, mesmo no 

splicing constitutivo, indicando que a maquinaria nuclear não é dependente somente 

de regiões doadoras ou receptoras das regiões de junção dos éxons e íntrons, mas 

também de marcadores exônicos e intrônicos que determinam a sequência de RNA 

do transcrito maduro (Zheng, 2004; Xin et al., 2017).  

Com o objetivo de estabelecer os limites entre éxons e íntrons e colaborar no 

entendimento do mecanismo de splicing, pesquisas realizadas no início da década de 

1980, investigaram a composição nucleotídica ao longo da sequência gênica  

(Breathnach e Chambon, 1981; Mount, 1982; Shapiro e Senapathy, 1987) . Estas 

pesquisas apresentaram duas sequências consenso: a primeira localizada na junção 

éxon-íntron, caracterizada pela sequência [A|C]AG/GT[A|G]AGT. A segunda 

sequência localiza-se na junção íntron-éxon, caracterizado pela sequência 

[C|T]N[C|T]AG/G, onde “/ ” (barra) representa a região de splicing (Mount et al., 1992; 
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Burset et al., 2000; Faustino e Cooper, 2003). A partir destas pesquisas, constatou-se 

que aproximadamente 99% dos íntrons do genoma humano possuem o par de 

dinucleotídeos GU-AG em seus extremos 5’ e 3’, respectivamente (Figura 10) (Modrek 

e Lee, 2002).  

 

 

O reconhecimento de regiões de splicing do pré-RNAm intrônicas é de 

responsabilidade de proteínas auxiliares, que montam complexos proteicos essenciais 

para o mecanismo de splicing (Stamm et al., 2005; Chen & Manley, 2009; Sperling, 

2016). A modulação de ligações destas proteínas em regiões especificas de controle 

de splicing resultam da ação conjunta entre proteínas auxiliares e outras proteínas 

conhecidas como fatores do splicing (Stamm et al., 2005; Chen & Manley, 2009; 

Sperling, 2016), as quais são  essenciais tanto para o splicing constitutivo quanto para 

o alternativo (Lee & Rio, 2015). 

O splicing alternativo do mRNA apresenta-se como um fator extremamente 

versátil no controle gênico em humanos. Células tumorais utilizam-se desta 

versatilidade para produzir proteínas que promovem o seu crescimento e 

sobrevivência. Muitas isoformas de splicing que surgem por este mecanismo são 

reguladas para serem favoravelmente expressas em tumores (David e Manley, 

2010a). Além disso, existem muitas evidências da ação do splicing na regulação de 

importantes genes envolvidos nas vias de progressão e crescimento tumoral, como 

apoptose, invasão e metástases (Ghigna et al., 2005; Gonçalves et al., 2009; David e 

Manley, 2010a; Luz et al., 2016). 

Elementos em cis apresentam sequências curtas, menores que dez bases, 

que podem estar localizadas em éxons e íntrons e que possuem  capacidade de 

Figura 10. Representação esquemática dos principais nucleotídeos atuantes no evento do splicing. 
A maior parte dos íntrons do genoma humano possuem um par de dinucleotídeos GU-AG em seus 
extremos 5’ e 3’, respectivamente (Adaptada de Faustino e Cooper, 2003). 
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modular o splicing mesmo à distância de até 1kb (Matlin et al., 2005; Stadler et al., 

2006). Essas sequências podem ser agrupadas em quatro classes: ativadores 

intrônicos (ISE - intronic splicing enhancers), silenciadores intrônicos (ISS - intronic 

splicing silencers), ativadores exônicos (ESE - exonic splicing enhances) e 

silenciadores exônicos (ESS - exonic splicing silencers) (Wang & Burge, 2008).   

De outra forma, elementos em trans são proteínas pertencentes às diversas 

famílias com domínios de interação proteica, através dos quais se associam ao 

spliceossomo. Estas proteínas incluem as da Família serina arginina (SR), que em 

geral interagem com ativadores exônicos, inclusive em éxons constitutivos (Rauch et 

al., 2014; Romero-Barrios et al., 2018). Por outro lado, as sequências silenciadoras 

exônicas, por sua vez, são comumente reconhecidas por ribonucleoproteínas da 

família de proteínas ribonucleares heterogêneas (hnRNP), dentre as quais a hnRNP 

A1, que age antagonicamente às proteínas SR. Assim, a interação predominante das 

hnRNPs com éxons pode levar à sua exclusão do transcrito maduro (Figura 11)  

(Mayeda et al., 1993; Hanamura et al., 1998). 

Figura 11. Sinais clássicos dos reguladores de splicing no pré-RNAm em células humanas. O 
spliceosomo é composto por pequenos RNAs nucleares e polipeptídios em complexos de 
ribonucleoproteínas pequenas nucleares (snRNPs), incluindo a subunidade U1, U2, U4, U5 e U6 snRNPs. 
Nos primeiros estágios, U1 snRNP liga-se ao sítio aceptor de splicing e U2 snRNP ao site doador. Com a 
ajuda de fatores de splicing (U2AF), outras subunidades são recrutadas. O processo de splicing também é 
direcionado pela ação de vários reguladores da família SR, como o SRp40, o SRp55 e o SF2 / ASF e as 
hnRNPs. Os reguladores de splicing reconhecem elementos cis na sequência do pré-mRNA. As proteínas 
SR se ligam aos ativadores de sinais, enquanto os hnRNPs reconhecem os silenciadores. ESS, silenciador 
de splicing exônico; ISS, silenciador intrônico de splicing; ISE, intensificador intrônico de splicing; ESE, 
intensificador de splicing exônico (Adaptado de Dubois, 2014). 
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1.10.2. Proteínas SR e hnRNP na regulação do splicing 

As proteínas SR e hnRNP constituem famílias de fatores de splicing 

amplamente expressos em vários tecidos e tipos celulares, possuindo atividade 

importante na modulação e regulação do splicing alternativo (Yeo et al., 2004; Lin e 

Fu, 2007; de la Grange et al., 2010; Anczuków et al., 2015). Notavelmente, o splicing 

alternativo de genes envolvidos na regulação apoptótica muitas vezes resultam na 

síntese de variantes de proteínas de ação inversa que podem ativar ou inibir a morte 

celular programada (David e Manley, 2010a; Ruirui et al., 2013).  Duas famílias dos 

fatores de splicing são fundamentais: as famílias de serina/arginina (SR) e as 

proteínas ribonucleares heterogêneas (hnRNPs). Ambas as famílias de proteínas 

possuem vários membros, incluindo doze proteínas SR clássicas (Howard e Sanford, 

2015) e trinta e sete hnRNPs regulares (Busch e Hertel, 2012). 

A maioria das proteínas SR atuam como ativadores de splicing: elas se ligam 

ao pré-mRNA por meio de ativadores exônicos de splicing (ESEs) e facilitam o 

reconhecimento de éxons pelo regulador complexo de splicing conhecido por 

spliceossomo, favorecendo a inclusão de éxons (Matera e Wang, 2014). As proteínas 

SR com frequência competem com as repressoras de splicing, as hnRNPs, cuja 

ligação aos silenciadores de splicing exônicos ou intrônicos (ESSs /ISSs) bloqueiam 

o acesso de componentes do spliceossomo e inibem a seleção de regiões do splicing. 

As proteínas SR antagonizam a ação de hnRNPs de forma dependente da 

concentração, evitando assim o salto de éxons (Long e Caceres, 2009; Busch e Hertel, 

2012; Fu e Ares, 2014).  

A atividade de ambas as famílias de fatores de splicing é regulada por 

fosforilações reversíveis, mediadas por proteínas cinases, pertencentes às famílias 

SRPK e CLK, bem como por cinases ativadas em diferentes vias de sinalização, como 

MAPK, PI3K e Akt (Silva et al., 2015). A fosforilação dos fatores de splicing afeta a 

ligação destas proteínas aos seus transcritos alvo, a interações com outras proteínas 

e à localização celular (Stamm, 2008; Naro e Sette, 2013). 

Alguns estudos têm discutido sobre o papel dos fatores de splicing no dano 

do DNA (Shkreta e Chabot, 2015), na apoptose, assim como a participação dessas 

proteínas na carcinogênese e nas terapias de combate ao câncer (Miura et al., 2012; 

Shkreta et al., 2013b). No entanto, é de grande importância entender como atuam 
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ambas as famílias de fatores de splicing no processo de desregulação que induz ao 

câncer, para que novas abordagens terapêuticas sejam alcançadas. 

Outras proteínas, tais como as ESRP1 e ESRP2, regulam eventos alternativos 

de splicing, associados a fenótipos celulares epiteliais. Estes fatores possuem baixo 

nível de expressão durante a EMT (Ishii et al., 2014). No entanto, pouco se sabe sobre 

sua expressão e funções durante a carcinogênese. Alguns estudos demonstram que 

a plasticidade celular está relacionada a expressão de ESRP1 e ESRP2 durante a 

carcinogênese, demonstrando maior expressão no epitélio normal, quando 

comparadas em células tumorais invasivas (Warzecha et al., 2010). Além disso, 

ESRP1 e ESRP2 são pouco expressas em linfonodos, onde células de carcinoma e 

metástases se localizam (Ueda et al., 2014). Nas linhagens celulares de carcinoma 

de cabeça e pescoço, ESRP1 e ESRP2 suprimem a mobilidade celular, através de 

mecanismos distintos. O silenciamento de ESRP1 afeta a dinâmica do citoesqueleto 

de actina através da indução de RAC1B (proteína ativadora de vias de sinalização 

específicas em tumores), enquanto que o silenciamento de ESRP2 atenua a adesão 

célula-célula, através do aumento da EMT e fatores de transcrição associados à 

transição. A regulação negativa de ESRP1 e ESRP2 está intimamente associada a 

um fenótipo flexível em células cancerígenas (Ishii et al., 2014). 

 

1.10.3. Variantes de Splicing da CD44 na EMT 

A CD44 é uma glicoproteína de membrana com importante papel na interação 

entre célula e matriz extracelular, célula-célula e sinalização celular, está envolvida 

em importantes eventos celulares no câncer, como migração e metástases tumoral 

(Iczkowski, 2010; Zöller, 2011; Orian-Rousseau, 2015; Chen et al., 2017). A CD44 

está entre muitos genes que sofrem splicing alternativo durante o desenvolvimento 

tumoral, nas vias de invasão e metástases (David e Manley, 2010b; Shapiro et al., 

2011). Durante o desenvolvimento da EMT,  o transcrito do CD44 pode sofrer splicing 

alternativo modulado principalmente pelos reguladores epiteliais do splicing ESRP1 e 

ESRP2, produzindo isoformas que estão associadas com aquisição de propriedades 

invasivas e metastáticas, promovendo progressão tumoral e resistência de células 
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tumorais à quimioterapia (Warzecha et al., 2009c; David e Manley, 2010b; Chew et 

al., 2017). 

Além disso, foi observado que durante o desenvolvimento da EMT pode 

ocorrer uma mudança da isoforma variante (CD44v) para a isoforma padrão (CD44s) 

adquirindo um fenótipo com características mesenquimais (Klingbeil e Isacke, 2011; 

Prochazka et al., 2014; Wang et al., 2017). Alterações entre as isoformas variantes 

CD44v e a isoforma CD44s podem ser observadas em diferentes modelos tumorais, 

relacionados a progressão tumoral e plasticidade epitelial (Brown et al., 2011; Mima 

et al., 2013; Chew et al., 2017), inclusive no CaP (Moura et al., 2015; Senbanjo e 

Chellaiah, 2017), como consequência de alterações do splicing alternativo em células 

tumorais (Prochazka et al., 2014; Bhattacharya et al., 2018). Podem também resultar 

da ação coordenada dos reguladores epiteliais de splicing ESRP1 e ESRP2 

(Warzecha et al., 2009a; Ishii et al., 2014).   

    

1.11. Osteopontina (OPN): papel na EMT, funções fisiológicas e tumorais  

Dentre as proteínas multifuncionais da matriz extracelular, a OPN é uma 

proteína multifuncional que apresenta um importante papel tanto em processos 

fisiológicos quanto patológicos (Kahles et al., 2014). Sua expressão tem sido 

relacionada a inflamação, reparo tecidual, formação e remodelação do tecido ósseo, 

aterosclerose e câncer  (Sodek et al., 2000; Tuck et al., 2007; Cho et al., 2009). Atua 

na regulação de diversas funções celulares, tais como adesão, migração e 

sobrevivência de diversos tipos de células, incluindo a regulação e propagação de 

respostas inflamatórias de macrófagos, células T e de células dendríticas (Lund et al., 

2009). Nos tecidos do corpo humano, a OPN é expressa nas células epiteliais dos 

sistemas gastrointestinal, urinário, reprodutor, no pâncreas, vesícula biliar, brônquios 

pulmonares, glândulas mamárias, glândulas salivares e ductos de glândulas 

sudoríparas, em fluidos biológicos, como sangue, leite materno, urina, líquido seminal 

e da bile (Brown et al., 1992; Higashibata et al., 2004; Takahashi et al., 2004; 

Subraman et al., 2015). 

A OPN é superexpressa na inflamação e desempenha papel fundamental na 

cicatrização de feridas. O mesmo tem sido observado para o TGF-β, de forma que 

tanto a OPN como o TGF-β estão envolvidos e relacionados no processo de 

cicatrização (Weber et al., 2012, 2015). Embora a OPN e o TGF-β sejam necessários 
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para uma cicatrização adequada, uma concentração alta e longo tempo de exposição 

a estes fatores  podem levar à fibrose e formação de cicatrizes (Yoo et al., 2006; 

Cutroneo, 2007; Merszei et al., 2010). Além disto, a OPN pode afetar o microambiente 

tumoral, atraindo células inflamatórias, fibroblastos e miofibroblastos, auxiliando na 

angiogênese, protegendo da apoptose e aumentando habilidades migratórias e 

invasivas das células tumorais, de forma a auxiliar na formação de metástases (Lund 

et al., 2009; Anborgh et al., 2010; Kothari et al., 2016a; Malaponte et al., 2016; Castello 

et al., 2017). A OPN é superexpressa durante a diferenciação de macrófagos e 

constitui um dos principais produtos destas células (Krause et al. 1996). A OPN 

também regula o sistema imunológico em vários níveis diferentes. Atua como uma 

molécula quimiotática para promover a migração de células inflamatórias para o local 

da ferida e atua como uma proteína adesiva para reter células no local da inflamação 

(Zheng et al., 2009). Além disso, a OPN parece ser um fator chave fundamental na 

interação entre células cancerosas e moléculas envolvidas, tanto na inflamação 

quanto no microambiente tumoral, podendo constituir-se em um potencial alvo na 

terapia do câncer (Castello et al., 2017). 

A OPN está envolvida em todos os três processos da EMT: embriogênese, 

cicatrização e tumorigênese (Kothari et al., 2016b). Estes processos são mediados 

por vários fatores de crescimento, sendo o TGF-β o principal indutor da EMT (Xu et 

al., 2009a). Há indícios de que a OPN desempenha um papel importante na regulação 

dos processos mediados por TGF-β e provavelmente também regula a EMT mediada 

por TGF-β (Weber et al., 2012). A OPN é conhecida por se ligar a múltiplos receptores 

de integrina (incluindo cinco receptores β1), bem como o CD44. Uma série de fatores 

de transcrição ativados pelo TGF-β1, incluindo LEF-1 / β-catenina e AP-1, fibronectina, 

fibrinogênio, vitronectina, colágeno, laminina e ácido hialurônico,  que estão 

envolvidos na regulação e controle da expressão de OPN (El-Tanani et al., 2004). 

Além disso, há indícios de que a interação da CD44 com a OPN possa induzir uma 

migração celular por extravasão para a corrente sanguínea, em locais de inflamação. 

Esta migração pode facilitar uma subsequente invasão em locais distantes, podendo 

explicar o envolvimento de eventos complexos na progressão tumoral (Weber et al., 

1996; Senbanjo e Chellaiah, 2017). 

