
ELOAH RABELLO SUAREZ 
 
 
 
 
 
 
 

PEPTÍDEOS POTENCIALMENTE ÚTEIS NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA E O 

ENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DA MATRIZ 

EXTRACELULAR NA RESISTÊNCIA AO 

TRASTUZUMAB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Ciências  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2011 



ELOAH RABELLO SUAREZ 
 
 
 
 
 
 
 

PEPTÍDEOS POTENCIALMENTE ÚTEIS NO 

TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA E O 

ENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DA MATRIZ 

EXTRACELULAR NA RESISTÊNCIA AO 

TRASTUZUMAB 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Ciências  
 
 

 
Orientadora: Profª Drª Maria Aparecida da Silva Pinhal 

 
Co-orientadora: Profª Dra. Helena Bonciani Nader 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUAREZ, Eloah Rabello 

Peptídeos Potencialmente Úteis no Tratamento do Câncer de 
Mama e o Envolvimento de Componentes da Matriz Extracelular 
na Resistência ao Trastuzumab. São Paulo, 2011. 133 p. 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Paulo, Escola 

Paulista de Medicina. 

1. Phage Display 2. HER2 3. Matriz Extracelular   

4. Trastuzumab  5. Heparam sulfato  6. Sindecam-1  

7. Heparanase 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tese preparada no Departamento de Bioquímica 

durante o Curso de Pós-Graduação em Biologia 

Molecular e apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, 

para obtenção do título de Doutor em Ciências.  

 

Orientação: Profª Drª Maria Aparecida da 

Silva Pinhal 

Co-orientação: Profª Drª Helena Bonciani 

Nader 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Sou um pouco de todos que conheci, 
um pouco dos lugares que fui, 
um pouco das saudades que deixei, 
sou muito das coisas que gostei. 
Entre umas e outras errei, 
entre muitas e outras conquistei.” 
            Ramon Hasman  
 
 
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/Ramon_Hasman/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), e ao Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Assessoria à 
Saúde da Faculdade de Medicina do 
ABC (NEPAS) pelo apoio financeiro 
que permitiu a realização deste 
projeto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A minha querida orientadora, Profª Drª 
Maria Aparecida da Silva Pinhal, 
muitíssimo obrigada pela sabedoria, 
paciência, determinação, orientação e 
por tudo o que você me ensinou 
nesses quase nove anos de trabalho 
juntas. Minha gratidão e carinho são 
imensos! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Profª Drª Helena Bonciani Nader por 
toda a brilhante ajuda com os artigos, 
pela oportunidade de realização deste 
trabalho no departamento de Biologia 
Molecular da UNIFESP e pelo exemplo 
de dedicação e imensa contribuição à 
pesquisa. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus, por toda a iluminação, saúde, 
força e amor. Acima de tudo por ter me 

colocado ao lado de pessoas tão 
maravilhosas nessa vida e por me 

permitir aprender sempre. 
 
 

“O homem retrata-se inteiramente na alma; para saber o que é e o que deve fazer, deve 
olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria 

divina.”  
 

Platão 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/Platao/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A minha amada mãe Mary, inspiração 
maior, por todo o amor incondicional, 
compreensão, carinho. Você é tudo 
para mim, faz parte de tudo o que eu 
sou e faço! Obrigada pelos conselhos 
e orientações e, principalmente, pelos 
abraços mais gostosos quando eu 
mais preciso. Te amo!!! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha irmã linda Amauana, por não 
ir embora até me fazer dar pelo menos 

uma risada nos momentos mais 
estressantes. Você ilumina a minha 
vida com sua alegria. Obrigada por 

tudo! Amo demais! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao meu querido pai Waldyr por seu 
exemplo de educação, determinação, 
disciplina e inteligência. Obrigada pelo 
“help” tão importante nos momentos 
de crise. Amo! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao meu amado namorado Rodrigo 
Bocchi Lopes pela paciência, carinhos, 
cumplicidade e acima de tudo pelo seu 
amor apaixonado. Te admiro e amo 
muito, muito, muito! 
 
 
 
 
 
 
 



Minha admiração e gratidão ao Prof. Dr. Fernando L. A. Fonseca, 
pela amizade e alegria, pela confiança em meu trabalho e por todo o 
apoio nos diferentes momentos da minha vida. Você é muito especial. 

Ao Prof. Dr. Carl Peter Von Dietrich, em memória, pelo exemplo de 
inteligência e dedicação à pesquisa.  

Aos professores que me inspiraram profundamente a seguir a área 
de pesquisa, em especial aos professores da disciplina de Bioquímica: 
Ricardo Perez do Souto, Sonia Hix, José Carlos Souza Pinto, pelo 
incentivo e apoio constante. 

Ao André Cortopassi (“Cunhis”) por toda a ajuda com as imagens, 
principalmente pelo curso “express” de Photoshop..rs. Você foi 
fundamental para que esta tese ficasse bem mais bonita. Obrigada pelas 
ótimas risadas. 

Ao divertido Tarsis, pela ajuda com o “molecular docking” dos 
peptídeos e pelas risadas. 

A Carol Romera e a Bete, assim como aos professores Edgar J. 
Paredes-Gamero e Fábio Nascimento pela ajuda com as imagens no 
confocal e, principalmente pela amizade. 

Aos professores Giselle Zenker, Ivarne Tersariol, Rodrigo Ipólito 
Bouças e João Roberto pelas sugestões e amizade. 

A todos os amigos que contribuíram direta ou indiretamente para o 
desenvolvimento desta tese: Lilian, Paulo Takahama, Carolina Bonaldi, 
Angela Nohara, Thaís Miranda, Therése, Patrícia Semedo, Vivien, 
Carina, Sabrina, Elsa, Aline Mendes e Isabel. Aos companheiros do 
laboratório que me ajudam o tempo todo e tornam a rotina muito mais 
divertida: Guilherme O. Lopes, Valquíria, Keila, Lyvia, Cilene, Yvette, 
Aninha, Giovani, Sheila, Gioconda, Rafael, Duda, Marcelo Lima, Renan, 
Gabriela Demerov, Caroline Vicente, Carolina Córdula, Gabriel, Ritchelli, 
Marcelo, Carol Ariza, Marcelly, Clarice, Ana Paula (5º andar), Itatiana, 
Clarice, Cilene, Camila, Grace, Gabrielly, Kátia, Thaís (5º andar), 
Leonardo, Ana Isabel, Luiz Júnior, Juliana Dreyfuss, Jair, Gabi, Marie e 
todos os outros que provavelmente esqueci de mencionar, mas que 
podem se sentir incluídos nesta lista com certeza. 

Aos professores Yara Michelacci, Leny Toma, Marimélia 
Porcionatto, Guacyara da Motta, Luciana Vasquez, Carla Lopes, Hugo 
Pequeno Monteiro e Lúcia Sampaio pelo exemplo de dedicação e pela 
convivência. 

Ao pessoal divertidíssimo do laboratório de análises do ABC, por 
toda a ajuda e amizade. Ao Jorge especialmente, por sempre tirar as 
minhas dúvidas e me fazer rir muito com suas imitações malucas. Aos 
alunos de iniciação do ABC tão queridos e às alunas de mestrado 
Alessandra e Carolina Leal. 

Ao Prof. Auro Del Giglio pela orientação constante, ótimas 
sugestões e pela oportunidade da realização de partes do trabalho no 
laboratório de Biologia Molecular da FMABC.  



Obrigada especialmente à amiga Thérèse Rachell Theodoro por 
todos os pequenos detalhes que te fazem esta pessoa tão especial e por 
toda a ajuda sempre. 

Ao Paulo Michelacci, que me ajudou tanto com as bolsas e por 
estar sempre disposto a colaborar. A Clélia, Patrícia e Luciana por 
sempre estarem prontas a ajudar e a “Dona Jú” (em memória) e “Dona 
Vera”, Patrícia e Fran pela colaboração com os cafezinhos e materiais, 
vocês facilitam muito o nosso trabalho. Muito Obrigada! 

Aos meus amigos sempre presentes e aos pouco presentes, muito 
obrigada por me acompanharem nesta jornada. Obrigada às minhas 
grandes amigas Adriana e Graciele, sempre presentes nos momentos 
mais importantes da minha vida, me dando a maior força; a Talita, 
Débora, Nicolle, Patrícia, Michelle, amigas da faculdade que ficaram e 
que são espetaculares e divertidas. A Mali e Wlamir, amigos especiais 
que moram no meu coração. Ao Márcio e Mariana pelos conselhos e 
amizade. 

Ao Rodrigo Felgueira, pessoa a qual sou muitíssimo grata por ter 
me inserido no universo da pesquisa.  

A minha pequena irmã Laura por sua alegria que ilumina todos ao 
redor.  A Nilza, Lorena, Mayara e família, pelo carinho. A minha vó Alzira 
(em memória) pelo exemplo de determinação e felicidade. 

A família Bocchi/ Lopes, principalmente ao Cláudio, Cleusa, Dani, 
Lucas, Vânia e Genildo por todo o apoio, almoços divertidos e pelo 
carinho. 

A Li (Elisângela) por todos os bolos de cenoura deliciosos, 
conversas e alegrias. 

Aos meus alunos que me inspiram a estudar a cada dia mais e 
trazem esperança e alegria à minha vida. Obrigada! 
 
 
 

"...Jamais peça para alguém amá-lo. Jamais peça para alguém admirá-lo. 
Amor,admiração,bem como respeito são construídos sem pressão, no solo insubstituível 

da liberdade. São frutos de imagens construídas nas janelas mais íntimas do 
inconsciente..." 
Augusto Cury 

 
 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/Augusto_Cury/�


ÍNDICE 
 

Abreviaturas .............................................................................................................................. i 

Resumo ................................................................................................................................... iv 

Abstract ................................................................................................................................... vi 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 1 

1.1. Aspectos Epidemiológicos do Câncer de Mama .............................................................. 1 

 1.1.2 Fatores de Risco Relacionados ao Desenvolvimento do Câncer de Mama ............. 2 

1.2. A família dos Receptores de EGF ..................................................................................... 3 

 1.2.1 Vias de Sinalização Celular Ativadas pelos Membros da Família HER .................... 5 

 1.2.2 Características Estruturais da Família HER e Influência nas Propriedades de 
 Dimerização .................................................................................................................. 7 

1.3. A Família HER como Alvo Terapêutico............................................................................. 9 

 1.3.1. Trastuzumab ....................................................................................................... 9 

 1.3.2. Pertuzumab ...................................................................................................... 13 

 1.3.3. Outras moléculas Direcionadas aos Receptores da Família  HER ........................ 14 

1.4. Mecanismos Relacionados à Resistência das Neoplasias de Mama ao Trastuzumab...... 17 

1.5. A Matriz Extracelular e o Desenvolvimento Tumoral ..................................................... 19 

1.6. Proteoglicanos .............................................................................................................. 20 

 1.6.1. A Família dos Sindecans .................................................................................... 25 

1.7. Heparanase .................................................................................................................. 28 

1.8. Tecnologia da Biblioteca de Peptídeos Expressos em bacteriófagos “Phage Display” .... 30 

 1.8.1. Biologia dos Bacteriófagos ................................................................................ 30 

 1.8.2. Infecção da Escherichia coli pelo Bacteriófago ................................................... 31 

 1.8.3. Replicação do Bacteriófago ............................................................................... 33 

1.9. Construção de Bibliotecas de Bacteriófagos Recombinantes e suas Aplicações ............. 34 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 40 

3. JUSTIFICATIVA .................................................................................................................... 41 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................................... 42 

4.1. Ensaio de Seleção de Peptídeos Ligantes de HER2 ........................................................ 42 

4.2. Manutenção das Linhagens Celulares Estabelecidas em Cultura ................................... 43 

 4.2.1. Descongelamento das Células ........................................................................... 43 



 4.2.2. Manutenção das Células ................................................................................... 44 

4.3. RT-PCR em tempo real .................................................................................................. 44 

4.4. Imunofluorescência Confocal para Determinação da Especificidade de Ligação de 
Trastuzumab e dos Peptídeos Selecionados por HER2 em células SKBR3 ............................. 45 

4.5. Imunofluorescência Confocal para Verificação da Competição entre Trastuzumab e os 
Bacteriófagos contendo os peptídeos selecionados com HER2 em células SKBR3  ............... 46 

4.6. Ensaio de Competição em Microplaca entre os Peptídeos Sintéticos e Trastuzumab pela 
ligação ao HER2 ................................................................................................................... 47 

4.7. Ensaio de Viabilidade Celular por MTT .......................................................................... 48 

4.8. Síntese Química dos Peptídeos ..................................................................................... 48 

4.9. Marcação com Anexina V e Iodeto de Propídeo ............................................................ 49 

4.10 Ensaio de Migração Celular .......................................................................................... 49 

4.11. Imunofluorescência confocal para determinação de co-localização do trastuzumab ou 
dos bacteriófagos contendo os peptídeos ligantes de HER2 expressos em seu capsídeo com 
vesículas acídicas  e com heparam sulfato ........................................................................... 50 

4.12. Análise Estatística ....................................................................................................... 51 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................ 53 

5.1. Seleção e Propriedades dos Peptídeos Anti-HER2 ......................................................... 53 

 5.1.1.Análise das Sequências de Peptídeos Ligantes de HER2 ...................................... 53 

 5.1.2. Determinação da Expressão de HER2 por PCR em Tempo Real .......................... 57 

 5.1.3. Padronização da dose e tempo de incubação do anticorpo monoclonal 
 trastuzumab em modelos de viabilidade celular in vitro.............................................. 58 

 5.1.4. Análise da viabilidade celular na presença dos bacteriófagos contendo os 
 peptídeos específicos anti-HER2 selecionados. ........................................................... 60 

 5.1.5. Imunofluorescência confocal para determinação da afinidade dos peptídeos 
 selecionados por HER2 ............................................................................................... 63 

 5.1.6. Ensaio de competição entre os peptídeos selecionados e trastuzumab por 
 imunofluorescência .................................................................................................... 64 

 5.1.7. Efeito dos peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb na viabilidade das células 
 SKBR3 ......................................................................................................................... 67 

 5.1.8. Determinação do mecanismo de morte celular induzido pelos peptídeos 
 sintéticos em células SKBR3  ....................................................................................... 68 

 5.1.9. Efeito dos peptídeos sobre a migração de células SKBR3 ................................... 70 

 5.1.10. Ensaio de internalização dos peptídeos ligantes de HER2 por 
 imunofluorescência confocal. ..................................................................................... 72 

 5.1.11. Análise da co-localização dos peptídeos expressos na superfície dos 
 bacteriófagos com o heparam sulfato ......................................................................... 72 



 5.1.12. Vantagens e desvantagens na utilização dos peptídeos e potenciais 
 aplicabilidades ............................................................................................................ 75 

5.2. Resultados referentes ao Manuscrito I: Mecanismos de resistência de células tumorais 
de mama ao tratamento com o anticorpo monoclonal trastuzumab.................................... 79 

 5.2.1. Manuscrito I: Extracellular Matrix Outlines Trastuzumab Resistance in Breast 
Cancer  Cells: Syndecan-1, Heparanases and Glycosaminoglycans ........................................... 81 

5.3. Resultados referentes ao Manuscrito II: Revisão Publicada sobre Aplicações da Reação 
da Polimerase em Cadeia na Medicina .............................................................................. 105 

6. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 121 

7. REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 124 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Tipos de câncer mais incidentes estimados para 2011, exceto pele não melanoma, na 
população brasileira .................................................................................................................. 2 

Figura 2. Estrutura geral dos receptores tirosina quinases inativos ............................................ 4 

Figura 3. A família HER2 e suas vias de sinalização..................................................................... 6 

Figura 4. Esquema da conformação do receptor HER1. ............................................................. 7 

Figura 5. Esquema da conformação de HER2. ............................................................................ 7 

Figura 6. Membros da família HER e suas alterações conformacionais na presença do ligante. .. 8 

Figura 7. Interação do trastuzumab com a porção extracelular de HER2. ................................. 10 

Figura 8. Mecanismo de Ação do Anticorpo Monoclonal Trastuzumab. ................................... 12 

Figura 9. Esquema da interação entre os principais tratamentos em uso/ pesquisa tendo como 
alvo receptores da família HER ................................................................................................ 16 

Figura 10. Principais mecanismos propostos para a resistência ao trastuzumab. ..................... 18 

Figura 11. Unidade estrutural dos glicosaminoglicanos ........................................................... 22 

Figura 12. Diferentes funções dos proteoglicanos de heparam sulfato na superfície celular. ... 23 

Figura 13. A Família dos Sindecans, proteoglicanos de heparam sulfato da superfície celular .. 26 

Figura 14. Principais funções dos sindecans ............................................................................ 28 

Figura 15. Ação da Heparanase 1 ............................................................................................ 29 

Figura 16. Processo de infecção da bactéria Escherichia coli por bacteriófagos da classe Ff ..... 32 

Figura 17. Esquema da construção de uma biblioteca de bacteriófagos recombinantes 
contendo diferentes peptídeos aleatórios em sua superfície, a partir do DNA de E. coli. ......... 36 

Figura 18. Comparação entre o fd e fd-tet. .............................................................................. 39 

Figura 19. Expressão de HER2 em tempo real de diferentes linhagens celulares de mama, 
corrigida por proteína ribossomal 60S L13A (RPL13a) e GAPDH. .............................................. 57 

Figura 20. Curva de concentração do trastuzumab sobre a viabilidade de linhagens celulares de 
mama por MTT. ...................................................................................................................... 58 

Figura 21. Imunofluorescência em placa constatando a redução da ligação do trastuzumab ao 
receptor HER2 em doses maiores que 50 g/mL. .................................................................... 59 

Figura 22. Curva de tempo de redução da viabilidade celular com trastuzumab ...................... 60 

Figura 23. Viabilidade de linhagens celulares de mama na presença de trastuzumab versus 
bacteriófagos. ......................................................................................................................... 62 

Figura 24. Curva de dose dos peptídeos inibitórios de HER2 em células MCF-7 ....................... 63 

Figura 25. Microscopia Confocal em células SKBR3 para verificação da co-localização dos fagos 
selecionados por HER2. ........................................................................................................... 65 



Figura 26. Ensaios de competição entre trastuzumab e peptídeos ou fagos na ligação com 
HER2. ...................................................................................................................................... 66 

Figura 27. Curva de viabilidade celular em função da dose dos peptídeos sintéticos Hercid e 
Tavelorb.................................................................................................................................. 67 

Figura 28. Efeito da associação dos peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb na viabilidade 
celular ..................................................................................................................................... 68 

Figura 29. Citometria de Fluxo para avaliação de apoptose e necrose induzidas pelos peptídeos 
sintéticos isoladamente e em associação em células SKBR3 .................................................... 69 

Figura 30. Citometria de Fluxo para avaliação de apoptose e necrose induzidas pelos peptídeos 
sintéticos isoladamente e em associação em células MCF10A ................................................. 70 

Figura 31. Migração das células SKBR3 .................................................................................... 71 

Figura 32. Co-localização dos fagos contendo peptídeos específicos ligantes de HER2 com 
vesículas acídicas. ................................................................................................................... 72 

Figura 33. Imunofluorescência confocal mostrando a co-localização entre os peptídeos 
selecionados e expressos em bacteriófagos e heparam sulfato da superfície celular ............... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABELAS 
 

Tabela I. Características Estruturais dos Glicosaminoglicanos .................................................. 21 

 

Tabela II. Classificação dos Vetores de Phage Display .............................................................. 37 

 



Abreviaturas 
 

i 
 

ABREVIATURAS 

 

17-AAG: tanespimicina  

ADCC: citotoxicidade celular dependente de anticorpos 

AH: ácido hialurônico 

Akt: proteína quinase B 

ATP: adenosina trifosfato 

BSA: albumina Sérica Bovina 

C: aisteína 

CD44: receptor do ácido hialurônico 

Cdk: quinase dependente de ciclina 

cDNA: DNA complementar 

CS: condroitim sulfato 

D1: domínio 1 de TolA 

D2: domínio 2 de TolA 

D3: domínio 3 de TolA 

DAPI: 4',6-diamidino-2-fenilindol 

DM1: derivado sintético da maitansina 

DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

DNA: ácido desoxirribonucléico 

DS: dermatam sulfato 

EDTA: ácido etilenodiaminotetracético 

EGF: fator de crescimento epidérmico 

FGF2: fator de crescimento de fibroblastos 2 

GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

GP96: glicoproteína 96 

HER: receptor de fator de crescimento epidérmico 

HPA: heparanase 

HS: heparam sulfato  



Abreviaturas 
 

ii 
 

HSP: proteína de choque térmico 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

IG: região intergênica 

INCA: Instituto Nacional do Câncer 

JAK: janus quinase 

JNK: proteína quinase c-Jun N-terminal  

L: ligante 

LB: meio de cultura Luria-Bertani 

MAPK: proteína quinase ativada por mitógeno 

MEC: matriz extracelular 

MEK: proteína quinase ativadora da ERK / proteína quinase quinase regulada por 
sinal extracelular 

MEKK (Raf): quinase quinase quinase regulada por sinal extracelular 

MMP: metaloproteinases 

mRNA: RNA mensageiro 

mTOR: proteína quinase alvo da rapamicina (mammalian target of rapamycin) 

MTT: 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 

MUC: mucinas  

NK: Linfócito “Natural Killer” 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

p27Kip1: inibidor de quinase dependente de ciclina p27 

PBS: Solução tampão fosfato-salino 

PCR: reação da polimerase em cadeia 

PDK1: proteína quinase dependente de p21 

PGHS: proteoglicanos de heparam sulfato 

pI: proteína codificada pelo gene I 

PI3K: fosfatidilinositol-3 quinase 

pII: proteína codificada pelo gene II 

pIII: proteína codificada pelo gene III 

pIV: proteína codificada pelo gene IV 



Abreviaturas 
 

iii 
 

pIX: proteína codificada pelo gene IX 

PTEN: proteína homóloga à tensina e fosfatase (phosphatase and tensin homologue 
deleted on chromosome 10) 

pV: proteína codificada pelo gene II 

pVI: proteína codificada pelo gene VI 

pVII: proteína codificada pelo gene VII 

pVIII: proteína codificada pelo gene VIII 

pX: proteína codificada pelo gene X 

QS: queratam sulfato 

RF: DNA replicativo parental 

RNA: Ácido ribonucléico 

RPL13a: proteína ribossomal 60S L13A 

RT-PCR: Transcrição reversa seguida por reação da polimerase em cadeia 

SFB: soro fetal bovino 

STAT: transdutor de sinal e ativador da transcrição 

tetA: proteína de resisitência a tetraciclina 

tetR: proteína repressora de tet 

TGF: fator de crescimento tumoral 

TK: tirosina quinase 

TKI: inibidores da atividade tirosina-quinase 

VEGF: fator de crescimento de endotélio vascular 



Resumo 
 

iv 
 

RESUMO 

 O HER2 é um dos membros da família de receptores do fator de crescimento 
epidérmico capaz de promover a proliferação e diferenciação celular. Em pacientes 
com câncer de mama, a superexpressão de HER2 está associada com a 
agressividade da doença, resistência à quimioterapia e hormonioterapia e 
prognóstico desfavorável. Atualmente foi desenvolvido um anticorpo monoclonal 
específico contra o receptor HER2, denominado trastuzumab, no entanto, existem 
relatos de resistência dos tumores de mama ao tratamento com tal anticorpo e alta 
taxa de falência cardíaca como reação adversa, além do alto custo.  O objetivo desta 
tese foi selecionar peptídeos específicos ligantes da proteína HER2 recombinante 
utilizando a tecnologia de “Phage Display”. Os peptídeos cíclicos selecionados, 
denominados Hercid e Tavelorb, foram quimicamente sintetizados. Os bacteriófagos 
expressando os peptídeos específicos selecionados, bem como os peptídeos 
sintéticos foram testados, em comparação com trastuzumab, em diferentes 
linhagens celulares tumorais de mama. O efeito foi avaliado em ensaios de 
viabilidade, migração e apoptose/necrose celular. Os resultados demonstraram que 
os peptídeos Hercid e Tavelorb foram capazes de reduzir a viabilidade de células 
SKBR3 em 50% isoladamente e 85% quando utilizados em associação. O peptídeo 
Tavelorb foi capaz de induzir a apoptose / necrose em 70% das células SKBR3 e, 
quando associado com Hercid, o efeito aumenta para 90%. Esta associação também 
promove redução da migração das células tumorais em 85%. Os ensaios de ligação 
ao receptor HER2 mostraram que ocorre competição entre os peptídeos 
selecionados e trastuzumab. Estes peptídeos co-localizam com vesículas ácidas em 
40-50%, sugerindo possível indução de endocitose e destruição de HER2, além de 
co-localizarem com heparam sulfato em torno de 70%, sugerindo que a interação 
entre estas moléculas poderia desempenhar um papel importante na atividade 
antitumoral mediada por tais peptídeos e pelo trastuzumab. Os dados apresentados 
propõem o uso desses peptídeos como uma potencial alternativa para o tratamento 
do câncer de mama. Além disso, foi analisada a influência de alguns componentes 
da matriz extracelular   no tratamento com trastuzumab. O efeito da superexpressão 
da Heparanase-1 (HPSE-1) foi avaliado utilizando células MCF-7 estavelmente 
transfectadas com o cDNA da HPSE-1 (MCF7-HPSE-1). Foram analisados o perfil e 
quantidade de glicosaminoglicanos, a expressão do RNAm da HPSE-1, HPSE-2, 
Sindecam-1 (Syn-1) e HER2, a atividade da HPSE-1 e a viabilidade celular em 
diferentes linhagens de de mama, tratadas ou não com trastuzumab. As células 
MCF7-HPSE-1 tornaram-se completamente resistentes ao tratamento com 
trastuzumab. A transfecção com HPSE-1 também alterou o perfil de 
galactosaminoglicanos desta célula. O anticorpo trastuzumab co-localiza com 
heparam sulfato (HS) e esta ligação é necessária para a atividade antitumoral do 
anticorpo. Em células MCF7, trastuzumab diminui a expressão do RNAm de HPSE-
1, HPSE-2, HER2 and Syn-1, enquanto nas células MCF7-HPSE-1 o anticorpo 
aumenta a expressão do RNAm de tais moléculas. As células SKBR3 possuem os 
níveis mais altos de expressão destas moléculas porém, apresentam menor 
atividade da HPSE-1, modulada pela HPSE-2, o que parece ser determinante para a 
resposta ao trastuzumab. Os resultados demonstraram que uma concentração ideal 
de HS na superfície celular e meio, regulada por trastuzumab, é necessária para sua 
ação. O HS secretado para o meio pode sequestrar o trastuzumab, diminuindo a 
quantidade do anticorpo disponível para interagir com o HER2 na superfície celular. 
O HS do meio pode bloquear a HPSE-2, a qual deixaria de inibir a atividade da 
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HPSE-1 contribuindo para a resistência do tumor ao trastuzumab e favorecendo a 
progressão tumoral. Além disso, com a redução da relação HPSE-1/HER2 a 
sensibilidade das células de câncer de mama ao trastuzumab também diminui.  
Esses novas perspectivas poderia ser úteis no desenvolvimento de estratégias de 
superação da resistência dos tumores HER2 positivos ao trastuzumab. 