Em estudos in vitro, avaliaram o papel da OPN na indução de EMT mediada 

por TGF-β. Células de câncer de mama que expressam altos níveis de OPN (MDA-

MB231) foram cultivadas com células tronco (MSCs). Observou-se que, estimuladas 
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pela OPN, as MSCs expressaram altos níveis de TGF-β. Este fator de crescimento 

induziu EMT nestas células, resultando em uma alta expressão de marcadores 

mesenquimais. Quando células de câncer de mama que não expressavam a OPN 

foram cultivadas com as MSCs, não houve aumento observado na expressão de TGF-

β e nenhuma evidência de EMT (Weber et al., 2015). 

A OPN é também capaz de modular a EMT (Li et al., 2013; Dong et al., 2016; 

Kothari et al., 2016b). A OPN desempenha um importante papel regulador na 

expressão de muitos conhecidos ativadores da EMT. Além disso, a OPN e a EMT 

compartilham várias vias de sinalização, incluindo os membros das famílias TWIST 

(Lee et al., 1999b), ZEB (Kim et al., 2011) e SNAIL (Li et al., 2013). Estes fatores de 

transcrição influenciados pela OPN regulam a EMT e são conservados em vários tipos 

de tecidos, sendo fundamentais para a ativação e progressão no processo tumoral 

(Kothari et al., 2016). Nos modelos de carcinoma hepático e de câncer de mama, por 

exemplo, demonstrou-se que a OPN pode induzir alterações moleculares no processo 

da EMT (Zeisberg & Neilson, 2009; Mi et al., 2009, 2011; Li et al., 2013; Jia et al., 

2016; Kothari et al., 2016). 

A expressão da osteopontina também tem sido associada aos estágios tardios 

de vários tipos de câncer, podendo ter um importante papel como biomarcador na 

progressão de diversos estágios do câncer (Wei et al., 2017; Zhao et al., 2018). Em 

modelos animais transgênicos que desenvolvem a neoplasia prostática foi observado 

que em várias fases do CaP, há alterações da expressão da OPN tanto na fase 

precoce de baixo grau pré-neoplásica (PIN) quanto em fases mais avançadas da 

doença. Sugerindo que o aumento da OPN está diretamente relacionado a progressão 

do CaP (Khodavirdi et al., 2006). Em linhagens de células de câncer de próstata 

humano LNCaP e PC3, onde apresentam superexpressão da OPN, foi evidenciado 

que a OPN pode contribuir para aumento na capacidade celular proliferativa, invasão 

e intravasão tanto em ensaios in vitro quanto in vivo. Estes resultados estabelecem 

uma correlação entre o aumento da expressão da OPN e um aumento proliferativo e 

invasivo na progressão do CaP (Thalmann et al., 1999; Forootan et al., 2006a; 

Khodavirdi et al., 2006; Ridge et al., 2018). 

A OPN pode ser expressa tanto pelas células tumorais quanto pelos 

componentes celulares do microambiente tumoral. Tanto células tumorais quanto não 

tumorais podem expressar receptores capazes de se ligar a OPN, fazendo com que 

esta citocina seja um fator de extrema importância neste contexto (Butti et al., 2015). 
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Estudos recentes enfocam seu envolvimento na biologia tumoral, incluindo suas ações 

sobre a proliferação celular, sobrevivência, angiogênese, invasão e na formação de 

metástases. A OPN tem um grande potencial para ser um biomarcador para vários 

tipos de câncer (Wei et al., 2017), já que dentre diversos marcadores tumorais até o 

momento descritos, a OPN tem se mostrado como um eficiente marcador em tumores 

de pulmão (Kerenidi et al., 2016), cólon (Catalán et al., 2016), pâncreas (Rychlíková 

et al., 2016), próstata (Thoms et al., 2012), ovário, (Lan et al., 2016), entre outros (Li 

et al., 2015; Tsuchiya et al., 2015; Hao et al., 2016; Arnold et al., 2017). Além disto, a 

OPN pode afetar o microambiente tumoral atraindo células inflamatórias, fibroblastos 

e miofibroblastos, auxiliando na angiogênese, protegendo da apoptose e aumentando 

habilidades migratórias e invasivas das células tumorais, de forma a auxiliar na 

formação de metástases (Anborgh et al., 2010; Kothari et al., 2016a; Malaponte et al., 

2016). 

 

1.12. Osteopontina e variantes de splicing 

A OPN desempenha importante papel na regulação de diversas funções 

celulares. No entanto, sua expressão aberrante e/ou splicing alternativo são 

funcionalmente responsáveis por alterações fisiopatológicas, especialmente em 

células tumorais (Gimba e Tilli, 2013; Shevde e Samant, 2014a; Viloria e Hill, 2016). 

Pelo menos cinco isoformas variantes de splicing têm sido descritas: OPNa, OPNb,  

OPNc, OPN4 e OPN5 (Lin et al., 2015). OPNa é a isoforma completa, enquanto OPNb 

e OPNc não apresentam os éxons 5 e 4 respectivamente, a OPN4 não apresentam 

ambos os exons 5 e 4, a isoforma OPN5 retém um exon extra (eex), localizado entre 

os exons 3 e 4 e dá à isoforma um início de tradução alternativa, portanto, esta 

isoforma produz uma proteína maior (Figura 12) (Tilli et al., 2012a; Gimba e Tilli, 2013; 

Briones-Orta et al., 2017). 
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Os padrões de expressão e os papéis destas isoformas têm sido descritos em 

diferentes contextos celulares. Em células de glioma, as isoformas OPNa e OPNc 

ativam a invasão celular (Yan et al., 2010). Já em células de câncer de próstata (CaP), 

as variantes OPNb e OPNc apresentam papéis pró-tumorigênicos, ativando diferentes 

etapas da progressão tumoral (Tilli,  et al., 2012a). Nas células de tumor de ovário e 

de mama, apenas a OPNc ativa características que favorecem a progressão tumoral 

(Tilli et al., 2011; Zduniak et al., 2015, 2016). Em outros tipos tumorais, as isoformas 

da OPN podem apresentar papéis opostos (Chae et al., 2009; Blasberg et al., 2010; 

Goparaju et al., 2010; Zhao et al., 2011; Gimba e Tilli, 2013). Alternativamente, cada 

isoforma variante é ativada de forma específica em diferentes aspectos da progressão 

tumoral (Gimba & Tilli, 2013). Em células de câncer de pulmão, a OPNb ativa a 

proliferação celular, enquanto a expressão da OPNc foi correlacionada com a 

promoção de invasão de células tumorais (Zhao et al., 2011). Outros estudos 

demonstraram que o OPNa está superexpressa em tumores de câncer de pulmão, 

estimulando várias características pró-tumorigênicas, enquanto que a OPNb 

apresenta também estes efeitos, mas em menor intensidade. Neste tipo de tumor, a 

OPNc inibe a proliferação e outras características que favorecem a progressão 

Figura 12. Principais isoformas da OPN. Existem pelo menos cinco principais isoformas da proteína: 
OPNa, constituída por todos os 7 exons codificantes do gene, OPNb e OPNc, que exibem a ausência 
dos exons 5 e 4 respectivamente, a isoforma OPN4 não apresentam exons 5 e 4 e a isoforma OPN5 
retém um exon extra (eex), localizado entre os exons canônicos 3 e 4 e dá à isoforma um início de 
tradução alternativa, esta isoforma produz uma proteína maior. A distribuição das isoformas nos tecidos 
humanos está relacionada à presença de fatores célula-específicos que determinam qual tipo de 
isoforma prevalecerá nos diferentes tipos celulares (Gimba & Tilli, 2013). Variantes de splicing da 
OPNa, b e c (Adaptado de Briones Orta et al., 2017). 



33 
 

tumoral, tais como a angiogênese e a secreção de fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF, vascular endothelial growth factor) (Blasberg et al., 2010; Goparaju 

et al., 2010). Nas células de mesotelioma, a expressão da isoforma OPNa está 

significativamente aumentada, ativa a proliferação e invasão celulares (Ivanov et al., 

2009). Em células de carcinoma hepatocelular, os tecidos tumorais expressam 

predominantemente as isoformas OPNa e a OPNb, enquanto que tecidos de fígado 

normais expressam principalmente a isoforma OPNc.  

Os efeitos destas isoformas neste modelo tumoral dependem da linhagem 

celular avaliada (Takafuji et al., 2007; Chae et al., 2009). Nos últimos anos, nosso 

grupo tem estudado o papel destas isoformas na progressão dos tumores de distintos 

tipos tumorais, incluindo o CaP (Tilli, et al., 2012a; Tilli, et al., 2012b; Nakamura et al., 

2016), carcinoma de ovário (CO) (Tilli et al., 2011, 2014) e o carcinoma de tireoide 

(Ferreira et al., 2016a, 2016b). Em amostras de CaP observamos uma 

superexpressão da variante de splicing OPNc, e também da OPNb em menor 

intensidade, quando comparadas às de hiperplasia benigna da próstata (HPB). Estes 

achados sugeriram a potencial aplicação das isoformas variantes OPNc e OPNb como 

biomarcadores para o CaP, contribuindo para avaliação diagnóstica e prognóstica da 

doença, além de melhor compreender seus o papéis  na carcinogênese do CaP  (Tilli 

et al., 2012a, 2012b). Ainda no modelo de CaP, por meio de ensaios funcionais in vivo 

e in vitro, demonstramos que as isoformas OPNc e OPNb ativam a formação de 

tumores em modelos de xenotransplantes e promovem proliferação, migração e 

invasão de células de CaP. Neste estudo, demonstramos que os papéis pró-

tumorigênicos das isoformas OPNc e OPNb são mediados através da sinalização da 

via de PI3K (Tilli, et al., 2012b). Neste modelo in vitro em que superexpressam a 

OPNc, observa-se um perfil alterado de expressão gênica, o qual reflete as principais 

características adquiridas no câncer. No meio condicionado secretado por estas 

células, observamos a expressão de fatores que são capazes de induzir o início de 

processos angiogênicos (Tilli et al., 2014). 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1. Justificativa   

Uma plasticidade epitelial por meio da EMT favorece o desenvolvimento e 

progressão do CaP (Hugo et al. 2007; Sethi et al. 2010). Há indícios de que a OPN 

esteja envolvida neste processo e que tenha papéis distintos na plasticidade fenotípica 

durante diferentes estágios da formação de metástases tumorais, podendo estar 

envolvida na EMT para iniciar a disseminação metastática, e também na  MET para 

facilitar a colonização metastática em estágios posteriores da colonização secundária 

destes tumores (Jia et al., 2016b; Castello et al., 2017). As isoformas variantes de 

splicing da OPN (a, b e c) demonstram-se expressas em vários tipos tumorais e são 

capazes de promover ou inibir a progressão tumoral (Blasberg et al., 2010; Goparaju 

et al., 2010). Apesar de nosso grupo ter observado em estudos anteriores que no CaP 

a OPNb e c ativam diferentes etapas da progressão tumoral (Tilli,  et al., 2012) e que 

cada isoforma variante da OPN pode ser ativada de maneira específica (Gimba & Tilli, 

2013), ainda não foi esclarecido o papel de cada isoforma variante da OPN no 

contexto da EMT.  

Neste contexto, há indícios de que a OPN e suas variantes de splicing em 

conjunto com o TGF-β desempenham um importante papel na modulação da 

EMT/MET, estabelecendo uma plasticidade celular que favoreça a progressão do 

CaP. No entanto, os fatores reguladores do splicing ainda não foram caracterizados 

assim como, as variantes de splicing resultantes da OPN no modelo da indução da 

EMT por TGF-β em células do CaP. Este trabalho aborda um conjunto de dados a 

respeito das possíveis associações das ações dos fatores de splicing sobre a OPN e 

suas isoformas variantes de splicing no cenário de plasticidade e progressão celular 

no CaP, a ação dos reguladores sobre a OPN e suas isoformas pode ser um 

importante alvo para desenvolvimento de estudos de novas terapias e fármacos, que 

utilizam a plasticidade celular, assim como, a interação da OPN e suas isoformas com 

fatores de crescimento e outras moléculas no CaP.   
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2.2. Objetivos  

2.2.1. Objetivo geral 

Avaliar o papel do TGF-β na plasticidade epitelial de células de câncer de 

próstata (PC3) e a possível relação com a expressão das isoformas de splicing da 

OPN e de fatores de splicing.  

 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Avaliar o perfil de expressão da OPN e de suas variantes de splicing (OPNa, 

b e c), assim como os fatores de splicing em uma linhagem celular de câncer de 

próstata após tratamento com TGF-β; 

-Avaliar o perfil da expressão transcricional e proteico de marcadores epiteliais 

e mesenquimais da EMT em resposta ao tratamento com TGF-β;  

-Validar o fenótipo epitelial e/ou mesenquimal observados segundo avaliação 

de marcadores de EMT e por meio de ensaios funcionais de migração, adesão e 

viabilidade celular, bem como caracterização morfológica celular.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Linhagem celular e condições de cultura 

A linhagem celular de CaP utilizada neste estudo foi a PC3 (ATCC® CRL-

1435™), a qual deriva de metástases óssea de adenocarcinoma de próstata grau IV, 

obtida da American Type Culture Collection (ATCC). Esta linhagem foi cultivada em 

meio de cultura RPMI 1640 (Life Technologies, Grand Island, Estado Unidos) 

suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB - Invitrogen Ltd, Paisley, UK), 100 

UI/mL penicilina e 100 μg/ml de estreptomicina. As células foram cultivadas em estufa 

a 37ºC com ambiente umedecido contendo 5% CO2 (Marca: SANYO Modelo: MCO-

20AIC). 

  

3.2.Tratamento com TGF-β 

O TGF-β1 foi a isoforma utilizada neste trabalho por ser localizado em 

camadas celulares diferenciadas (Gold et al., 2000). No início do trabalho foi relizado 

intensa pesquisa bibliográfica para determinar a dose concentração do TGF-β, como 

resultado foi verificado que as doses variavam entre 1ng/mL até 20ng/mL e o tempo 

de tratamento de 12h até 96h de exposição. Foi determinado então dose e tempo 

intermediário, sendo a concentração em 10ng/mL x 48h. 

 O tratamento com TGF-β (Invitrogen, Life technologies) foi feito na 

concentração final de 10ng/mL em meio de cultura como descrito no ítem 3.1 por 48h. 

O TGF-β foi diluído em tampão fosfato-salino (PBS, phosphate buffered saline) estéril 

contendo albumina sérica bovina (BSA) na concentração de 0,1%. Os ensaios foram 

realizados em triplicatas. Tendo como controles o tratamento paralelo com a solução 

diluente do TGF-β (BSA 0,1% e PBS). Para ensaios de imunofluorescência e migração 

as células da linhagem PC3 foram cultivadas em uma densidade 2×10⁴ por poço, no 

ensaio de circularidade 1×10⁴ por poço em placa de cultura de 6 poços com até 70% 

de confluência.  Nos ensaios de MTT (citotoxidade) as células foram cultivadas em 

uma densidade 0.5×10⁵ por poço em placa de 96 poços. Para o ensaio de adesão a 

densidade celular foi de 1×10⁴ por poço em placa de cultura de 96 poços. Os ensaios 

de qRT-PCR as células foram cultivadas em garrafas de 75 cm² e 175 cm². Após 24h 

de cultura em meio de cultura com SFB (soro fetal bovino) a 10%, as células foram 

http://meclab.com.br/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=29
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tratadas com TGF-β (10ng/mL), em uma mistura de meio de cultura contendo SFB a 

10% por 48h. Para os ensaios de migração o meio de cultura não foi suplementado 

com SFB. 

 

3.3. Extração de RNA e transcrição reversa 

O RNA total foi extraído utilizando o RNeasy® Mini kit (Qiagen Science, 

Germantown, MD), seguido de realização de transcrição reversa para DNA 

complementar (cDNA), através do kit Superscrip II (Invitrogen) utilizando 3μg de RNA 

total e Oligo (dT) Primer (1μL na concentração 500μg/mL), segundo indicações do 

fabricante. O cDNA sintetizado foi diluído para concentração de 30ng/μL, o qual foi 

utilizado como molde para as reações de amplificações por PCR quantitativo em 

tempo real (qRT-PCR). Em seguida, as amostras de RNA foram quantificadas em 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 V3.2 (Nanodrop Technologies, Inc-USA) a 260 

nM.  

 

3.4. PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 

Para avaliar o nível de expressão dos transcritos das isoformas da OPN 

(OPNa, OPNb e OPNc), dos transcritos dos marcadores epiteliais e mesenquimais e 

dos fatores reguladores de splicing, foi utilizado o método de PCR quantitativo em 

tempo real (qRT-PCR) e oligonucleotídeos iniciadores específicos. Os marcadores 

epiteliais e mesenquimais analisados incluíram: E-CADERINA (CDH1), CLAUDINA 3 

(CL3), CITOQUERATINA 18 (CK18), N-CADERINA (N-CAD), VIMENTINA (VIM), 

SLUG (SNAI2) e SNAIL (SNAI1). Os fatores de splicing analisados incluíram 

SF2/ASF, SC35, SRP20, SRP75, SRP40, SRP55, HNRNP A1, HNRNP B1, HNRNP 

A2/B1, HNRNP C2, HNRNP K, PTB, ESRP1 e ESRP2. As sequências dos 

oligonucleotídeos iniciadores específicos estão apresentados no quadro 1. Estas 

reações foram realizadas com o regente para PCR em tempo real contendo SYBR 

Green Plus ® (Amersahm Bioscience) no termociclador Eco Real-Time PCR 

(Illumina). As Condições de amplificação são apresentadas nos quadros 2,3 e 4. 
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OLIGONUCLEOTÍDEOS 

Oligos 

Sequências 

Primer F (5’>3’) Primer R(5’>3’) 

OPNa ATCTCCTAGCCCCACAGAAT CATCAGACTGGTGAGAATCATC 

OPNb ATCTCCTAGCCCCAGAGAC AAAATCAGTGACCAGTTCATCATGAG 

OPNc CTGAGGAAAAGCAGAATGCTG GTCAATGGAGTCCTGGCTGT 

SRs 

SRSF1 (SF2/ASF) TTAGATCTCATGAGGGAGAAA GAGAATAGCGTGGTGATCCT 

SRSF2 (SC35) ACAAGCGCGACGCTGAGG CTGCGAGACCTGGAACGG 

SRSF3 (SRp20) TTTTGGCTACTATGGACC AGTTCCACTCTTACACGG 

SRSF4 (SRp75) ACGGGAAGATCCTGGAGG ACTCGCTCACCACAAAGG 

SRSF5 (SRp40) CGTTTGCGGATGCACACC TAGAGGAACTTCTGGTCC 

SRSF6 (SRp55) TGTTCGTACAGAATACAGG TTTATTTCTGTGCCATCC 

HnRNPs 

HnRNP A1 CCAGAGAAGATTCTCAAAGACC CTTCAGTGTCTTCTTTAATGCC 

HnRNP A2/B1 AGCTTTGAAACCACAGAAGAA TTGATCTTTTGCTTGCAGGA 

HnRNP B1 TGTTCCTTTGGAGAGGAAAAAG TTGATCTTTTGCTTGCAGGA 

HnRNP C2 GCGGAGATGTACGGGTCAGTA GGAGGTACACGTGCTGGGTAA 

HnRNP K AATCGGAGTGTTTCAGTCCC AGGCCCTCTTCCAAGGTAGG 

HnRNP PTB CCTGACCAAGGACTACGGCA GAAGTTCTTGGAGCCCGGC 

ESRPs 

ESRP1 CAATATTGCCAAGGGAGGTG GTCCCCATGTGATGTTTGTG 

ESRP2 TGCCACAGAGGATGACTTTG ATTGACTGCTGGGCTCTTTG 

EPITELIAIS 

E-CADHERINA (E-CAD) GAATGACAACAAGCCCGAAT GACCTCCATCACAGAGGTTCC 

CLAUDINA 3 (CL3) 

 
CTGCTCTGCTGCTCGTGTCC TTAGACGTAGTCCTTGCGGTCGTAG 

CYTOKERATIN 18 (CK18) GCGAGAAGGAGACCATGCA GGTGTTCCCGGATTTTGATCT 

MESENQUIMAIS 

N-CADERINA (N-CAD) 

 
GGTGGAGGAGAAGAAGACCAG GCATCAGGCTCCACAGT 

VIMENTINA (VIM) GACAATGCGTCTCTGGCACGTCTT TCCTCCGCCTCCTGCAGGTTCTT 

SLUG TTCGGACCCACACATTACCT GCAGTGAGGGCAAGAAAAAG 

SNAIL TTCCAGCAGCCCTACGACCAG CTTTCCCACTGTCCTCATC 

Quadro 1. Lista de sequência de oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos ensaios na técnica de 
qRT- PCR. 

Quadro 1. Lista de sequência de oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos ensaios na técnica de 
qRT- PCR. 
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CD44 

CD44s AAAGGAGCAGCACTTCAGGA TGTGTCTTGGTCTCTGGTAGC 

CD44v9 ACCATCCAACAACTTCTACTCTGACA CCTTCAGAATGATTTGGGTCTCTT 

CONSTITUTIVOS 

18S GTAACCCGTTGAACCCCATT CCATCCAATCGGTAGTAGCG 

Β-Actina TGACCCAGATCATGTTTGAGA ACTCCATGCCCAGGAAGGA 

 

 

 

Quadro 2. Condições de amplificação qrtPCR das isoformas da OPN. 

Quadro 3. Condições de amplificação qrtPCR dos marcadores da EMT. 

Ciclos Temperatura Tempo 

- 50 ºC 2 min

- 95 Cº 5 min

35 94 ºC 30 seg

- 60 Cº 30 seg

- 72 ºC 30 seg

Incubação inicial

Desnaturação

Anelamento

Curva de dissociação

72 ºC → 90 ºC  Leitura fluorescência a cada 0,2 Cº 

Extensão

Condições amplificação -Isoformas OPN

Ciclos temperatura Tempo 

- 50 ºC 2 min

- 95 ºC 5 min

35 94 Cº 30 seg

- 60 Cº 30 seg

- 72 ºC 30 seg

Condições amoplificação  - Marcadores EMT

Incubação inicial

Desnaturação

Anelamento

Extensão

Curva de dissociação

60 ºC → 90 ºC  Leitura fluorescência a cada 0,2 Cº 
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A quantificação relativa dos transcritos foi realizada pela fórmula de 2-ΔΔCT, 

sendo normalizadas pela expressão do gene 18S para os transcritos dos fatores de 

splicing e a β-actina para isoformas da OPN, CD44, marcadores epiteliais e 

mesenquimais. 

 

3.5. Imunofluorescência 

Uma lamínula circular de 24mm de diâmetro e 3mm de espessura, 

previamente esterilizada e lavada com PBS, foi colocada dentro de cada poço, em 

placa de cultura contendo 6 poços com 2mL por poço de meio RPMI 640 (Sigma), 

suplementado. As células foram mantidas em condições de cultura e estimuladas ao 

tratamento com TGF-β, conforme descrito nos ítens 3.1 e 3.2. Imunomarcação: Após 

48h do tratamento das células com TGF-β, as lamínulas foram lavadas 2 vezes com 

PBS (pH 7,0) e fixadas por 10 minutos em temperatura ambiente com paraformaldeído 

4% em PBS/CM (pH 8,0). Em seguida foram lavadas 2 vezes com PBS (pH 8,0) por 

5min cada, seguido de bloqueio por 30 minutos em temperatura ambiente com BSA 

0,2% e Triton X- 100 em PBS (pH 7,0). Em seguida, as lamínulas foram lavadas 2 

vezes com PBS (pH 8,0) por 5min cada, a incubação foi feita com 30 µL do anticorpo 

primário (Ver quadro 2) diluído em 0,2% BSA em PBS (pH8,0) em ambiente ao abrigo 

Quadro 4. Condições de amplificação qrtPCR dos fatores de splicing. 

Ciclos Temperatura Tempo 

- 94 ºC 3 min

40 94 Cº 30 seg

- 55 Cº 30 seg

- 72 ºC 30 seg

90 ºC - 15 seg → 60 ºC - 15 seg → 90 ºC - 15seg -  

Leitura fluorescência a cada 0,2 Cº 

Extensão

Condições amplificação -Fatores de Splicing

Incubação inicial

Desnaturação

Anelamento

Curva de dissociação
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da luz por 4h em temperatura ambiente. Seguiram-se 3 lavagens com PBS (pH 8,0) 

por 5min cada e posteriormente a adição do anticorpo secundário, (Ver quadro 2) 

diluído em BSA 0,2% em PBS (pH 8,0) em ambiente ao abrigo da luz por 4h em 

temperatura ambiente.  Em seguida foram realizadas 3 lavagens com PBS (pH 8,0) 

por 5min cada, acrescentando uma incubação por 1min com DAPI na diluição de 

1:1000. Após, foram realizadas 3 lavagens com PBS por 5min cada. Finalmente, as 

lamínulas foram retiradas dos poços e montadas sob lâminas de microscopia com 5µL 

de ProLong® (Thermo Fisher Scientific) seladas com Entellan® em meio de 

montagem (Merck & Co, Inc). As imagens foram capturadas por microscópio confocal 

de varredura a laser autônomo Microscópio FluoView FV 0i (Olympus CO) com lente 

de 40x. Foram realizados três ensaios com três replicatas e o total de 45 campos 

foram avaliados para cada marcador e as imagens demonstram uma barra de escala 

de 50µm. Para cada imunomarcação foi realizado controle negativo pela exclusão do 

anticorpo primário e inclusão do diluente BSA 2% em PBS (pH 8,0). 

 

 

Anticorpo Primário Diluições Referência Fabricantes 

E-Caderina (Mouse) 1:200 610181 BD Bioscience – New Jersey, NJ, USA 

Claudina -3 (Rabbit) 1 :25 ab15102 Cambridge, MA, USA 

Anticorpo Secundário Diluições Referência Fabricantes 

Alexa 488 (Rabbit) 1 :500 # 710369 Invitrogen –Carlsbad, Califórnia, USA 

Alexa 488 (Mouse) 1 :500 # A-10631 Invitrogen –Carlsbad, Califórnia, USA 

Anticorpo Conjugado Diluições Referência Fabricante 

Vimentina-Cy3 1:300 C 9080 Sigma Aldrich – St. Louis, MO, USA 

Marcador Filamento 

Actina 

Diluições Referência Fabricante 

Faloidina 1 :300 P3457 Invitrogen –Carlsbad, Califórnia, USA 

DAPI 1:1000 62248 Invitrogen –Carlsbad, Califórnia, USA 

 

 

 

Quadro 5. Lista de anticorpos utilizados na técnica de Imunofluorescência. 
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3.6. Circularidade Celular 

Para análise de circularidade celular por microscopia de contraste de fase, as 

células foram cultivadas em placas de 24 poços (TPP) com 1x10⁴ (10.000) células por 

poço e mantidas em incubadora nas condições 5% de CO2 a 37ºC por 48hs, grupo 

tratado com TGF- β1 e controle, conforme condições estabelecidas no item 3.1 e 3.2.  

Foram digitalizados aleatoriamente 5 campos de cada poço, (aumento de 20x e final 

de 40X), até serem contadas aproximadamente 50 células por campo, o ensaio foi 

realizado em 3 replicatas. Área, perímetro e fator de circularidade das células foram 

calculados a partir do contorno das mesmas, utilizando ferramenta de desenho 

disponível no programa “Image J” (Helmy e Abdel Azim, 2012). Para o cálculo da razão 

do fator de circularidade celular (C), utilizamos descrição prévia em artigo (Mendonça 

et al., 2017), através da seguinte Fórmula: C = P / (4 π A) ⁰·⁵, onde P e A são, 

respectivamente, o perímetro e área das células. Ao ser aplicado para os contornos 

celulares, esse cálculo fornece o índice de circularidade destas estruturas. Quanto 

mais próximo este valor for de 1,0 (Um), mais o objeto se aproxima de um círculo 

perfeito. Esta análise foi realizada partindo-se da hipótese de que as células 

submetidas ao tratamento de 48h pelo fator de crescimento TGF-β exibiriam 

morfologia diferenciada (morfologia e formato mais circular), em relação ao grupo 

controle (polimorfas e formato menos circular, mais próximo da forma fibroblastóide, 

mesenquimal)  (Alisson-Silva et al., 2013). 

 

3.7. Ensaio de migração celular pelo método de Wound Healing 

O ensaio wound healing é utilizado para medir a taxa de migração celular. 

Este método é baseado na criação de uma lacuna artificial (risco) em uma 

monocamada de células confluentes. As células na borda da lacuna recém-criada 

tendem a migrar em direção a abertura para fechar o  “risco” até o reestabelecimento 

do contato célula-célula (Rodriguez et al., 2005; Huang et al., 2016; Ma et al., 2016). 

Para isso, foram semeadas 2x10⁴ células por poço da linhagem PC3 em triplicatas, 

em placas de 6 poços. Mantidas em condições de cultura e tratamento com TGF-β 

conforme item 3.1 e 3.2. O meio de cultura para este ensaio não foi suplementado 

com SFB em todo experimento e após 24h, foi descartado o meio de cultura, feito um 
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risco no fundo da placa (uma fissura na monocamada de cultura celular), com o auxílio 

de uma ponteira estéril P200, cruzando o diâmetro do poço. Os poços dos tratamentos 

e controles foram lavados com PBS para retirada de restos celulares e as células 

foram tratadas usando meio de cultura suplementado ou não com TGF-β e BSA. O 

tempo zero (T0) foi fotografado. Neste momento, um molde foi definido a partir do 

tempo “zero”. A partir deste molde foram capturadas imagens nos tempos de 12h, 18h, 

24h, 36h e 48h, utilizando lentes com aumento de 4x e 20x. Em cada tempo de cultivo, 

o meio contendo o tratamento foi descartado, os poços foram lavados com PBS e 

fotografados. Após registro fotográfico, a quantificação do percentual de migração foi 

utilizada a técnica de Limiarização ou Binarização (Threshold) em imagem binária, 

pela utilização de ferramenta de desenho disponível no programa “Image J” (Ambühl 

et al., 2012; Zou et al., 2017). O ensaio foi realizado em três replicatas. A análise do 

percentual de migração por limiarização ou binarização de imagens corresponde a 

técnica com mais simplicidade e facilidade de implementação (Poletti et al., 2012; 

Beneš e Zitová, 2015; Zou et al., 2017). Nesta técnica o percentual de uma fase pode 

ser facilmente determinado a partir de uma micrografia, utilizando o programa 

“ImageJ” (Ambühl et al. 2012; Sarkar e Das 2013; Zou et al. 2017). Uma imagem 

determinada é transformada em uma imagem binária ou seja, em duas cores. Neste 

caso, em preto e branco, onde o fundo das placas são determinados pelo programa 

na cor branca e cada célula em preto. Conforme cada tempo de registro (0h, 12h, 18h, 

24h, 36h e 48h), as células atingem a ranhura, o programa mede o percentual de cor 

das células (preto) por contraste no fundo da imagem (branco) (Figura 17). Este 

programa de análise foi obtido no site: http://imagej.nih.gov/ij/download.html. 

 

3.8. Teste de Viabilidade celular por MTT 

O ensaio do MTT se baseia na redução do sal tetrazólico, pela 

desidrogenase mitocondrial de células viáveis para formar como produto o azul de 

Formazan. O ensaio mede a respiração celular, que é proporcional à quantidade de 

Formazan produzida, e ao número de células viáveis em cultura. Tendo como 

vantagem desse método a contagem somente do número das células viáveis. As 

células PC3 foram cultivadas em placas de 96 poços a uma concentração de 0.5 x10⁵ 

células por poço em triplicatas. Incubadas em meio completo (RPMI 1640 

http://imagej.nih.gov/ij/download.html
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suplementado com 10% de SFB e 1% de penicilina + estreptomicina). As placas foram 

mantidas em estufa biológica de CO2 a 5% em uma temperatura de 370 C. Após o 

período inicial de incubação e atingirem uma confluência de 70%, foram realizados os 

testes de viabilidade para verificar a sensibilidade das células PC3 a exposição ao 

fármaco β-Lapachona pós tratamento com TGF-β. O fármaco β-Lapachona foi 

escolhido para o ensaio pois já havia sido descrito por induzir apoptose em células de 

câncer inclusive em células PC3 (Planchon et al., 2001). O ensaio foi dividido em 4 

grupos da seguinte forma: TGF-β + Meio completo; TGF-β + Meio com o fármaco β-

Lapachona a 6 µM; BSA + meio completo; BSA + β-Lapachona 6 µM. As células foram 

tratadas com o fármaco e grupo controle pelos períodos de 24, 48 e 72h.  Após o 

tratamento com fármaco, todo meio foi retirado dos poços e adicionado 100 µL de 

meio com 10µL de MTT (12mM) e incubados por 4h em estufa nas condições descritas 

anteriormente. Após esse período foi retirado de cada poço 85 µL, deixando 25µL de 

MTT. Foi adicionado 50 µL de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma® -  tem a capacidade de 

dissolver o MTT e formar o azul de Formazan, proporcionalmente á células viáveis) 

puro, em cada um dos poços e misturados suavemente. A mistura com DMSO na 

placa foi incubada por mais 10 minutos, tendo o cuidado de não expor diretamente a 

luz. Após esse tempo, as placas foram lidas em leitor de ELISA, na programação de 

agitação prévia por 30 segundos e leitura de comprimento de onda a 540nm (Riss et 

al., 2004). 