Financiado pela FAPESP, CAPES, CNPq e NEPAS.  
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 ABSTRACT 

 

 HER2 is a member of epidermal growth factor family of receptors that is an 
essential mediator of cell proliferation and differentiation. In breast cancer patients, 
HER2 overexpression is associated with disease aggressiveness, chemo and 
hormone therapy resistance and poor prognosis. Currently, a HER2 specific 
monoclonal antibody named trastuzumab, was developed as a treatment for breast 
cancer; however, there are some reports of resistance to this treatment and it can 
also cause a high rate of cardiac failure, despite the high cost. The aim of the present 
study was select specific peptides target to recombinant HER2 protein using a phage 
display technology. The selected cyclic peptides, called Hercid and Tavelorb, were 
chemically synthesized. The bacteriophages expressing the specific peptides 
selected, as well as the synthetic peptides were assayed using different breast 
cancer cell lines compared to the trastuzumab. Cellular viability, migration and 
apoptosis/necrosis were evaluated. The results showed that the peptides were able 
to reduce the cell viability around 50% alone and 85% in association. Tavelorb was 
able to induce apoptosis/ necrosis in 70% of SKBR3 cells and when associated with 
Hercid, the effect has increased to 90%. This association decreases tumor cells 
migration around 85%.  The HER2 binding assays showed that the peptides compete 
with trastuzumab. These peptides co-localize with acidic vesicles around 40-50%, 
suggesting a possible endocytosis induction and HER2 degradation. The peptides 
and trastuzumab co-localized with heparan sulfate around 70% suggesting that the 
binding of these molecules and heparan sulfate could play an important role in 
antitumoral activity over breast cancer cells.  The data propose a potential use of 
these peptides as an alternative for breast cancer treatment. In addition, we analyzed 
whether some extracellular matrix components influence trastuzumab treatment. 
Heparanase-1 (HPSE-1) overexpression effect was analyzed using MCF7 cells 
stable transfected with HPSE-1 cDNA (MCF7-HPSE-1). The glycosaminoglycans 
profile, HPSE-1, HPSE-2, Syndecan-1 (Syn-1) and HER2 mRNA expression, HPSE-
1 activity and cell viability were evaluated in different breast cancer cells treated or 
not with trastuzumab. MCF7-HPSE-1 becomes completely resistant to trastuzumab. 
HPSE-1 transfection changes the galactosaminoglycans profile of MCF7. 
Trastuzumab co-localizes in high levels with heparan sulfate (HS) and their binding is 
necessary to antibody activity. In MCF7 cells, trastuzumab decreases HPSE-1, 
HPSE-2, HER2 and Syn-1 mRNA expression, while in MCF7-HPSE-1 the antibody 
increases the mRNA expression of these molecules. SKBR3 cells have the highest 
expression levels of these molecules, but low HPSE-1 activity, which seems to be 
determinant to trastuzumab response and modulated by HPSE-2. Our results have 
demonstrated that an ideal concentration of HS in cell surface and medium, 
regulated by trastuzumab, is necessary to its action. Secreted HS can sequester 
trastuzumab, decreasing the antibody amount disposable to interact with HER2 in 
cell surface. HS secreted could also block HPSE-2, which will not be able to inhibit 
HPSE-1 activity, contributing for tumor resistance to trastuzumab and supporting 
tumoral progression. In addition, as the relation HPSE-1/HER2 expression 
decreases, breast cancer cells sensibility to trastuzumab also decreases.  These new 
insights could be useful when devising strategies for overcoming trastuzumab 
resistance in HER2 positive cancers.  

Supported by FAPESP, CAPES, CNPq and NEPAS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos Epidemiológicos do Câncer de Mama 

 As neoplasias malignas são uma das mais importantes causas de doença e 

morte no Brasil e no mundo. Em 2008, a “International Agency for Research on 

Cancer” (IARC) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimaram a ocorrência 

de 12,4 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos por câncer no mundo. 

Dentre os casos novos, os mais incidentes foram o câncer de pulmão (1,52 milhões 

de casos novos), mama (1,29 milhões) e colorretal (1,15 milhões). Nas mulheres, o 

câncer de mama apresentou maior frequência, seguido do colo do útero, colorretal, 

estômago e pulmão.  Em homens, o mais comum foi o câncer de próstata, seguido 

por pulmão, estômago e colorretal (1). No Brasil, quase 17% dos óbitos de causa 

conhecida, notificados em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) tem como causa tumores malignos (2). De 

acordo com a Figura 1, as estimativas para o ano de 2011 apontam para a 

ocorrência de 489.270 casos novos de câncer, dentre os quais o câncer de mama 

representará 49.240 dos casos (2).  

 Apesar de ser considerado um câncer de relativo bom prognóstico se 

diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de 

mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é 

diagnosticada em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média 

cinco anos após o diagnóstico é de 61%, sendo que para países desenvolvidos essa 

sobrevida aumenta para 73%, já nos países em desenvolvimento fica em 57% (2). 

 A maior razão para a alta letalidade do câncer de mama é o fato de que a 

disseminação oculta de células viáveis pode ocorrer num estágio precoce da 

formação do tumor, podendo levar a metástases à distância. Apesar de menos de 

10% das mulheres com câncer de mama apresentar sinais clínico-patológicos de 

metástases, a recidiva metastática ocorre em cerca da metade dos casos com 

tumores aparentemente localizados, aparecendo mais ou menos cinco anos após a 

remoção cirúrgica do tumor primário, mesmo em pacientes nos estágios iniciais da 

doença classificada no diagnóstico primário (com tumores primários pequenos e 
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sem células detectáveis em linfonodos). Aproximadamente 1/3 das portadoras terão 

recidiva no futuro (3).  

Figura 1. Tipos de câncer mais incidentes estimados para 2011, exceto pele 
não melanoma, na população brasileira. O câncer de mama é o que apresenta 
maior incidência estimada no sexo feminino para 2011. Fonte: Instituto Nacional do 
Câncer – INCA/MS (2). 

 1.1.2. Fatores de Risco Relacionados ao Desenvolvimento do Câncer de 

Mama 

 Alguns fatores de risco são bem estabelecidos em relação ao 

desenvolvimento do câncer de mama, tais como: fatores genéticos com mutação em 

genes como o BRCA1 e BRCA2, TP53 e PTEN, sabidamente associados a um 

maior risco de câncer de mama; fatores relacionados à demografia, sendo a idade 

um dos mais importantes fatores de risco, com elevadas taxas de incidência até os 

50 anos; fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, tais como menarca 

precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso 

de anticoncepcionais orais e menopausa tardia; fatores ambientais, incluindo 

irradiação torácica em pacientes menores de 30 anos, terapia de reposição 

hormonal e consumo de álcool. Outros fatores também apresentam risco 

estabelecido, tais como número de biópsias de mama, hiperplasia atípica, carcinoma 

lobular in situ, densidade mamária e índice de massa corpórea (4). Ao contrário do 



Introdução 
 

3 
 

câncer do colo do útero, o câncer de mama encontra-se relacionado ao processo de 

urbanização da sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento entre mulheres 

com elevado nível socioeconômico. A amamentação, a prática de atividade física e 

alimentação saudável, assim como a manutenção do peso corporal estão 

associadas a um menor risco de desenvolvimento desse tipo de câncer (2).  

Existem diversas alterações genéticas somáticas ou herdadas que levam a 

perda do controle do crescimento celular, contribuindo para o desenvolvimento e 

progressão do câncer de mama. Dentre elas, destacam-se pela malignidade e alta 

prevalência, as alterações envolvendo a família de receptores para o fator de 

crescimento epidérmico (EGF) (5), as quais serão descritas a seguir.  

1.2.  A família dos receptores de EGF 

Dentre os receptores de fatores de crescimento frequentemente implicados no 

câncer de mama estão os membros da família de receptores tirosina quinase do tipo 

1, que incluem HER1 (receptor de fator de crescimento epidérmico, EGFR), HER2 

(c-erbB-2 ou neu), HER3 e HER4. Aproximadamente 14% dos pacientes com 

tumores de mama em estágio inicial e 25% dos metastáticos apresentam 

superexpressão do receptor HER2. Esta superexpressão está associada com 

metástase em linfonodos, curto período de progressão da doença e sobrevida, além 

de resposta reduzida a endocrinoterapia e quimioterapia.  Estes pacientes 

apresentam um prognóstico significativamente pior em termos de sobrevida quando 

comparados a pacientes HER2 negativos (5-7).  

Os aspectos bioquímicos dos membros da família HER foram discutidos 

exaustivamente em revisões recentes (8-11). Todos os receptores da família HER 

apresentam um domínio extracelular onde se encontra o sítio de ligação a fatores de 

crescimento, um único domínio transmembrânico e um domínio citoplasmático que 

apresenta atividade de tirosina quinase (Figura 2).  

Vários ligantes têm sido descritos para esta família de receptores, incluindo 

EGF, EGF ligante de heparina, anfirregulina, fator de crescimento tumoral α (TGFα), 

betacelulina, epirregulina, neurregulinas 1 a 4, entre outros. Cada uma destas 

moléculas reconhece especificamente um ou dois dos membros da família de 
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receptores. Entretanto, não foi possível demonstrar a interação de qualquer uma 

destas moléculas com HER2, para o qual não foi identificado nenhum ligante.  

 

Figura 2. Estrutura geral dos receptores tirosina quinases inativos (forma 
monomérica). Adaptado de (12) 

  

É importante salientar que HER3, por outro lado, é um receptor deficiente na 

atividade de fosforilação de tirosinas. A existência de um membro da família HER 

que não tem atividade de tirosina quinase (HER3) e um membro que não apresenta 

ligante (HER2), sugere que realmente a dimerização é essencial para a transdução 

de sinal no caso da formação do dímero HER2-HER3 que é, comprovadamente, um 

dímero funcional. 

A dimerização entre os membros diferentes da família HER parece ser 

preferencial, mas também pode ser homóloga. O ligante determina qual dos dez 

possíveis dímeros (seis heterodímeros e quatro homodímeros) será formado e 

consequentemente, quais vias serão estimuladas e com qual intensidade de 

resposta, o que também depende do tipo celular, pois nem todos os receptores HER 

estão presentes em todas as células.  
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Apesar de não apresentar ligante conhecido, HER2 aparentemente age como 

um co-receptor, estimulando a transdução de sinal dos outros membros HER 

ativados pela interação com seus respectivos ligantes. A importância de HER2 neste 

sistema pode ser evidenciada pelo fato que este receptor é o parceiro preferencial 

de todos os outros membros da família HER para a heteroligomerização (13, 14). Os 

heterodímeros contendo HER2 apresentam maior afinidade pelos ligantes e maior 

potência biológica que complexos sem esta proteína (15-17). Desta forma alterações 

em HER2 podem refletir nas funções biológicas associadas aos diferentes membros 

da família.  

1.2.1 Vias de sinalização celular ativadas pelos membros da família HER 

Após a dimerização dos receptores, a atividade de tirosina quinase dos 

próprios receptores é estimulada e há fosforilação de resíduos de tirosina 

específicos localizados nos domínios intracelulares, próximos a região carboxi-

terminal do receptor. A fosforilação destes resíduos gera sítios ativos para o 

acoplamento de fatores adaptadores que finalmente desencadeiam a ativação de 

diversas vias de sinalização, como ilustra a Figura 3.  

A ativação de vias de sinalização específicas mediada por membros da 

família HER produz diversas respostas biológicas que estão sempre relacionadas 

com proliferação celular e diferenciação morfológica. Demonstra-se que os 

receptores HER são ativos em várias etapas do desenvolvimento embrionário, mas 

também no indivíduo adulto (8).  

Modelos experimentais confirmam que o aumento da expressão de HER2 

favorece a transformação maligna da célula. Dentre as várias evidências podemos 

destacar que a amplificação gênica de HER2 em células não neoplásicas é 

suficiente para a transformação maligna (18) e camundongos transgênicos que 

superexpressam HER2 desenvolvem tumores mamários (19, 20). 

 Ainda, a ação transformadora de HER2 pode se manifestar por dois 

mecanismos: formação espontânea (independente de ligante) de homodímeros e 

potencialização da sinalização dos outros HER. A espontaneidade da formação de 

homodímeros HER2 é evidenciada pelo fato de que células transformadas obtidas 

com o aumento de expressão de HER2 não necessitam da adição de ligantes, 
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diferente de células transformadas obtidas com o aumento da expressão de HER1 

(21, 22). De fato, analisando-se a oncoproteína HER2 purificada, demonstra-se que 

em altas concentrações ocorre uma alteração no equilíbrio entre as formas 

monoméricas e oligoméricas, favorecendo a agregação (23). De acordo com o 

modelo de sinalização por membros da família HER, a formação do dímero deve ser 

suficiente para estimular a atividade de tirosina quinase, mesmo que neste caso não 

haja ligante. A formação espontânea de homodímeros poderia explicar porque a 

atividade basal (sem ligante) de tirosina quinase de HER2 é mais elevada que dos 

outros membros da família (24). Por outro lado, a superexpressão de HER2 também 

pode aumentar a disponibilidade desta proteína para formação de heterodímeros 

com outros membros da família HER2. 

 

Figura 3. A família HER2 (25) e suas vias de sinalização. A interação dos 
ligantes desencadeia a ativação de vias de sinalização envolvendo Ras/Raf/MAPK, 
PI3K/Akt/mTOR, e JAK/STAT. Esta sequência de eventos promove apoptose, 
proliferação, sobrevivência, migração, angiogênese e metástase de tumores de 
mama com superexpressão de HER2. HER, receptor do fator de crescimento 
epidérmico humano; JAK, Janus quinase; JNK, c-Jun N-terminal quinase 1; mTOR, 
alvo da rapamicina em mamíferos; MAPK, proteína quinase mitógeno ativada; MEK, 
quinase extracelular induzida por mitógeno; MEKK, proteína quinase/ ERK mitógeno 
ativada; PI3K, fosfatidilinositol-3-quinase; STAT, transdutor de sinal e ativador da 
transcrição; TK, tirosina quinase. Adaptado de (25). 
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1.2.2. Características Estruturais da Família HER e Influência nas 

Propriedades de Dimerização. 

 A porção extracelular de HER1, HER2, HER3 e HER4 possui quatro domínios 

(I-IV). Em HER1, HER3 e HER4, dobramentos helicoidais nos domínios I e III são 

responsáveis pela interação com o ligante, enquanto que uma estrutura em grampo 

dentro do domínio II forma uma curvatura essencial para a dimerização, responsável 

pela interação entre os receptores, como mostra a Figura 4.  

 Em um estado não ligado, HER1 adota uma conformação na qual a estrutura 

em grampo do domínio II, fica escondida dentro de uma porção hidrofóbica do 

domínio IV (Figura 4). 

 

  

Figura 4. Esquema da conformação do 
receptor HER1. Alteração da conformação de 
HER1 após a interação com o ligante.  Note que 
o domínio II encontra-se confinado em uma 
estrutura no domínio IV e passa a ser exposto 
somente após a interação com o ligante. L, 
ligante; TKD, Domínio tirosina quinase (26).  

  

   

 Conforme descrito, o receptor HER2 não apresenta ligante, portanto, as 

alterações conformacionais observadas com a ligação do ligante nos outros 

membros da família HER, não ocorrem para o HER2. 

 Na Figura 5, podemos observar que os domínios I e III na molécula de HER2 

apresentam complementaridade. Aparentemente, a superfície da estrutura em folha 

beta no domínio III interage com a porção N-terminal do domínio I e tais regiões são 

mantidas unidas, mantendo HER2 em uma conformação constitutivamente ativa 

(11).  

 

Figura 5. Esquema da conformação de HER2. 
Interação entre os domínios I e III, em combinação com a 
perda da interação eletrostática entre os domínios II e IV, 
que ocorrem em outros membros da família HER, mantém 
o receptor HER2 em uma conformação ativa 
constitutivamente (26). 
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Ainda, a perda da interação eletrostática entre os domínios II e IV em HER2 

deve-se a uma mutação que ocorre pela troca dos resíduos de Gly 563 e His 565, 

existente nos demais membros de receptores de EGF, por Pro e Phe, 

respectivamente em HER2 (26). 

 
Figura 6. Membros da família HER e suas alterações conformacionais na 

presença do ligante. A. Os quatro membros da família HER. Cada receptor é 
composto de três domínios funcionais: um extracelular, responsável pela interação 
com o ligante; um segmento α−hélice transmembrânico; e o domínio intracelular de 
proteína tirosina quinase, o qual também possui motivos e resíduos que medeiam 
interações com moléculas sinalizadoras intracelulares. HER1, HER3 e HER4, 
existem em uma conformação fechada, na qual o domínio de dimerização não está 
disponível para interagir com outros HER na ausência de um ligante. Não existe 
ligante conhecido para HER2; este receptor existe em um estado constitutivamente 
ativado (aberto) e permanentemente disponível para dimerização. B. Alteração 
conformacional em HER 1, 3 e 4 promovida pelo ligante. A interação do ligante com 
os receptores HER induz uma alteração conformacional na estrutura da molécula, 
expondo o sítio de dimerização; este passo é requerido na formação do dímero e 
ativação funcional de HER1, HER3 e HER4. A interação do domínio quinase é 
assimétrica, ou seja, a região amino terminal de uma tirosina quinase interage com a 
porção carboxi- terminal de outro receptor. Adaptado de (11). 
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A estrutura em grampo do domínio II de cada receptor da família HER forma 

um pareamento extenso e complementar com outro membro HER como mostra a 

Figura 6, o que desencadeia a interação entre tais receptores, a dimerização e a 

ativação do domínio tirosina quinase da porção intracelular da molécula por auto-

fosforilação. 

 

1.3. A Família HER como alvo terapêutico 

 Devido à associação de HER2 ao desenvolvimento tumoral, este receptor e 

outros membros de sua família têm emergido como alvo para o desenvolvimento de 

novas terapias antitumorais.  

 Atualmente, o uso de anticorpos monoclonais no tratamento do câncer tem 

sido ampliado devido ao potencial em explorar a especificidade e a sensibilidade 

dessa tecnologia, atingindo os efeitos terapêuticos sem causar a toxicidade severa 

da quimioterapia convencional. Entretanto, os anticorpos apresentam penetração 

limitada em certos tecidos e não atravessam a barreira hematoencefálica, além do 

grave potencial para o desenvolvimento de efeitos colaterais severos devido à 

extensa formação de imunocomplexos. Ainda, Jain e colaboradores (27) 

demonstraram previamente que a pressão oncótica intratumoral é alta e representa 

uma barreira fisiológica para a penetração de anticorpos e outras macromoléculas 

em tumores sólidos. Portanto, uma consideração importante para a efetiva aplicação 

da imunoterapia é a escolha deste tratamento para pacientes no estágio apropriado 

da doença, no qual as células tumorais são acessíveis para a administração 

intravenosa de imunoglobulinas, o que representa uma limitação importante na 

aplicabilidade desta terapêutica. 

 

 1.3.1. Trastuzumab 

 O trastuzumab (Herceptin®, Genentech, South San Francisco, CA) é um 

anticorpo monoclonal humanizado direcionado contra um epítopo extracelular de 

HER2. Trastuzumab foi derivado de um anticorpo anti-HER2 desenvolvido em 

camundongo, especificamente da linhagem 4D5. As seis regiões que determinam a 

especificidade (CDRs) do anticorpo monoclonal de camundongo (muMAB 4D5) 

foram desenhadas para uma imunoglobulina humana sem haver a perda de 

especificidade do anticorpo (28). Portanto, trastuzumab mantêm alta afinidade pela 

porção extracelular de HER2. Este anticorpo pertence à classe IgG1 e apresenta 
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95% de homologia com imunoglobulina humana e 5% com imunoglobulina de 

camundongo, possuindo aproximadamente 145 kDa de peso molecular.   

 Estudos de cristalografia do complexo formado entre HER2 e trastuzumab 

demonstraram que existe um sítio de ligação de sobreposição no domínio II (29). A 

interação de trastuzumab com HER2 é mediada por três regiões específicas, 

caracterizadas pelos resíduos de aminoácidos 557-561 (ARHCL); 570-573 (QNGS) 

e 593-603 (PPFCVARCPSG) (29). As interações entre trastuzumab e HER2 

formadas entre a primeira e a terceira regiões são essencialmente eletrostáticas, 

enquanto que a interação com a segunda região é essencialmente uma interação 

hidrofóbica, que ocorre entre HER2 e as cadeias leve e pesada do anticorpo.   

Trastuzumab se liga ao receptor HER2 na porção C-terminal do domínio IV 

(Figura 7), numa região que se encontra escondida pela estrutura em grampo do 

domínio II na forma inativa dos receptores HER3 e HER2 ou HER1, por essa razão 

tal anticorpo mostra-se específico para HER2.  

 
Figura 7. Interação do trastuzumab (Herceptin) com a porção 

extracelular de HER2. O anticorpo trastuzumab interage com HER2 na porção C-
terminal do domínio IV, que compreende um bolsão de ligação do domínio II nos 
estados inativos de HER1 e HER3. Adaptado de (29). 

A ligação do trastuzumab a uma região próxima à porção transmembrânica de 

HER2, pode ser suficiente para facilitar a ativação da endocitose, ao mesmo tempo 

em que evita a ativação da quinase. A ligação em tal região também poderia servir 

para bloquear a ativação de HER2 da clivagem proteolítica de sua porção 

extracelular  (30) e impedir interações deste receptor com outras proteínas. 
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 Em pacientes com amplificação de HER2 o anticorpo monoclonal trastuzumab 

parece exercer seu papel inibitório sobre a proliferação celular e sobre os efeitos 

angiogênicos desencadeados pelas vias de sinalização celular mediadas por HER2, 

após sua ligação específica com o receptor, aumentando também a sobrevida de 

pacientes em fase avançada da doença, quando combinado a quimioterápicos (26, 

29, 31).  

 De maneira contrária às suposições iniciais, o trastuzumab parece não inibir a 

dimerização de HER2 ou a sinalização heterodimérica dependente de ligantes (32). 

Três outros mecanismos propostos para a ação de trastuzumab têm recebido maior 

embasamento experimental. O primeiro mecanismo envolve o reconhecimento das 

células tumorais pelo sistema imunológico através do fragmento cristalino (Fc) de 

trastuzumab, afetando a citotoxicidade dependente de anticorpo de células HER2 

positivas (Figura 8) (33). A inibição da clivagem de HER2 também está relacionada à 

ação de trastuzumab: em certos tipos de linhagens celulares derivadas de tumores 

de mama, o domínio extracelular de HER2 é proteoliticamente clivado da superfície 

celular e o receptor truncado remanescente, denominado p95HER2 ou t95HER2 

(34), deixa de apresentar a auto-inibição mediada pelo domínio extracelular, 

exibindo atividade tirosina quinase constitutiva (30). A ligação do trastuzumab ao 

HER2 inibe a clivagem proteolítica da porção extracelular deste receptor, resultando 

em uma diminuição da atividade quinase de HER2 (30). Este modelo é discutido 

atualmente devido a estudos recentes que demonstraram que a porção p95HER2 

pode ser expressa também por um transcrito alternativo de HER2 (35). Ainda, HER2 

pode sofrer internalização e degradação, uma vez que trastuzumab interage com 

este receptor e recruta c-Cbl, uma ubiquitina ligase que interage com o resíduo de 

tirosina 1112 de HER2, resultando na subsequente ubiquitinização, internalização e 

degradação de HER2 (36). 

 Devido à elevada afinidade com HER2, trastuzumab é capaz de bloquear a 

ERK e a PI3K, com consequente inibição de suas vias de sinalização. A via da ERK 

é essencial para coordenar a proliferação celular, enquanto a via PI3K ativa a Akt 

por fosforilação, com inibição da apoptose. O bloqueio destas vias, mediado por 

trastuzumab, resulta em um acúmulo de p27Kip1, um inibidor de quinases 

dependentes de ciclina (Cdk), o qual bloqueia o complexo ciclina E/Cdk2, causando 

parada do ciclo celular em G1/S, assim como indução da apoptose (37). Outro 

mecanismo também responsável pela ação do anticorpo é o aumento da localização 
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na membrana e atividade de PTEN, uma fosfatase que antagoniza a sinalização 

mediada por PI3K (38). 

  

 
Figura 8. Mecanismo de Ação do Anticorpo Monoclonal Trastuzumab. A 

superexpressão de HER2 predispõe à ativação do fenótipo tumoral. Trastuzumab 
inibe as vias de sinalização mediadas por HER2, impede a clivagem deste receptor 
e permite o reconhecimento das células tumorais pelo sistema imunológico, 
favorecendo a regressão do tumor.  HER1, HER2, HER3 e HER4, família de 
receptores de EGF, NK, “Natural Killer”. Adaptado de (39) 

  

A administração de trastuzumab em adjuvância inicial (após a cirurgia), em 

combinação ou sequencialmente após a quimioterapia, resulta em uma melhora na 

sobrevida livre de doença, com 50% de redução do risco de reincidência, assim 

como melhora na sobrevida geral. Entretanto, devido à resposta objetiva 

relativamente baixa e o curto prolongamento do intervalo livre de progressão da 

doença, tornam-se claras as limitações do uso deste anticorpo em estágios 

avançados da doença (40). Apesar destes pontos negativos, o trastuzumab é o atual 
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tratamento padrão ouro recomendado aos pacientes com câncer de mama 

metastático que superexpressam HER2. 

 Os resultados obtidos da utilização desse anticorpo em estudos de fase II e III 

indicaram poucos eventos adversos com o uso do trastuzumab (41, 42). O efeito 

adverso mais grave encontrado foi insuficiência cardíaca em 6-8% das pacientes 

(42). Outros estudos também evidenciaram que quando o trastuzumab é 

administrado conjuntamente com outras drogas cardiotóxicas, como exemplo 

antraciclinas, que aumentam o estresse oxidativo nas células do miocárdio e o 

metabolismo energético (43), a insuficiência cardíaca aumenta para 26-28% dos 

casos. A disfunção cardíaca é manifestada principalmente por redução na fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (44). Diversas hipóteses foram postuladas com 

relação à citotoxicidade do miocárdio ao trastuzumab e um grande número delas 

parece estar relacionada à ação do anticorpo em HER2, entretanto, nenhuma 

explicação comprova tais hipóteses (45). 

  

1.3.2.  Pertuzumab 

 O pertuzumab (Genentech/Hoffmann-La Roche) é um anticorpo monoclonal 

humanizado que se liga ao domínio II de HER2, também localizado na região 

extracelular (Figura 9) (46). O pertuzumab promove impedimento estérico e inibe a 

heterodimerização específica de HER2-HER3 (47, 48). O pertuzumab demonstrou 

excelente atividade in vitro contra diferentes linhagens de câncer de mama, além de 

apresentar atividade in vivo contra vários tipos de tumores humanos tais como: 

pulmão, ovário, próstata e colo retal (9).  Este anticorpo também possui atividade em 

células com baixos níveis de HER2, provavelmente devido a um antagonismo da 

ativação de HER2 ligação-dependente de HER3, o que não requer necessariamente 

a superexpressão de HER2 para este processo. Todavia, a efetividade dos 

resultados obtidos com a utilização pré-clínica do pertuzumab em células que não 

superexpressam HER2, necessariamente não implica no sucesso clínico de tal 

tratamento, visto que estudos realizados em uma população de pacientes com 

câncer de mama metastático com baixos níveis de HER2 demonstraram resultados 

pouco significativos (9). Pertuzumab está em estudos de fase II para tratamento do 

câncer de mama e de ovário (48).  
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 O pertuzumab também é capaz de inibir a ativação da via de PI3K, sugerindo 

que a ativação constitutiva desta via de sinalização por regulação negativa de PTEN 

contribui nos casos de resistência ao tratamento com pertuzumab (49). 