 

3.9. Adesão celular em Matrigel® 

Para este ensaio, placas de cultura de 96 poços foram revestidas com 1μg/μL 

de Matrigel® (BD Matrigel Matrix, BD Biosciences, Cat. Número 354234) em 100μL 

de PBS. O plaqueamento com Matrigel® para sensibilizar os poços por 24h a 4°C. Ao 

mesmo tempo, o meio de cultura celular RPMI 1640 (Life Technologies, Grand Island, 

Estado Unidos) em que as células estavam sendo cultivadas foi trocado para este 

meio isento de SFB. Após 24h, os poços foram lavados 3 vezes com 200 μL de PBS 

(pH 7.4) e depois revestido com o mesmo volume de BSA 3% diluído em PBS (pH 

7.4) durante 1 h a 37°C. Os poços das amostras controle foram revestidos apenas 

com BSA 3%. As células da linhagem PC3  foram tratadas com TGF-β ou BSA por 

48h, sincronizados para que o tempo de tratamento terminasse 24h antes da 
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sensibilização das placas com Matrigel®, e o tempo de tratamento fosse simultâneo 

ao protocolo da sensibilização das placas na técnica de adesão. As células foram 

tripsinizadas, contadas e depois ressuspendidas em meio de Cultura RPMI 1640 

suplementado com BSA a 3% na ausência de SFB numa densidade celular final de 

1x10⁴ células em 100μL. Previamente foram realizados testes de tempo de adesão, 

onde as placas foram então incubadas durante 1 h, 2 h, 3 h, 4 h a 37°C em 5% de 

CO2, sendo o tempo ideal determinado para este experimento com a linhagem celular 

PC3 de 3 h. Todos os poços foram lavados com PBS, para que as células não 

aderentes fossem descartadas. As células aderidas foram fixadas com formalina a 

10%  durante 15min e coradas com  de azul de toluidina a 1% em solução de boro 

1%. Os poços foram lavados 2 vezes com PBS, em seguida adicionados 200μL de 

solução aquosa de SDS 1% e incubado por 5min em temperatura ambiente. Após este 

tempo, o conteúdo de cada poço foi homogenizado. A quantificação do ensaio de 

adesão celular  foi  realizada  por  colorimetria  em leitor  de  Elisa e a absorvância em 

comprimento de onda de 650nm. Todas as soluções (com exceção do SDS, pois 

cristaliza e deve ser feito no momento do ensaio), placas e ponteiras foram mantidas 

a 4°C. Os procedimentos de sensibilização, lavagem e plaqueamento foram 

realizados cuidadosamente, para que a camada de  Matrigel® não descolasse ou 

formasse bolhas no fundo dos poços. O cálculo do índice de adesão celular foi 

realizado pelo resultado da leitura das amostras e resultado de três ensaios 

independentes da seguinte forma: D0= ([Matrigel com células] – [Matrigel sem células 

+ Branco] = [índice de adesão]). 

 

3.10. Análises estatísticas 

Para as análises estatísticas foi utilizado o programa Graphpad Prism® 6.0. As 

amostras passaram pelo teste de normalidade "Shapiro-Wilk", levando em 

consideração o número das amostras (n). Os dados foram expressos como média ± 

erro padrão e analisados pelo teste t Student ou ANOVA e o nível de significância 

utilizado foi de p≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Efeito do TGF-β sobre a expressão das isoformas de splicing da OPN 

A expressão da OPN aumentada está relacionada ao câncer de próstata a 

agressividade (Forootan et al., 2006b; Khodavirdi et al., 2006; Thoms et al., 2012). A 

superexpressão da OPN total e de suas isoformas tem sido correlacionada ao fenótipo 

mesenquimal, relacionado aos diversos aspectos da progressão tumoral, incluindo a 

resistência à quimioterápicos (Nakamura et al., 2016). Dado que o TGF-β é um 

clássico indutor de EMT e que é uma das citocinas que responde às ações da OPN 

sobre a plasticidade epitelial-mesenquimal, avaliamos o nível de expressão das 

isoformas da OPN. Após o tratamento da linhagem PC3 com TGF-β (Gráfico 1), 

observamos que as três isoformas, quais sejam OPNa, OPNb e OPNc apresentam 

diminuição significativa de sua expressão. Em especial, as isoformas OPNb e OPNc 

diminuíram significativamente sua expressão em relação às células controle. Estes 

dados sugerem que o tratamento com TGF-β inibe a expressão das isoformas de 

splicing da OPN. Consequentemente, este padrão de expressão destas variantes 

pode estar associado a geração de um padrão de splicing compatível com um fenótipo 

com características predominantemente epiteliais (Viloria e Hill, 2016). 

Gráfico 1. Expressão das variantes de splicing da OPN. Níveis trasncricionais das 

isoformas OPNa, b e c, na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β, analisados por 

ensaio de qRT-PCR utilizando oligonucleotídeos específicos para estas isoformas a β-

actina foi utilizada como gene de expressão constitutiva. O teste “t de student” foi 

utilizado e os valores são expressos como ± média erro padrão (n=3), tendo como 

referência OPNa sem tratamento os resultados foram obtidos pelo método da 

quantificação relativa utilizando a fórmula: (2-ΔΔCT). Significância estatística considerada 

foi de *p ≤ 0,05. Todos os dados são representativos de três experimentos 

independentes. 
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 4.2. TGF-β modula a expressão de transcritos codificadores reguladores 

do splicing  

Utilizando a técnica de PCR em tempo real, foi analisada a expressão de 

transcritos de reguladores do splicing das famílias SR (SFRS1, SFRS2, SFRS3, 

SFRS4, SFRS5 e SFRS6) e hnRNP (hnRNP A1, hnRNP B1, hnRNP A2/B1, hnRNP 

C2, hnRNP K e PTB) (Chen e Weiss, 2015). O padrão de expressão desses 

reguladores está apresentado (Gráfico 2). A maioria dos fatores apresentam nível de 

expressão diminuído nas células tratadas com TGF-β em comparação às células 

controle, incluindo os fatores: SFRS2, SFRS4, SFRS6 e hnRNP A1, hnRNP A2/B1, 

hnRNP B1, hnRNP C2, hnRNP K e PTB. Por outro lado, os transcritos codificadores 

dos fatores SRFS1, SRSF3 e SRSF5 apresentam nível de expressão aumentado. Ao 

tratar as células PC3 com TGF-β, também analisamos o nível de expressão de ESRP1 

e ESRP2, a expressão alterada desses reguladores podem influenciar na aquisição 

de características de fenótipos flexíveis em células cancerígenas. Nossos resultados 

mostram um aumento na expressão dos reguladores ESRP1 e ESRP2 nas células 

tratadas com TGF-β (Gráfico 2)  (Warzecha et al., 2009c; Silipo et al., 2015).  

Gráfico 2. Expressão dos reguladores de splicing em células PC3. Níveis trasncricionais dos 

reguladores das famílias SR e hnRNP na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β, analisados por 

ensaio de qRT-PCR utilizando oligonucleotídeos específicos para estas isoformas o 18S foi utilizada 

como gene de expressão constitutiva. O teste “ONE WAY ANOVA” foi utilizado e os valores são 

expressos como ± média erro padrão e desvio padrão (n=3), os resultados foram obtidos pelo método 

da quantificação relativa utilizando a fórmula: (2-ΔΔCT). Significância estatística considerada foi de *p 

≤ 0,05. Todos os dados são representativos de três experimentos independentes. 
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4.3. O tratamento com TGF-β promove alterações no padrão de splicing 

alternativo do CD44 

Após analisar os resultados dos transcritos de marcadores epiteliais e 

mesenquimais, bem como o padrão proteico e de distribuição celular de alguns destes 

marcadores, sugerimos que o fenótipo celular apresentou características 

predominantemente epiteliais. A proteína codificante do receptor celular CD44 durante 

a progressão da EMT, pode sofrer splicing alternativo modulado pelos reguladores 

epiteliais do splicing ESRP1 e ESRP2, produzindo isoformas associadas à aquisição 

de propriedades invasivas e metastáticas.  Desta forma, alterações na produção de 

isoformas variantes (CD44v) e da isoforma padrão (CD44s) tem sido observadas na 

tumorigênese e na plasticidade epitelial (Moura et al., 2015; Paulis et al., 2015). Para 

avaliar a expressão destas variantes em nosso modelo experimental, analisamos por 

meio de qRT-PCR o nível de expressão destas duas isoformas de splicing do CD44 

nas células PC3 tratadas com TGF-β e nas células controle. Nossos resultados 

mostraram que nas células PC3 submetidas ao tratamento com TGF-β ocorreu uma 

diminuição no nível de expressão transcricional da isoforma CD44s, que está 

relacionada ao favorecimento de um fenótipo agressivo e mais mesenquimal (Singh e 

Aplin, 2009). Por outro lado, a isoforma de splicing CD44v9, típica do fenótipo epitelial 

apresentou um aumento em seu nível de expressão após o tratamento com TGF-β 

(Gráfico 3). Estes resultados mais uma vez apontam que as células PC3 tratadas com 

TGF-β favoreçam a uma plasticidade na direção de um fenótipo predominantemente 

epitelial.  

Gráfico 3: Expressão das isoformas de splicing de CD44 (CD44s e CD44v9). Análise 
estatística do  nível da expressão transcricional na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β, 
analisados por ensaio de qRT-PCR utilizando oligonucleotídeos específicos para estas isoformas 
a β-actina foi utilizada como gene de expressão constitutiva. O teste “t de student” foi utilizado e 
os valores são expressos como ± média erro padrão (n=3), os resultados foram obtidos pelo 
método da quantificação relativa utilizando a fórmula: (2-ΔΔCT). Significância estatística 
considerada foi de *p ≤ 0,05. Todos os dados são representativos de três experimentos 
independentes. 
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4.4. TGF-β modula o perfil da expressão dos genes marcadores epiteliais 

e mesenquimais 

Com o objetivo de avaliar a expressão de marcadores epiteliais e 

mesenquimais da plasticidade epitelial/mesenquimal, verificamos a expressão dos 

transcritos codificadores destes marcadores. Os transcritos testados foram a E-

CADERINA, CLAUDINA-3, CITOQUERATINA 18 (Marcadores Epiteliais) e SLUG, 

SNAIL, N-CADERINA E VIMENTINA (Marcadores Mesenquimais). Em resposta ao 

tratamento com TGF-β, a linhagem celular PC3 apresentou diminuição na expressão 

de todos os transcritos codificantes dos marcadores de plasticidade 

epitelial/mesenquimal testados. Dentre os marcadores epiteliais, somente a E-

CADERINA teve sua expressão diminuída com significância estatística (p<0,001). Já 

com relação aos marcadores mesenquimais, todos os transcritos avaliados, quais 

sejam SLUG, SNAIL N-CADERINA E VIMENTINA, apresentaram sua expressão 

significativamente diminuída (Gráfico 4). Estes dados sugerem que estas células 

apresentam uma expressão gênica com um fenótipo em estado intermediário, por ter 

tanto marcadores epiteliais quanto mesenquimais com expressão diminuída. No 

entanto, este perfil observado sugere uma tendência ao fenótipo epitelial.  

Gráfico 4. Expressão dos genes marcadores epiteliais-mesenquimais. Níveis 

trasncricionais na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β, analisados por ensaio de 

qRT-PCR utilizando oligonucleotídeos específicos para estas isoformas o β-actina foi 

utilizado como gene de expressão constitutiva. O teste “ANOVA” foi utilizado e os valores 

são expressos como ± média erro padrão (n=3), os resultados foram obtidos pelo método 

da quantificação relativa utilizando a fórmula: (2-ΔΔCT). Significância estatística 

considerada foi de *p ≤ 0,05. Todos os dados são representativos de três experimentos 

independentes. 
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4.5. O TGF-β regula a distribuição sub-celular de marcadores da 

plasticidade epitelial/mesenquimal e a organização do citoesqueleto  

Com o objetivo de avaliar a expressão proteica de marcadores epiteliais e 

mesenquimais da EMT em resposta ao tratamento com TGF-β, bem como a 

morfologia apresentada, de acordo com características do citoesqueleto celular na 

linhagem PC3, foi utilizada a técnica de imunofluorescência. Verificamos a expressão 

de E-CADERINA e CLAUDINA-3 (Marcadores Epiteliais) e de VIMENTINA (Marcador 

Mesenquimal), por meio de anticorpos específicos para estas proteínas (Figura 13).  

 

Figura 13. Análise de marcadores epitélio-mesenquimais por imunofluorescência.  Avaliação 

da EMT através dos marcadores epiteliais CLAUDINA 3, E-CADERINA e o marcador mesenquimal 

VIMENTINA, (n=3). As imagens são representativas de três experimentos independentes e 45 

campos avaliados para cada marcador. 
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Observamos que as células PC3 tratadas com TGF-β apresentaram maior 

intensidade de marcação dos marcadores epiteliais E-CADERINA e CLAUDINA-3 em 

relação às células controle tratadas com BSA. Por outro lado, nas células tratadas 

com TGF-β observou-se menor intensidade do marcador mesenquimal VIMENTINA, 

quando comparada às células controle.  

Estas células também foram marcadas com FALOÍDINA (Marcador específico 

para filamentos de ACTINA do citoesqueleto) O perfil de marcação com o marcador 

FALOÍDINA demonstrou que as fibras de ACTINA passaram de um arranjo de fibras 

contráteis agrupadas no citoesqueleto característico de células mesenquimais, para 

uma conformação de fibras expandida, similar a distribuição de fibras em células com 

fenótipos epiteliais. Estes dados demonstraram que houve uma reorganização das 

fibras de ACTINA após o tratamento com TGF-β (Figura 14). Estes achados sugerem 

que a linhagem celular PC3, após o tratamento com TGF-β apresenta perfil de 

expressão com características típicas de um fenótipo predominantemente epitelial. 

 

 

 

 

Figura 14. Análise da distribuição das fibras de ACTINA no citoesqueleto. Avaliação da distribuição e do arranjo 

das fibras de ACTINA no citoesqueleto celular com marcação do anticorpo FALOIDINA mostrando rearranjo espacial 

das fibras de ACTINA após o tratamento com TGF-β, (n=3). As imagens são representativas de três experimentos 

independentes e 45 campos avaliados. 
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4.6. Células PC3 tratadas com TGF-β apresentam padrão de 

circularidade típica de células epiteliais 

Alguns trabalhos mostram que células epiteliais apresentam morfologia mais 

circular enquanto que células tumorais, resistentes e com maior capacidade 

metastática, as quais tipicamente exibem morfologia com características 

mensenquimais (Milla et al., 2011). Com o propósito de avaliar a morfologia celular e 

classificar o fenótipo celular predominante da linhagem PC3 após tratamento com 

TGF-β, foi realizada uma análise de circularidade celular (Figura 15). Neste trabalho 

as células PC3 tratadas com TGF-β, apresentaram maior área e maior perímetro e 

consequentemente maior índice de circularidade quando comparadas às células 

controle Estes dados sugerem que em reposta ao tratamento com TGF-β, as células 

PC3 apresentam um fenótipo predominantemente epitelial (Gráfico 5). 

 

 

 

Figura15. Células PC3 em campo de imagem para o cálculo da razão do fator de circularidade celular. 
Caracterização do fenótipo celular pelo ensaio de circularidade, antes e após o tratamento com TGF-β nas 
células PC3. A Figura mostra aspecto mais circular nas células tratadas com TGF-β. As Imagens foram obtidas 
por contraste de fase, (n=3). As imagens são representativas de três experimentos independentes e 50 campos 
avaliados para cada marcador. 
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4.7. Células PC3 tratadas com TGF-β aumentam sua capacidade de 

adesão  

A perda da adesão célula-célula, como resultado de um fenótipo 

mesenquimal, corresponde a um evento fundamental que ocorrem durante a EMT. A 

perda da adesão celular permite que células tumorais se desprendam de seu tecido 

de origem, e possam potencialmente se direcionar para sítios metastáticos. Por outro 

lado, precisam novamente adquirir capacidade de adesão ao se estabelecer nos sítios 

tumorais secundários (Guarino et al., 2007). Com o objetivo de aferir o índice e a 

capacidade de adesão da linhagem PC3 em resposta ao tratamento pelo TGF-β, foi 

realizado um ensaio de adesão celular à uma matriz extracelular. Em três horas após 

o tratamento com TGF-β, a linhagem PC3 demonstra maior capacidade de adesão à 

matriz. Este dado parece estar relacionado diretamente ao efeito do TGF-β em 

promover uma maior expressão de características predominantemente epiteliais na 

linhagem celular PC3 (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 5. Análise morfológica por circularidade em células PC3 após tratamento 

com TGF-β.  Foram digitalizados aleatoriamente 5 campos de cada poço, e 50 células por 

campo, o ensaio foi realizado em 3 replicatas. Para o cálculo da razão do fator de 

circularidade celular (C), através da seguinte Fórmula: C = P / (4 π A) ⁰•⁵, onde P e A são, 

respectivamente, o perímetro e área das células. O teste “t de student” foi utilizado e os 

valores são expressos como ± média erro padrão. Significância estatística considerada foi 

de *p ≤ 0,05. Todos os dados são representativos de três experimentos independentes. 
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4.8. O tratamento com TGF-β promove inibição da taxa migração de 

células PC3  

A migração celular é uma das estratégias mais eficientes na evolução para a 

formação de metástases no câncer. Através da EMT, as células tumorais 

desenvolvem um fenótipo caracteristicamente mesenquimal, que lhes confere 

habilidade de migração e invasão para mover-se através de órgãos e tecidos (Kramer 

et al., 2013). Células que passam pela EMT no sítio primário podem também sofrer o 

processo inverso, denominado MET no sítio secundário. Esta flexibilidade na transição 

entre o estado epitelial e mesenquimal, é denominada de plasticidade epitelial (Jolly 

et al., 2015). Esta plasticidade tem mostrado importante contribuição na formação do 

sitio tumoral secundário durante a progressão metastática e consolidação das 

metástases (Yao et al., 2011; Kim et al., 2016b). Para elucidar a capacidade de 

migração da linhagem celular PC3 após o tratamento com TGF-β, utilizou-se o ensaio 

de “wound healing”. Neste ensaio, as células PC3 tratadas com TGF-β diminuíram a 

taxa de migração celular, quando comparado às células controle, tratadas com BSA 

(Gráfico 7). Este resultado sugere que em resposta ao tratamento com TGF-β, as 

Gráfico 6. Análise do Índice de adesão celular da linhagem PC3 no ensaio com Matrigel®.  
A quantificação do ensaio de adesão celular foi realizada por colorimetria usando leitor de Elisa 
e a absorvância em comprimento de onda de 650nm. O cálculo do índice de adesão celular foi 
realizado pelo resultado de três ensaios independentes D0= ([Matrigel com células] – [Matrigel 
sem células + Branco] = [índice de adesão]). O teste “t de student” foi utilizado e a significância 
estatística considerada foi de *p ≤ 0,05 significativo. 
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células metastáticas PC3 apresentam um fenótipo celular com características 

predominantemente epiteliais no contexto da migração celular (Figura 16). 

 

Figura 16. Ensaio de migração celular na linhagem PC3 utilizando a técnica de “Wound Healing”. Ensaio 

para análise de percentual de migração feita por binarização de imagem “Thresholding”. A cada intervalo de 

tempo as células em cor preta ocupam o espaço dentro da ranhura na placa, sendo possível aferir a taxa (%) 

de migração entre as células controle e tratadas com TGF-β 10ng/mL por 48h. O aumento de 4x e 20x foram 

utilizados para a captura das imagens. 

Gráfico 7.  Avaliação da taxa de migração celular (%) no ensaio de Wound 
Healing. Na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β. O teste “t de “student” foi 
utilizado e os valores são expressos como ± média erro padrão (n=3), Significância 
estatística considerada foi de *p ≤ 0,05 (ao final do experimento – 48h). Todos os 
dados são representativos de três experimentos independentes. 
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4.9. O tratamento com TGF- β diminui a resistência das células PC3 ao 

tratamento com o composto citotóxico β-Lapachona 

Os ensaios de viabilidade celular desempenham um papel central em  estudos 

na descoberta de novos fármacos, sendo um dos mais importantes ensaios de 

resposta a citotoxidade realizados em fármacos antes de serem testados em humanos 

(Single et al., 2015). Deste modo, alguns estudos com foco em fármacos tem 

demonstrado que células com fenótipos característicamente epiteliais são mais 

sensíveis à citotoxidade (Liang et al., 2015; Wu et al., 2015). O ensaio de viabilidade 

celular por MTT demonstrou que quando células PC3 foram tratadas com TGF-β, as 

mesmas se tornaram muito mais sensíveis ao tratamento com o composto citotóxico 

β-Lapachona (Li et al., 1995; Yang et al., 2017) (Gráfico 8). Estes achados mais uma 

vez reforçam a aquisição de um fenótipo predominantemente epitelial em resposta ao 

tratamento com TGF-β.  

 

 

 

 

Gráfico 8. Teste de viabilidade celular: Análise na linhagem PC3 após tratamento com TGF- β, por 
ensaio de MTT, utilizando fármaco β-Lapachona. O teste “t de student” foi utilizado e os valores são 
expressos como ± média erro padrão (n=3). Significância estatística considerada foi de *p ≤ 0,05. 
Todos os dados são representativos de três experimentos independentes.  
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5. DISCUSSÃO 

Um número crescente de estudos tem demonstrado que células tumorais 

prostáticas apresentam vantagens através do programa de transição epitelial 

mesenquimal, de forma a adquirir características de malignidade relacionadas à 

motilidade, invasividade e resistência à fármacos (Thiery, 2002; Kalluri e Weinberg, 

2009b; Nieto, 2011). A plasticidade celular adquirida no processo da EMT, pode estar 

por trás desse comportamento biológico de disseminação e resistência ao tratamento 

do câncer (Bitting et al., 2014). Compreender os fundamentos moleculares desta 

plasticidade no fenótipo celular a partir de modelos pré-clínicos da doença e de 

estudos de biomarcadores da EMT no CaP metastático humano podem fornecer 

respostas para novas abordagens terapêuticas. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o fenótipo celular gerado em resposta ao tratamento de células PC3 com TGF-

β, bem como o perfil de expressão das isoformas de splicing da OPN, as quais vem 

sendo amplamente estudadas em nosso grupo de pesquisa. Além disto, também 

objetivamos avaliar possíveis associações destes perfis de expressão com a 

expressão de reguladores de splicing no contexto da EMT.  

Na avaliação da expressão das isoformas variantes de splicing OPNa, OPNb 

e OPNc, na linhagem celular PC3 após o tratamento com TGF-β, observamos que 

estas isoformas apresentaram expressão diminuída.  As isoformas OPNb e OPNc 

diminuíram sua expressão ainda mais quando comparadas às células controle sem o 

tratamento com TGF-β.  No câncer de próstata especificamente, muitos trabalhos 

apontam esta relação de progressão e agressividade relacionada ao aumento da  

OPN e suas isoformas (Forootan et al., 2006b; Khodavirdi et al., 2006; Thoms et al., 

2012; Tilli et al., 2012a; Lin et al., 2015). Em relação a resistência, foi observado em 

outros trabalhos que a OPN por exemplo, após o tratamento com Docetaxel® em 

células PC3, apresentou superexpressão das isoformas variantes OPNb e OPNc 

mostrando densidades celular maior em relação ao controle, comprovando resistência 

ao tratamento pelo fármaco (Nakamura et al., 2016).  

Os nossos resultados são diferentes o que já havia sido descrito em relação 

a OPN e suas variantes de splicing, ao observar os dados obtidos na viabilidade 

celular em nosso estudo foi evidenciado uma menor resistência no modelo celular 

após o tratamento com o fármaco anticâncer β-Lapachona. Nosso grupo já havia 
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descrito anteriormente o papel das isoformas OPNb e OPNc, tanto em modelos in vivo 

quanto in vitro, descrevendo uma superexpressão destas isoformas envolvidas na 

progressão tumoral do CaP (Tilli et al., 2012a). Os dados observados neste trabalho 

evidenciam que esta regulação dos fatores reguladores do splicing após o tratamento 

com TGF-β induziu a uma modulação com menor expressão das isoformas variantes 

da OPN, com a possível exclusão de exons na variante de splicing da isoforma 

completa OPNa e a inclusão de exons nas variantes OPNb e OPNc, resultando em 

uma diminuição mais expressiva destas duas últimas isoformas (Viloria & Hill, 2016).  

Recentemente nosso grupo publicou estudo em células de ovário com foco 

nos fatores reguladores de Splicing das famílias HnRNP e SR. Estes fatores foram 

relacionados como sendo um dos mecanismos moleculares reguladores na expressão 

da variante de splicing da OPNc no câncer de ovário (Marques et al., 2017). A OPN 

tem sido relacionada em muitos trabalhos e a diversos tipos de câncer é considerada 

como um biomarcador clínico da progressão tumoral e agressividade na doença. 

Sendo a sua expressão elevada indicativo de prognóstico desfavorável (Hu et al., 

2005; Weber et al., 2010; Shevde e Samant, 2014b). Podemos concordar com a o que 

já foi observado, onde aponta para uma relação importante entre OPN e a EMT, 

destacando a OPN como um componente regulador chave deste programa (Kothari 

et al., 2016b). Além disso, há evidências na literatura de que a EMT pode ser regulada 

por TGF-β e também pela OPN, influenciando a remodelação tecidual (Xu et al., 

2009b; Weber et al., 2012; Kothari et al., 2016b). 

Observamos também a expressão das variantes de splicing do CD44 (CD44s 

e CD44v9) em resposta ao tratamento com TGF-β. Após o tratamento com esta 

citocina, há uma diminuição significativa na expressão da variante de splicing CD44s 

e um aumento significativo do CD44v9. Em concordância com estes dados, em estudo 

realizado em câncer de bexiga a diminuição da expressão CD44s foi relacionada ao 

aumento da E-CADERINA e ao fenótipo característico epitelial e o aumento de sua 

expressão demonstrou relação com fenótipo mesenquimal e maior capacidade de 

invasão. Neste mesmo estudo, a expressão aumentada da variante  CD44v9 foi 

relacionada ao fenótipo epitelial e baixa capacidade invasiva  (Miwa et al., 2017). Além 

disso, a alta expressão dos receptores do CD44 no CaP estão relacionados ao 

aumento da expressão da OPN (Desai et al., 2007; Pietras et al., 2014; Senbanjo e 

Chellaiah, 2017). A superexpressão da isoforma CD44v9, já havia sido relacionada a 
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uma diminuição do potencial invasivo em carcinoma de células da cavidade oral 

(Omara-Opyene et al., 2004; Sato et al., 2004) e aumento de invasividade em células 

de CaP (Omara-Opyene et al., 2004). Na fisiologia celular normal, a alta expressão 

deste receptor tem sido descrita como um papel crucial na adesão celular e ao fenótipo 

epitelial, inflamação e processos de reparo. No entanto, muitas células tumorais 

superexpressam esse receptor como estratégia para o estabelecimento e progressão 

tumoral (Negi et al., 2012). Nossos resultados estão de acordo com o que tem sido 

apresentado na literatura em relação ao CD44s e ao CD44v9. Estes resultados 

sugerem que após o tratamento com TGF-β, há alteração do padrão da expressão 

das isoformas da CD44, para facilitar uma plasticidade intermediária, 

predominantemente epitelial, ao se estabelecer no sítio secundário. 

A capacidade funcional das células é definida pelo transcriptoma. Em  estudo 

recente (Singh e Eyras, 2016), identificaram variações no transcriptoma de tumores 

devido a alterações no splicing alternativo, bem como mutações em fatores de splicing 

e sinais regulatórios que podem ocorrer na maioria dos tipos de tumor. Algumas 

dessas alterações têm sido associadas à progressão tumoral, metástases, resistência 

à terapia e outros processos oncogênicos que podem gerar um conjunto dos padrões 

de splicing e contribuir para a definição de fenótipos tumorais (Lee e Abdel-Wahab, 

2016; Siegfried e Karni, 2018). Além disso, outros estudos têm apontado o splicing 

alternativo como uma ferramenta para manter e definir a plasticidade celular na EMT 

(Pradella et al., 2017). Nossos resultados demonstram que a expressão de transcritos 

reguladores do splicing das famílias SR (SFRS1, SFRS2, SFRS3, SFRS4, SFRS5 e 

SFRS6) e hnRNP (hnRNP A1, hnRNP B1, hnRNP A2/B1, hnRNP C2, hnRNP K e 

PTB). Em sua maioria apresentaram níveis de expressão diminuídos nas células 

tratadas com TGF-β em comparação às células controle, incluindo os fatores: SFRS2, 

SFRS4, SFRS6 e hnRNP A1, hnRNP A2/B1, hnRNP B1, hnRNP C2, hnRNP K e PTB. 

No entanto, os fatores reguladores: SRFS1, SRSF3 e SRSF5, apresentam nível de 

expressão aumentado.  

Os transcritos da família SR observados apresentam uma diminuição em sua 

maioria e podem ser relacionados tanto a características epiteliais quanto 

mesenquimais e ter relação com uma morfologia com predominância epitelial. A 

família de reguladores de splicing SR relacionada ao CaP é pouco descrita na 

literatura. No entanto, sabe-se que a família de proteínas SR foi descrita como um 
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fator essencial para controlar e regular vários aspectos do splicing de mRNA, bem 

como outros eventos de metabolismo de RNA (Han et al., 2011; Erkelenz et al., 2013; 

Zhou e Fu, 2013). Alguns estudos relatam que um aumento na expressão ou 

fosforilação de proteínas SR levam à expressão de isoformas que estimulam a 

resistência, apoptose e à proliferação e migração celular. Esses eventos foram 

identificados em vários tipos de câncer, como leucemia, glioma, mama, cólon, 

pâncreas e pulmão, entre outros (Hayes et al., 2007; Jang et al., 2008; Gout et al., 

2012; Silva et al., 2015). Por exemplo, a superexpressão do transcrito SRFS1,em 

células de adenocarcinoma de pulmão resulta em um fenótipo mais agressivo e 

confere resistência a fármacos anticâncer tais como: Carboplatina e Paclitaxel (Gout 

et al., 2012). A superexpressão de SRSF3, tem sido descrita em vários tipos de 

câncer, incluindo pulmão, mama, estômago, pele, bexiga, cólon, fígado e relacionado 

a um fenótipo com papel crítico na iniciação tumoral, progressão e confere resistência 

a vários tipos de fármacos(Jia et al., 2010). A expressão aumentada do transcrito 

SRSF5 tem como uma das principais características o aumento da proliferação de 

células estaminais e células tumorais da pleura (Kim et al., 2016a).  

Estudos emergentes das proteínas hnRNPs sugerem seu envolvimento no 

desenvolvimento e progressão especificamente do tumor. Observou-se que o 

aumento na expressão dos  transcritos das proteínas hnRNPs tem fundamental papel 

na proliferação, apoptose, angiogênese e invasão celular (Carpenter et al., 2006). 

Desta forma, de acordo com nossos resultados obtidos, sugerem que a diminuição 

dos níveis de expressão da maioria dos reguladores do splicing neste trabalho, 

destacando os resultados da família hnRNP, contribuem para a geração de um padrão 

de splicing compatível com um fenótipo característico predominantemente epitelial na 

linhagem celular PC3 tratada com TGF-β.  