 A combinação de trastuzumab e pertuzumab tem demonstrado efeitos 

sinérgicos na inibição da sobrevivência de células tumorais em estudos pré-clínicos 

(32). Alguns benefícios clínicos da combinação de trastuzumab e pertuzumab tem 

sido observados em pacientes com câncer de mama que superexpressam HER2 e 

que apresentaram progressão da doença durante o tratamento com trastuzumab, 

devido ao fato de que ambos os anticorpos possuem epítopos distintos e, 

consequentemente, pertuzumab pode ser útil na adaptação da resistência ao 

tratamento de tumores humanos com trastuzumab (50).  

 No estudo clínico realizado com o maior número de pacientes até o momento, 

a eficácia da associação foi evidente, com uma taxa de benefício clínico de 50% e 

uma taxa de resposta global de 24% (51). No entanto, estudos clínicos em 

andamento tentam provar se a monoterapia com pertuzumab apresentará uma 

resposta semelhante ao observado com a associação de ambos os anticorpos 

monoclonais. 

  Assim como o trastuzumab, a disfunção cardíaca foi relatada com 

pertuzumab em um estudo inicial, no qual alguns pacientes apresentaram 

diminuições assintomáticas da fração de ejeção e um caso de insuficiência cardíaca 

congestiva foi relatado (50). 

 

1.3.3. Outras moléculas direcionadas aos receptores da família HER 

 O ertumaxomab é um anticorpo que está em estudos clínicos iniciais e é 

capaz de interagir com o CD3 (antígeno presente em linfócitos T) e também com 

HER2. Desta maneira este anticorpo promove a interação de células HER2 positivas 

com linfócitos T, os quais acabam reconhecendo e destruindo o tumor (52). 

 Também estão sendo utilizados anticorpos conjugados com fármacos, como é 

o caso do trastuzumab-DM1, que apresenta-se ligado a um agente anti-microtúbulos 

(DM1: derivado sintético da maitansina),  que é internalizado após a ligação com 

HER2 e é liberado no interior da célula e tem demonstrado resultados promissores 

em ensaios pré-clínicos e clínicos iniciais, com baixa toxicidade (53). 

 Alguns inibidores da atividade tirosina-quinase (TKI) dos receptores da família 

HER estão sendo aplicados. Estes agentes ligam-se ao sítio de ligação de ATP 
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(adenosina trifosfato) dos receptores e previnem a transdução de sinal das vias Ras-

RAF1-ERK e PI3K-Akt, levando a um aumento da apoptose e redução da 

proliferação celular.  

 Dentre os inibidores de tirosina quinase, o anticorpo lapatinib é o que se 

apresenta em estudos clínicos mais avançados (Tykerb, GlaxoSmith Kline) o qual 

possui atividade inibidora de tirosina quinase de HER2 e EGFR (Figura 9) (54). 

Lapatinib apresenta vantagens sobre outros inibidores de tirosina quinases, como 

gefitinib e erlotinib que seletivamente são direcionados ao EGFR somente (Figura 9) 

(55). Lapatinib inibe a ativação de EGFR e HER2 e, consequentemente, a 

sinalização das vias mediadas por ERK e Akt independentemente de PTEN, a 

fosfatase que regula negativamente Akt e é requerida para a atividade antitumoral 

do trastuzumab (56). Entretanto, ensaios in vitro demonstraram que tumores 

resistentes a gefitinib também são resistentes à lapatinib (57).   

 O lapatinib associado à capecitabina aumentou a sobrevida livre de 

progressão em pacientes com câncer de mama HER2 positivo e poucos destes 

pacientes apresentaram metástases em sistema nervoso central (58). Este efeito 

provavelmente se deve à estrutura do lapatinib, que possui uma massa molecular de 

943.5 Da, a qual permite que tal molécula seja capaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica em contraposição aos anticorpos, que possuem uma massa 

molecular de cerca de 150000 Da (para uma IgG) (59, 60). O HKI-272 (Neratinib, 

Wyeth) é um inibidor de tirosina quinase altamente seletivo para EGFR e HER2 que 

apresenta atividade antitumoral em 26% dos pacientes tratados previamente com 

trastuzumab e 51% dos pacientes não submetidos ao pré-tratamento. Existem 

outros inibidores de tirosina quinase em desenvolvimento clínico: ARRY-334543 

(Array Bio Pharma), um inibidor reversível de HER1, HER2 e HER4 e BIBW-2992 

(Boehringer Ingelheim) um inibidor irreversível de HER1 e HER2, sendo que este 

inibidor apresentou apenas pequenos resultados em fase I (9). 

 Existem ainda alguns inibidores de HER1, tais como o Gefitinib, que 

mostraram resultados desapontadores no tratamento de cânceres de mama HER2 

positivos após o tratamento com o trastuzumab, uma vez que a inibição de HER1 é 

transitória com a contínua exposição à droga (9).  

 Inibidores de chaperonas (HSP, Heat shock protein) estão em testes pré-

clínicos, sendo que um deles, denominado tanespimicina (17-AAG), resulta em 

degradação de HER2, quiescência das células e apoptose (61). 
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Figura 9. Esquema da interação entre os principais tratamentos em uso/ 
pesquisa tendo como alvo receptores da família HER. A, O anticorpo 
trastuzumab liga diretamente no domínio IV da região extracelular de HER2, 
suprimindo a sinalização deste receptor, previne a clivagem do domínio extracelular 
e sinalizando a presença de células tumorais para o sistema imune (ADCC); B, 
Pertuzumab liga ao domínio II da porção extracelular de HER2, impedindo a 
dimerização de HER2 com seus parceiros; C, A droga DM1, conjugada ao anticorpo 
trastuzumab, consiste em um agente antimicrotúbulos. Após a ligação, trastuzumab-
DM1 é internalizado e DM1 é liberado na célula, exercendo efeito citotóxico; D, 
anticorpos biespecíficos ou triespecíficos capazes de ligar nas células alvo tumorais 
que superexpressam HER2 e nas células citotóxicas efetoras do sistema 
imunológico; E, inibição da atividade tirosina quinase de HER2 prevenindo a 
sinalização dependente de HER2; F, Proteína do choque térmico 90 (HSP90) 
controla a estabilidade de HER2 e de vários componentes de sua sinalização, 
incluindo RAF1 e Akt1. A inibição da atividade de HSP90 resulta na ubiquitinização e 
degradação destes componentes no proteassomo. Adaptado de (9). 
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1.4. Mecanismos Relacionados à Resistência das Neoplasias de Mama ao 

Trastuzumab 

Apesar da notável eficiência antitumoral com baixa toxicidade sistêmica, 

aproximadamente 20% dos pacientes com câncer de mama em estágios iniciais não 

respondem ao trastuzumab e 70% dos pacientes com doença metastática que 

receberam trastuzumab em monoterapia se tornam resistentes ao tratamento com 

este anticorpo (62, 63).  

Os mecanismos propostos relacionados à resistência ao tratamento com 

trastuzumab são diversos. Mutações capazes de ativar o oncogene PIK3CA e a 

inativação do gene supressor de tumor PTEN são conhecidas por regularem a 

sinalização da PI3K e as vias de proliferação e sobrevivência celular. Supostamente, 

estas vias podem estar envolvidas na resistência ao trastuzumab (64, 65). 

Entretanto, apenas estudos retrospectivos de coorte com número reduzido de casos 

suportam as evidências da ativação da PI3K na resistência ao trastuzumab (64, 65).

  

Recentemente, pesquisadores publicaram um modelo cinético de vias de 

sinalização de PI3K e ERK para a seleção de fatores de resistência aos receptores 

tirosina quinases. Nesse estudo foi observada uma redução importante na 

expressão de PTEN em uma grande série de tumores de mama tratados com 

trastuzumab. Tais dados mostraram que um quarto dos pacientes HER2 positivos 

poderia deixar de ser submetido a um tratamento ineficiente e potencialmente tóxico 

por estratificação pela expressão de PTEN (49). 

A via da PI3K faz a mediação de características importantes no câncer, tais 

como crescimento, proliferação, sobrevivência, migração e angiogênese. A PI3K 

fosforila o segundo mensageiro fosfoinositol, o qual recruta a Akt e a PDK1 para a 

membrana celular. PTEN é um modulador negativo da ativação da PI3K (Figura 10 

A) (66).  

Apesar de ter sido demonstrada a participação de mutações em PIK3CA na 

resistência ao trastuzumab, dados recentes comprovam que PTEN exerce um 

controle dominante na ativação da sinalização da via de PI3K e na resistência ao 

trastuzumab (49). 
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Figura 10. Principais mecanismos propostos para a resistência ao 
trastuzumab. (A) Mutações e /ou inativação de PTEN; (B) Clivagem da porção 
extracelular de HER2, com formação de p95HER2, o qual é constitutivamente ativo; 
(C) ativação de vias de sinalização compensatórias ou expressão de ligantes para 
outros membros da família HER; (D) inibição da ação de trastuzumab por 
componentes da matriz extracelular; (E) Ação de chaperonas que aumentam a 
estabilidade de HER2 ou regulação negativa das proteases que atuam sobre HER2, 
(F) ativação constitutiva de efetores de vias de sinalização ou mecanismos de 
“crosstalk”; (G) interação de integrinas e componentes da matriz extracelular. Estes 
mecanismos, associados a uma possível falha no reconhecimento das células 
tumorais pelo sistema imunológico, resultam em um aumento da sinalização de 
proliferação e sobrevivência celular. Adaptado de (67).  

  

Outros mecanismos também estão relacionados à resistência ao trastuzumab, 

Dentre eles, podemos citar a expressão ou a geração proteolítica de p95HER2, uma 

isoforma de HER2 com domínio quinase constitutivamente ativo, a qual não possui o 
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sítio de ligação para HER2 (Figura 10B); vias de sinalização compensatórias para 

outros receptores de superfície celular, incluindo EGFR/ HER3 ou outros receptores 

tirosina quinase (Figura 10C); bloqueio físico da associação do trastuzumab com 

HER2 pelo receptor de ácido hialurônico (CD44) ou mucinas (MUC1 ou MUC4) 

(Figura 10D); aumento da estabilidade de HER2 pela associação com chaperonas 

ou regulação negativa das proteases de HER2 (Figura 10E); ativação constitutiva de 

efetores de vias de sinalização ou mecanismos de “crosstalk” (Figura 10F); interação 

de integrinas e componentes da matriz extracelular, resultando em um aumento da 

sinalização de proliferação celular e sobrevivência, independentes de HER2 (Figura 

10G); e a expressão aleatória de HER2 em algumas células do tumor (não 

demonstrado na Figura 10) (67). Ainda, pode haver uma modulação positiva das 

vias de sinalização de HER2, deficiência na ativação do reconhecimento das células 

tumorais pelo sistema imunológico ou aumento da expressão de ligantes de outros 

membros da família HER. Neste último caso, podemos citar a superexpressão do 

TGFα em células resistentes ao trastuzumab, com subseqüente aumento da 

fosforilação de HER1, o que demonstra que a superexpressão de ligantes de HER1 

pode estar relacionada ao processo de resistência ao trastuzumab (68). 

 

1.5. A Matriz Extracelular e o desenvolvimento tumoral 

 A matriz extracelular (MEC) é composta de diversos compostos, tais como 

colágenos, elastina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas não 

colagenosas que formam um complexo tridimensional entre as células (69). 

 A MEC era conhecida no passado apenas pelo suporte físico fornecido a um 

tecido, porém, atualmente, é reconhecido o papel dinâmico da MEC em determinar o 

destino da célula e manter a especificidade tecidual.  As moléculas presentes na 

MEC possuem atividade biológica e são capazes de modular a adesão, migração, 

proliferação, diferenciação e sobrevivência celular (69).  Sabe-se que mudanças na 

MEC ou na forma como os sinais da mesma são apresentados ou interpretados 

pelas células podem perturbar a organização do tecido, sendo este um passo 

necessário para a progressão maligna (70). 

 Independentemente das alterações genéticas presentes no tumor, existem 

outras características que determinam a progressão do câncer, destacando-se entre 

elas o remodelamento seqüencial da arquitetura do tecido (71). Algumas evidências 
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sugerem que o rompimento da estrutura ou a alteração da composição da MEC 

pode preceder a formação tumoral ou até mesmo desencadear alterações 

genômicas causadoras do câncer. Esta afirmação pode ser baseada em alguns 

estudos que evidenciaram que uma lesão tecidual, leva a um ambiente inflamatório 

caracterizado não somente pela deposição da MEC, mas também pelo aumento da 

angiogênese, migração de células inflamatórias e concentração de mediadores 

inflamatórios. Este conjunto de alterações pode levar ao câncer em modelos animais 

propensos (que possuem mutações em oncogenes ou que são inoculados com vírus 

oncogênicos) (70).  

Em outros estudos foi demonstrado que na ausência da transformação 

oncogênica, a superexpressão de enzimas remodeladoras da MEC tais como 

metaloproteinases (MMP1 ou MMP3) podem levar à transformação maligna na 

glândula mamária murina (72, 73). Mais recentemente, foi demonstrado que o 

colágeno VII presente na MEC participa diretamente da transformação neoplásica de 

queratinócitos transfectados com o oncogene ras (74). Ainda, genes que codificam 

para subunidades de alguns tipos de lamininas correlacionam-se com elevada 

agressividade e prognóstico desfavorável em tumores de mama (75). 

 

1.6. Proteoglicanos  

Os proteoglicanos de heparam sulfato (PGHS), encontrados 

predominantemente na superfície das células e na MEC, são conhecidos por 

regularem o comportamento das células tumorais de mama. Muitos estudos têm 

demonstrado que estas moléculas servem como potenciais biomarcadores para o 

câncer de mama. Além disso, tais moléculas possuem diferentes padrões de 

expressão e participam de várias vias de sinalização envolvidas na progressão do 

tumor (76). 

Estas macromoléculas desempenham normalmente um papel importante nas 

interações célula-célula e célula-MEC. Os proteoglicanos também podem ser 

encontrados na membrana das células e, neste local, parecem atuar como 

receptores para proteínas circulantes, incluindo fatores de crescimento e 

quimiocinas. Além disto, participam na modulação de diversos efeitos biológicos 

como o desenvolvimento embrionário, regulação do crescimento e manutenção da 

estrutura e função normal dos tecidos (77-79).  
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Os proteoglicanos são compostos de elevado peso molecular formados por 

um esqueleto protéico específico ao qual estão associados covalentemente cadeias 

de heteropolissacarídeos, denominados glicosaminoglicanos (GAG). 

Os GAG são polissacarídeos lineares, formados por unidades dissacarídicas 

repetitivas constituídas por uma hexosamina N- acetilada (N-acetil-D-galactosamina 

ou N-acetil-D-glucosamina) e um açúcar não nitrogenado que pode ser um ácido 

urônico (ácido-β-D-glucurônico ou ácido α-L-idurônico) ou um açúcar neutro (β−D-

galactose), sendo sulfatados em várias posições, o que faz com que tais compostos 

apresentem uma elevada densidade de cargas negativas (80).  

 Os GAG são classificados de acordo com a constituição da unidade 

dissacarídica que os forma, grau e posição da sulfatação, tipo de ligação glicosídica, 

bem como a presença ou não de grupos sulfatos e acetil (81). Os tipos de GAG são: 

heparam sulfato (HS), condroitim sulfato (CS), dermatam sulfato (DS), queratam 

sulfato (QS), heparina e ácido hialurônico (AH). Com exceção do AH, os GAG estão 

sempre associados de maneira covalente ao esqueleto protéico de um proteoglicano  

(80, 82). As características estruturais dos glicosaminoglicanos estão sumarizadas 

na Tabela I e Figura 11.  

 

Tabela I. Características Estruturais dos Glicosaminoglicanos 

*Posições De Sulfatação: Hx, Hexosamina; Au, Ácido Urônico; N, Grupamento Amino; C, Carbono; Gal, 

Galactose. 

GAG Açúcar não-
nitrogenado 

Ligação 
Glicosídica 

Hexosamina 
(Hx) 

Ligação 
glicosídica 

*Sulfato 

Ácido 
Hialurônico 

Ácido β-D-
glucurônico 

β (1-3) β-D-N-
Acetilglucosamina 

β (1-4) - 

Condroitim 
Sulfato 

Ácido β-D-
glucurônico 

β (1-3) β-D-N-
Acetilgalactosamina 

β (1-4) C4 ou C6 
(Hx) 

Dermatam 
Sulfato 

α-L-idurônico 
Ácido β-D-
glucurônico 

α (1-3) 
β (1-3) 

β-D-N-
Acetilgalactosamina 

β (1-4) C4 
(Hx) 

Queratam 
Sulfato 

β-D-
Galactose 
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Figura 11. Unidade estrutural dos glicosaminoglicanos. A Figura ilustra  a  
unidade estrutural  dos  glicosaminoglicanos.  A D-glucosamina é a hexosamina 
constituinte da heparina, heparam sulfato e ácido hialurônico e a D-galactosamina 
está presente em condroitim 4 e 6-sulfato, queratam sulfato e dermatam sulfato. O 
açúcar não nitrogenado é um ácido urônico (β-D-glucurônico ou α-L-idurônico), 
exceto no queratam sulfato que apresenta D-galactose. As posições dos 
grupamentos sulfatos podem ser em C-2 e C-6 na hexosamina e C-2 no ácido 
urônico. A hexosamina está unida ao ácido urônico por ligação α em heparina e 
heparam sulfato e β nos demais compostos.  Adaptado de (83). 

 

Os PGHS são encontrados na maioria das células de mamíferos, assim como 

nos vertebrados inferiores e invertebrados (84, 85). A Figura 12 esquematiza as 

diversas funções dos PGHS como mediadores da ação de fatores de crescimento, 

mecanismos de sinalização celular, promovendo  a proliferação e diferenciação das 
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células e mediando processos de adesão e migração. Todas estas funções são 

mediadas por interações com ligantes citoplasmáticos e extracelulares (79, 82, 86-

91).  

 

 

Figura 12. Diferentes funções dos proteoglicanos de heparam sulfato na 
superfície celular. Os PGHS funcionam como co-receptores entre fatores de 
crescimento e seus receptores tirosina quinases, os quais estão presentes na 
mesma célula (A) ou em células adjacentes (B). Eles transportam quimiocinas no 
citoplasma (C) e as apresentam na membrana celular (D). O processamento 
proteolítico leva à secreção de sindecans e glipicans da superfície celular (E) e a 
heparanase cliva as cadeias de HS (F), liberando moléculas associadas a este 
(fatores de crescimento, por exemplo). Os proteoglicanos de superfície celular são 
ativamente removidos da superfície por endocitose (G) e podem ser reciclados ou 
degradados em lisossomos (H). Os PGHS podem também facilitar a adesão das 
células à MEC (I) e formar pontes com o citoesqueleto (J). Os PGHS secretados 
podem formar barreiras fisiológicas (K) e sequestrar fatores de crescimento para uso 
futuro (L). Ainda, alguns PGHS carregam cadeias de heparina com elevado grau de 
sulfatação para grânulos secretórios de células hematopoéticas (M). Alguns 
experimentos sugerem que as cadeias de HS existam no núcleo, apesar de sua 
função neste local não ter sido estabelecida (N). Adaptado de (90). 
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Diversas famílias de PGHS foram descritas, baseadas na homologia de seus 

esqueletos protéicos. Dentre elas destacam-se as famílias dos sindecans e 

glipicans, de superfície celular e a dos perlecans, presentes na membrana basal 

(90). 

O perlecam é o maior PGHS, apresentando 467 KDa, e é o componente mais 

abundante da parede vascular. Seu esqueleto protéico apresenta cinco domínios 

diferentes, homólogos a moléculas envolvidas na adesão (como β1- integrina), 

proliferação celular e captação de lipoproteínas. Cada um destes domínios 

apresenta um ou mais sítios para ligantes diversos, incluindo componentes da 

membrana basal, moléculas de adesão celular e fatores de crescimento (92). Este 

PGHS liga-se ao fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF2) e permite a interação 

deste fator de crescimento com seu receptor, com conseqüente ativação das vias de 

sinalização que levam à mitogênese e angiogênese. A ausência de HS no perlecam 

inibe a ativação destes processos pelo FGF2. 

Os glipicans, outra classe dos proteoglicanos de heparam sulfato, são 

moléculas que compartilham uma estrutura modular contendo um grande domínio 

extracelular, incluindo uma região globular rica em resíduos de cisteína e são 

substituídos apenas por cadeias de HS. Os glipicans estão ancorados a superfície 

celular por uma molécula de glicosilfosfatidilinositol (89). Estes PGHS apresentam 

expressão específica para o tipo celular e o estágio do desenvolvimento, e estão 

envolvidos com processos celulares básicos como controle da divisão, morfogênese 

e diferenciação celular. O glipican também pode ativar vias de sinalização mediadas 

por FGF2 e está envolvido no desenvolvimento e progressão tumoral, apresentando-

se superexpresso em alguns tumores de mama e pâncreas (80). Entretanto, este 

PGHS também pode inibir a invasão tumoral e a metástase em outros tipos de 

tumores (80). O glipican-3 é utilizado como um marcador tumoral para melanoma 

(93) e hepatocarcinoma em estágios iniciais (94). 

A família dos sindecans apresenta grande importância na formação e 

desenvolvimento tumoral, uma vez que tais moléculas estão envolvidas em eventos 

complexos de sinalização capazes de regular a proliferação, diferenciação, adesão e 

migração celular (95).  
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1.6.1. Família dos Sindecans 

 

Os sindecans são PGHS constituído por um ectodomínio longo e um domínio 

transmembrânico único altamente conservado.  Os domínios citoplasmáticos são 

constituídos por duas regiões conservadas, interrompidas por uma região variável 

que é específica para cada membro da família. Estas características permitem aos 

sindecans realizarem interações comuns e específicas com várias moléculas 

citoplasmáticas. Os sindecans normalmente apresentam três moléculas de HS 

próximas à região N-terminal, porém podem sofrer substituição por cadeias de CS 

(89).  

Existem quatro membros na família dos sindecans (sindecam 1 a 4). O 

sindecam-1 está presente nos estágios iniciais do desenvolvimento e na superfície 

das células epiteliais e tumorais malignas de adultos. O sindecam-2 está presente 

nos tecidos mesenquimais, fígado e neurônios. O sindecam-3 está principalmente 

associado a tecidos neurais, entretanto, está distribuído amplamente nos tecidos 

(96). A Figura 13 esquematiza os diferentes tipos de sindecam. 

 O sindecam-1 está presente em vários tipos de tumores malignos e 

apresenta-se superexpresso em tumores de mama, correlacionando-se com um 

prognóstico desfavorável destas pacientes. A expressão do sindecam-1 por 

fibroblastos no estroma associado ao tumor parece ser necessária na carcinogênese 

de tumores mamários, contribuindo na adesão, migração, proliferação celular e 

angiogênese (80). Os efeitos pró-angiogênicos desta molécula são mediados pela 

ligação e apresentação do FGF-2 e do fator de crescimento de endotélio vascular 

(VEGF) aos seus receptores de alta afinidade localizados na superfície celular. Além 

disso, tais receptores são protegidos da inativação. A adesão celular mediada por 

sindecam-1 depende de sua interação com integrinas e consequente ativação da 

agregação de actina e fascina.   Por outro lado, os efeitos do sindecam-1 na 

progressão tumoral dependem se o mesmo é secretado pela própria célula tumoral 

ou pelo estroma. Quando secretados pelo estroma local, ocorre progressão tumoral 

(80).  

 O ectodomínio solúvel do sindecam-1 está presente no soro de vários 

tumores malignos. Uma variedade de enzimas e fatores de crescimento pró-

angiogênicos e pró-tumorais são superexpressos em tumores sólidos in vivo, por 

exemplo, MMPs e FGF2, acelerando a secreção do sindecam-1 (80).  
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Figura 13. A Família dos Sindecans, proteoglicanos de heparam sulfato 

da superfície celular. Os sítios de ligação dos glicosaminoglicanos estão 
representados por linhas vermelhas. Para os sindecans estão indicados: o domínio 
transmembrânico homólogo (azul escuro), o domínio intracelular (sombreado) com 
tirosinas conservadas (pontos), assim como o domínio rico em treoninas, serinas e 
prolinas do sindecam-3 (rachurado lateral). Adaptado de (97). 
 

 O sindecam-2 é capaz de regular a adesão e migração celular e a 

organização do citoesqueleto, promovendo a tumorigênese em diversas patologias 

como o carcinoma de pulmão de Lewis, colorretal, ovário, osteosarcoma, tumor 

cerebral e mesotelioma.  A adição de fatores de crescimento como EGF, FGF2, 

VEGF, MMP-2 e MMP-9 ao endotélio microvascular cerebral promove a secreção do 

ectodomínio do sindecam-2. Este ectodomínio livre pode agir no próprio endotélio, 

promovendo angiogênese, ou nas células tumorais, modulando a formação do 

tumor. O ectodomínio livre do sindecam-2 parece exercer seus efeitos tumorigênicos 

devido a uma inibição competitiva com o sindecam-2 presente na superfície celular. 

Além disto, o sindecam-2 é importante para a organização das moléculas de 

fibronectina e laminina presentes na MEC e também é capaz de interagir com 

fatores de crescimento e citocinas, exercendo atividade pró-angiogênica (80). 
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O sindecam-3 possui uma estrutura única dentro do grupo dos PGHS, pois 

possui uma região rica em treonina e possui mucinas aderidas na porção medial de 

seu domínio extracelular. Tanto o sindecam-2 quanto o sindecam-3 são encontrados 

no tecido neuronal em grandes quantidades e estão envolvidos com a migração 

neuronal e formação de sinapses. O sindecam-3 possui um papel regulatório do 

apetite e manutenção do peso corpóreo, mediando a ação da leptina (98). 

O sindecam-4 é um mediador de adesão focal em diversos tipos celulares, 

incluindo tumores de mama. Este PGHS também pode exercer atividade pró-

angiogênica mediando à interação entre FGF-2 e seu receptor. O sindecam-4 é 

capaz de interagir com a fibronectina, induzindo ativação de vias de sinalização que 

permitem a adesão focal. Células que superexpressam sindecam-4 possuem sítios 

de adesão focal maiores e mais densos, correlacionando-se com uma forte adesão e 

inibição da migração celular. Níveis reduzidos desta molécula são encontrados em 

tumores mais agressivos (80). A Figura 14 esquematiza as principais funções dos 

sindecans. 

Processos proteolíticos na MEC promovem grande influência na adesão 

celular, migração, sobrevivência, diferenciação e proliferação celular. O ectodomínio 

dos sindecans é constitutivamente secretado da célula porém, este processo é 

acelerado em resposta a lesões e outros processos patológicos. Sabe-se que os 

sindecans podem sofrer secreção em resposta a diversas proteinases da MEC. Esta 

secreção está particularmente elevada em tumores (99). Altos níveis de sindecam-1 

em amostras de soro de pacientes com mieloma múltiplo correlacionam-se com um 

pior prognóstico da doença (100). Em estudos utilizando modelo animal, foi 

observado que a secreção do sindecam-1 estimula potencialmente o crescimento do 

mieloma, com surgimento de metástases tumorais (101, 102).  

O estimulo da expressão e secreção do sindecam e a clivagem de suas 

cadeias de HS ocorre por ação de uma enzima específica, denominada heparanase 

(103), que apresenta superexpressão em diferentes tipos de tumores, estando 

correlacionada com o potencial metastático das células tumorais (104).  
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Figura 14. Principais funções dos sindecans. Os sindecans interagem com 

moléculas da matriz em cooperação com integrinas, promovendo a adesão e 
migração celular. Estas moléculas também interagem com fatores de crescimento e 
os protegem da degradação, criando um gradiente pró-migratório quimiotáxico. Os 
sindecans apresentam os fatores de crescimento a seus receptores, ativando vias 
de sinalização que promovem a proliferação e a migração celular. Ainda, os 
sindecans solúveis ligam com moléculas da matriz e estimulam a migração de 
células endoteliais e tumorais. Adaptado de (80). 
 

1.7. Heparanase 

A heparanase-1 (HPA1) é uma endo-beta-glucuronidase que quebra ligações 

glicosídicas intrassacarídicas do HS entre a hexosamina (glucosamina-N-acetilada) 

e o ácido-β−D-glucurônico (Figura 15). O gene da HPA1, presente no cromossomo 

4, codifica para uma sequência de 1629 pares de bases que corresponde a uma 

proteína de 543 aminoácidos, que apresenta 65 kDa. Entretanto, a proteína madura, 

isolada de cultura de células e tecidos apresenta 50 kDa, sugerindo um 

processamento na porção N-terminal (105). 

Recentemente, foi reportada a clonagem de um segundo cDNA que codifica 

para uma nova heparanase, designada heparanase-2 humana ou HPA2 que não 

possui atividade catalítica (106). Foi observado que existem três isoformas da HPA2 



Introdução 
 

29 
 

de 480, 534 e 592 aminoácidos. As análises dessas proteínas evidenciam que todas 

essas isoformas são proteínas associadas à membrana que contém a porção C-

terminal voltada para o citoplasma e codificadas pelo cromossomo 10 (106).  

 
Figura 15. Ação da Heparanase 1. A HPA1 degrada as cadeias de HS (setas) e 
libera oligossacarídeos que ativam uma variedade de moléculas importantes do 
ponto de vista fisiológico como patológico.  A seta branca indica o sítio de clivagem 
da heparanase no octassacarídeo de heparina. Adaptado de (107) 

 

O mecanismo pelo qual a HPA1 está envolvida com o câncer envolve a 

formação de oligossacarídeos resultantes da degradação das cadeias de HS 

capazes de se ligarem com maior afinidade ao FGF2 (108), por ativação de fatores 

angiogênicos e citocinas, participando assim ativamente do processo de invasão, 

adesão, migração e desenvolvimento tumoral (102, 105, 109, 110) 

Foi demonstrado que a HPA1 degrada as cadeias de HS do sindecam-1 

presente na superfície de células normais, intensificando sua ação em células 

metastáticas de melanoma (109, 111). Além disto, a superexpressão da HPA1 em 

células de mieloma múltiplo promove uma fosforilação e constante estímulo de ERK, 

que acaba por ativar a expressão de MMP-9, que promove ativamente a secreção 

do sindecam-1 (112). Como previamente citado, a secreção do sindecam-1 

apresenta-se diretamente ligada à progressão tumoral. 
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A complexidade estrutural e funcional da MEC e as interações entre suas 

moléculas são capazes de propiciar um ambiente tridimensional que pode favorecer 

a tumorigênese e, além disto, contribuir para o escape das células tumorais, 

influenciando na progressão do tumor. Em virtude destes aspectos, o papel da MEC 

nos casos de resistência tumoral a tratamentos antineoplásicos, como no caso do 

trastuzumab, deve ser elucidado.  

 

1.8. Tecnologia da Biblioteca de Peptídeos Expressa em Bacteriófagos 

“Phage Display”  

A análise estrutural que determina a ligação ou interação de trastuzumab ao 

HER2 tem sido extensivamente estudada com a finalidade de auxiliar no 

desenvolvimento de novas moléculas alternativas nos casos de resistência ao 

trastuzumab, ou com maior potencial terapêutico. O uso de peptídeos ou até 

oligonucleotídeos de ácido ribonucléico (RNA) como terapia alternativa ao uso de 

anticorpos tem sido alvo de interesse em diversas áreas, dado o fato das limitações 

da utilização dos anticorpos monoclonais citadas anteriormente (113). Para a 

seleção de peptídeos específicos capazes de ligar num determinado alvo terapêutico 

pode ser utilizada a tecnologia de “Phage Display”, baseada no uso de bacteriófagos 

recombinantes. Maiores detalhes em relação à biologia dos bacteriófagos serão 

descritos a seguir, com o intuito de facilitar a compreensão da técnica. 

 

1.8.1. Biologia dos bacteriófagos 

Um bacteriófago (fago) pode ser definido como um tipo de “vírus” capaz de 

infectar bactérias. Os bacteriófagos utilizados na técnica de seleção de ligantes de 

biomoléculas denominada “phage display”, pertencem à classe dos filamentosos 

(gênero Inovirus), são constituídos por ácido desoxirribonucléico (DNA) circular de 

fita simples, envolvido por um longo capsídeo cilíndrico e protéico e possuem como 

característica a capacidade de infectar bactérias sem promover lise (não líticos). 

Muitos destes bacteriófagos utilizam algum tipo de pilus bacteriano para facilitar o 

processo de infecção de bactérias. Os bacteriófagos da classe Ff mais estudados 

são de três tipos f1, fd e M13, os quais são muito semelhantes, apresentando uma 
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sequência de DNA com 98% de homologia e, consequentemente com produtos 

gênicos muito similares (114). 

Os fagos Ff possuem aproximadamente 6,5 nm de diâmetro e 930 nm de 

comprimento. A massa da partícula é de 16,3 mDa, da qual 87% é formada por 

proteínas. O fago é constituído por 6.400 nucleotídeos envoltos pelo capsídeo. Este 

capsídeo é constituído por 2.700 cópias de uma proteína de 50 aminoácidos 

denominada proteína do gene VIII (pVIII). O capsídeo também contém cinco cópias 

de cada uma das seguintes proteínas: pVII, contendo 33 resíduos de aminoácidos, 

pIX, 32 resíduos ,sendo que ambas situam-se em uma das terminações do fago. Na 

outra extremidade, encontram-se as proteínas pIII e pVI, respectivamente contendo  

406 e 112 resíduos de aminoácidos, cada uma apresentando cinco cópias. O DNA é 

orientado no interior do vírion de tal forma que um nucleotídeo de 78 aminoácidos 

em forma de grampo de cabelo conhecido como sinal de empacotamento encontra-

se na extremidade do fago onde se localizam  as proteínas pVII e pIX (114).  

1.8.2. Infecção da Escherichia coli pelo Bacteriófago 

O processo de infecção da E. coli pelo fago requer interações com o pilus de 

conjugação F e proteínas da membrana citoplasmática bacteriana denominadas 

TolQ,R e A. O pilus é uma proteína tubular formada por subunidades de pilina na 

membrana citoplasmática e que se estende pela membrana externa até o meio 

extracelular. As proteínas requeridas para a sua síntese são codificadas pelo operon 

tra no plasmídeo de conjugação F. A extremidade do pilus F interage com o 

envelope da bactéria recipiente, o pilus retrai e aproxima as membranas das 

bactérias para facilitar o processo de replicação e transferência de uma fita simples 

do DNA do plasmídeo F à bactéria recipiente (114).  

As proteínas TolQ, R e A são requeridas durante a infecção para a 

translocação do DNA do fago filamentoso para o citoplasma e translocação das 

proteínas do capsídeo na membrana citoplasmática (115, 116). Todas as proteínas 

Tol estão localizadas na membrana citoplasmática e interagem através de seus 

domínios transmembrânicos. Tol Q e R estão associadas à membrana 

citoplasmática. TolA possui 3 domínios em sua estrutura, separados por regiões 

ricas em glicina. O domínio 1 (D1) consiste em 43 resíduos amino-terminais, que 

ancoram TolA na membrana citoplasmática. O domínio 3 (D3) consiste de 108 
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resíduos da porção carboxi-terminal e interage com a membrana externa. D1 e D3 

estão conectados por um domínio central (D2) que contém uma estrutura em alfa-

hélice longa, capaz de atravessar o periplasma (Figura 16) (114).  

 

Figura 16. Processo de infecção da bactéria Escherichia coli por 
bacteriófagos da classe Ff. (A) Representação esquemática da localização 
periplasmática da proteína TolA e seus parceiros, Tol Q e R na E. coli. A pIII do fago  
interage com a extremidade do pilus F e aciona uma despolimerização que resulta 
no contato do vírus com a bactéria. (B) O domínio D3 de TolA interage com a 
proteína pIII do fago filamentoso, o qual infecta a E. coli. Adaptado de (117).  

 

A infecção é iniciada pela ligação da proteína pIII do fago ao domínio N2 do 

pilus F. Após a ligação, o pilus retrai, trazendo a extremidade da proteína pIII do fago 

para o periplasma. A ligação de N2 ao pilus libera N1 de N2 e permite a interação 

dos domínios N1 e D3 de TolA (Figura 16). Os passos seguintes da infecção não 

estão estabelecidos claramente. A proteína pVIII e provavelmente pVII e pIX 

parecem permanecer na membrana citoplasmática, enquanto o DNA do fago dirige-

se ao citoplasma (117, 118). 
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1.8.3. Replicação do Bacteriófago  

O DNA fita simples sofre replicação através de um intermediário fita dupla por 

uma mistura de componentes bacterianos e codificados pelo fago. O resultado deste 

processo replicativo é um novo DNA fita simples viral em complexo com várias 

cópias de uma proteína ligante de DNA fita simples, codificada pelo vírus. As 

proteínas do capsídeo são sintetizadas como proteínas integrais de membrana, as 

quais permanecem associadas à membrana até serem agregadas ao redor do DNA. 

Essa agregação ocorre em locais específicos no interior do envoltório bacteriano, 

onde existe o contato entre a membrana interna e externa da bactéria. A bactéria 

tolera bem este processo, porém, aumenta seu tempo de geração em 50% quando 

comparada a uma bactéria não infectada. Na primeira geração, após a infecção, são 

produzidas cerca de 1.000 partículas de fagos, nas gerações seguintes este número 

reduz para 100-200 partículas (114). 

A fita molde de DNA sofre ação de enzimas bacterianas tais como a girase 

bacteriana, uma topoisomerase que catalisa a formação de uma estrutura enrolada 

em espiral de dupla fita, fechada covalentemente, denominada forma de DNA 

replicativo parental (RF). A nova fita formada é o modelo para a transcrição e 

tradução das proteínas do fago. Uma destas proteínas, pII, corta a fita molde do RF 

em um sitio específico da região intergênica. O 3´-hidroxila resultante age como um 

primer para a síntese de uma nova fita viral. Após um ciclo, a proteína pII envolve  a 

fita molde de DNA, a qual é convertida por enzimas bacterianas em uma estrutura 

fechada covalentemente, enrolada, dupla fita da molécula progenitora RF. A síntese 

do DNA RF continua até a quantidade de pV alcançar concentrações críticas. 

Dímeros de pV são capazes de ligar cooperativamente às moléculas de fita simples 

recém-sintetizadas, prevenindo a conversão das mesmas em RF DNA. Entretanto, a 

presença de quantidades adequadas de pV é essencial para desviar a maior parte 

da replicação do DNA para a síntese de DNA viral fita simples. Como resultado 

deste desvio temos a formação de estruturas de dímeros de pV associados ao DNA 

fita simples do fago. O sinal de empacotamento se localiza em uma extremidade da 

estrutura pV-DNA e não está associado à pV. Este sinal inicia a construção do fago 

completo a partir do substrato pV-DNA. A proteína pX parece auxiliar nesse 

processo de replicação por inibir a função de pII, regulando a quantidade de DNA 

viral formado (114). 
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As únicas proteínas que se localizam no citoplasma são a pII, pV e pX, as 

quais estão envolvidas na replicação do DNA. Todas as outras proteínas do fago 

são sintetizadas e inseridas nas membranas citoplasmática ou externa da bactéria 

(114).  

O processo final de formação do fago filamentoso é um evento associado à 

membrana que requer as cinco proteínas do capsídeo, três proteínas de montagem, 

ATP, uma força próton-motriz e ao menos uma proteína bacteriana, a tioredoxina. 

Na primeira etapa, denominada iniciação, pVII e pIX, juntamente as primeiras 

moléculas de pVIII interagem com o sinal de empacotamento do DNA. A proteína pI 

parece direcionar e ordenar a agregação de pVII, pIX e pVIII do capsídeo ao redor 

do sinal de empacotamento para formar a extremidade da partícula. Esta agregação 

induz uma mudança conformacional em pI, o que permite a interação da região 

periplasmática com a porção amino-terminal de pIV, com abertura de um portão em 

pIV, o qual é um poro de saída. Após a iniciação, a etapa seguinte é a elongação. 

Nesta etapa o fago é elongado por uma série de reações que removem os dímeros 

de pV e os substitui com pVIII, ao mesmo tempo em que o DNA atravessa a 

membrana. Conforme a elongação continua, a partícula do fago em formação 

emerge através do poro de saída de pIV. Quando a elongação termina, a construção 

do fago finaliza pela adição das proteínas pVI e pIII. Na ausência de pIII, a 

elongação continua com pVIII encapsulando outro DNA, formando estruturas que 

permanecem ligadas a membrana bacteriana, denominadas polifagos. O mecanismo 

pelo qual pIII e pVI são adicionados ao final da partícula são desconhecidos (114). 

Todas as propriedades de inserção das proteínas do capsídeo no processo 

de formação do bacteriófago descritas permitem a inserção de proteínas quiméricas 

na superfície do fago. Grandes bibliotecas de peptídeos e proteínas aleatórias foram 

feitas usando a proteína pIII (119, 120) ou pVIII (121, 122) como um veículo de 

apresentação, possibilitando o desenvolvimento de técnicas de seleção de 

peptídeos contra moléculas alvo. 

1.9. Construção de Bibliotecas de Bacteriófagos Recombinantes e suas 

Aplicações  

Nos últimos anos, uma nova perspectiva da Biologia Molecular tem atraído 

diversos grupos de pesquisadores para o desenvolvimento de novas biomoléculas 
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com o objetivo de se obter fármacos, vacinas e outras drogas de interesse 

biotecnológico. 

 A grande maioria dos processos biológicos envolve contatos entre superfícies 

macromoleculares (enzima-substrato, receptores-efetores, proteínas-ácidos 

nucléicos, etc.), que são resultantes das forças físico-químicas características destas 

moléculas. Em oposição aos mecanismos naturais de contato entre tais moléculas, 

as metodologias realizadas in vitro abreviam o tempo requerido para avaliar a 

interação, selecionando populações moleculares compostas pelo maior número 

possível de variantes (123). 

O “phage display” é uma técnica baseada na utilização de bacteriófagos 

recombinantes capazes de expressar em seu capsídeo peptídeos, proteínas ou 

anticorpos aleatórios, utilizados para a seleção de ligantes para qualquer 

biomolécula conhecida. 

Teoricamente, todas as proteínas do capsídeo do fago podem ser fundidas 

com proteínas ou peptídeos exógenos para aplicação no “Phage Display”, porém as 

proteínas pIII e pVIII são as mais utilizadas neste processo. A pVIII comporta apenas 

a inserção de peptídeos de até 6-8 aminoácidos. Quando se insere um número 

maior de resíduos, a apresentação da pVIII contendo o inserto, na superfície do fago 

é prejudicada (124). A pIII é a proteína mais utilizada para a elaboração de 

bibliotecas, visto que a mesma permite a apresentação de proteínas maiores. 

Porém, a pIII tem a desvantagem de apresentar somente cinco cópias na superfície 

do fago. Na maior parte dos casos a sequência da proteína aleatória é inserida entre 

a sequência sinal e o início do primeiro domínio (N1) de pIII. O único problema é que 

insertos protéicos de grande tamanho reduzem a capacidade de infecção pelo fago 

ou podem torná-los completamente não infectantes. Este problema pode ser 

resolvido utilizando-se um fago híbrido, onde somente uma cópia da molécula 

apresenta a proteína quimérica. Para tal, deve-se expressar a proteína quimérica 

utilizando-se um fagomídeo, um vetor que será descrito a seguir, de maneira que a 

maior parte da pIII, presente na superfície do fago, seja expressa por um fago 

selvagem (“wild-type”) (124, 125). 

A construção de bibliotecas pode ser feita a partir de fragmentos de DNA 

gerados por digestão mecânica ou com um “pool” de enzimas de restrição (Figura 
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17). Estes fragmentos de DNA separados por eletroforese em gel de agarose, 

selecionados de acordo com a massa molecular, são purificados e finalmente 

clonados junto ao gene codificante para a proteína do capsídeo que fará a 

apresentação da molécula aleatória inserida na superfície do bacteriófago (126). Um 

peptídeo recombinante constituído por poucos aminoácidos pode ser produzido por 

síntese de oligonucleotídeos com sequências aleatórias associados à sequências 

reconhecidas por enzimas de restrição.  

 

Figura 17. Esquema da construção de uma biblioteca de bacteriófagos 
recombinantes contendo diferentes peptídeos aleatórios em sua superfície, a 
partir do DNA de E. coli. O DNA da bactéria é digerido aleatoriamente com 
enzimas de restrição. Em seguida, os fragmentos são separados por eletroforese em 
gel de agarose e purificados, de acordo com o tamanho da sequência a ser inserida. 
Tais fragmentos são clonados próximo a região N-terminal da proteína pIII ou pVIII e 
expressos na superfície do bacteriófago.   

 

Na Tabela II podemos visualizar a classificação de George Smith´s (1993) em 

relação aos principais tipos de vetores para “phage display”. Cada vetor é 

diferenciado em relação ao tipo de proteína de capsídeo usada para expor a 

proteína ou o peptídeo; se a proteína a ser exposta pode ser fundida com todas as 

cópias ou somente com uma fração dos genes III ou VIII e se a fusão com a proteína 

ou peptídeo recombinante é codificada pelo genoma do fago ou em um genoma 

separado (fagomídeos) (119). 
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Tabela II. Classificação dos vetores de “Phage Display” 

Tipo de 
Vetor 

Proteína do 
capsídeo 

usada para a 
exposição 

Exposição em 
todas ou em parte 

das cópias da 
proteína do 

capsídeo 

Fusão 
codificada no 
genoma do 
fago ou no 
fagomídeo 

Tipo 3 

Tipo 8 

Tipo 33 

Tipo 88 

Tipo 3 + 3 

Tipo 8+8 

pIII 

pVIII 

pIII 

PVIII 

pIII 

pVIII 

Todas 

Todas 

Parte 

Parte 

Parte 

Parte 

Fago 

Fago 

Fago 

Fago 

Fagomídeo 

Fagomídeo 

        Adaptado de (114). 

A biologia dos fagos varia de um tipo selvagem, no qual a proteína do 

capsídeo sofre alteração para inserção do DNA exógeno; um tipo modificado que 

pode ser propagado e selecionado como um plasmídeo por uso de antibióticos; e um 

fagomídeo, um plasmídeo que contém o gene da proteína do capsídeo 

recombinante e uma origem de replicação do fago.  

Os fagomídeos são plasmídeos que contém além de sua origem de 

replicação plasmidial, outra origem de replicação derivada do fago, conhecida como 

região intergênica maior. Além disto, possui um gene de resistência a antibiótico que 

permite a seleção e propagação como plasmídeos típicos. Porém, diferentemente 

dos plasmídeos, o genoma do fagomídeo pode ser incorporado no capsídeo do fago. 

Para tal, a bactéria deve ser infectada com o fagomídeo e com um fago “helper”, 

uma vez que este fornece todas as proteínas e enzimas que permitem a replicação 

do fago. Estas proteínas atuam em trans tanto na origem de replicação do fago 

“helper” quanto na do fagomídeo. O fago “helper” possui também as proteínas que 

encapsulam ambos os genomas. O genoma do fagomídeo possui genes que 

codificam para a proteína de fusão a ser apresentada e os genes que codificam para 

a biblioteca. 

 Dois tipos de partículas são produzidos pelas células que possuem os 

fagomídeos e os fagos “helper”: as partículas que contém o genoma do fago “helper” 
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e aquelas que contém o genoma do fagomídeo. O fago “helper” utilizado, geralmente 

contém uma origem de replicação ou sinal de empacotamento deficiente, o que 

permite o empacotamento preferencial do genoma do fagomídeo. As grandes 

vantagens deste sistema são permitir elevado rendimento de DNA fita dupla 

contendo o inserto por simples preparação do plasmídeo e incorporação de grandes 

proteínas e até mesmo anticorpos. 

No caso da utilização destas bibliotecas na seleção de peptídeos (moléculas 

pequenas) contra um determinado alvo terapêutico, a aplicação de fagos 

modificados como o fd-tet, preparado em vetores de “display” como fUSE 1 ou 2, é 

eficiente, não sendo necessária a aplicação de fagomídeos. Nesses vetores o sítio 

para apresentação de pIII é transferido para a região amino-terminal do peptídeo 

maduro, o que aumenta o poder de infectividade destes fagos. Além disto, o fago 

apresenta um gene que confere resistência a tetracicilina, facilitando o processo de 

seleção de bactérias infectadas (127). A Figura 18 mostra diferenças entre fd e fd-

tet. 

 As bibliotecas de bacteriófagos fd-tet recombinantes podem ser utilizadas em 

ensaios denominados “biopanning”, sendo submetidas ao ensaio de ligação por 

incubação com uma determinada molécula-alvo terapêutico pré-fixada. Após esta 

incubação, e lavagens exaustivas, os bacteriófagos inespecíficos são removidos e 

diferentes estratégias para identificação dos bacteriófagos específicos são utilizadas.  

 Tais fagos específicos ligantes do alvo desejado devem infectar bactérias, o 

que permite a propagação dos mesmos. Estes fagos devem ser purificados e o 

ensaio de “biopanning” deve ser repetido de 3 a 5 vezes, com o intuito de obtenção 

de fagos altamente específicos (128). A cada etapa de seleção, diversas colônias de 

bactérias infectadas pelos fagos são submetidas a PCR e sequenciamento de DNA 

para a identificação da sequência dos peptídeos selecionados. Para análise da 

semelhança entre as sequências dos peptídeos selecionados utilizam-se programas 

de bioinformática, os quais permitem a identificação do maior número de motivos 

repetidos, ou seja, as que provavelmente ligam de maneira mais específica com o 

alvo terapêutico. Após a seleção, tais moléculas podem ser obtidas em larga escala 

por síntese química (se peptídeos) ou utilizando-se técnicas de clonagem (se 

proteínas ou anticorpos). 
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Figura 18. Comparação entre o fd e fd-tet. As setas sem preenchimento indicam 
as unidades transcricionais dos fagos (A, fd e B, fd-tet). O segmento rachurado 
indica o fragmento tet introduzido entre o sítio BamHI do fd, na posição 6.272 
(negrito em A) na região intergênica (IG). Em C, pode ser visualizada a organização 
do genoma os genes pI–pX (região colorida), promotores (setas com desvio), 
terminadores (haste com “loop”). Os promotores e terminadores fortes estão 
representados em preto, os fracos estão representados em cinza. Os sítios de 
restrição estão mostrados (sítios únicos estão em preto e os que se repetem, em 
azul). Note o promotor bidirecional que coordena a transcrição dos genes tetR 
(proteína repressora de tet) e tetA (proteína de resistência a tetraciclina). Fonte 
(129). 

 O isolamento de ligantes específicos por “phage display” é rápido e vantajoso 

em muitas aplicações, incluindo a seleção de inibidores para os sítios ativos e 

alostéricos das enzimas, agonistas e antagonistas de receptores, e peptídeos 

moduladores da ação de proteínas G. O “phage display”  pode ser  utilizado também 

no mapeamento de epítopos e análise de interações protéicas. Ligantes específicos 

isolados de bibliotecas de fagos podem ser usados na validação de alvos 

terapêuticos, no desenvolvimento de novos fármacos e vacinas, oferecendo uma 

grande gama de aplicabilidades (128, 130). 
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 2. OBJETIVOS 

 

1. Selecionar peptídeos cíclicos específicos ligantes de HER2, utilizando a 

técnica de “phage display”. 

2. Determinar a especificidade e afinidade por HER2 dos peptídeos 

selecionados expressos em bacteriófagos comparativamente ao 

trastuzumab em células SKBR3. 

3. Investigar o efeito dos peptídeos sintéticos selecionados versus 

trastuzumab em ensaios in vitro de viabilidade de células tumorais, 

indução da apoptose e/ou necrose e migração celular. 

4. Avaliar alterações de componentes da matriz extracelular que possam 

interferir na resposta de células tumorais ao trastuzumab. 
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 3. JUSTIFICATIVA 

 Neste projeto foram selecionados peptídeos como uma potencial 

alternativa terapêutica para o tratamento de tumores com superexpressão de 

HER2, uma vez que uma das principais limitações do tratamento dos tumores 

HER2 positivos é o desenvolvimento da resistência ao anticorpo monoclonal 

trastuzumab. Esta resistência não é completamente compreendida 

considerando o papel do microambiente extracelular do câncer de mama. 

Algumas moléculas da matriz extracelular são determinantes para a eficiência 

do tratamento com trastuzumab. Os dados apresentados propõem a atividade 

da heparanase-1 e o heparam sulfato secretado como fatores determinantes da 

resistência das células tumorais de mama ao trastuzumab. Estas moléculas, 

associadas com a superexpressão de HER2, são candidatas como futuros 

marcadores preditivos da resposta ao trastuzumab a serem avaliados. Os 

dados obtidos são intrigantes e podem nos oferecer uma pista sobre a relação 

entre a expressão da heparanase-2 e o bom prognóstico de alguns 

carcinomas, demonstrando a importância de uma pequena secreção de HS 

pelo tumor, com consequente inibição da heparanase-1 pela heparanase-2. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 4.1. Ensaio de Seleção de Peptídeos Ligantes de HER2.  