Paralelamente analisamos os níveis aumentados da expressão dos fatores 

ESRP1 e ESRP2 em comparação às células controle. Estes fatores reguladores foram 

descritos por participar da EMT/MET e sua  expressão aumentada está relacionada 

às características de manutenção em fenótipos epiteliais (Pradella et al., 2017). Os 

resultados encontrados, mostram um aumento significativo na expressão de ESRP1 

e ESRP2 neste estudo, concordando neste aspecto ao que foi observado por  

Warzecha et al (2009) onde, o aumento dos reguladores de splicing ESRP1 e ESRP2 

foram relacionados a características de células epiteliais. Nossos resultados 
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corroboram com o já havia sido observado em outro estudo de que alterações no 

padrão de expressão de genes reguladores do splicing, podem favorecer a produção 

de isoformas pró-tumorais, as quais contribuem para o desenvolvimento e progressão 

do câncer (Chen e Weiss, 2015). 

Os biomarcadores são amplamente utilizados em estudos da EMT para 

caracterizar o estado fenotípico em que as células são encontradas. Além do nível de 

expressão, distribuição e a função de proteínas que podem ser alteradas no processo 

de transdiferenciação, oferecendo uma resposta ao perfil de plasticidade celular. 

Alguns destes biomarcadores já estão bem estabelecidos no processo da EMT, como 

fatores de crescimento (TFG-β, Wnt), fatores de transcrição (SNAIL e TWIST), 

moléculas de adesão (CADERINAS) e moléculas presentes no citoesqueleto 

(VIMENTINA) (Thompson et al., 2005; Montanari et al., 2017). Ao avaliar a expressão 

dos genes marcadores epiteliais (E-CADERINA, CLAUDINA 3 e CITOQUERATINA 8) 

e mesenquimais (SLUG, SNAIL, N-CADERINA e VIMENTINA), nossos dados 

mostraram uma diminuição da expressão de todos os marcadores epiteliais e 

mesenquimais. Dentre os marcadores epiteliais, somente a E-CADERINA apresentou 

expressão significativamente diminuída. Nos marcadores de características 

mesenquimais, todos os transcritos avaliados apresentaram expressão 

significativamente diminuída, em comparação as células não tratadas. Estes achados 

confrontam ao que se observa na literatura em relação a estes marcadores 

moleculares no contexto da EMT.  

Alguns autores observaram em modelos in vitro e in vivo que uma ativação 

descontrolada do processo da EMT, na qual ocorre progressivamente aumento de 

marcadores mesenquimais e diminuição de marcadores epiteliais pode levar ao 

crescimento do câncer e tem um papel fundamental na migração e invasão de células 

de câncer de próstata, levando às metástases. Estes eventos da EMT foram descritos 

como sendo orquestrados por interações sinalizadoras do microambiente. Além disso 

observaram também que células epiteliais que passaram pela EMT perdem 

polaridade, tornando-se invasivas e metastizaram rapidamente para locais distantes 

(Grant e Kyprianou, 2013; Figiel et al., 2017; Jędroszka et al., 2017). Nossos 

resultados são parecidos no sentido da diminuição do marcador E-CADERINA, mas 

não de outros marcadores epiteliais avaliados. No entanto, em relação aos 

marcadores mesenquimais nosso modelo apresentou dados diferentes ao que já 
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havia sido descrito anteriormente. Recentemente surgiu o conceito de "EMT de estado 

intermediário" que pode fornecer uma possível explicação para algumas evidências 

conflitantes de nossos dados. Além disso, estudos recentes indicaram que o 

aparecimento de células epiteliais‐mesenquimais “híbridas” na progressão do câncer 

é favorável para o estabelecimento das metástases (Liao e Yang, 2017). Desse modo, 

os dados observados em relação ao perfil de expressão desses marcadores sugerem 

que as células PC3 responderam ao tratamento com TGF-β apresentando uma 

expressão gênica com características similares a um fenótipo de EMT intermediário, 

com predominância de características epiteliais.  

Por meio de ensaios de imunofluorescência também avaliamos o perfil 

proteico de expressão de marcadores epiteliais e mesenquimais, relacionados a 

características da EMT (Mikesh et al., 2010; Jinesh et al., 2017; Satelli et al., 2017). 

Na indução da EMT por TGF-β, os marcadores epiteliais E-CADERINA e CLAUDINA 

3 apresentam maior marcação nas células PC3 tratadas com TGF-β. Por outro lado, 

o marcador mesenquimal VIMENTINA diminuiu sua marcação após este tratamento. 

Os resultados apresentados neste trabalho se sobrepõem aos dados de perfil 

transcricional de marcadores de EMT. Assim com os dados transcricionais, estes 

achados confrontam ao que vem sendo descrito na literatura. A diminuição de 

marcação de E-CADERINA e o aumento da marcação de VIMENTINA em resposta 

ao tratamento com TGF-β tem sido amplamente descritos para reforçar características 

predominantemente mesenquimais na EMT (Myong, 2004, 2012; Wendt et al., 2009; 

Chaudhry et al., 2014; XIE et al., 2016; Lo et al., 2017; Sun et al., 2018). 

Por meio de análises morfológicas e de modificação e distribuição do arranjo 

espacial do citoesqueleto celular pelas fibras de ACTINA na imunofluorescência, 

observamos que as fibras de ACTINA passaram por uma reorganização espacial de 

fibras contráteis agrupadas no citoesqueleto para fibras expandidas, similar à 

distribuição destas  fibras em células com fenótipos epiteliais, sugerindo a ação do 

TGF-β em modificar a conformação destas fibras na EMT (Wendt et al., 2009; Araki 

et al., 2011; Shankar e Nabi, 2015) e também descrito no processo reverso MET 

(Morrison et al., 2013; Moustakas e Heldin, 2016b). Em estudo realizado por Haynes 

et al., 2011, feito em células epiteliais mamárias, durante a EMT induzida por TGF-β, 

observaram que a remodelação dos filamentos de actina é necessária para a EMT. 

Em seu trabalho com imagens de alta resolução para analisar a dinâmica regulada 
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dos filamentos de actina, percebeu que a distribuição destes filamentos passou de um 

arranjo espacial de fibras expandido para contráteis agrupadas, espessos e paralelos 

que desmontavam mais lentamente, mas permaneciam dinâmicos em células 

transdiferenciadas.  Nossos dados corroboram com esta  dinâmica do arranjo das 

fibras de ACTINA relacionada à progressão da EMT no câncer em resposta ao fator 

de crescimento TGF-β (Izdebska et al., 2018), que pode ir na direção de um fenótipo 

híbrido com predominância epitelial. Sugerimos que o programa transcricional que 

conduz a EMT/MET controle também a remodelação progressiva das arquiteturas de 

filamentos de actina. Nossos resultados evidenciam mais uma vez uma mudança na 

plasticidade epitelial-mesenquimal acompanhada pelas fibras de ACTINA para 

características de fenótipo predominantemente epitelial após o tratamento com TGF-

β.  

Outro dado observado no presente estudo foi o índice de circularidade celular. 

Neste ensaio, após o tratamento com TGF-β, observamos uma morfologia nas células 

PC3 predominantemente circular. O TGF-β é uma citocina com efeitos multifuncionais 

e tem a capacidade de modular a plasticidade epitelial inicialmente na EMT (Wendt et 

al., 2009). No entanto, em células mesenquimais e em estágios avançados da 

progressão tumoral o TGF-β induz a proliferação celular promovendo a plasticidade 

celular na direção de características epiteliais induzindo a MET que é o processo 

inverso da EMT (Zavadil et al., 2001; Katsuno et al., 2013). Mudanças na morfologia 

celular podem influenciar significativamente o comportamento e a evolução de seus 

processos biológicos, estas alterações na morfologia podem ser traduzidas em sinais 

bioquímicos, que podem modular  não somente o fenótipo celular  mas também 

propriedades biológicas em relação a diferenciação, proliferação e migração 

(Pasqualato et al., 2013).  

Alterações nas propriedades biomecânicas, incluindo modificações nas 

propriedades do citoesqueleto e expressão de proteínas de adesão, se traduzem em 

mudanças no fenótipo da célula. Foi observado anteriormente que alterações na 

expressão de genes com função citoesquelética levam a mudanças na morfologia 

celular, as quais podem ser detectadas utilizando ensaios que apontem mudanças em 

características morfométricas (Bakal et al., 2007). Estes dados sugerem que tais 

mudanças na morfologia do citoesqueleto são características de capacidade 

metastática. Em estudo realizado por (Shankar e Nabi, 2015), foi relatado que durante 
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a EMT/MET ocorrem mudanças na organização da actina e também na expressão de 

muitos genes que regulam a actina e a morfologia do citoesqueleto neste evento, 

observaram também que a perda de componentes proteicos do citoesqueleto em 

células metastáticas alteram a dinâmica do citoesqueleto de actina, podendo alterar o 

tamanho e o formato das células e induzir o aumento da expressão de E-CADERINA 

e MET. A eficácia de detectar essas mudanças na morfologia e na dinâmica da 

plasticidade celular adquirida nas diversas fases da carcinogênese, seria de grande 

utilidade na avaliação clínica do câncer (Lyons et al., 2016). Nossos resultados 

sugerem que o tratamento com TGF-β nas células PC3 modificaram as características 

morfológicas do citoesqueleto nestas células para um fenótipo mais circular, e 

consequentemente, com característica predominantemente epiteliais. 

Em nosso modelo experimental foi também possível avaliar o índice de 

adesão celular após o tratamento das células PC3 com TGF-β. Em resposta a este 

tratamento, a linhagem celular PC3 demonstrou maior índice de adesão celular. 

Alguns trabalhos têm relacionado o TGF-β à diminuição e até mesmo a perda da 

capacidade de adesão em células tumorais na dinâmica da EMT (Schneider et al., 

2011; Sun et al., 2018). No entanto, (Katsuno et al., 2013) descreveram o papel do 

TGF-β na MET que é conhecida pelo processo inverso da EMT. Este evento foi 

observado como sendo uma continuidade ao processo de progressão tumoral, onde 

células com características mesenquimais se transdiferenciam e adquirem novamente 

características epiteliais, fortes junções célula-célula e aumento nos complexos de 

adesão. Esses complexos juncionais são compostos de várias moléculas 

transmembranares e proteínas acessórias, que formam intrínsecas redes com o 

citoesqueleto de actina.  

Os programas de MET também são caracterizados por diminuições na 

expressão de marcadores mesenquimais, e aumentos dos marcadores epiteliais. 

Assim, o paradigma atual afirma que a EMT estimula as células de carcinoma a se 

disseminarem do tumor primário, enquanto a MET modula as células do tumor 

metastático para reiniciar os programas proliferativos necessários para a formação de 

tumores secundários. Este racional da EMT/MET em ser um programa da progressão 

tumoral tem sido amparado também por outros autores (Thiery et al., 2009b; Brabletz, 

2012; Takaishi et al., 2016). Os processos EMT/MET foram propostos para ser uma 

força motriz das metástases. No entanto, a dinâmica destes processos ainda não foi 
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totalmente esclarecida no estudo do CaP, podendo a abordagem deste estudo ter 

fundamental impacto em novas estratégias na doença. A adesão celular é um evento 

fisiológico chave fortemente acoplado a outros quatro processos celulares principais: 

proliferação, migração, diferenciação e morte celular. Qualquer alteração na adesão 

celular tem consequências importantes para o comportamento das células e pode até 

resultar na indução da morte celular (Edelman et al., 1983; Thiery, 2003). Nossos  

dados sugerem que este evento pode estar relacionado diretamente ao efeito do TGF-

β em modular a progressão tumoral, tanto na EMT quanto no seu processo inverso 

MET e aumentar a capacidade de adesão celular nas células PC3 (Wang e 

Chakrabarty, 2001; Myong, 2004), podendo agir de forma a alterar a plasticidade 

celular, tendo como consequência um aumento no índice de adesão (Wang et al., 

2004; Staršíchová et al., 2009). Esta hipótese da plasticidade celular, pode corroborar 

ao descrito  anteriormente sobre plasticidade celular na indução da EMT/MET por 

TGF-β (van Meeteren e ten Dijke, 2012; Roche, 2018). 

Também observamos a taxa percentual de migração celular na linhagem PC3 

após o tratamento com TGF-β as células tratadas apresentaram percentual de 

migração menor do que o grupo controle (Gráfico 7). A literatura preconiza que a 

capacidade de migração celular é o passo primordial para metástases (Yamaguchi et 

al., 2005). É um evento fundamental para disseminação de células cancerígenas do 

tumor primário para um órgão distante. As metástases são a causa mais frequente de 

morte em pacientes com câncer. A migração e invasão de células tumorais para os 

tecidos adjacentes e intravasamento para vasos sanguíneos ou linfáticos e o 

extravasamento para alvos distante são necessários para as metástases de 

adenocarcinomas e variados tipos de câncer humano mais comuns (Friedl e Wolf, 

2003; Yamaguchi et al., 2005; Paul et al., 2017). Muitos estudos apontam o fato de 

que a exposição ao TGF-β aumenta a capacidade de migração em células do CaP 

(Sun et al., 2018). Nossos resultados discordam do que se havia apresentado na 

literatura no sentido que a migração foi menor, após a exposição ao TGF-β. No 

entanto, um estudo recente realizado por (Velez-delValle et al., 2016), observou que 

a proteína de filamentos intermediários VIMENTINA está diretamente envolvida na 

migração e invasão de células de carcinomas humanos. Foi silenciado o gene da 

VIMENTINA e em ensaio específico de migração celular constatou-se uma diminuição 

na migração destas células silenciadas comparadas às células controle. Além disso, 
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descreveram uma interação da VIMENTINA com outros componentes do 

citoesqueleto sugerindo que alterações nesta proteína poderiam alterar o fenótipo e 

comportamento de migração e agressividade em células tumorais. Este trabalho 

corrobora com nossos dados obtidos dos marcadores da EMT, inclusive nossos 

resultados apontam uma diminuição da expressão da VIMENTINA pelo tratamento 

com TGF-β, sugerindo que esta modulação induziu uma característica com fenótipo 

celular com predominância epitelial e por consequência menor capacidade de 

migração nas células tratadas com TGF-β.  

Muitos trabalhos abordam o mecanismo de migração dentro da maquinaria da 

EMT, considerando a perda de características epiteliais e ganho de características 

mesenquimais facilitando a um fenótipo mesenquimal e por consequência ganho de 

maior capacidade de migração e invasão (Heerboth et al., 2015; Brabletz et al., 2018). 

A explicação para nossos resultados é de que também já foi possível observar 

metástases no CaP com expressão aumentada de marcadores epiteliais como a E-

CADERINA relacionada ao tumor (Chao et al., 2012). Outra hipótese para os 

resultados obtidos neste trabalho, vai ao encontro de propostas de que células 

coletivamente invasoras migram através da matriz extracelular com junções célula-

célula intactas demonstrando neste cenário celular uma EMT parcial (Friedl et al., 

2012; Clark e Vignjevic, 2015; Wu et al., 2017). Estes dados podem indicar que uma 

menor taxa de migração está associada a um fenótipo predominantemente epitelial. 

No entanto, os mecanismos moleculares de metástases ainda precisam de maior 

compreensão por ser um processo de notável complexidade. 