A biblioteca de bacteriófagos recombinantes que expressam peptídeos 

aleatórios em sua superfície, utilizada no ensaio de seleção de peptídeos 

ligantes de HER2, foi gentilmente cedida pela Dra. Renata Pasqualini da 

Universidade do Texas (MD Anderson, Houston). A biblioteca denominada 

C7XC, que apresenta sete resíduos de aminoácidos (7X), flanqueados por dois 

resíduos de cisteínas (C) apresenta um título de aproximadamente 109 TU/µL 

que expressam diferentes peptídeos recombinantes na proteína pIII do 

capsídeo de bacteriófagos. A metodologia de seleção dos peptídeos capazes 

de interagirem com HER2 recombinante contendo os resíduos de treonina-23 a 

treonina-652 (R&D Biosystems Minneapolis, MN, EUA), utilizando tais 

bacteriófagos, esta em processo de patenteamento e por tal razão, não poderá 

ser divulgada nesta seção. As sequências dos bacteriófagos forma 

determinadas utilizando-se 2 µL de uma solução dos mesmos para a 

amplificação do DNA do bacteriófago por PCR, utilizando 2 µL dos primers 

forward  5’CATGCCCGGGTACCTTTCTATTCTC3’ e reverse 

5’CCCTCATAGTTAGCGTAACGATCT3’, 10 µM, que flanqueiam a região onde 

se localiza os nucleotídeos que codificam os aminoácidos específicos 

selecionados pelos ensaios de ligação, utilizando o kit PCR Master Mix 

(Promega), seguindo protocolo do fabricante. O ciclo utilizado para 

amplificação no termociclador Mastercycler Personal (Eppendorf, Hamburgo, 

Alemanha) foi: 94ºC, 3 minutos, seguido de 30 ciclos de 94ºC, 15 segundos; 

55ºC, 30 segundos; 72ºC, 1 minuto; e um passo de 72ºC, 7 minutos.  Os 

fragmentos obtidos por PCR foram submetidos à reação de sequenciamento. 

Para a reação de sequenciamento foi utilizado o seguinte protocolo: 2 µL do 

fragmento amplificado no PCR, 4 µL do mix de sequenciamento DYEnamic 

(DYEnamic ET terminator Cycle Sequencing Kit, Amershan Biosciences, 

Warrington, Reino Unido), 8 µL do tampão 2,5X (Tris-HCl, 200 mM e MgCl2 5 

mM, pH 8,0), 2 µL do primer reverse 3 µM (o mesmo utilizado na reação de 

PCR) e 4 µL de água tipo I estéril. As condições da reação de amplificação 

foram 25 ciclos de 95ºC, 20 segundos; 50ºC, 15 segundos; 60ºC, 1 minuto. As 
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amostras foram transferidas para microtubos de 1,5 mL e precipitadas 

utilizando o seguinte protocolo: adição de 80 µL de etanol 95% gelado, 2 µL de 

acetato de sódio 1,5 M/ ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 0,25mM, pH 8,5 

e 20 µL da reação de sequenciamento, seguida por incubação no gelo por 10 

minutos. Os tubos foram centrifugados por 15 minutos a 15000 x g em 

centrifuga refrigerada a 4ºC e o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi 

lavado com 200 µL de etanol 70%, centrifugado novamente por 10 minutos a 

15000 x g e o sobrenadante foi novamente descartado. O precipitado foi seco 

em estufa a 60ºC por 15 minutos, ressuspenso em tampão de amostra 

contendo formamida e corante (formamide loading dye, Amershan Biosciences) 

e aplicado ao gel de poliacrilamida para sequenciamento no sequenciador 

automático de nucleotídeos ABI Prism 377 (Applied Biosystems), 

determinando-se assim a sequência de aminoácidos dos peptídeos 

selecionados no ensaio de ligação. O processo se seleção foi repetido cinco 

vezes para seleção de peptídeos com alta especificidade por ligação à proteína 

recombinante HER2. Após a realização de cada ensaio de ligação obtivemos o 

sequenciamento do DNA de 198 bacteriófagos a partir de colônias de bactérias 

crescidas em placas de ágar-tetraciclina, selecionadas em cada uma das cinco 

etapas dos ensaios de ligação, também denominados biopanning.  

4.2. Manutenção das Linhagens Celulares Estabelecidas em Cultura 

4.2.1. Descongelamento das Células 

Todos os procedimentos relacionados à cultura celular foram realizados 

em fluxo laminar vertical, previamente higienizado com álcool 70% e submetido 

à exposição por 20 minutos antes do uso à luz ultravioleta e equilíbrio da 

ventilação.  As células armazenadas em nitrogênio líquido foram 

descongeladas em banho-maria a 37ºC, ressuspensas em 5 mL de meio de 

cultura estéril e centrifugadas para eliminação dos eventuais resíduos dos 

reagentes de congelamento. O sobrenadante desta centrifugação foi removido 

e as células foram ressuspensas em 1 mL de meio de cultura com 10% de soro 

fetal bovino (SFB) (Invitrogen, Carlsbad, California, EUA) e plaqueadas em 

garrafas plásticas específicas para cultura de células. 
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4.2.2. Manutenção das Células 

As linhagens estabelecidas de células de mama MCF10A, MCF-7 e 

SKBR3 foram cultivadas em garrafas/ placas de cultura contendo meio de 

cultura estéril. A MCF10A foi mantida em Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

(DMEM)/F12 (1:1, v/v) (Sigma-Aldrich), suplementado com 5% v/v de soro de 

cavalo (Invitrogen), Fator de Crescimento Epidérmico Humano (Sigma-Aldrich, 

20 ng/ml), hidrocortisona (Sigma-Aldrich; 100 ng/ml), insulina bovina (Sigma-

Aldrich; 10 µg/ml), toxina colérica (Sigma-Aldrich; 100 ng/ml), penicilina G 

(Invitrogen; 50 U/ml) e sulfato de estreptomicina (Invitrogen; 50 µg/ml), a 37ºC.  

As células MCF7 foram mantidas em DMEM e as SKBR3 em RPMI 1640 

(Sigma-Aldrich), ambos suplementados com 10% de soro fetal bovino, 

penicilina G (50 U/ml) e sulfato de estreptomicina  (50 µg/ml), a 37ºC e 5% CO2. 

As células foram incubadas a 37ºC, em estufa contendo 5% de CO2, até 

adquirirem a confluência adequada para os experimentos. 

4.3. RT-PCR em tempo real  

A extração do RNA foi realizada utilizando o reagente TRIzol® 

(Invitrogen), segundo as instruções do fabricante. A transcrição reversa foi feita 

utilizando-se a enzima transcriptase reversa (Promega), de acordo com as 

instruções do fabricante, para obtenção do DNA complementar ao RNA 

extraído. A PCR em tempo real para quantificação relativa da expressão de 

RNAm do receptor HER2 foi realizada utilizando os primers forward 

5´TGCTGGACATTGACGAGACAGAGT3´ e reverse 

5´AGCTCCCACACAGTCACACCATAA3´. A amplificação foi feita utilizando-se 

o reagente SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, 

California, EUA), de acordo com o seguinte protocolo modificado: 1,5 µL do 

primer forward 1,5 µM, 1,5 µL do primer reverse 1,5 µM, 3 µL do cDNA 1:10 e 6 

µL do SYBR® Green Master Mix 2X. A mistura foi submetida a um 

termociclador para PCR em tempo real (Rotor Gene 6000, Qiagen Instruments, 

Hombrechtikon, Switzerland), com ciclagem de 95ºC por 10 minutos e 35 ciclos 

de 95ºC por 15 segundos para abertura da dupla-fita seguida de 60ºC por 60 

segundos para anelamento dos primers e extensão dos fragmentos pela DNA 
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polimerase.   A expressão do RNAm do receptor HER2 foi representada em 

relação à média geométrica da expressão de genes constitutivos (-ΔCt): 

proteína ribossomal 60S L13A (RPL13a),  primers forward  

5´TTGAGGACCTCTGTGTATTTGTCAA3´ e reverse 

5´CCTGGAGGAGAAGAGGAAAGAGA3´ e a enzima gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH), primers forward 

5´TCGACAGTCAGCCGCATCTTCTTT3´ e reverse 

5´GCCCAATACGACCAAATCCGTTGA3´. Os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

4.4. Imunofluorescência confocal para determinação da 

especificidade de ligação de trastuzumab e dos peptídeos selecionados 

por HER2 em células SKBR3  

 As células SKBR3 foram subcultivadas na concentração de 6,0x103 

sobre lamínulas redondas de vidro (“coverslips”), em uma placa de 24 poços. 

As lâminas foram preparadas para a reação de imunofluorescência inicialmente 

bloqueando sítios inespecíficos de ligação com albumina sérica bovina 1% 

(BSA) em solução de PBS, por 1 hora, incubadas com 106 TU/µL dos 

bacteriófagos Fd (bacteriófago sem peptídeo recombinante aleatório expresso 

no capsídeo), e bacteriófagos contendo os peptídeos recombinantes Hercid, 

Tavelorb e Dagerb no capsídeo. A incubação das células com os bacteriófagos 

foi realizada durante 2 horas, a temperatura ambiente. As células foram 

permeabilizadas com 300 µL de Saponina 0,01% em PBS e incubadas por 2 

horas com anticorpo de coelho anti-bacteriófago fd diluído 1:100 (Sigma-

Aldrich) e anticorpo de camundongo anti-HER2 humano (porção intracelular) 

(Invitrogen) diluído 1:50. Para visualização por microscopia confocal os 

anticorpos primários foram incubados com anticorpos secundários de cabra 

anti-IgG de coelho, marcados com o fluoróforo Alexa Fluor® 488 ( fluorescência 

verde) (Invitrogen) e anticorpo de cabra anti-IgG de camundongo com o 

fluoróforo Alexa Fluor® 594 (fluorescência vermelha) (Invitrogen), diluição 

1:500  (Invitrogen), respectivamente. As células foram lavadas 5 vezes com 

PBS, fixadas com Formaldeído (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) 2% em 

PBS (300 µL/poço), por 30 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, 
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foram lavadas três vezes com 0,1 M de Glicina (Affymetrix USB) em PBS para 

bloquear os radicais aldeídos livres e incubadas por 15 min com PBS contendo 

saponina 0,01% para posterior marcação com DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) 

20 µg/ml (Invitrogen) em PBS por 30 min. As células foram lavadas novamente 

5 vezes com PBS. As “coverslips” foram vertidas em lâminas de microscopia 

contendo 4 µL de Fluoromont G (Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, 

EUA), pré-diluído 1:2 em PBS e seladas com esmalte. A leitura das lâminas foi 

feita em microscópio confocal com escaneamento a laser equipado com 

objetiva Plan-Apochromat x40 e x63, neste caso, sob imersão à óleo (Zeiss, 

LSM 510 META). O pinhole foi ajustado para captura de fluorescência em uma 

unidade.  O FITC e o Alexa Fluor 488® foram excitados utilizando-se um laser 

de argônio (λEx. = 488 nm, λEm. = 505-550 nm), e o Alexa Fluor 594 foi 

excitado utilizando um laser HeNe  (λEx. = 545 nm, λEm. = 570-620 nm). As 

imagens foram processadas utilizando-se o programa LSM 510 (Zeiss) e Image 

J (NIH, Bethesda, MD). 

  4.5. Imunofluorescência confocal para verificação da competição 

entre trastuzumab e os peptídeos por HER2  

As células SKBR3 foram subcultivadas na concentração de 6,0x103 sobre 

lamínulas redondas de vidro (“coverslips”), em uma placa de 24 poços. No dia 

seguinte, quando apresentavam cerca de 50% de confluência, as células foram 

incubadas com o trastuzumab 25 µg/mL e/ou os bacteriófagos Fd ou os 

específicos ligante  de HER2 contendo os peptídeos recombinantes expressos 

em seu capsídeo (Hercid, Tavelorb e Dagerb), 106 TU/µL, por três dias, a 37ºC. 

As células foram incubadas por 2 horas com anticorpo de coelho anti-

bacteriófago fd diluído 1:100 (Sigma-Aldrich). Para visualização por 

microscopia confocal os anticorpos primários foram incubados com anticorpos 

secundários de cabra anti-IgG de coelho, marcados com o fluoróforo Alexa 

Fluor® 488 ( fluorescência verde) (Invitrogen) e anticorpo de cabra anti-IgG de 

humano com o fluoróforo Alexa Fluor® 594 (fluorescência vermelha) 

(Invitrogen), diluição 1:500  (Invitrogen), respectivamente. As células foram 

lavadas 5 vezes com PBS, fixadas com formaldeído, lavadas três vezes com 

0,1 M de Glicina (Affymetrix USB) em PBS e incubadas por 15 min com PBS 



Materiais e Métodos 
 

47 
 

contendo saponina 0,01% para posterior marcação com DAPI (4',6-diamidino-

2-fenilindol) 20 µg/ml (Invitrogen) em PBS por 30 min. As células foram lavadas 

novamente 5 vezes com PBS e as “coverslips” foram vertidas em lâminas de 

microscopia contendo 4 µL de Fluoromont G (Electron Microscopy Sciences), 

pré-diluído 1:2 em PBS e seladas com esmalte. A leitura das lâminas foi feita 

em microscópio confocal com escaneamento a laser (Zeiss, LSM 510 META), 

conforme descrito no item 4.4.  

4.6. Ensaio de competição em microplaca entre os peptídeos e o 

trastuzumab pela ligação ao HER2 

Para confirmar quantitativamente a competição entre os peptídeos 

Hercid e Tavelorb com o anticorpo monoclonal trastuzumab foi realizado um 

ensaio de competição utilizando 20 µL da proteína recombinante HER2 (R&D 

Biosystems), 10 µg/mL diluída em PBS, imobilizada em microplaca de 96 

‘wells” escura, com fundo arredondado, por incubação a 37ºC por 2 h, seguida 

por incubação “overnight” a 4ºC, para garantir a adesão da proteína à placa. 

Cada poço da placa foi lavado 2 vezes com PBS para remover o excesso da 

proteína recombinante HER2 e em seguida incubado com 200 µL de BSA 1% 

em PBS por 1h a 37ºC, para bloquear sítios de ligação inespecífica. A placa foi 

lavada 2 vezes com PBS e 100 µL do peptídeo sintético Hercid ou Tavelorb (50 

µM) e/ou 25 µg/mL do anticorpo monoclonal trastuzumab (Herceptin®, 

Genentech, South San Francisco, CA), 1 hora, temperatura ambiente. A placa 

foi novamente lavada 3 vezes com PBS e o anticorpo secundário anti-IgG 

humana marcada com Alexa Fluor 594 1:250 (Invitrogen) foi adicionado e 

incubado por 40 minutos a temperatura ambiente, no escuro. A placa foi lavada 

3 vezes com PBS e a leitura da mesma foi feita em um leitor de fluorescência 

(FlexStation3, Molecular Devices, Silicon Valley, CA) com espectro de 

excitação em 594 nm e emissão em 630 nm, comparando-se a controles 

contendo somente a proteína HER2 recombinante incubada com o anticorpo 

secundário. Os ensaios foram realizados em triplicata. 
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4.7. Ensaio de Viabilidade Celular por MTT 

As células utilizadas nos ensaios de viabilidade foram MCF10A (1,0 x104 

células/poço), MCF7 (5,0x103 células/poço) e SKBR3 (3,0x103 células/poço). 

Esta metodologia foi aplicada em diferentes experimentos: determinação da 

citotoxicidade de trastuzumab em função do tempo (1 a 7 dias), curva de 

concentração-resposta de trastuzumab, bacteriófagos  ou peptídeos sintéticos 

capazes de induzir máxima redução da viabilidade. O tratamento com estas 

moléculas foi feito sempre no dia seguinte ao subcultivo, no qual as células 

apresentavam 70% de confluência. Para determinação da dose, os 

bacteriófagos (0, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 TU/µL), peptídeos (0, 1, 10 

e 50 µM) ou trastuzumab (0, 5, 10, 15, 25 e 50 µg/mL) foram incubados com as 

células durante três dias antes da leitura. Para tal ensaio foi utilizado o kit 

Vybrant® MTT Cell Proliferation Assay (Molecular Probes, Invitrogen). O 

príncipio deste método consiste na presença da succinato desidrogenase, uma 

enzima pertencente à cadeia respiratória, localizada na membrana mitocondrial 

interna, que encontra-se ativa em células viáveis. A succinato desidrogenase 

converte o sal de tetrazólio (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio) em cristais de formazan, que são solubilizados com 

dimetilsulfóxido (Sigma). A leitura dos cristais solubilizados foi realizada a 570 

nm. A leitura é diretamente proporcional ao número de células viáveis.  

4.8. Síntese química dos peptídeos 

Os peptídeos cíclicos foram produzidos em um sintetizador múltiplo de 

peptídeos em fase sólida, automatizado (PSSM 8 system, Shimadzu), 

utilizando a metodologia do (fluoreno-9-YL) metoxicarbonil (“Fmoc”). Após a 

síntese, os peptídeos foram submetidos à purificação por HPLC C18 e a 

pureza foi confirmada por espectrofotometria de massa. Este processo foi 

realizado em colaboração com o Prof. Dr. Clóvis Ryuichi Nakaie do 

Departamento de Biofísica da UNIFESP. 
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4.9. Marcação com Anexina V e Iodeto de Propídeo  

Para investigar a indução de apoptose e/ou necrose pelos peptídeos 

Hercid e Tavelorb em comparação ao trastuzumab foi realizada a marcação 

com anexina V conjugada com FITC e iodeto de propídeo (Annexin V:FITC, 

Apoptosis Detection Kit I -BD Pharmingen™, EUA), utilizando 3,0x103 células 

SKBR3 ou 1,0x104 células MCF10A em presença ou ausência dos peptídeos 

sintéticos Hercid e/ou Tavelorb 50 µM ou trastuzumab 25 µg/mL, por 3 dias.  

As células foram removidas da placa com tripsina (Cultilab), lavadas 2 

vezes com PBS, 40C e ressuspensas em 100 µL de tampão de ligação 1X. A 

esta suspensão de células adiciona-se 5 µL de anexina V-FITC e 5 µL de 

iodeto de propídeo. As células são homogeneizadas levemente e incubadas 

por 15 minutos a temperatura ambiente no escuro. Em seguida foi adicionado 

200 µL do tampão de ligação 1X para cada tubo. A análise por citometria de 

fluxo (FACScalibur, BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ) foi realizada dentro de 

1 hora. 

Um dos primeiros eventos que ocorre durante a apoptose é a 

translocação do fosfolipídeo fosfatidilserina para a porção externa da 

membrana plasmática, o qual pode ser detectado pela ligação da anexina V 

que, conjugada com FITC, permite a marcação das células em apoptose inicial 

por citometria de fluxo. Nas fases terminais da apoptose ou necrose celular 

existe perda da integridade da membrana. Tal fato pode ser detectado pela 

permeabilidade da membrana plasmática ao iodeto de propídeo, que apresenta 

fluorescência e é capaz de intercalar-se ao material genético das células com 

membrana não íntegra sendo, portanto, passível de detecção por citometria de 

fluxo. Células marcadas por iodeto de propídeo e anexina V são consideradas 

em apoptose tardia/necrose.  

4.10. Ensaio de Migração Celular (“Wound Migration”) 

As células SKBR3 foram subcultivadas na concentração de 8,0x104 por 

poço em placas de 24 wells. Após 24h a 37ºC, foi feita uma linha com uma 

ponteira nas placas de cultura, sendo que os debris foram removidos por 
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lavagem e o meio de cultura com ou sem Hercid e/ou Tavelorb 50 µM e/ou 

trastuzumab 25 µg/mL foi adicionado. A distância entre as bordas foi medida 

por todo a placa de cultura (t0) usando o “grid” de um microscópio invertido de 

contraste de fase, com aumento de 40X. Os experimentos foram feitos em 

triplicata e a distância foi medida em 5 campos de cada well. Após 8 horas de 

incubação, a distância entre as bordas em cada campo foi medida novamente 

(t final). A migração foi calculada como a distância percorrida pelas células de 

ambas as bordas, dividida por 2, e expressa em µm/8h (131). As medidas 

foram obtidas em microscópio invertido TS100 Nikon Eclipse em contraste de 

fase (Nikon, Melville, NY, EUA). Os ensaios foram realizados em triplicata. 

4.11. Imunofluorescência confocal para determinação de co-

localização do trastuzumab ou peptídeos com vesículas acídicas e  

heparam sulfato 

 De acordo com o fabricante, o LysoTrackerTM (LysoTrackerTM and 

LysoSensorTM Probes, Product Information – Data Sheet, Molecular Probes, 

Invitrogen) consiste em um fluoróforo ligado a uma base fraca que é apenas 

parcialmente protonado em pH neutro, sendo livremente permeável à 

membranas celulares e tipicamente concentrado em organelas esféricas. Seu 

mecanismo de retenção não foi estabelecido completamente, mas sabe-se que 

envolve a protonação e retenção em membranas de organelas acídicas. 

Devemos notar que somente uma parte da marcação observada nas células 

positivas para LysoTrackerTM consiste em fluorescência especificamente 

lisossomal. 

 O protocolo para verificação da co-localização entre os bacteriófagos 

contendo os peptídeos Hercid e Tavelorb, bem como o anticorpo trastuzumab 

com vesículas acídicas foi realizado subcultivando 6,0x103 células SKBR3 por 

poço contendo lamínulas de vidro (“coverslip”) em placas de 24 poços. No dia 

seguinte, com as células em confluência de aproximadamente 50% foi 

adicionado o LysoTrackerTM red 0,5 µM e/ou o trastuzumab 25 µg/mL ou os 

bacteriófagos (106 TU/µL). Incubou-se três dias na estufa, 37ºC. No terceiro dia 

foi colocado novamente o LysoTrackerTM red 0,5 µM por 1 hora a 37ºC. As 
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células foram fixadas com Formol 2% em PBS (300 µL/well) por 30 minutos a 

temperatura ambiente, seguida por lavagem com 0,1 M de Glicina em PBS por 

3 vezes e incubação por 15 min com saponina 0,01% em PBS.  As células 

tratadas com trastuzumab e LysoTrackerTM, foram marcadas com anticorpo de 

cabra anti-IgG de humano conjugada com Alexa Fluor 488  (Alexa Fluor® 488 

goat anti-human IgG (H+L) 1:250 (Invitrogen)  por 40 min no escuro. Os poços 

de fagos e LysoTrackerTM foram incubados com anticorpo de coelho anti fd 

(Sigma) por 2 horas, seguido de lavagem e incubação com anticorpo de cabra 

anti- coelho conjugado com Alexa Fluor 488  (Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit 

IgG (H+L) 1:250 (Invitrogen) pelo mesmo tempo.  

 A co-localização entre trastuzumab ou bacteriófagos com o heparam 

sulfato, foi observada após três dias de incubação com anticorpo anti HS-FITC 

1:100 (FITC conjugated Anti Heparan Sulfate – Mouse IgM Clone F58-10E4,  

Seikagaku Corporation, Tokyo, Japan)  e com anti-IgG de humano conjugada 

com Alexa Fluor 594 (Alexa Fluor® 594 goat anti-human IgG (H+L) 1:250 

(Invitrogen) para os poços com trastuzumab ou marcação primária com 

anticorpo de coelho anti fd (Sigma) por 2 horas, seguido de lavagem, e 

incubação com anticorpo secundário de cabra anti- coelho conjugado com 

Alexa Fluor 488  (Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) 1:250 (Invitrogen) 

para os poços com fagos, durante 40 minutos no escuro. Incubou-se com DAPI 

20 µg/ml (Invitrogen) em Saponina  0,01% (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) 

em PBS  por 30 min e lavou-se 5 vezes com PBS. A seguir as lâminas foram 

montadas colocando-se  a “coverslip” com 4uL de Fluoromont G (Immunkemi, 

Stockholm, Sweden) diluído 1:2 em PBS e seladas com esmalte. A leitura das 

lâminas foi feita em microscópio confocal com escaneamento a laser (Zeiss, 

LSM 510 META), conforme detalhado no item 3.4. 

4.12. Análise Estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa 

SPSS® 13 (SPSS® Inc; Illinois, EUA). As variáveis foram testadas  

primeiramente utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se as 

amostras eram não paramétricas. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 

determinar a relação entre variáveis não paramétricas e o teste-t de Student foi 
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utilizado para variáveis paramétricas. Um valor de P<0.05 foi considerado 

como uma diferença estatisticamente significativa entre as variáveis 

analisadas.  
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 5. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 Este capítulo será dividido em três partes principais. Na primeira, 

constam os resultados e discussão referentes à seleção dos peptídeos anti-

HER2 utilizando a técnica de “Phage Display” e os ensaios de atividade 

antitumoral com os peptídeos selecionados contra linhagens celulares de 

mama HER2 positivas. A segunda parte destes resultados consiste no estudo 

das alterações de componentes da matriz extracelular que envolve  

mecanismos de resistência de células tumorais de mama ao anticorpo 

monoclonal trastuzumab. Esta segunda parte dos resultados foi compilada na 

forma de um artigo científico: Extracellular Matrix Outlines Trastuzumab 

Resistance in Breast Cancer Cells: Syndecan-1, Heparanases and 

Glycosaminoglycans, submetido em outubro de 2010 para a revista “Cancer 

Research”. Na terceira parte consta um artigo de revisão sobre a “Tecnologia 

de PCR e RT-PCR em tempo real e suas aplicações na área médica”, 

publicado em novembro de 2010 na Revista Brasileira de Medicina.  

 5.1. Seleção e Propriedades dos Peptídeos Anti-HER2  

 5.1.1. Análise das Sequências de Peptídeos Ligantes de HER2. 

O ensaio de seleção dos peptídeos ligantes de HER2 utilizando a 

técnica de “Phage Display”, descrita parcialmente em “Materiais e Métodos”, 

devido ao processo de patenteamento, permitiu a obtenção de 198 sequências 

de peptídeos com potencial ligação ao HER2.   

 As sequências peptídicas foram analisadas utilizando-se o programa 

ClustalW do Laboratório de Biologia Molecular Europeu (132) o qual faz um 

alinhamento dos aminoácidos presentes nas sequências dos peptídeos 

selecionados com HER2 recombinante. Este programa foi utilizado com o 

objetivo de investigar possíveis domínios repetitivos idênticos ou semelhantes 

entre os peptídeos selecionados. O programa pode ser encontrado no site: 

http://www.ebci.ac.uk/clustalw.  
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A análise do programa ClustalW é realizada por um sistema de matrizes, 

podendo variar o alinhamento dos aminoácidos de acordo com a matriz escolhida. 

Em geral, o alinhamento utilizando a matriz denominada ID é mais fácil para a 

observação de semelhanças entre as sequências; enquanto, no alinhamento com a 

matriz pam, as repetições não são tão óbvias de serem observadas. Enfim, em 

nossas análises, verificamos os alinhamentos com todas as possíveis matrizes e 

cuidadosamente foram escolhidos sete peptídeos que apresentavam motivos 

repetitivos ou com alguma semelhança importante, dentre os 198 peptídeos 

selecionados nos ensaios de ligação com a proteína recombinante HER2 (Figura 

19). As mesmas sequências peptídicas selecionadas foram analisadas utilizando o 

programa BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast), com o intuito de investigar a 

semelhança entre tais peptídeos e proteínas funcionais humanas. Apresentamos, a 

seguir, algumas considerações que demonstram semelhanças encontradas entre os 

peptídeos selecionados e proteínas humanas. 

 Cinco peptídeos selecionados apresentam semelhança com proteínas 

quinases, portanto, podem estar envolvidos em processos de sinalização celular. 

Dentre estes peptídeos, o denominado “Tavelorb”, apresenta semelhança com uma 

região da proteína GP96, uma glicoproteína de estresse regulada por glicose que 

está presente em elevadas quantidades principalmente no carcinoma ductal invasivo 

de mama (133). Esta proteína também é considerada um antígeno de rejeição a 

tumor e está sendo administrada como co-adjuvante de vacinas, inclusive uma 

vacina de DNA contra HER2, por estimular a atividade de linfócitos T (134), 

promovendo controle parcial da progressão de tumores de mama (135). O GP96 

também parece apresentar a atividade antitumoral em melanoma pelo mesmo 

mecanismo (136). 