Nossos dados observados em relação a viabilidade celular sugerem que 

células PC3 se tornam muito mais sensíveis ao tratamento com o fármaco anticâncer 

conhecida como β-Lapachona após o tratamento com TGF-β. O TGF-β tem sido 

relacionado a resistência a fármacos no câncer em ensaios in vivo e in vitro, incluindo 

estudos relacionados ao CaP (Yoo et al., 2008; Brunen et al., 2013; Karantanos et al., 

2013; Oshimori et al., 2015; Hossiny et al., 2016; Zhang et al., 2016). Células que 

passam pela EMT e ganham características mesenquimais são mais resistentes à 

fármacos (Montanari et al., 2017). Nossos resultados no modelo celular PC3 sugere 

uma outra resposta do que é apresentado na literatura relacionado ao papel do TGF-

β no aumento a resistência ao tratamento com fármacos. Não há dúvidas do papel 

antagônico do TGF- β na progressão tumoral e em outras doenças (Massagué, 2008; 
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Akhurst e Hata, 2012; Saitoh et al., 2016). Precisamos considerar que as respostas 

fisiológicas à estimulação de TGF-β são diversas e variam entre diferentes tipos de 

células e condições ambientais, tipo celular, dose e tempo de exposição são fatores 

determinantes da dinâmica e atuação desta citocina (Zi et al., 2012). O tratamento 

com TGF-β em nosso modelo de estudo fez com que as células apresentassem um 

fenótipo com característica predominantemente epitelial, resultando em maior 

sensibilidade ao fármaco anticâncer.  
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6. CONCLUSÕES 

O conjunto dos resultados deste trabalho demonstra que o tratamento com 

TGF-β foi capaz de modular nas células PC3 uma resposta a expressão gênica, 

proteica e fenotípica, fazendo com que estas células apresentem características 

similares ao fenótipo híbrido, com plasticidade predominantemente epitelial. A 

diminuição dos níveis de expressão da maioria dos reguladores do splicing neste 

trabalho, destacando os resultados da família hnRNP, e o aumento dos fatores ESRP1 

e ESRP2, foram determinantes na geração de um padrão de splicing compatível com 

um fenótipo característico predominantemente epitelial na linhagem do modelo 

estudado. 

Estes dados dos fatores de splicing indicam uma influência do TGF-β nestes 

reguladores, o que pode nos ajudar a compreender os resultados obtidos da 

expressão das variantes de splicing da OPN aqui avaliados. Sugerindo que o perfil 

diminuído da expressão das isoformas da OPN pode contribuir para um fenótipo com 

padrão de características predominantemente epiteliais e maior sensibilidade ao 

tratamento de fármacos anticâncer. Os ensaios funcionais de migração e adesão 

evidenciaram que a plasticidade adquirida pelo tratamento com TGF-β, associado à 

diminuição das variantes de splicing da OPN influenciaram em maior índice de adesão 

e na diminuição da taxa de migração destas células, comportamento compatível ao 

fenótipo predominantemente epitelial. Estes resultados foram consolidados através de 

ensaios de viabilidade celular, quando células PC3 tratadas com TGF-β se tornaram 

mais sensíveis ao fármaco anticâncer β-lapachona, mais uma vez confirmando uma 

ação multifuncional do TGF-β combinada a OPN na dinâmica do processo da EMT 

nas células estudadas. Desta forma, apresentamos evidências de que o TGF-β é 

capaz de induzir uma EMT parcial no modelo estudado, através de ação nas famílias 

dos fatores reguladores de splicing (HNRNP, SR e ESRP 1 e 2). Esta ação do TGF- 

β na expressão destes reguladores apresenta relação com a modulação da expressão 

da OPN e suas variantes de splicing, fazendo com que esta proteína apresente 

diminuição em sua expressão com destaque na variante do transcrito OPNc e como 

resultado reflita no modelo de linhagem PC3 uma plasticidade que pode estar 

associada a geração de um padrão de splicing e compatível ao fenótipo de EMT 

parcial predominantemente epitelial (Figura 17). 
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Figura 17. Figura representativa dos resultados obtidos e hipóteses propostas frente aos 

resultados PC3. As células PC3, apresentam características de fenótipo mesenquimal. Após o 

tratamento com TGF-β por 48h, diminuiram a expressão da maioria dos reguladores de splicing, em 

um padrão capaz de modular a expressão da OPN e suas variantes de splicing, destacando o transcrito 

da variante OPNc.Consequentemente, aumentou a expressão da maioria dos marcadores epiteliais e 

diminui significativamente os marcadores mesenquimais. As células apresentaram maior circularidade, 

índice de adesão e diminuirra a taxa de migração tornando-se menos resistentes ao fármaco anticâncer 

β-lapachona. Desta forma induzindo nestas células um fenótipo com característica predominantemente 

epiteliais (Adaptado de Grelet, 2017). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359610117300692#!
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Abstract  
Osteopontin-c splicing isoform activates ovarian cancer progression features. Imbalanced expression of splicing factors 

from serine/arginine -rich and heterogeneous ribonucleoproteins families has been correlated with the generation of 

oncogenic splicing isoforms. Our goal was to investigate whether there is any association between the transcriptional 

patterns of these splicing factors in ovarian cells and osteopontin-c expression levels. We also aimed to investigate the 

occurrence of these splicing factors binding sites inside osteopontin exon 4 and adjacent introns. To test associations 

between osteopontin-c and splicing factors expression patterns, we used an in vitro model in which OVCAR-3 cells 

overexpressing osteopontin-c (OVCAR-3/OPNc++) presented higher transcriptional levels of osteopontin-c than two other 

ovarian carcinoma cells (TOV-112D, SKOV-3) and ovarian non-tumoral cell lines (IOSE 364 and IOSE 385). The 

transcriptional levels of osteopontin-c, serine/arginine-rich, and hnRNP factors were evaluated using real-time polymerase 

chain reaction. Human Splice Finder software was used to search for putative splicing factor binding sites in osteopontin 

genomic regions. OVCAR-3/OPNc++ cells presented higher transcriptional levels of hnRNP than serine/ arginine-rich when 

compared to TOV-112D, SKOV-3, and IOSE cells. TOV-112D and SKOV-3 cells also overexpressed hnRNP in relation to 

serine/arginine-rich transcripts. Putative binding sites for these splicing factors have been predicted on osteopontin exon 4 

and their upstream and downstream intronic regions. Our data showed that higher osteopontin-c expression levels are 

associated with a predominance of hnRNP in relation to serine/arginine-rich transcripts and that osteopontin exon 4 and 

adjacent intronic sequences contain predicted binding sites for some of these tested splicing factors. In conclusion, 

differential expression of these splicing factors in ovarian cancer cells could be one of the putative mechanisms leading to 

aberrant splicing of the osteopontin primary transcript. Future work, aiming to control ovarian cancer progression by 

downregulating osteopontin-c levels, could include strategies that also regulate heterogeneous ribonucleoproteins and 

serine/arginine-rich expression levels in order to modulate osteopontin splicing. 
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Introduction 
 
Recent evidence connects aberrant alternative splicing (AS) 

with cancer. Many genes implicated in the develop-ment and 

progression of cancer undergo aberrant AS events to generate 

oncogenic or tumor suppressor pro-teins.1,2 In ovarian 

carcinoma (OC), many genes, such as CD443 and multidrug 

resistance protein 1/ATP (MRP1) binding cassette transporter 

subfamily gene,4 undergo AS and their resulting splice 

variants perform distinct roles in tumor progression. 

Regulation and efficiency of AS is an outstanding process, in 

which several signal molecules participate. AS can arise by 

modifications at the DNA sequences that control splicing, 

affecting both the activity and expression of splicing factors 

(SFs). SFs can either activate or repress the selection of 

particular splice sites. In addition to these cis-acting DNA 

sequences and their cor-responding trans-acting factors, other 

molecules, struc-tures, or processes are probably intimately 

involved.5,6 Among several RNA-binding proteins implicated 

in splic-ing regulation are the serine/arginine-rich (SR) and 

the heterogeneous ribonucleoprotein (hnRNPs) protein family 

of SFs, which are key AS regulators.7,8 

 

The SR and hnRNPs proteins generally activate or 

repress splicing, respectively, by modulating spliceosome 

assembly and regulating AS site selection. However, the 

final result of AS is effected by the concerted action of 

antagonistically acting SFs. Specific members of the SR 

family may also act antagonistically.8  
The SR protein family comprises several structurally 

related proteins, playing key roles in constitutive and alter-

native pre–messenger RNA (mRNA) splicing. The SR 

proteins coded by the SRSF1-7 genes are typically exon 

inclusion activators, by binding to exonic or intronic 

enhancer elements. Conversely, although presenting struc-

tural similarity with the rest of the SR family, those coded 

by SRSF9-11, in general, act as exon inclusion repressors. 

Functional diversity among the hnRNPs has also been 

observed. This family includes about 20 major polypep-

tides, hnRNPs A1–U, ranging in size from 34 to 120 kDa.9 

Of these, the hnRNP F, H1, M, and U are primarily exon 

inclusion activators, whereas hnRNP A1, A2/B1, and 

hnRNP I (also known as polypyrimidine tract–binding 

protein (PTB)) are primarily repressors.10  
There are several gene products in which AS variants 

modulate tumor progression. Our group has previously 

characterized osteopontin (OPN) splice isoforms in dis-tinct 

tumor models, such as ovarian, prostate, and thyroid 

carcinomas.11–15 OPN is a glycophosphoprotein, highly 

expressed in several tumor models.11 The OPN primary 

transcript undergoes AS producing three splicing isoforms 

(OPN-SI), namely, OPNa, OPNb, and OPNc, which exhibit 

tissue- and tumor-specific expression.12 We have previously 

shown that OPNc is specifically expressed in OC samples and 

activates several aspects of tumor 

 

progression.13 However, there is no previous description of 

the putative mechanisms that control OPN aberrant splic-

ing in tumors or how OPNc is aberrantly expressed in OC 

tumor samples. Moreover, whether changes in the relative 

amounts of SR and hnRNP can affect OPNc and other 

splicing variants are not known. As a first step to delineate 

the basis for increased OPNc expression and its aberrant 

AS in OC tumors, in this report, we evaluated the tran-

scriptional expression of a set of SFs belonging to SR 

(SRSF1, SRSF3, SRSF4, SRSF5, and SRSF6) and 

hnRNPs families (hnRNP C2, hnRNP A1, hnRNP B1, 

hnRNP A2/ B1, hnRNP K, and PTB) in OC cell lines that 

express dis-tinct levels of OPNc. To further validate the 

involvement and putative binding of at least some of these 

SFs on exon 4 coding sequence and adjacent intronic 

regions, analyses have been done at these sequences for the 

occurrence of the SF binding sites. 

 

Materials and methods 

Cell lines and culture 

The OC cell line OVCAR-3 (derived from malignant 

ascites of a patient with a progressive epithelial adenocar-

cinoma of the ovary), SKOV-3 (epithelial adenocarci-

noma), and TOV-112D (derived from a grade 3, stage IIIC, 

primary malignant endometrioid adenocarcinoma) were 

obtained from the American Type Culture Collection 

(ATCC, Manassas, VA, USA). IOSE 364 and IOSE 385 

are immortalized normal ovarian surface epithelial cell 

lines, which were kindly provided by Dr Nelly Auersperg, 

University of British Columbia, Canada. OVCAR-3 and 

SKOV-3 cells were cultured in RPMI-1640 medium sup-

plemented with either 20% (OVCAR-3) or 10% fetal 

bovine serum (FBS; SKOV-3), 100 IU/mL penicillin, and 

100 mg/mL streptomycin. The TOV-112D cell line was 

cultured in 199 medium containing MCDB105 (1:1). Cell 

lines were cultured in a humidified environment contain-

ing 5% CO2 at 37°C. 

 

RNA extraction and 

complementary DNA synthesis 
 
RNA was extracted from the cell lines using the RNeasy kit 

(Qiagen) according to manufacturer’s instructions. 

Complementary DNA (cDNA) synthesis was performed with 

the SuperScript II First-Strand Synthesis System for real-time 

polymerase chain reaction (RT-PCR), using oligo(dT) 

primers (Invitrogen) and 1 μg of total RNA. Conditions for 

amplification of transcripts coding for SR and hnRNPs SFs by 

quantitative RT-PCR (qRT-PCR) were as follows: 50°C for 

2 min, 94°C for 5 min, followed by 40 cycles at 94°C for 30 s, 

60°C for 30 s, and 72°C for 30 s and final melting curve 

analysis, in order to check amplicon-specific amplification. 

All qRT-PCR reactions were 
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Table 1.  Oligonucleotide sequences used of real-time PCR.  
 
SR proteins Primer forward Primer reverse Amplicon size (bp) 
    

SRSF1 (coded by gene SFRS1) TTAGATCTCATGAGGGAGAAA GAGAATAGCGTGGTGATCCT 177 

SRSF2 (coded by gene SFRS2) ACAAGCGCGACGCTGAGG CTGCGAGACCTGGAACGG 229 

SRSF3 (coded by gene SFRS3) TTTTGGCTACTATGGACC AGTTCCACTCTTACACGG 153 

SRSF4 (coded by gene SFRS4) ACGGGAAGATCCTGGAGG ACTCGCTCACCACAAAGG 121 

SRSF5 (coded by gene SFRS5) CGTTTGCGGATGCACACC TAGAGGAACTTCTGGTCC 192 

SRSF6 (coded by gene SFRS6) TGTTCGTACAGAATACAGG TTTATTTCTGTGCCATCC 201 

HnRNPs    

  hnRNP A1 CCAGAGAAGATTCTCAAAGACC CTTCAGTGTCTTCTTTAATGCC 81 

  hnRNP A2/B1 AGCTTTGAAACCACAGAAGAA TTGATCTTTTGCTTGCAGGA 100 

  hnRNP B1 TGTTCCTTTGGAGAGGAAAAAG TTGATCTTTTGCTTGCAGGA 164 

hnRNP C2 GCGGAGATGTACGGGTCAGTA GGAGGTACACGTGCTGGGTAA 131 

  hnRNP K AATGCCAGTGTTTCAGTCCC AGGCCCTCTTCCAAGGTAGG 119 

PTB CCTGACCAAGGACTACGGCA GAAGTTCTTGGAGCCCGGC 64 

OPNc CTGAGGAAAAGCAGAATGCTG GTCAATGGAGTCCTGGCTGT 151 

  Beta actin GGCGGDACCACCATGTAC AGGGGCCGGACTCGTCATACT 201 

  18S GTAACCCGTTGAACCCCATT CCATCCAATCGGTAGTAGCG 150 
     

 
 
conducted using the SYBR Green detection reagent (Applied 

Biosystems). Oligonucleotide primer pairs used for qRT-PCR 

assays are shown in Table 1, including primer sequences for 

18S and β-actin, which were used as consti-tutive genes when 

testing SFs and OPNc expression levels, respectively. 

Relative gene expression of the target genes was calculated 

with the delta-delta CT method. 

 

OPNc overexpression 
 
The open reading frame of the OPNc splice variant was 

cloned into the pCR3.1 mammalian expression vector, as 

previously described (He et al., 2006), and OVCAR-3 cells 

were transfected with this plasmid construct. OVCAR-3 

cell clones stably overexpressing OPNc (named OVCAR-

3/OPNc++) had been previously isolated.13 One stable 

OVCAR-3/OPNc++ cell clone was selected and 600 µg/mL 

of G418 disulfate (Geneticin) was added in the culture 

medium. 
 
 

SF putative binding sites 
 
Putative binding sites for SR and hnRNPs SFs, whose 

expression patterns are investigated here, have been 

searched for using the freely available, Human Splicing 

Finder software (http://www.umd.be/HSF3/). The OPN 

2196 bp intronic sequence upstream exon 4 (intron 3), 

81 bp exon 4, and the 266 bp intronic sequence down-

stream exon 4 (intron 4) have been analyzed using this 

software (NCBI Reference Sequence: NG_030362.1). 

Scores higher than 80% have been selected as threshold 

values to consider a putative binding site in this analysis. 

In this software, algorithms have been integrated in order 

to identify exonic and intronic motifs. 

 

Statistical analysis 
 
Each experiment was performed in duplicate. All experi-

ments were repeated at least twice. The results are pre-

sented as mean ± 95% confidence intervals of all the 

values. GraphPad Prism® 5.0 was used in all statistical 

analyses and samples were evaluated for normal distribu-

tion by the Kolmogorov–Smirnov test. A Student’s t test 

was used to evaluate statistically significant differences in 

expression transcript levels; p < 0.05 was selected as the 

statistically significant value. All statistical tests and cor-

responding p values were two-sided. 