 Ainda dentro do grupo que apresenta homologia com proteínas quinases, 

outro peptídeo denominado “Hercid”, possui semelhanças com regiões da integrina, 

uma molécula de superfície celular relacionada com interações células-MEC e, 

portanto está possivelmente envolvido com processos de adesão e migração celular. 

Além disto, tal peptídeo possui semelhança com regiões do receptor beta-2 

adrenérgico. Sabe-se que a ativação neuroendócrina induzida por estresse 

(mediada pela adrenalina) induz um aumento de 30 vezes nas metástases para 
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sítios distantes encontradas em tumores primários de mama, incluindo linfonodos e 

pulmões, sendo estes efeitos mediados por vias beta-adrenérgicas que levam a 

migração de macrófagos para o tumor primário com consequente indução de genes 

pró-metastáticos (137). Caso este peptídeo exerça um papel antagonista na 

sinalização beta adrenérgica, poderá atuar de maneira semelhante ao propanolol, 

um beta bloqueador que mostrou importante inibição das metástases induzidas por 

estresse (137).  

O peptídeo denominado “Kaverb” apresenta semelhança ao domínio de 

ativação da proteína humana MAPK, relacionada com o controle da proliferação 

celular. O peptídeo denominado “Dagerb”, por sua vez, é semelhante a uma região 

da proteína relacionada com o fator de necrose tumoral. Tal dado é bastante 

interessante, visto que existe descrito na literatura um mecanismo de inibição da 

expressão do receptor HER2 por trastuzumab mediado por ação do fator de necrose 

tumoral, induzindo apoptose em células de câncer de mama (31). Ambos os 

peptídeos “Kaverb e Dagerb” poderiam, consequentemente, mediar processos de 

morte de células tumorais, por diferentes mecanismos relacionados à interação com  

HER2. 

 Finalmente, selecionamos também o peptídeo denominado “Glikerb”, por ser 

uma molécula que possui semelhanças com uma região da desintegrina 

denominada ADAM23 que é expressa em diferentes linhagens de células de câncer 

de mama. Desintegrinas são moléculas de superfície celular cujas funções são, 

principalmente, controlar a adesão célula-célula e célula-MEC. Padrões de 

metilações específicos parecem controlar a expressão de ADAM23 diferentemente 

em células normais e tumorais (138).  

 O peptídeo selecionado denominado “Egerb” apresenta semelhança com uma 

região do precursor do receptor de fibronectina e poderia, portanto, mediar 

interações da célula com a MEC, participando de mecanismos de adesão e 

migração celular. 

Diante das análises realizadas decidimos testar os fagos contendo os 

peptídeos expressos no capsídeo de bacteriófagos denominados Hercid, Tavelorb, 

Kaverb, Glikerb, Liserb e Dagerb em um ensaio de competição entre eles pela 
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ligação ao HER2, ou seja, um novo “biopanning” utilizando somente estes peptídeos. 

Analisando os resultados obtidos após o “biopanning” utilizando HER2 como 

proteína alvo, podemos observar que os peptídeos selecionados possuem 

semelhanças com proteínas que desempenham papéis importantes relacionados 

aos tumores. 

No ensaio de competição pela ligação ao HER2, utilizando os bacteriófagos 

contendo peptídeos expressos no capsídeo selecionados, pudemos observar que o 

bacteriófago que expressava o peptídeo Liserb apresentou menor afinidade por 

HER2 em relação aos demais peptídeos selecionados. Baseado neste fato, não foi 

utilizado tal peptídeo nos ensaios subsequentes.  

Os bacteriófagos contendo os peptídeos Hercid e Tavelorb em seu capsídeo 

foram os que apresentaram maior atividade inibitória da viabilidade celular e indução 

de apoptose, que serão descritos a seguir. Tais peptídeos foram sintetizados 

quimicamente com pequenas modificações para realização de outros ensaios 

descritos.  

Os peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb apresentaram respectivamente, 

maior semelhança com a região variável de cadeias pesadas de anticorpos 

humanos sequenciados (gb|AAF80061.1|AF262172_1, gb|AAF80045.1|AF262156_1, 

gb|ADM44115.1|) e com proteínas ligantes de CpG (emb|CAA71735.1|, 

gb|EAW64480.1|, gb|AAD51443.1|AF078831_1, gb|AAD51442.1|AF078830_1. Em células 

MCF-7, proteínas ligantes de metil CpG2 reprimiram todos os promotores metilados 

de CD44, Ciclina D2 e PTEN (139).  O CD44 é uma glicoproteína receptora de ácido 

hialurônico, colágeno, fibronectina e osteopontina, capaz de regular as interações 

celulares mediadas pela MEC (140). Algumas isoformas de CD44 estão 

superexpressas em tumores malignos de mama, correlacionando-se com o potencial 

metastático (141). A ciclina D2, por sua vez, é expressa durante o ciclo celular, 

permitindo a progressão de G0/G1-S. Está implicada na diferenciação celular e na 

progressão maligna (142).  PTEN é um supressor de tumor que inibe a proliferação 

e migração celular por antagonizar a sinalização mediada por PI3K. Em muitos 

tumores primários e metastáticos PTEN está inativada por mutações, deleções ou 

hipermetilação do promotor (143). Os resultados sugerem, portanto, que 

possivelmente o peptídeo Tavelorb apresente outros alvos de interação, além da 
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porção extracelular de HER2, podendo assim apresentar potencialização dos efeitos 

de tal peptídeo sobre as células tumorais de mama. 

5.1.2. Determinação da Expressão de HER2 por PCR em tempo real 

 Para a avaliação do efeito de tais peptídeos sobre a viabilidade, migração e 

apoptose de células tumorais de mama humana primeiramente foi necessário 

determinar o nível de expressão do receptor HER2 na linhagem celular de mama 

MCF10A, que é uma linhagem hiperplásica, porém não maligna (ou seja, nosso 

controle negativo) e nas linhagens tumorais malignas, MCF7 e SKBR3. 

 Podemos observar na Figura 19, que as células MCF7 e SKBR3, apresentam 

alta expressão do receptor HER2, quando comparadas com a linhagem não maligna 

MCF-10A , sendo que a MCF7 e a SKBR3 apresentam, a expressão de RNAm de 

HER2 respectivamente 23 e 2750 vezes maior que a linhagem MCF10A. Portanto, 

as células SKBR3 e MCF7 podem ser utilizadas como modelos in vitro para 

superexpressão de HER2. Dentre elas a SKBR3 apresenta a expressão de mRNA 

de HER2 aproximadamente 120 vezes maior que a MCF7 e seria, portanto, o melhor 

modelo de superexpressão para este receptor. 

 

Figura 19. Expressão de HER2 em tempo real de diferentes linhagens celulares 
de mama, corrigida por proteína ribossomal 60S L13A (RPL13a) e GAPDH. 
MCF10A (preto): célula hiperplásica não maligna, MCF-7 (azul) e SKBR3 (verde) 
linhagens de câncer de mama humano.  Os valores representam a média e desvio- 
padrão de ensaios realizados em triplicatas. 
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5.1.3. Padronização da dose e tempo de incubação do anticorpo 

monoclonal trastuzumab em modelos de viabilidade celular in vitro. 

Para investigar o possível efeito antitumoral dos peptídeos selecionados e 

realizar a comparação com o trastuzumab, foi necessária inicialmente a 

padronização dos ensaios de viabilidade celular utilizando este anticorpo monoclonal 

que é o atual padrão-ouro para o tratamento de tumores HER2 positivos, em relação 

à dose e o tempo.  

Podemos observar na Figura 20 que a concentração de 25 µg/mL de 

trastuzumab foi capaz de exercer efeitos de inibição da viabilidade das células 

SKBR3 e MCF-7 significantes, diminuindo a viabilidade celular em 40% após 72 

horas. Cumpre ser obsevado, entretanto que linhagem celular não tumoral MCF10A, 

não apresenta redução significativa na viabilidade em nenhuma das concentrações 

de trastuzumab utilizadas neste experimento. 

 

Figura 20. Curva de concentração do trastuzumab sobre a viabilidade de 
linhagens celulares de mama por MTT. MCF10A: célula hiperplásica não maligna, 
MCF-7 e SKBR3 linhagens de câncer de mama humano.  O trastuzumab foi 
incubado durante três dias com todas as linhagens nas diferentes concentrações 
como indicado na figura. A viabilidade celular foi determinada utilizando o kit 
Vybrant® MTT Cell Proliferation Assay Kit (Molecular Probes). Os valores expressos 
em porcentagem representam a média dos valores obtidos em ensaios realizados 
em triplicatas. *P<0.05. 
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Em relação ao tempo de incubação com trastuzumab, sabemos que tal 

anticorpo necessita de 72 horas para agir em células SKBR3 (144), motivo pelo qual 

o primeiro experimento de determinação de dose foi realizado com um período de 

incubação de 3 dias.   
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 Figura 21. Imunofluorescência em placa constatando a redução da 
ligação do trastuzumab ao receptor HER2 em doses maiores que 50 µg/mL. O 
receptor HER2 foi imobilizado na placa, bloqueado com BSA, e incubado com  
trastuzumab em diferentes doses (10-500 µg/mL). O secundário fluorescente anti-
IgG de humano (Alexa Fluor® 594) foi adicionado para detecção no 
espectrofotômetro de fluorescência. O gráfico representa a média e desvios-padrão 
de ensaios foram realizados em triplicata.*P<0.05. 

 Podemos observar na Figura 21 que doses de trastuzumab maiores que 50 

µg/mL induzem uma importante agregação deste anticorpo. Tal fato poderia explicar 

em parte a ação reduzida do anticorpo sobre a inibição da viabilidade celular nestas 

doses. Outros mecanismos que contribuem para a redução da efetividade do 

trastuzumab nestas doses foram elucidados e encontram-se no artigo apresentado 

no item 4.2. 

O número de dias necessários para a redução da viabilidade celular foi 

determinado apenas para a célula MCF-7, utilizando a dose de 25 µg/mL de 

trastuzumab, confirmando que o tempo ideal de incubação também para o efeito 

máximo do anticorpo (redução de 40% na viabilidade) nesta célula era de 72 horas 

(Figura 22).  
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Figura 22. Curva de tempo de redução da viabilidade celular com 
trastuzumab. As células MCF-7 tratadas com trastuzumab 25 µg/mL, em verde, 
apresentam máxima redução da viabilidade com três dias de incubação em relação 
às células MCF7 não tratadas, em preto. A viabilidade celular foi determinada 
utilizando o kit Vybrant® MTT Cell Proliferation Assay Kit (Molecular Probes). Os 
valores expressos em porcentagem representam a média dos valores obtidos em 
ensaios realizados em triplicatas. Em todos os dias as células MCF7 tratadas com 
trastuzumab apresentam diferença estatísticamente significativa em relação às 
celulas MCF7 não tratadas (*P<0.05). 

 

Após o 4º dia em cultura o anticorpo perde parte importante de sua atividade 

e, após o 5º dia, ambas as linhagens celulares começam a reduzir a sua viabilidade 

devido à falta de disponibilidade de nutrientes no meio. 

5.1.4. Análise da viabilidade celular na presença dos bacteriófagos 

contendo os peptídeos específicos anti-HER2 selecionados. 

Inicialmente foi testado o efeito dos bacteriófagos que expressam no 

capsídeo peptídeos ligantes de HER2 em comparação a um bacteriófago controle 

sem peptídeo, denominado fd, e ao efeito do trastuzumab (25 µg/mL) nas células 

MCF7, SKBR3 e MCF10A na dose de 106 TU/µL. Na Figura 24A pode ser observado 

que nenhum dos bacteriófagos selecionados são capazes de reduzir a viabilidade 

das células não tumorais, MCF10A.  

* 

* 
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Entretanto, os fagos Hercid e Tavelorb foram os que apresentaram maior 

efeito inibidor da viabilidade das células MCF-7 (Figura 23B) e SKBR3 (Figura 23C) 

em relação aos outros fagos testados, sendo este efeito bem semelhante ao do 

trastuzumab, com aproximadamente 20-30% de redução da viabilidade das células 

MCF7 e 40-50% da SKBR3. Como a viabilidade não foi alterada significativamente 

com os bacteriófagos que expressavam os peptídeos Kaverb e Glikerb, estes fagos 

foram excluídos das análises subseqüentes. Dagerb foi mantido, pois apresentou 

redução significativa da viabilidade das células MCF-7. Kaverb, Glikerb e Dagerb 

provavelmente dependem exclusivamente das vias de sinalização de HER2 para 

promoverem seu efeito antitumoral, o que explicaria os efeitos significativos de 

redução de viabilidade observados nas células SKBR3 e não significativos para 

células MCF-7, as quais apresentam níveis mais baixos de HER2 e, 

consequentemente não dependem principalmente deste oncogene para sua 

proliferação. Como esperado, o fago Fd, que é o controle, sem peptídeo aleatório na 

superfície, não promoveu efeito de redução da viabilidade significativo em nenhuma 

das linhagens celulares testadas. 

 É importante salientar que as células MCF7 foram utilizadas como modelo 

com o intuito de verificarmos se eventuais células com expressão intermediária de 

HER2 presentes no tumor poderiam ser resistentes ao tratamento com os peptídeos. 

Sabe-se que uma porcentagem das células MCF7 expressa marcadores de células 

tronco tumorais de mama. Esta subpopulação representa características 

morfológicas e funcionais distintas e é capaz de iniciar tumores in vivo, além de 

serem mais resistentes à radiação ionizante (145).  

Os bacteriófagos contendo as sequências de peptídeos Hercid, Tavelorb e 

Dagerb foram então testados em diferentes concentrações, variando de 101 a 107 

TU/µL. Podemos verificar na Figura 24 que os fagos Hercid e Tavelorb 

apresentaram maior redução da viabilidade celular na dose de 106 TU/µL, sendo, 

respectivamente de 35% e 21%.   
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Figura 23. Viabilidade de linhagens celulares de mama na presença de 
trastuzumab versus bacteriófagos. A, MCF10A; B, MCF-7 e C, SKBR3 foram 
incubadas com 106 TU/µL dos bacteriófagos controle Fd (não possui peptídeos 
específicos ligantes de HER2 expressos no capsídeo), Hercid, Tavelorb, Kaverb, 
Dagerb e Glikerb. Todos os tratamentos foram incubados durante três dias. A 
viabilidade celular foi determinada utilizando o kit Vybrant® MTT Cell Proliferation 
Assay Kit (Molecular Probes). Os valores representam a média e desvios padrão de 
ensaios realizados em triplicatas. *P<0.05. 
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Figura 24. Curva de dose dos peptídeos inibitórios de HER2 em células MCF-7. 
Podemos observar que 106TU/uL foi a dose na qual o fago Hercid apresentou maior 
efeito inibitório (-35%). O mesmo foi observado para o  fago Tavelorb (-21%). A 
viabilidade celular foi determinada utilizando o kit Vybrant® MTT Cell Proliferation 
Assay Kit (Molecular Probes). Os valores representam a média e desvios padrão de 
ensaios realizados em triplicatas. *P<0.05, Hercid Phage versus controle; **P<0.05, 
Tavelorb Phage versus controle; ***P<0.05 Dagerb Phage versus controle  

 O bacteriófago que expressa o peptídeo Dagerb apresentou o menor 

efeito sobre a inibição da viabilidade celular, comparativamente com o efeito 

observado dos peptídeos Hercid e Tavelorb (Figura 24), por esta razão foi decidido 

prosseguir com os ensaios apenas com os peptídeos Hercid e Tavelorb.  

5.1.5. Imunofluorescência confocal para determinação da afinidade dos 

peptídeos selecionados por HER2 

Após a seleção dos peptídeos expressos nos bacteriófagos e a análise do 

efeito de redução da viabilidade celular de células tumorais pelos mesmos, a etapa 

seguinte foi verificar se tais peptídeos apresentavam especificidade na ligação com 

o receptor HER2. A Figura 25 apresenta os resultados das imagens obtidas após 

marcações. Nesta Figura podemos observar que os bacteriófagos estão marcados 

com AlexaFluor 488 (verde), o receptor HER2 com Alexa Fluor 594 (vermelho) e a 

sobreposição das imagens, que demonstra a co-localização entre as duas 
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marcações (amarelo). Estes dados sugerem que o peptídeo Hercid apresenta maior 

interação com o receptor HER2, seguido pelo peptídeo Tavelorb e, em seguida, por 

Dagerb (Figura 25). O ensaio realizado com o bacteriófago Fd, não mostrou co-

localização importante com HER2. 

Os ensaios de microscopia confocal demonstraram que peptídeos 

selecionados expressos nos bacteriófagos apresentam especificidade para a  

interação com HER2, comprovando a eficiência do método de seleção aplicado. 

Entretanto, ensaios futuros serão necessários para verificar a afinidade dos mesmos 

por outros membros da família HER e definir precisamente os possíveis sítios de 

interação. 

5.1.6. Ensaio de competição entre os peptídeos selecionados e 

trastuzumab por imunofluorescência  

Os peptídeos foram sintetizados quimicamente em colaboração com o Prof. 

Dr. Clóvis Ryuichi Nakaie, do departamento de biofísica da Universidade Federal de 

São Paulo, conforme descrito em materiais e métodos. 

Podemos observar na Figura 26A que os peptídeos foram capazes de 

deslocar o trastuzumab de sua ligação com HER2 pré-fixado em placa em 22 e 13%, 

respectivamente quando utilizamos Hercid e Tavelorb.  A Figura 26B , evidencia que 

o Hercid expresso no capsídeo do bacteriófago interage com o receptor HER2 

(fluorescência verde), mais intensamente quando comparado com a ligação do 

anticorpo trastuzumab (fluorescência vermelha) ao receptor. Este resultado sugere 

que o peptídeo Hercid possivelmente desloca a ligação do anticorpo trastuzumab 

com o receptor HER2. Resultados semelhantes foram obtidos com o Tavelorb 

expresso no capsídeo do bacteriófago, como pode ser observado pela 

predominância da fluorescência verde na Figura 26C. A Figura 26D representa a 

ligação do  bacteriófago fd, o qual não compete com trastuzumab pela ligação com 

HER2. O deslocamento do trastuzumab pelos peptídeos Hercid e Tavelorb na Figura 

26A, associado ao deslocamento por competição observado pela predominância da 

fluorescência verde nas Figuras 26B e 26C sugerem que os peptídeos Hercid e 

Tavelorb competem com o anticorpo trastuzumab pela ligação com o receptor 

HER2. 



Resultados e Discussão 
 

65 
 

 

Figura 25. Microscopia Confocal em células SKBR3 para verificação da co-
localização dos fagos selecionados por HER2. Fagos marcados com anticorpo 
primário anti Fd reconhecido por secundário conjugado a Alexa Flúor 488 (verde). 
HER2 marcado com anticorpo primário anti porção intracelular de HER2 reconhecido 
por anticorpo secundário marcado com Alexa Flúor 594 (vermelho). Hercid, Tavelorb 
e Dagerb expressos no capsídeo dos bacteriófagos, portanto tais peptídeos foram 
reconhecidos com anticorpo anti-fd. As imagens foram obtidas com o microscópio 
invertido LSM 510 META (Zeiss, Jena, Germany) e processadas utilizando os 
programas LSM 510 (Zeiss) e Image J (NIH, Bethesda, MD). 
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Figura 26. Ensaios de competição entre trastuzumab e peptídeos ou fagos na 
ligação com HER2 em células SKBR3. A: Ensaio de competição utilizando os 
peptídeos sintéticos Hercid ou Tavelorb e o trastuzumab. O trastuzumab foi marcado 
com anticorpo secundário conjugado com Alexa Fluor 594 (vermelho) e detectado 
por imunofluorescência em placa para quantificar o deslocamento do anticorpo 
monoclonal a 594 nm. Os valores representam a média e desvios padrão de ensaios 
realizados em triplicatas. *P<0.05.  B-D: Microscopia confocal da competição entre 
os peptídeos Hercid e Tavelorb expressos em bacteriófagos e trastuzumab em 
células SKBR3. O trastuzumab foi marcado com anticorpo secundário conjugado 
com Alexa Fluor 594 (vermelho) e os respectivos fagos com anticorpo primário anti-
Fd reconhecido por secundário conjugado a Alexa Fluor 488 (verde). B: Fago Hercid, 
C: Fago Tavelorb, D: Fago fd (controle, sem peptídeo) . As imagens foram obtidas 
com o microscópio invertido LSM 510 META (Zeiss, Jena, Germany) e processadas 
utilizando os programas LSM 510 (Zeiss) e Image J (NIH, Bethesda, MD). 
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5.1.7. Efeito dos peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb na viabilidade 

das células SKBR3 

A Figura 27 evidencia que os peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb  reduzem 

a viabilidade de células SKBR3 em cerca de 50% na dose de 50 µM. Na menor dose 

testada, de 1 µM, apenas Hercid diminui a viabilidade celular de maneira 

significativa, em 22%. Este mesmo percentual de redução da viabilidade ocorre para 

Tavelorb apenas na dose de 10 µM. Na maior dose testada, de 100 µM, Hercid 

continua mantendo cerca de 50% e Tavelorb  aumenta seus efeitos para 70% de 

redução de viabilidade celular. O efeito da associação dos dois peptídeos, Hercid e 

Tavelorb, foi testado em um ensaio de viabilidade celular, utilizando a dose de 50 µM 

para ambos os peptídeos (Figura 28). Podemos verificar que a associação destes 

peptídeos apresenta efeito sinérgico e é capaz de reduzir a viabilidade de células 

SKBR3 em 85% (Figura 27). 

 

Figura 27. Curva de viabilidade celular em função da dose dos peptídeos 
sintéticos Hercid e Tavelorb. Os peptídeos foram incubados durante 3 dias e a 
viabilidade celular foi determinada utilizando o kit Vybrant® MTT Cell Proliferation 
Assay Kit (Molecular Probes). Os valores representam a média e desvios padrão de 
ensaios realizados em triplicatas.*P<0.05, Hercid versus controle; **P<0.05, 
Tavelorb versus controle. 
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Figura 28. Efeito da associação dos peptídeos sintéticos Hercid e Tavelorb na 
viabilidade celular. A Figura mostra a viabilidade de células SKBR3 em presença 
ou ausência dos peptídeos Hercid e Tavelorb 50 µM, utilizados isoladamente ou em 
associação, comparados ao trastuzumab 25 µg/mL. Os peptídeos foram incubados 
durante três dias e a viabilidade celular foi determinada utilizando o kit Vybrant® 
MTT Cell Proliferation Assay Kit (Molecular Probes). Os valores representam a 
média e desvios padrão de ensaios realizados em triplicatas.*P<0.05. 

5.1.8. Determinação do mecanismo de morte celular induzido pelos peptídeos 

sintéticos em células SKBR3. 

Hercid e trastuzumab, isoladamente, possuem potencial apoptótico de 

aproximadamente 25% de marcação de anexina V e 4 e 6%, respectivamente, de 

células com dupla marcação (anexina V e iodeto de propídeo) como observado nas 

Figuras 29B e 29C. A Figura 29D, evidencia que o peptídeo Tavelorb é um 

importante indutor apoptótico, com marcação de cerca de 57% das células por 

anexina V isoladamente e 14% de células marcadas com anexina V e iodeto de 

propídeo.  

É importante salientar que apesar do trastuzumab não ser um potente indutor 

apoptótico, sabe-se que o mesmo possui um efeito importante na inibição de vias de 

proliferação celular, principalmente PI3K, e que também é capaz de ativar p27, um 
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inibidor de ciclina, impedindo a progressão do ciclo celular (37). A associação dos 

peptídeos Hercid e Tavelorb (Figura 29E) foi capaz de induzir apoptose inicial em 

57,6% e apoptose tardia/necrose em 33% das células, sendo esta a associação 

mais potente na indução de apoptose e necrose. Já a administração conjunta de 

trastuzumab e Tavelorb (Figura 29F) e do trastuzumab e Hercid (Figura 29G) 

induziu, respectivamente, 23,1 e 11,9% de apoptose inicial e 5,4 e 2,4% de apoptose 

tardia/ necrose. 

 

 Figura 29. Citometria de Fluxo para avaliação de apoptose e necrose 
induzidas pelos peptídeos sintéticos isoladamente e em associação em células 
SKBR3. Ensaio de marcação com anexina V e iodeto de propídeo para verificação 
de apoptose/necrose em células SKBR3 por citometria de fluxo em diferentes 
tratamentos. Controle negativo (A), Trastuzumab (B), peptídeos sintéticos Hercid (C)  
e Tavelorb (D), Hercid + Tavelorb (E), Trastuzumab + Tavelorb (F) e Trastuzumab + 
Hercid (G). 

Para confirmar se tais peptídeos poderiam exercer algum efeito indutor de 

apoptose em células não malignas, testamos os mesmos com as células MCF10A. 

 

A B C

D E F

G   Anexina V 
(%) 

Anexina V + Iodeto 
de Propídeo (%) 

A Controle 6,9 3,2 
B Trastuzumab 25 µg/mL 25,7 8,6 
C Hercid 50 µM 23,5 4,0 
D Tavelorb 50µM 56,6 13,6 
E Hercid + Tavelorb 50 µM 57,6 33,0 
F Trastuzumab 25 µg/mL + Tavelorb 50 µM 23,1 5,4 
G Trastuzumab 25 µg/mL + Hercid 50 µM 11,9 2,4 
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Neste ensaio, o único tratamento capaz de induzir apoptose de maneira importante 

em células MCF10A foi o trastuzumab, com cerca de 21% de células marcadas com 

anexina V e 12% de células com dupla marcação anexina V e iodeto de propídeo 

(Figura 30B). Os peptídeos ligantes de HER2 isolados e em associação não tiveram 

efeito apoptótico importante em relação ao controle nesta célula (Figura 30C-E), o 

que demonstra a especificidade de tais moléculas para a ação em células tumorais 

malignas. 

 

Figura 30. Citometria de Fluxo para avaliação de apoptose e necrose 
induzidas pelos peptídeos sintéticos isoladamente e em associação em células 
MCF10A. Ensaio de marcação com anexina V e iodeto de propídeo para verificação 
de apoptose/necrose em células MCF10A por citometria de fluxo em diferentes 
tratamentos. Controle negativo (A), Trastuzumab (B), peptídeos sintéticos Hercid (C)  
e Tavelorb (D), Hercid + Tavelorb (E). Todos os tratamentos foram incubados 
durante 3 dias.  

5.1.9. Efeito dos peptídeos sobre a migração de células SKBR3 

O Hercid mostrou ser um importante inibidor da migração de células SKBR3 

(Figura 31). Hercid reduz em 40% a migração celular, enquanto Tavelorb, um 

importante indutor de apoptose reduz a migração das células SKBR3 em 

aproximadamente 20% (Figura 31), por outro lado, o trastuzumab não apresenta 

resultados estatisticamente significativos sobre a inibição da migração destas 
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células. Tal fato permite observar que Hercid apresenta resultados mais efetivos na 

inibição da migração celular comparativamente ao anticorpo trastuzumab, podendo 

possivelmente agir de  maneira mais efetiva na inibição de metástases tumorais. 

Ainda, a associação de Hercid e Tavelorb possui um potencial sinérgico, reduzindo a 

migração das células SKBR3 em 85% (Figura 31), confirmando seu potencial 

farmacológico no tratamento do câncer de mama com superexpressão de HER2. 

Deve ser observado que embora a associação dos peptídeos com trastuzumab seja 

efetiva na inibição da migração celular (70-88%)  (Figura 31), tais dados não podem 

ser correlacionados com o efeito apoptótico observado na Figura 29, pois tal ensaio 

foi realizado com incubação de 3 dias, enquanto o ensaio de migração foi avaliado 

após 8 horas de incubação com trastuzumab ou com os peptídeos.  

Em relação aos efeitos antitumorais in vitro, os peptídeos selecionados 

parecem apresentar vantagens funcionais em relação ao trastuzumab, o que faz 

com que os mesmos devam progredir para pesquisas futuras em modelos in vivo. 

 

 Figura 31. Migração das células SKBR3. As células foram plaqueadas e 
após 24h, foi traçada uma linha com auxílio de uma ponteira. As células foram 
incubadas com trastuzumab 25 µg/mL, Hercid, Tavelorb e/ou associações durante 8 
horas. A migração foi calculada como a distância percorrida pelas células de ambas 
as bordas, dividida por 2, expressa em mm/8h. As medidas foram obtidas em 
microscópio invertido Nikon em contraste de fase (Nikon), com o aumento de 400X. 
Os valores representam a média e desvios padrão de ensaios realizados em 
triplicata. O ensaio foi realizado em triplicata.Trast= trastuzumab 25 µg/ml. *P<0.05. 
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 5.1.10. Ensaio de internalização dos peptídeos ligantes de HER2 por 

imunofluorescência confocal. 

 A Figura 32A-E mostra a localização dos fagos contendo os peptídeos 

específicos ligantes de HER2 em relação ao marcador de vesículas acídicas 

denominado LysoTracker, mostrando que Hercid e Tavelorb co-localizam com tais 

vesículas em respectivamente 30 e 50% (Figura 32F). Quando associam-se os dois 

peptídeos, a co-localização aumenta para  58% (Figura 32F). O trastuzumab 

apresenta elevados indices de co-localização com vesículas acídicas, em torno de 

82% (Figura 32F).  

O ensaio de co-localização utilizando Lysotracker foi realizado com o intuito de 

investigar a ocorrência de endocitose e direcionamento dos peptídeos ligados ao 

HER2 para os lisossomos. Sabemos que o trastuzumab é capaz de induzir a 

endocitose de HER2, e tal resultado foi confirmado pela co-localização elevada entre 

o anticorpo e o Lysotracker. Os peptídeos apresentam menor co-localização com o 

Lysotracker, indicando que talvez promovam menor porcentagem de endocitose de 

HER2.  

 5.1.11. Análise da co-localização dos peptídeos expressos na superfície 

dos bacteriófagos com o heparam sulfato 

A Figura 33 mostra a porcentagem de co-localização entre os fagos contendo 

os peptídeos anti-HER2 e o heparam sulfato celular. Podemos observar que o 

bacteriófago que expressa o peptídeo Tavelorb e a associação entre este fago e o 

fago que expressa o peptídeo Hercid apresenta alto nível de co-localização, 

aproximadamente 75%. O fago Hercid, por sua vez, apresenta cerca de 60%, 

enquanto o trastuzumab, 70% de co-localização com o heparam sulfato celular. 

 Pudemos verificar que o trastuzumab apresenta alta afinidade por heparam 

sulfato, além de ser capaz de estimular a síntese deste composto (como pode ser 

visto no artigo apresentado no item 4.2), o qual parece ser fundamental para 

modular a atividade do anticorpo nas células tumorais de mama.  
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Figura 32. Co-localização dos fagos contendo peptídeos específicos ligantes 
de HER2 com vesículas acídicas.  A figura mostra que o trastuzumab apresenta 
maior porcentagem de co-localização com vesículas acídicas, seguida pela 
associação entre Tavelorb e Hercid. (A) Fago controle (fd), (B) Hercid Phage, 
(C)Tavelorb Phage, (D) Hercid e Tavelorb Phage, (E) Trastuzumab (F) Gráfico com a 
porcentagem de colocalização. LysoTracker (vermelho), Fagos ou trastuzumab 
(verde).  

   

F
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Figura 33. Imunofluorescência confocal mostrando a co-localização entre os 
peptídeos selecionados e expressos em bacteriófagos e heparam sulfato da 
superfície celular. (A) Fago controle (fd), (B) Hercid Phage, (C) Tavelorb Phage, (D) 
Hercid e Tavelorb Phage e (E) Trastuzumab. Azul: DAPI, Verde: Heparam Sulfato, 
Vermelho: Fagos ou Trastuzumab, Amarelo: co-localização entre o heparam sulfato 
e os fagos/ trastuzumab. 
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 Em relação à afinidade por heparam sulfato o Tavelorb e a associação entre o 

mesmo e Hercid apresentam resultados discretamente maiores quando comparados 

com os resultados obtidos com o trastuzumab.  Tal fato parece ser importante, 

demonstrando que existe algum tipo de “cross-talk” ou sinalização entre HER2 e 

proteoglicanos de heparam sulfato, capaz de determinar a resposta aos tratamentos 

e, consequentemente, o destino da célula tumoral. 

 Atualmente, existe um interesse substancial em utilizar o heparam sulfato 

como alvo no tratamento do câncer, motivo pelo qual esta utilização foi 

recentemente patenteada. Alguns estudos clínicos usando sulfato de 

fosfomanopentose, um heparam sulfato mimético, e várias formas de heparina têm 

produzido resultados promissores no tratamento do câncer de mama (76).   

 5.1.12. Vantagens e desvantagens na utilização dos peptídeos e 

potenciais aplicabilidades 

Atualmente, a análise estrutural que determina a ligação ou interação do 

anticorpo monoclonal trastuzumab ao receptor HER2, tem sido extensivamente 

estudada com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de novas moléculas, 

como peptídeos ou oligonucleotídeos de RNA que possam substituir a utilização de 

anticorpos, devido às limitações clínicas/ terapêuticas. Dentre tais limitações 

podemos citar alguns efeitos adversos, sendo o mais grave insuficiência cardíaca, 

encontrada em 4-7% das pacientes com câncer de mama durante o tratamento com 

trastuzumab. Outros estudos também evidenciaram que trastuzumab administrado 

conjuntamente com outras drogas cardiotóxicas, como exemplo antraciclinas, 

aumentam o estresse oxidativo nas células do miocárdio e promovem alteração do 

metabolismo energético (43), levam a um aumento da insuficiência cardíaca para 

26-28% dos casos (146). Essa disfunção também foi reportada na terapêutica com 

pertuzumab, em um estudo inicial. Serão necessários testes futuros para verificar se 

os peptídeos também apresentarão este viés.   

 Os anticorpos, como pertuzumab e trastuzumab, também apresentam a 

desvantagem da penetração limitada em certos tecidos e não atravessam a barreira 

hematoencefálica, além do grave potencial para o desenvolvimento de efeitos 

colaterais severos devido à extensa formação de imunocomplexos (147).  
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O uso de peptídeos como terapia alternativa em diversas áreas tem crescido 

extensamente (113). Assim, como o lapatinib, um inibidor de tirosina quinase de 

HER2 e EGFR, os peptídeos ligantes de HER2 com atividade antitumoral 

selecionados neste trabalho representam moléculas pequenas e que, portanto, 

possuem maiores chances de vencer a pressão oncótica com intuito de atingirem 

tecidos alvo, quando comparados com macromoléculas, como os anticorpos, além 

da vantagem de não formar imunocomplexos. 

 Além disso, o custo de fabricação de um peptídeo é inferior ao da produção 

de um anticorpo monoclonal (147). O trastuzumab, por exemplo, no esquema 

sugerido pela bula, com dose de ataque de 4 mg/kg, seguido de doses semanais de 

2 mg/kg, para um indivíduo de 70 Kg, custa por volta de R$ 17.500,00 no primeiro 

mês e R$ 14.000,00 nos meses subseqüentes, uma vez que um frasco de 440 mg 

custa aproximadamente R$ 11.000,00. O preço de venda de um miligrama do 

peptídeo cíclico produzido em pequena escala é de aproximadamente 13 reais, 

enquanto o custo de um miligrama do trastuzumab para venda no Brazil é de 

aproximadamente 25 reais. Além disto, os peptídeos podem ser produzidos por 

clonagem em vetores de expressão e purificados, o que reduziria bastante o custo 

para fabricação dos mesmos.  

Outro fator a ser considerado é o fato de que existem diversos casos, 

relatados na literatura, de resistência ao trastuzumab (148). Portanto, os peptídeos 

poderiam servir como alternativa terapêutica importante nestes casos, porém seriam 

necessárias pesquisas futuras para determinar se tais tumores apresentariam 

sensibilidade aos peptídeos. 

Os peptídeos compreendem uma alternativa com potencial para 

administração por via oral, uma vez que peptídeos cíclicos com tamanho variável 

entre 14-78 aminoácidos normalmente apresentam alta resistência à desnaturação e 

à proteólise, quando comparados com peptídeos lineares (149). Os peptídeos 

Tavelorb e Hercid foram sintetizados quimicamente contendo 17 aminoácidos com 

amida na porção C-terminal. Essa modificação promove a proteção contra a ação de 

exopeptidases presentes no trato digestório.  
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Existem estudos em que os próprios bacteriófagos podem ser inoculados 

seguramente em pacientes humanos de maneira alternativa à administração de 

peptídeos. Existem relatos da administração de bacteriófagos em humanos antes 

mesmo da era dos antibióticos e pelo grupo de Wadih e col. (150, 151). 

Tais peptídeos específicos selecionados pela ligação à HER2 também podem 

ser conjugados a quimioterápicos e potencialmente facilitar o direcionamento de 

drogas de maneira específica no tratamento do câncer. Assim como a utilização do 

anticorpo trastuzumab-DM1, que ao ser ligado a um potente inibidor de 

microtúbulos, passa a ser internalizado após a ligação com HER2 e liberado no 

interior da célula. Os resultados obtidos destes estudos demonstram resultados 

animadores em ensaios pré-clínicos e clínicos iniciais, com baixa toxicidade na 

utilização de moléculas alvo para direcionar drogas aos tumores de forma específica 

(53).  

 Ainda, se os peptídeos selecionados em nosso estudo forem capazes de 

interagir com outros membros da família HER, tal como o anticorpo pertuzumab, a 

utilização de tais peptídeos poderia promover o impedimento estérico e inibir a 

dimerização de HER2 com outros membros da família HER, incluindo HER3 (47). O 

pertuzumab apresenta atividade in vitro contra diferentes linhagens de câncer de 

mama e inibe tumores humanos que apresentam diferentes níveis de expressão de 

HER2, tais como: pulmão, ovário, próstata e colo retal (9). 

A principal desvantagem dos peptídeos é o fato de que os mesmos não são 

capazes de ativar a citotoxicidade mediada por anticorpo, um dos mecanismos 

complementares pelo qual o trastuzumab e outros anticorpos são capazes de 

promover o reconhecimento das células tumorais pelo sistema imunológico, 

favorecendo a regressão do tumor. 

A associação entre os peptídeos Hercid e Tavelorb realizada neste trabalho foi 

capaz de reduzir a viabilidade e migração das células SKBR3 em 85% in vitro, um 

resultado animador como potencial para o tratamento do câncer de mama HER2 

positivo. 



Resultados e Discussão 
 

78 
 

Estes peptídeos apresentaram resultados interessantes in vitro, porém são 

necessários investimentos para conclusão da fase pré-clínica no que se refere a 

testes em animais para verificação da estabilidade, farmacocinética, e 

farmacodinâmica in vivo e, posteriormente, ensaios clínicos em humanos. Portanto, 

estes peptídeos estão em estágio inicial de testes e necessitam de investimento 

financeiro para conclusão dos ensaios que permitiriam seu uso em humanos. 

Após os devidos ensaios pré-clínicos em roedores e não roedores, os 

peptídeos e/ou os bacteriófagos que expressam os peptídeos selecionados em seu 

capsídeo poderiam ser fabricados pela indústria farmacêutica com o intuito de tratar 

pacientes que apresentem tumores malignos de mama com superexpressão do 

receptor HER2.  Testes futuros deverão ser realizados para investigar o efeito de 

tais peptídeos no tratamento de outros tumores HER2 positivos, tais como colo-retal 

e ovário. 
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5.2. Resultados Referentes ao Artigo I: Mecanismos de resistência de células 

tumorais de mama ao tratamento com o anticorpo monoclonal trastuzumab 

 Nas páginas seguintes constam os resultados referentes aos mecanismos de 

resistência ao anticorpo trastuzumab, destacando-se o papel da MEC neste 

processo. Os resultados foram compilados na forma de um artigo submetido à 

revista Cancer Research em 25.10.2010.  
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efficiency. In addition, HPSE-1 expression and specially the 
amount of HS are important to predict breast cancer cells response 
to trastuzumab. These new insights could be useful when devising 
strategies for overcoming drug resistance in HER2 positive 
cancers. 
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5.2.1. Manuscrito I: Extracellular Matrix Outlines Trastuzumab Resistance in 

Breast Cancer Cells: Syndecan-1, Heparanases and Glycosaminoglycans  

A Matriz Extracelular no Delineamento da Resistência ao Trastuzumab em Células 

de Cancer de Mama: Sindecam-1, Heparanases e Glicosaminoglicanos 

RESUMO 

O trastuzumab é um anticorpo que bloqueia a atividade de HER2, um membro da 
família dos receptores do fator de crescimento epidérmico que está amplificado em 
aproximadamente 14% dos tumores de mama iniciais e 25% dos metastáticos. O 
trastuzumab aumenta significativamente o tempo livre de doença e a sobrevida 
geral. No entanto, muitos pacientes tornam-se resistentes ao tratamento com o 
anticorpo. Nossos resultados demonstram o papel de componentes da matriz 
extracelular (MEC) na ação e resistência ao trastuzumab. As células MCF7 foram 
transfectados com pEGFP-N1 contendo o cDNA da HPSE-1 (heparanase-1) (MCF7-
HPSE-1). As células MCF7-HPSE-1 se tornaram completamente resistentes ao 
tratamento com trastuzumab. A transfecção com a HPSE-1 alterou o perfil de 
galactosaminoglicanos das células MCF7 e pode estar relacionado ao processo de 
resistência. O trastuzumab é capaz de interagir com o heparam sulfato (HS) em 
altos níveis e esta ligação é necessária para a atividade do anticorpo. Nossos 
resultados demonstraram que uma concentração ideal de HS na fração celular e 
meio, regulada por trastuzumab, é necessária para a sua ação. O HS secretado 
poderia sequestrar o trastuzumab, diminuindo a quantidade de anticorpo disponível 
para a interação com HER2 na superfície celular. Nas células MCF7, o trastuzumab 
reduz a expressão do mRNA de HPSE-1, HPSE-2, HER2 e Sindecam-1 (Syn-1), 
enquanto na MCF7-HPSE-1 o anticorpo eleva a expressão do RNA mensageiro 
destas moléculas. As células SKBR3 apresentaram os níveis mais elevados na 
expressão destes RNAs mensageiros. A proporção relativa de HS no esqueleto 
protéico do sindecam-1 parece influenciar a sensibilidade ou resistência das células 
MCF7 ao tratamento com o anticorpo. Os dados obtidos confirmam a importância da 
MEC para a eficiência do tratamento com trastuzumab. Além disto, as células 
SKBR3 apresentam uma relação de 0.03 na expressão de HPSE-1/HER2, as MCF7 
0.3, enquanto nas células MCF7-HPSE-1 esta relação é de 30, sugerindo que a 
resposta das células tumorais de mama ao trastuzumab não é apenas HER2 
dependente, uma vez que que o aumento relativo na expressão da HPSE-1 pode 
reduzir a sensibilidade das células tumorais de mama ao trastuzumab. Estas novas 
informações podem ser úteis no desenvolvimento de estratégias para superarem a 
resistência de tumores HER2 positivos aos tratamentos disponíveis.  
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ABSTRACT 

Trastuzumab is an antibody that blocks the activity of HER2, a member of epidermal 

growth factor receptor family that is amplified in approximately 14% of early and 25% 

of metastatic breast cancers. Trastuzumab significantly improves disease-free and 

overall survival. Nevertheless, many patients become resistant to this antibody. Our 

findings show the role of some extracellular matrix (ECM) components in 

trastuzumab action and resistance. MCF7 cells were transfected with pEGFP-N1 

contents HPSE-1 (heparanase-1) cDNA (MCF7-HPSE-1). MCF7-HPSE-1 becomes 

completely resistant to trastuzumab. HPSE-1 transfection changes the 

galactosaminoglycans profile of MCF7, which can be involved in the resistance 

process.  Trastuzumab can bind in high levels with heparan sulfate (HS) and this 

binding is necessary to antibody activity. Our results have demonstrated that an ideal 

concentration of HS in cell surface and medium, regulated by trastuzumab, is 

necessary to its action. Secreted HS could sequester trastuzumab, decreasing the 

antibody amount disposable to interact with HER2 in cell surface. In MCF7 cells, 

trastuzumab decreases HPSE-1, HPSE-2, HER2 and Syndecan-1 (Syn-1) mRNA 

expression, while in MCF7-HPSE-1 the antibody increases the mRNA expression of 

these molecules. SKBR3 cells have the highest expression levels of these 

molecules. The relative proportion of HS chains in Syn-1 core protein seems to 

influence MCF7 cells sensibility and resistance to this antibody. The data confirm the 

importance of ECM in trastuzumab efficiency. In addition, SKBR-3 presents a 0.03 

relation of HPSE-1/HER2 expression; MCF7 0.3, while in MCF7-HPSE-1 cells this 

relation is 30, suggesting that the breast tumor cell response to trastuzumab is not 

only HER2 dependent, once this relative increase in HPSE-1 expression can 

decreases breast cancer cells sensitivity to trastuzumab. These new insights could 

be useful when devising strategies for overcoming drug resistance in HER2+ 

cancers. 
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INTRODUCTION  

HER2 is a transmembrane protein that is a member of epidermal growth factor 

(EGF) family of tyrosine kinase receptors. HER2 is amplified in approximately 14% of 

early breast cancers and 25% of metastatic breast cancers and its overexpression is 

associated with lymph node metastasis, short relapse time, poor survival, and 

decreased response to endocrine and chemotherapy (5, 7). The critical role of HER2 

in epithelial oncogenesis as well as its selective overexpression on malignant tissues 

make it an important target for specific therapeutic approaches (152).  

Trastuzumab is a humanized, monoclonal antibody that specifically blocks the 

activity of HER2. Its use is approved in patients who have HER2-positive disease, 

estrogen receptor/progesterone receptor-negative disease, or a high-risk feature 

(39). Early breast cancers treated with trastuzumab had a 9% increase in absolute 

disease free survival at five years, while for metastatic breast cancer the period is 

prolonged  in five to nine months (7). Nevertheless, many of the patients treated with 

trastuzumab will eventually become resistant to the treatment (153) by mechanisms 

which are not completely understood. Interesting new findings concerning the 

mechanisms of trastuzumab resistance seem to be related to extracellular matrix 

(ECM) components, which are known to play important roles in tumor development.  

Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) play vital roles in every step of tumor 

progression supporting cancer cells to proliferate, escape from immune response, 

invade neighboring tissues, and metastasize to distal sites. Several tumors including 

breast, lung, brain, pancreatic, skin, and colorectal cancers show aberrant 

modulation of several key HS biosynthetic enzymes as 3-O and 6-O 

sulfotransferases, as well as catabolic enzymes such as sulfatases (HSulf-1 and 

HSulf-2) and heparanase-1 (HPSE-1) (154). 

HPSE-1 is an endo-β-D-glucuronidase involved in the degradation of both cell-

surface and ECM HS in normal and neoplastic tissues. Elevated HPSE-1 levels are 

associated with metastatic cancers, involving tumor progression (111). The HPSE-1 

also releases ECM-resident angiogenic factors in vitro and its overexpression 

induces an angiogenic response in vivo, facilitating both tumor cell invasion and 

neovascularization, critical steps in cancer progression (155). Both overexpression 

and silencing of the HPSE-1 gene clearly indicate that this enzyme enhances cell 
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dissemination and also promotes the establishment of a vascular network that 

accelerates primary tumor growth and provides a gateway for invading metastatic 

cells (156). 

HS is a reservoir on which heparin-binding growth factors aggregate. Indeed, it 

has been reported that HS produced by malignant breast cancer cells and the 

oligossacharides generated by HPSE-1 possess higher fibroblast growth factor 2 

(FGF2) and hepatocyte growth factor binding capacity compared with HS from 

normal breast cells (109, 157). The length of HS required for stimulation of FGF 

receptor binding and dimerization is similar to that of HS fragments released by 

HPSE-1 (107, 158). Thus, by breaking down HS, HPSE-1 releases these signaling 

molecules, which can act promoting tumor growth, invasion and angiogenesis. 

Enhanced expression of Syndecan-1 (Syn-1), a cell surface HSPG, may provide a 

mechanism to restrict FGF action and modulate cell-matrix interactions. The role of 

Syn-1 in cancer progression may depend upon its degradation (111). Because of (a) 

the Syn-1 shedding is stimulated by HPSE-1; (b) Syn-1 shedding is enrolled with 

tumoral progression; and (c) HPSE-1 breaks down HS chains generating 

oligosaccharides that promote cellular proliferation and angiogenesis (111), we have 

examined whether these molecules can influence trastuzumab effect and their 

implications in antibody resistance. The data presented herein suggest that 

trastuzumab increases the level of cell surface/ECM HS which, in turns, enhance the 

effect of this antibody. On the other hand, increasing HPSE-1 expression seems to 

be one of the responsible mechanisms for MCF7 cells resistance to trastuzumab. 

Despite SKBR-3 cell line presents much higher HER2 mRNA expression compared 

to other tumor cell lines, the present study demonstrates that HER2 expression is not 

the only molecule responsible for the trastuzumab efficiency. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Cell lines and sulfated glycosaminoglycans. Human breast cell lines MCF 

10A, MCF7 and SKBR3 were acquired from American Type Tissue Culture 

Collection (Manassas, VA). MCF 10A, a non malignant cell lineage, was maintained 

in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)/F12 (1:1, v/v), supplemented with 

5% v/v horse serum (Invitrogen, Carlsbad, CA), human recombinant EGF (Sigma, St. 
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Louis, MO; 20 ng/ml), hydrocortisone (Sigma; 100 ng/ml), bovine insulin (Sigma; 10 

µg/ml), cholera toxin (Sigma; 100 ng/ml), penicillin G (Sigma; 50 U/ml) and 

streptomycin sulfate (Sigma; 50 µg/ml), at 37ºC.  SKBR3 and MCF7 (mock-

transfected or HPSE-1 transfected) were maintained in DMEM supplemented with 

10% fetal calf serum (FCS), penicillin G (50 U/ml) and streptomycin sulfate (50 

µg/ml), at 37ºC, 5% CO2. Gentamicin (Affymetrix, Inc, Santa Clara, CA; 400 µg/ml) 

was added only into pEGFP-N1 HPSE-1 transfected cells and G418 only into 

pcDNA3.1-b (Sigma; 400 µg/ml). Trastuzumab (Herceptin®, Genentech, South San 

Francisco, CA) was used in different concentrations related to the assay. Bovine 

pancreas HS were prepared as described (159, 160). Pig skin dermatan sulfate and 

shark cartilage chondroitin sulfate are from Seikagaku Corporation.  

MCF7 cells transfection with HPSE-1 cDNA. For MCF7 transfection, a 1.6 kb 

full HPSE-1 cDNA, GenBank AY948074, was cloned into EcoRI and KpnI restriction 

sites of pEGFP-N1 (Clontech, Palo Alto, CA) and into pcDNA3.1-b (Invitrogen). The 

HPSE-1 cDNA was obtained from MCF7 and demonstrates 99.8% of similarity when 

compared to the human platelet HPSE-1 (161). pEGFP-N1-HPSE-1 or pcDNA3.1-b-

HPSE-1 were stably transfected into MCF7 using a liposomal transfection reagent 

FuGENE® 6 (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN) according to the manufacturer’s 

instructions. Stable transfected pEGFP-N1-HPSE-1 MCF7 clone was selected  with 

gentamicin for 4 weeks.  pcDNA3.1-b HPSE-1 MCF7 cells were selected using 

G418, and the use of this clone was restricted to confocal assays to eliminate green 

fluorescent protein (GFP) interference. 

HPSE-1 immunocytochemistry. MCF7, MCF7-HPSE-1 and SKBR3 cells were 

cytocentrifuged in a glass slide, fixed with methanol, washed in ethanol, incubated 

with 3% H2O2 and blocked with 1% BSA in PBS. These cells were incubated with 

goat anti-human HPSE-1 (C-20) (Santa Cruz, CA; dilution 1:100) overnight. The 

primary antibody was developed using biotinylated universal antibody peroxidase-

labeled streptavidin complex (LSAB®, Dako Cytomation, CA, USA) and 3,3’-

diaminobenzidine (DAB) as chromogen. Images were analyzed using a TS100 Nikon 

Eclipse light microscope and quantified using the ImageLab® (Softium Computing®, 

São Paulo, Brazil), adjusting micrometric scale (μm) in accordance with the 

quantitative digital method assisted by computer (162, 163). This method allows the 
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protein expression quantification measuring intensity and number of cells stained. 

Images captured at 40x magnification. 

Cell viability assay. About 5.0 x103 mock-transfected MCF7 (MCF7) and MCF7 

containing pEGFP-N1-Heparanase (MCF7-HPSE-1), 3.0 x103 SKBR3 and 1.0x104 

MCF10A cells were seeded on 24 wells plate. Different concentrations (5-50 µg/ml) 

of trastuzumab were added in the following day. After 3 days, the cells were assayed 

for 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Invitrogen) as 

described by the manufacturer. The competition assay between trastuzumab and 

anti-HS antibody was performed using anti-HS (anti-HS mouse IgM clone F58-10E4, 

Seikagaku Corporation, Tokyo, Japan; dilution 1:50) and cell viability was determined 

also by MTT in the third incubation day. The assays were performed in triplicates. 

HER2 binding by trastuzumab. Recombinant HER2 (R&D Biosystems, 

Minneapolis, MN; 10 µg/ml) diluted in PBS was incubated for 2 hours, 37ºC, in a 96 

wells dark plate,  followed by incubation at 4ºC for 24 hours. HER2 was blocked with 

1% BSA/PBS for 1 hour at 37ºC. After two washes with PBS, trastuzumab (10-500 

µg/ml) was incubated 1 hour at room temperature. The plate was washed three times 

with PBS followed by addition of anti-human IgG (Alexa Fluor® 594 goat anti-human 

IgG (H+L); Invitrogen; dilution 1:250). The incubation was performed in the dark for 

40 minutes. The plate was washed three more times with PBS and the absorbance 

read in a fluorescence spectrophotometer (FlexStation3, Molecular Devices, Silicon 

Valley, CA) with excitation spectrum in 594nm and emission at 630nm. The assay 

was performed in triplicates. 