 

Results 
 

OPNc expression levels are associated 

with SF expression patterns 
 
Previously, OPNc was shown to be specifically expressed in 

OC cell lines and tissue samples, but no expression or at very 

low OPNc levels have been detected in ovarian non-tumoral 

samples.13 Based on these data, and to better understand 

OPNc aberrant splicing in OC cells, we used an in vitro model 

in which cell lines presented distinct OPNc levels. The 

transcriptional expression levels of OPNc in OVCAR-

3/OPNc++ cells were compared to those observed in two 

additional OC cell lines (SKOV-3 and TOV-112D) and to 

IOSE 385 and 364 non-tumoral cells. The OVCAR-3/OPNc++ 

clone exhibited higher expression levels of OPNc (mean 

LOG10 relative expression levels (LEL) = 3.89) in relation to 

SKOV-3 (LEL = 3.022) and TOV-112D (LEL = 0.77; 

p ≤ 0.05). Of note, these three cell lines also presented higher 

endogenous OPNc levels than IOSE 385 (LEL = 0.50; 

p≤0,001) and IOSE 364 (LEL = 0; p≤0.001) non-tumoral cells 

(Figure 1(a)). 
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Figure 1.  OPNc overexpression is associated to hnRNP and SR differential expression in ovarian carcinoma cells. Quantitative 

real-time PCR (qRT-PCR) assays have been performed in order to evaluate (a) LOG10 OPNc relative expression levels (LEL) in 

OVCAR-3/OPNc++, SKOV-3, TOV-112D, and IOSE 385 in relation to IOSE 364 ovarian non-tumoral cells, which has been used 

as the reference sample. (b) Data represent the mean LEL among SR (SRSF1, SRSF3, SRSF4, SRSF5, and SRSF6) and 

hnRNP (hnRNP C2, hnRNP A1, hnRNP B1, hnRNP A2/B1, hnRNP K, and PTB) family members in OVCAR-3/OPNc++, TOV-

112D, SKOV-3, and IOSE 385 in relation to IOSE 364 cells (which was used as the reference sample for relative expression 

analysis using the delta-delta CT method and is not shown at this graph. Beta actin and 18S genes have been used as the 

constitutive controls for OPNc and SFs expression level evaluation, respectively (*p < 0.05; **p < 0.001; ***p < 0.0001).  

 

Subsequently, any association between OPNc expres-sion 

levels and an imbalanced expression of SFs in OC cells was 

investigated. The group of 5 “classical” SR fac-tors, that is, 

SRSF1, SRSF3, SRSF4, SRSF5, and SRSF6, was focused on. 

In addition, the expression of some hnRNP family members, 

such as hnRNP C2, hnRNP A1, hnRNP B1, hnRNP A2/B1, 

hnRNP K, and PTB, which are generally believed to act as 

antagonist of SR proteins, was also analyzed. To accomplish 

this goal, we tested the tran-scriptional levels of these SRs and 

hnRNPs factors in OVCAR-3/OPNc++, SKOV-3, TOV-

112D, and the IOSE  
385 and 364 non-tumoral cells (Figure 1(b)). In all tested 

cell lines, most hnRNP family members are upregulated in 

relation to SR factors (Figure 1(b)). Moreover, mean 

transcriptional levels of hnRNP factors are significantly 

higher in OVCAR-3/OPNc++ (LEL = 0.56) than in TOV-  
112D (LEL = −0.08), SKOV-3 (LEL = −0.27), IOSE 385 

(LEL = −0.20), and IOSE cells (LEL = 0; p ≤ 0.05). We also 

found that OVCAR-3/OPNc++ cells overexpress 9 out of 11 

tested SFs (including both hnRNP and SR mem-bers) in 

relation to other tested cell lines (Figure 1(b) and 

Supplementary Figure 1). Supplementary Figure 1 shows the 

relative expression level of each individual SF in these distinct 

cell lines. In summary, our data show that hnRNP transcripts 

are overexpressed in relation to SR factors and 

 

that this differential expression is associated to OPNc 

expression levels. In addition, we showed that each SF has 

a specific expression pattern when comparing among these 

cell lines presenting distinct OPNc transcript levels. 
 

 

OC cell lines display differential expression 

of SR and hnRNP transcripts in relation to 

IOSE ovarian non-tumoral cell lines 
 
We then analyzed the expression levels of both groups of 

tested SR and hnRNP factors in TOV-112D and SKOV-3 

cells in relation to IOSE 364 and 385 cells non-tumoral 

cells. Mean transcriptional levels of hnRNP factors 

(LEL = −0.09 in TOV-122D cells; LEL = 0.09 in SKOV-3 

cells) are higher than those observed for SR factors 

(LEL = −0.30 in TOV-122D cells; LEL = −0.39 in SKOV-

3 cells), although the transcriptional levels for each distinct 

SFs varied in relation to each tested IOSE cells (Figure 2(a) 

and (b)). Statistically significant differences between mean 

SR and hnRNP expression levels are shown (*p ≤ 0.05; 

**p ≤ 0.001). Altogether, these data provide fur-ther 

evidence that cells expressing higher OPNc levels dis-play 

lower transcriptional levels of SR than hnRNP transcripts. 

https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
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Figure 2.  Ovarian carcinoma cells overexpress hnRNP in relation to SR factors. The mean LOG10 relative transcriptional 

levels (LEL) of each hnRNP and SR family members were analyzed by qRT-PCR in relation to (a) IOSE 364 and (b) IOSE 

385 non-tumoral cell lines, which were both used as reference samples for these analysis using the delta-delta CT method. 

The mean LEL transcriptional levels among hnRNP and SR factors have been compared. Significant differences between 

these mean expression values are shown (*p < 0.05; **p < 0.001). At the top panel, the transcriptional patterns of SFs are 

shown for TOV-112D cells, while the bottom panel corresponds to data for SKOV-3 cells. 18S gene has been used as the 

constitutive control gene. Data are representative of three independent experiments performed in duplicates. 

 

Expression levels of antagonistic 

SFs are disturbed in OC cell lines 
 
In TOV-122D or SKOV-3 cells, most hnRNP transcripts were 

expressed in higher levels in relation to SR tran-scripts. The 

final result of AS, in which predominates exon inclusion or 

exclusion, is an effect of the concerted action of 

antagonistically acting SF pairs and also as a conse-quence of 

modifications on the expression levels of these proteins.12 We 

then investigated which member in three previously described 

antagonistic SF pairs12 was predomi-nated in OC tumoral cells 

versus IOSE non-tumoral cells (Figure 3). The transcript level 

ratios were analyzed between the following antagonistic SF 

pairs in the TOV-122D and SKOV-3 cells in relation to the 

IOSE 364 cell line: (1) SF2/ASF: hnRNP A1, (2) SRSF1: 

SRSF3, and (3) SRSF5: SRSF6 (Figure 3). In comparison to 

IOSE 364 cells, in both TOV-122D and SKOV-3 cells, the 

ratio val-ues for 2 out 3 of the tested antagonistic SF pairs 

indicated higher transcript levels of hnRNP A1 and SRSF3 at 

their corresponding SF pairs. Also, the calculated ratio for 

TOV-122D was higher for the SRSF5 transcript levels than 

SRSF6. Otherwise, SKOV-3 cells had ratios that are indic-

ative of similar expression levels to these SF transcripts. 

 

These data indicate that TOV-112D and SKOV-3 OC cells 

exhibited higher hnRNP A1 and SRSF3 expression levels 

at their antagonistic SF pairs in relation to IOSE 364 cells, 

which is a SF expression pattern typically related to exon 

exclusion at splicing events. 
 

 

OPN exon 4 and their adjacent intronic genomic 

sequences contain putative SF binding sites 
 
While it is known that several of these SFs regulate AS,14 

to the best of our knowledge, there is only a single recent 

description regarding OPN splice variants as a target of a 

SF.15 Accordingly, the genomic sequence of the OPN exon 

4 and adjacent introns were analyzed using matrices to 

predict sequences required for binding of SFs belonging to 

the SR and hnRNP families.  
Supplementary Figure 2 shows the exact position of 

each high-score SF-predicted binding sites on the OPN 

exon 4 and adjacent upstream and downstream introns. 

This analysis showed that exon 4 coding sequence con-

tains three high-score binding sites for SRSF5 and one for 

SRSF6, SRSF1, and hnRNP A1 SFs (Supplementary 

Figure 2A). Similarly, exon 4 upstream and downstream 

https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
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Figure 3.  Antagonistic splicing factors’ (SFs) pairs exhibit differential 

expression in OC cell in relation to IOSE 364 cells. Graph bars 

represent the relative expression ratio between the transcriptional 

level of three distinct SF antagonistic pairs, namely, SRSF1: hnRNP 

A1, SRSF1, SRSF3, and SRSF5: SRSF6 in TOV112-D and SKOV-3 

cells in relation to IOSE 364 cells. We calculated the ratio between 

the relative expression level of the first member of each pair by the 

relative expression of the second member in each OC cell (TOV112-D 

or SKOV-3) in relation to IOSE 364 cells, which has been used as the 

reference sample. 
 

 

introns (intron 3 and 4, respectively) contain several puta-tive 

binding sites for these same SF factors (Supplementary 

Figure 2B and 2C). Most predicted binding sites at the exon 

4 coding sequence and intronic regions are putative binding 

sites for classical exon inclusion activators, such as SRSF1, 

SRSF5, and SRSF6. Remarkably, several of these high-score 

putative binding sites are superimposed or positioned very 

closely at their corresponding intronic or exonic regions, 

specifically at the intronic sequences. Several additional 

putative binding sites for these SFs have also been found in 

these OPN genomic regions, but pre-sented low threshold 

score values (data not shown). 

 
 

Discussion 
 
Currently, data are lacking regarding the molecular mecha-

nisms that control aberrant OPN splicing in tumor cells. In 

this context, how OPNc is overexpressed in OC samples in 

relation to non-tumoral specimens is unknown. As a first step 

to investigate this issue, we hypothesized that differen-tial 

expression of SR and hnRNP splicing factors could be one of 

the molecular mechanisms associated with OPNc 

upregulation in OC cancer cells. The expression of 11 clas-

sical SFs was analyzed in ovarian cell lines exhibiting dis-

tinct OPNc transcript levels. We showed that in OC cells that 

ectopically overexpress OPNc (OVCAR-3/OPNc++), most 

tested SFs were upregulated in relation to other OC 

 

and ovarian non-tumoral cells. Strikingly, among those 

upregulated SFs, OVCAR-3/OPNc++ cells displayed 

higher hnRNP transcript levels than most tested SR family 

mem-bers. A similar hnRNP and SR differential 

expression pat-tern was observed when comparing TOV-

122D and SKOV-3 OC cells and IOSE non-tumoral cells. 

Furthermore, we analyzed the OPN exon 4 and the intronic 

adjacent sequences for the occurrence of some of these 

tested SF binding sites. Several putative binding sites for 

SRSF1, SRSF5, SRSF6, and hnRNP A1 were found on 

these target genomic regions.  
We showed that the OVCAR-3/OPNc++ cells overex-press 

OPNc in relation to the other two OC cell lines and to the non-

tumoral ovarian cells. TOV-112D, and SKOV-3 OC cells, in 

turn, also overexpress OPNc compared to the IOSE cells. We 

found that most SFs tested are upregulated in OVCAR-

3/OPNc++ cells in comparison OC and to IOSE non-tumoral 

cells. Among these upregulated SFs, the hnRNP family 

member transcripts were expressed at higher levels than the 

SR transcripts. Higher hnRNP than SR expression levels were 

also found when comparing their transcriptional levels in 

TOV-112D and SKOV-3 OC in relation to IOSE cells. 

Previously observed hnRNP and SR transcripts with 

differential expression and their association with tumor 

progression have also been reported in cancer cells.16–18 For 

instance, in metastatic melanoma, differential expression of 

some SFs has prognostic implications and is correlated to 

specific splicing profiles.16 Furthermore, it has also been 

reported in gastrointestinal tract tumors that sev-eral SFs, 

including SRSF1 and SRSF2 expression levels, differed 

compared to healthy tissues.17 These data have established 

SFs as tumor biomarkers.19,20 The expression level of hnRNPs 

has also been altered in many types of can-cer, suggesting 

their role in tumorigenesis, as well as pre-senting functional 

versatility within the hnRNP family members.21 Proteins from 

the hnRNP family can repress splicing by directly 

antagonizing the recognition of splice sites, interfering with 

the binding of proteins associated with enhancers or hindering 

communication between factors attached to different splice 

sites.7 Similar to the present data, imbalanced expression of 

SFs in tumors has been correlated to a shift in the splicing 

program during cancer progression, especially in the 

epithelial–mesenchymal transition (EMT) program.14 

Previously, OPN has been pointed as a key regu-lator of EMT 

in tumors22–24 and we also showed in this study that OPNc 

transcript levels are associated with SR and hnRNP 

differential expression. We therefore propose that the 

observed SF splicing patterns may also be associated with 

OPNc aberrant levels in the OC cells. Although there are a 

few cases where specific mutations at splicing regula-tory 

sequences are the primary cause for aberrant splicing of 

cancer-specific genes, global alterations in AS in cancer cells 

may be primarily derived from changes in the expres-sion of 

RNA-binding proteins that control splice site selection.25,26 

https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/1010428317725442
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Further validation of our proposal regarding aberrant SF 

expression as one of the mechanisms possibly associ-ated to 

OPNc expression would require functional assays in which 

altered expression of SFs and subsequent impacts on OPNc 

levels and tumor progression features could be evaluated. 

However, post-translational modifications (PTMS), not 

investigated here, could also modulate the activity of the 

tested SF. Hence, protein expression and PTMs of these SFs 

should also be further evaluated to bet-ter understand the 

mechanism that could be involved in OPNc expression and 

exon 4 splicing control.  
We also found that known antagonistic SFs pairs are 

differentially expressed in OC cells overexpressing OPNc in 

comparison to IOSE non-tumoral cells. These results also 

indicate that factors generally promoting exon exclu-sion 

properties in the SF antagonistic pairs tested, such as hnRNP 

A1 and SRSF3, are expressed in higher levels in OC cells in 

relation to ovarian non-tumoral cells. It has been reported that 

the SRSF1 and hnRNP A1 pair behaves as SFs that exhibit 

opposite activities. Excess of SRSF1 promotes proximal 

splice site selection, while excess of hnRNP A1 favors a distal 

splice site. Specific members of the SR family may also act 

antagonistically, such as SRSF1 and SRSF327 and SRSF1 and 

SRSF2.12 Equally, other authors have also proposed the 

evaluation of SF expres-sion ratios as an index of EMT and 

tumor aggressiveness in breast cancer, which are correlated to 

the differential expression of ESRP1, ESRP2, and RBFOX2 

SFs.20 Although differential expression of these SFs has been 

suggested as a hallmark in AS control in cancer cells, it is well 

known that the functions of these activating and repressor 

factors must work coordinately with the core spliceosome 

machinery.10 Thus, based on the observed expression pattern 

regarding the SF antagonistic pairs, we argue that upregulated 

hnRNP A1 and SRSF3 SFs at their corresponding 

antagonistic pairs may be an additional fea-ture that possibly 

stimulates exon 4 exclusion in OC cells, thus contributing to 

OPNc overexpression.  
In this report, several putative binding sites for SRSF1, 

SRSF5, SRSF6, and hnRNP A1 on exon 4 and adjacent 

introns were also found. Although a score above threshold 

does not necessarily mean that the identified binding sites 

perform roles as exonic or intronic regulatory elements, these 

results together with an association between high OPNc levels 

and hnRNP and SR differential expression, suggest that these 

factors may play a regulatory role in OPN splicing. This issue 

needs further validation by experimental data, displaying 

direct binding between these SFs and OPN splicing regulatory 

regions. In addition, sev-eral of the tested putative binding 

sites, for both known splicing activators and repressors, were 

superimposed according to the matrix-predicted analysis. 

Considering that the hnRNP factor transcripts are 

overexpressed above most tested SR members, it is possible 

that, as has been previously described, that the hnRNP 

members can 

 

promote displacement of SR activators or otherwise inter-

fere with their binding activities,21,28,29 favoring splicing 

inhibition and OPN exon 4 exclusion.  
We conclude that OPNc overexpression is associated with 

SR and hnRNP differential transcriptional levels in OC cells. 

Based on these data, we hypothesized that higher exon 4 

exclusion events, generating high OPNc levels in OC cells, 

may be favored by the preferential binding of upregulated 

hnRNP exon inclusion repressors to their abundant binding 

sites located at OPN exon 4 and at adja-cent introns. A better 

understanding of how these SFs con-trol OPN splicing should 

contribute to innovative strategies to modulate OC 

progression by regulating OPNc levels by targeting these SFs 

in therapeutic approaches. 
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