Confocal immunofluorescence assay. 9.0x103 cells (MCF7, MCF7-HPSE-1 

and SKBR3) were seeded on coverslips using 24-well plate. In the next day cells 

were incubated with 25 µg/ml trastuzumab at 37ºC. After 72 hours, the cells were 

washed with PBS, fixed with 2% paraformaldehyde/PBS for 30 min, washed three 

times with 0.1 M glycine/PBS, permeabilized with 0.01% Saponine/PBS for 15 min. In 

order to analyze trastuzumab and HS localization, the cells were incubated with anti 

HS-FITC (FITC conjugated anti-HS mouse IgM clone F58-10E4, Seikagaku 

Corporation, Tokyo, Japan; dilution 1:100) and Alexa Fluor® 594 goat anti-human IgG 

(1:250), 1 hour. To analyze HER2 and Syn-1 expression, the cells were incubated 

with rabbit anti-human erbB2 (Dako Corporation, Carpinteria, CA, USA; dilution 
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1:350), or mouse anti-human Syndecan-1 (CD138; AbD Serotec, Oxford, UK; dilution 

1:100), developed with Alexa Fluor® 488 or 594 goat anti-human IgG (1:250), 

respectively, for 1 hour. Nuclei staining for confocal microscopy employed The nuclei 

of the cells were stained using DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindol; Invitrogen; 20 

µg/ml) for 15 min, and then exhaustively washed with PBS. The coverslips were 

mounted in microscopy slides with Fluoromont G (Immunkemi, Stockholm, Sweden). 

Light microscopy analyses were performed with a confocal laser scanning 

microscope equipped with a Plan-Apochromat ×63 objective under oil immersion 

(Zeiss, LSM 510 META). The pinhole device was adjusted to capture fluorescence of 

one airy unit. HS-FITC and Alexa Fluor 488® were excited using an argon laser (λEx. 

= 488 nm, λEm. = 505-550 nm), and Alexa Fluor 594 was excited using a HeNe laser 

(λEx. = 545 nm, λEm. = 570-620 nm). The images were processed using LSM 510 

(Zeiss) and Image J (NIH, Bethesda, MD). 

Sulfated glycosaminoglycans analysis. Sixty percent confluent cells, grown in 

35mm culture plates were incubated for 2 days, 37ºC, 5% CO2 with specific cell 

culture medium containing 10% FCS in the presence or absence of trastuzumab (25 

or 50 µg/ml). Afterwards, the medium was removed and replaced with new medium 

without FCS containing 150µCi/ml of carrier free [35S]-inorganic sulfate (IPEN, São 

Paulo, SP, Brazil) in the presence or absence of trastuzumab. After 18 hours the 

culture medium was removed and the cells washed twice with serum-free medium 

and detached using 25 mM Tris–HCl, pH 7.4, containing 3.5 M urea. Cell protein was 

estimated by the Coomassie blue method (164). The analysis of sulfated 

glycosaminoglycans (GAG) was performed essentially as described (165, 166). 

Protein free GAG chains were prepared from cellular fraction (cells plus ECM) and 

culture medium by incubation with maxatase (proteolytic enzyme from Biocon 

Industrial, Rio de Janeiro, RJ, Brazil; 4 mg/ml) for 4 h, at 60ºC. Cells and medium 

aliquots were submitted to agarose gel electrophoresis in 0.05M 1,3-diamino propane 

acetate buffer, pH 9.0, as described (167). [35S]-sulfate labeled GAG were exposed 

to Kodak X-ray film (SB-5), for 2–3 days to identify and quantify each compound. The 

radioactive bands were scrapped from the gel and counted in a liquid scintillation 

counter (LS 6000 IC; Beckman Coulter Inc., Palo Alto, CA) using UltimaGoldTM 

(PerkinElmer Life And Analytical Sciences, Inc.; Wellesley, MA, USA). The identity of 

the different GAGs was confirmed by degradation with different lyases: 
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chondroitinases AC and ABC (Seikagaku Kogyo Co., Tokyo, Japan) and 

heparitinases I and II from F. heparinum (159, 160, 168). The assays were performed 

in triplicate. 

Heparanase activity. Heparanase activity was measured by an ELISA-like 

method using biotinylated HS (169, 170). MCF7 and MCF7-HPSE-1 (1× 105 per well) 

were cultured in the absence or presence of trastuzumab 25 µg/ml during 3 days in 

60 mm plates. The cells were scrapped with 500 µL of sodium acetate 25 mM, pH 

5.0, containing protease inhibitors (Invitrogen) and 50 µL of cell extract was 

incubated with the pre-coated plate, revealed with europium-labeled streptavidin, 

washed and submitted to 200 µL of enhancement solution (PerkinElmer Life 

Sciences-Wallac Oy, Turku, Finland). Free europium was measure and the data 

analyzed in the MultiCalc software (PerkinElmer Life Sciences-Wallac Oy).  

Quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (qRT-PCR). 

Syn-1, HER2, HPSE-1 and HPSE-2 (heparanase-2) mRNA expression were 

evaluated using MCF10A, SKBR3, MCF7 and MCF7-HPSE-1 cells treated or non-

treated with trastuzumab (25 µg/ml) during three days. Glucuronosil C5 epimerase 

was analyzed in non-treated MCF7 and MCF-HPSE-1 cells. Cells were harvested 

and total-RNA was extracted using TRIzol reagent (Invitrogen) following 

manufacturer's protocol. cDNA was synthesized using ImProm-IITM Reverse 

Transcription System (Promega, Madison, Wisconsin) and oligo (dT)12-18 (Invitrogen), 

following the manufacturer's protocol. Quantitative PCR analysis was performed 

using SYBR Green mix (Applied Biosystems, Life Technologies Corporation, 

Carlsbad, CA) and Qiagen Rotor Gene Q 6000 Detection System (Qiagen, 

Düsseldorf, Germany). Measurements were normalized against GAPDH and 

RPL13A geometric mean, using 2-ΔCt. The followed primers were used: HER2: 

5´TGCTGGACATTGACGAGACAGAGT3´ and 

5´AGCTCCCACACAGTCACACCATAA3´, HPSE-1: 

5'TGGCAAGAAGGTCTGGTTAGGAGA3' and 

5'GCAAAGGTGTCGGATAGCAAGGG3', HPSE-2: 

5´GACAGAGCTGCAGGTTTGAAGGA3´ and 

5´AGCTTAGGAAATCGAGCCAGCCAT3´, Syn-1: 

5´AGGGCTCCTGCACTTACTTGCTTA3´ and 
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5´ATGTGCAGTCATACACTCCAGGCA3´ and to Glucuronosil C5 epimerase: 

5´GATCCTCGAGATGAGGACTCACACACGGGG3´ and   

5´GATCACCGGTACACTGTGATTGGGAACAAGA3´. PCR amplification was 

performed using the following conditions: 1 cycle at 95˚C for 10 min and 40 cycles at 

95˚C for 15 seconds, 60˚C for 60 seconds. GAPDH and RPL13A (60S ribosomal 

protein L13A) genes were used as internal controls. Primers used to amplify RPL13a 

were: 5´TTGAGGACCTCTGTGTATTTGTCAA3´ and  

5´CCTGGAGGAGAAGAGGAAAGAGA3´ and for GAPDH 

5´TCGACAGTCAGCCGCATCTTCTTT3´ and  

5´GCCCAATACGACCAAATCCGTTGA3´.  

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using SPSS® 13 program 

(SPSS® Inc; Illinois, USA). The variables were tested using Kolmogorov-Smirnov 

test. Mann-Whitney test was used to determine relation between non parametric 

variables and t-test was used to parametric variables. A value of P < 0.05 was 

considered statistically significant. 

 

RESULTS  

Confocal microscopy confirms HPSE-1 stable transfection in MCF7 cells. 

MCF7 cells were successfully stably transfected with pEGFP-N1-HPSE-1 and were 

able to express heparanase containing GFP (Fig. 1 Suppl).  

MCF7-HPSE-1 cells are resistant to trastuzumab. We initially examined the 

effect of different concentrations of trastuzumab in MCF10A, SKBR3, MCF7 and 

MCF-HPSE-1 cells viability. In Figure 1A, we can observe that MCF7 and SKBR3 

cells show around 50% decrease in viability when treated with 25 µg/ml of the 

antibody. However, trastuzumab does not reduce MCF7-HPSE-1 cells viability. 

These data demonstrated that MCF7 cells transfected with HPSE-1 are no longer 

susceptible to trastuzumab effect in cell viability, suggesting that HPSE-1 expression 

may be involved in the breast cancer cells resistance to this antibody. The results 

also show that doses of 50 µg/ml render MCF7 and SKBR3 resistant to the antibody 

effect, whereas no effect was obtained for MCF10A cells in all tested doses.  
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High doses of trastuzumab reduce the binding to HER2. To investigate why 

higher doses of trastuzumab induce resistance in MCF7 and SKBR3 cells, we have 

analyzed HER2 binding using different doses of trastuzumab. Interestingly, in Figure 

1B we can observe that up to 25 µg/ml trastuzumab leads to an increase in the 

amounts o the antibody bounded to HER2. However, increasing the doses up to 100 

µg/ml yields around 30% decrease in trastuzumab binding, which is maintained up to 

500 µg/ml. This fact can be explained firstly by IgG self-aggregation which increases 

the immunogenicity of the preparations and also modifies their physical properties. 

Significant amounts of IgG aggregates have been found in the highly concentrated 

solutions of therapeutic immune proteins (171).  The attractive IgG-IgG interactions 

pose a significant problem for the clinical usage of the immune proteins (171). Also, it 

cannot be ruled out that this fact could be explained by monovalent versus divalent 

binding of trastuzumab, where monovalent binding is more readily removed, as well 

as self-quenching at high antibody-fluorophore concentrations. It is relevant the fact 

that 50 µg/ml induces an important increase in viable SKBR3 and MCF7 cells 

number (Fig. 1A), even though it only decreases 20% HER2 binding (Fig. 1B). It is 

also important to point out that multivalent format increases antibodies affinity, 

decreases dissociation rates for cell-surface and optimizes biodistribution. Thus, 

other mechanisms could also be involved in the antibody resistance process.  

Immunofluorescence using confocal microscopy shows co-localization of 

trastuzumab and HS. The binding of trastuzumab to HS is clearly demonstrated by 

confocal microscopy.  MCF7 and SKBR3 cells show similar results for the co-

localization of antibody and HS around 70% (Fig. 2A and 2C), despite the fact that 

SKBR3 expresses higher amounts of HER2. On the other hand, the co-localization of 

trastuzumab and HS decreased to 18% when MCF7 cells were transfected with 

HPSE-1 (Fig. 2B). This last result indicates that heparanase is active in the 

transfected MCF7 cells. The co-localization suggests that the trastuzumab binding to 

HS located at cell surface/ECM can modulate HER2 binding. 
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Fig. 1. Trastuzumab effect. (A) MCF 10A, MCF7, MCF7-HPSE-1 and SKBR3 were 
plated in the absence or presence of 5-50 µg/ml of trastuzumab. After 3 days, the 
cells were assayed for MTT. Transfected MCF7-HPSE-1 is resistant to Trastuzumab. 
Trastuzumab inhibits MCF7 viability but high doses induce resistance mainly due to 
antibody aggregation. Each point indicates the mean ± SD of triplicate assays. 
*P<0.05 between MCF7 treated with trastuzumab 25 µg/ml and non-treated. **p<0.05 
between SKBR3 treated with trastuzumab 25 µg/ml and non-treated. (B) 10 µg/ml of 
recombinant HER2 was plated followed by 10-500 µg/ml trastuzumab, and 
developed using anti-human IgG conjugated with Alexa Fluor® 594. Each point 
indicates the mean ± SD of triplicate assays. *P<0.05. 

The trastuzumab effect is blocked by anti-HS. To confirm this hypothesis, we 

performed MTT viability assay to verify if an anti-HS antibody could block the 

trastuzumab effect in MCF7 cells. Trastuzumab decreases cell viability around 40% 

and this effect was totally reverted by anti-HS (Fig. 2D), showing the importance of 

HS present at the cell surface to the antitumoral effect. These results combined with 

the data presented in Figures 2A confirm that trastuzumab binds to HS inducing 

trastuzumab effect in MCF7 cells.  

Comparative mRNA analysis in different cell lines.  We investigate mRNA 

expression of heparanase isoforms (HPSE-1, HPSE-2), HER2 and Syn-1 in breast 

cancer cell lines (MCF7, SKBR3, MCF7-HPSE-1) and in the non tumoral MCF10A 

cell line using qRT-PCR. SKBR3 cells expresse 3,000 times more HER2 and 1,000 
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times more heparanase-1 mRNA (HPSE-1), compared to the MCF7 or MCF-10A 

cells. Since the goal was to observe the effect of HPSE-1 induction in a tumor cell 

line and SKBR-3 cell already overexpresses  HPSE-1 mRNA (as shown in the Figure 

below, Suppl Fig. 2), this is the reason we decided to use MCF7 cells to transfect 

with HPSE-1 cDNA. SKBR3 cell line also expresses much higher HER2 and Syn-1 

mRNA compared to the other cell lines (Suppl Fig. 2).  

 

Fig. 2. HS and trastuzumab co-localization. (A), Confocal Immunofluorescence 
shows high levels of HS and trastuzumab co-localization using MCF7 cells but in (B), 
transfected MCF7-HPSE-1 cells, the effect is reduced. (C), SKBR3 also presents 
high levels of HS and trastuzumab co-localization, similar to MCF7. The cells were 
treated during three days with trastuzumab and developed with IgM anti-HS 
conjugated with FITC (green), IgG anti-human conjugated with Alexa Fluor® 594 (red) 
and the nucleus was staining with DAPI (blue). Images captured at 40x 
magnification. (D), anti-HS antibody is able to reverse trastuzumab effect in MCF7 
cell viability assay using MTT. Each point indicates the mean ± SD of triplicate 
assays. *P<0.05.  
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Trastuzumab affects HPSE-1, HPSE-2, HER2 and Syn-1 mRNA expression. 

We have now evaluated both the mRNA expression and cell viability in the presence 

and absence of trastuzumab for breast tumor cells as shown in Table 1 (absolute 

data) and Figure 3 (trastuzumab treated cells per non treated cells). MCF7 cells 

transfected with HPSE-1 show 77-fold increase in HPSE-1 mRNA expression and 

21-fold in HPSE-2 when compared to mock-transfected MCF7 (Fig. 3). On the other 

hand, HPSE-1 transfected cells present 0.5 and 13-fold decrease in Syn-1 and HER2 

mRNA expression, respectively. When treated with trastuzumab, MCF7-HPSE-1 cells 

presented variable increases in HPSE-1, HPSE-2, Syn-1 and HER2 expression when 

compared to non-treated MCF7-HPSE-1. An opposite result was observed when 

MCF7 cells were treated with the antibody, which led to a decrease in the expression 

of the same mRNAs (Fig. 3). SKBR3 cells were used as a positive control for HER2 

overexpression and MCF10A, as a negative control. SKBR3 presents the highest 

levels of expression for all mRNAs analyzed. The effect of the antibody was further 

investigated at the protein level of Syn-1 and HER2 by confocal immunofluorescence 

for wild-type and heparanase transfected MCF7 cells (Suppl. Fig. 3). The results 

translated the data obtained for mRNAs. Thus, in the presence of trastuzumab there 

is a decrease in the expression of HER2 protein for wild type MCF7 cells and an 

increase in MCF7-HPSE-1 cells. 

It could be observed that the ratio between HPSE-1/HER2 mRNA expression 

affects the response to trastuzumab. In the SKBR3 cells the relative number of 

HPSE-1/HER2 is around 0.33, while in the MCF-7 and in the transfected MCF7 cells 

the values are, 0.03 and 30, respectively. We can conclude that the trastuzumab 

resistance of the cells correspond to the increase in the ratio HPSE-1/HER2 (Table 1 

and  Fig. 3).  
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Table 1. HPSE-1, HPSE-2, Syn-1 and HER2 mRNA relative expression in different breast cancer cell 
lines in the presence or absence of trastuzumab. 

 *Relative to MCF10A, 
**

Relative to MCF7, 
***

Relative to MCF7-HPSE-1, 
****

Relative do SKBR3. The mRNA 
expression was determined by qRT-PCR, relatively to the geometric mean of RPL13A and GAPDH. 
 

 

In addition, these experiments demonstrate that HER2 is not the only molecule 

involved in trastuzumab response in tumor cells, since SKBR3 cells, that present the 

highest HER2 mRNA expression showed the same effect in the cell viability assay 

using 25 µg/ml  of trastuzumab compared to the MCF7 cell line (Figure 1A).  

The expression of HPSE-1 was investigated using immunocytochemistry. 

Interestingly, the highest expression of the protein is detected in SKBR3, the cell that 

overexpresses HER2 (Fig. 4).  

 

 
HPSE-1 

(Mean±SD) 
(x10

-3) 

P HPSE-2 
(Mean±SD) 

(x10
-3) 

P SYN-1 
(Mean±SD) 

(x10
-3) 

P HER2 
(Mean±SD) 

(x10
-3) 

P 

MCF10A 3.7±1.9 
 

 
3.6±2.3 

 
34±4 

 
0.6±0.2 

 

MCF7 3.00±0.1 0.084 0.4±0.1 0.025* 41±2 0.048* 14±0.1 <0.001* 

MCF7 + 
Trastuzumab 
 

2.1±0.1 
 

0.042** 0.7±0.01 
 

0.008** 9±3 
 

0.006** 1.6±0.3 
 

<0.001** 

MCF7-HPSE-1 230±2 
 

<0.001** 9±1 
 

<0.001** 19±0.3 
0.032

**
 

1.1±0.1 
 

<0.001** 

MCF7-HPSE-1 + 
Trastuzumab 
 

620±40 
 

0.002*** 46±12 
 

0.026*** 61±3 
 

0.022*** 14±3 
 

<0.001*** 

SKBR3 4280±210 <0.001** 4110±80 <0.001** 150±50 <0.001** 1650±190 <0.001** 

SKBR3 + 
Trastuzumab 
 

5010±1140 
 

0.087 12480±30 
 

<0.001
****

 190±90 
 

0.257 1310±400 
 

0.079 
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Fig. 3. Quantitative RT-PCR analysis’. Heparanases isoforms (HPSE-1, HPSE-2), 
Syn-1 and HER2 mRNA expression show the relative values obtained by the 
expression using trastuzumab treated cells (MCF7, MCF7-HPSE-1 and SKBR3) per 
non-treated respective cells. The Figure shows that MCF7-HPSE-1 cells treated with 
trastuzumab increase HPSE-1, HPSE-2, HER2 and Syn-1 expression. Nevertheless, 
MCF7 cells treated with trastuzumab present a decrease in the expression of these 
molecules. SKBR3 cells treated with trastuzumab show a significant increase only in 
HPSE-2 expression. Quantitative PCR analysis was performed using SYBR Green 
mix and specific primers. Each bar indicates the mean ± SD of triplicate assays. 
*P<0.05 compared to the non treated MCF7 cells, **P<0.05 compared to the non 
treated MCF7-HPSE-1 cells. ***P<0.05 compared to the non treated SKBR3 cells. 
The values were corrected to endogenous gene expression of RPL13a (ribosomal 
protein) and GAPDH. The figure shows the relative expression for each cell after and 
before trastuzumab treatment. 

 

Fig. 4. MCF7-HPSE-1 cell line express higher levels of HPSE1 compared to the non-
transfected MCF7 cells. (A), Negative control; (B), HPSE-1 expression in the MCF7 
cells; (C), HPSE-1 expression in the MCF7-HPSE-1 and (D), HPSE-1 SKBR3 
expression. This assay was performed using the primary antibody goat anti human 
HPSE-1 (C-20) (Santa Cruz, CA) 1:300. The primary antibody was developed with 
LSAB® + System-HRP (Dako Cytomation, Carpinteria, CA, USA) and 3,3’-
diaminobenzidine as chromogen. (E) Digital quantification of protein expression 
(HPSE-1) using cell number and intensity of staining. The software used for the 
analysis was ImageLab, as described in Material and Methods. Images captured at 
40x magnification. 
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Trastuzumab affects sulfated glycosaminoglycan synthesis. The types of 

sulfated GAG synthesized by MCF7, MCF7-HPSE-1 and SKBR3 cells exposed or 

not to different concentrations of trastuzumab were investigated (Fig. 5A-C). HS 

comprises around 25% of sulfated GAG present at the cell surface and secreted to 

the medium of MCF7 cells. On the other hand, for MCF7-HPSE-1 cells HS 

represents 9% of the total GAG present at the cell surface and 80% secreted to the 

medium (Fig. 5B). In the transfected cell less than 2% of HS is at the cell surface. 

The HS was totally degraded by the combined action of heparitinases and 

heparinases (data not shown). The profile of galactosaminoglycans was determined 

after incubation with chondroitinases AC and ABC. The compound present at the cell 

surface and secreted to the medium of MCF7 cells represents CS. On the other 

hand, DS which is a hybrid copolimeric structure containing β−D-glucuronic acid and 

α–L-iduronic residues, is present at the cell surface and secreted to the medium of 

MCF7-HPSE-1 (data not shown). Interestingly, the DS glucuronosil C5 epimerase, 

the key enzyme responsible to transform β−D-glucuronic acid into α–L-iduronic acid 

(172) is 30-fold overexpressed in MCF7-HPSE-1 when compared to MCF7, forming 

DS (Fig. 5D).  

When MCF7 cells were treated with 25 µg/ml of trastuzumab, an inversion of 

GAG profile in cellular fraction occurs (Fig. 5A and C). Trastuzumab 25 µg/ml 

promotes a 3-fold increase in HS synthesis and a 3- fold decrease in HS shedding. 

Despite the fact that 50 µg/ml trastuzumab induces a 6-fold increase in HS synthesis, 

it does not decrease HS shedding (Fig. 5A). MCF7-HPSE-1 cells treated with 25 or 

50 µg/ml trastuzumab show a decrease in HS present in both cellular fraction and 

secreted to the medium (Fig. 5B). Despite HPSE-1 increased expression elicited by 

trastuzumab in MCF7-HPSE-1 (Fig. 3),  the HS present at the cell surface and 

secreted to the medium is decreased (Fig. 5B). This result led us to investigate 

heparanase activity. Indeed, heparanase activity decreases when the cells are 

exposed to trastuzumab (Fig. 5E).  Curiously, for the cells that overexpress HPSE-1, 

in the presence of trastuzumab, it is observed a 3-fold increase in the DS present in 

the cellular fraction, and a decrease in the DS secreted to the medium with 50 µg/ml 

of the antibody (Fig. 5B).  On the other hand, 25 µg/ml trastuzumab leads to a 
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decrease in CS from cellular fraction and a proportional increase in the compound 

secreted to the medium of MCF7 cells. Higher doses increase CS shedding (Fig. 5A). 

 

Fig. 5. Trastuzumab changes GAG profile. (A), HS and CS from MCF7; (B), HS and 
DS from MCF7-HPSE-1; (C), HS and DS from SKBR3. *P<0.05 treated cells were 
compared to the respective non treated cell line. The assays showed in panels A, B 
and C were performed with MCF7, MCF7-HPSE-1 and SKBR3 cells, respectively, in 
the presence or absence of trastuzumab (25 or 50 µg/ml), incubated for 3 days and 
150 µCi/ml of [35S]-sulfate overnight. After 18 hours the GAG from the medium and 
cellular fraction were quantified. (D), CS to DS conversion in HPSE-1 transfected 
MCF7 cells is due to expression of DS glucuronosil C5 epimerase. Quantitative PCR 
analysis was performed using SYBR Green mix and specific primers. Each bar 
indicates the mean ± SD of triplicate assays. *P<0.001. (E), HPSE-1 activity of MCF7 
and MCF7-HPSE-1 assayed for 3 days in the presence or absence of trastuzumab 
(25 µg/ml). Trastuzumab inhibit HPSE-1 activity. *P<0.05, HPSE-1 activity in the 
MCF7 cells compared to the non degraded biotynilated-HS (control), **P<0.05 
HPSE-1 activity in the treated MCF7 cells compared to the non treated MCF7 cells, 
***P<0.001 HPSE-1 activity in the treated transfected MCF7-HPSE-1 compared to 
the non treated MCF7-HPSE-1 cells. Each bar indicates the mean ± SD. The assays 
were performed in triplicate.  

 SKBR3 cells were used as a control (Fig. 5C). These cells present HS and DS, 

of which 60% is HS in cellular fraction. Curiously, these cells synthesize around 3 
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times the amounts of sulfated GAG compared to wild and HPSE-1 transfected cells. 

Similar to the results obtained with MCF7  cells, SKBR3 cells treated with 25 µg/ml 

trastuzumab have shown 1.5-fold increase in HS present at the cellular fraction. In 

addition, there is a 2.3-fold increase in HS secretion to the medium when SKBR3 

cells are treated with 50 µg/ml of the antibody. For the galactosaminoglycans, 

treatment with trastuzumab led to a 1.5-fold decrease at the cellular fraction.   

DISCUSSION 

It is known that when MCF7 cells transfected with HPSE-1 are injected into nude 

mice, the derived tumors showed enhanced growth, invasion, and survival with 

higher degree of vascularization compared to the mock-transfected cells (173). It is 

also known that the tumor environment is implicated in drug resistance developed by 

some types of breast tumors (174, 175). Our work aimed to elucidate the possible 

role that HPSE-1 could play in trastuzumab breast cancer resistance.  

Interestingly, HPSE-1 transfection in MCF7 induced trastuzumab cell resistance, 

which could be related to the fact that HPSE-1 cleaves HS chains from the cellular 

fraction, and thus increases its secretion to the medium. This data, associated with 

trastuzumab affinity for HS and the reversal of trastuzumab effect using an anti-HS 

antibody in MCF7 cells led us to hypothesize that trastuzumab remains bounded to 

shedded free HS chains. Consequently, trastuzumab could have limited availability to 

interact with HER2 in the cell surface (Fig. 6). Nevertheless, low amounts of available 

trastuzumab are able to promote a decrease in HS shedding in the transfected cells, 

probably due to the partial inhibition of HPSE-1 activity by trastuzumab, which is not 

sufficient to reverse the resistance. MCF7 and SKBR3 cells treated with 50 µg/ml of 

trastuzumab increased HS secretion simulating the MCF7-HPSE-1 phenotype which 

could explain MCF7 cell resistance to trastuzumab in high doses.  
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Fig. 6. Molecular profile of MCF7 and MCF7-HPSE-1 cells determines trastuzumab 
efficiency. (A), MCF7 cells present high levels of HER2, CS, HS and Syn-1 
expression and low heparanases in cellular fraction, decreasing cell viability 
mediated by trastuzumab. (B), HS amount is increased and Syn-1, HER2, CS, 
HPSE-1 and HPSE-2 expression is down-regulated in MCF7 cells after trastuzumab 
treatment. Syn-1 might present more HS chains or its chains may be attached to 
other proteoglycans core. (C), Transfected MCF7-HPSE-1 presents high levels of 
HPSE-1 and HPSE-2 expression. High levels of HPSE-1 leads to HS shedding that 
could capture trastuzumab in the medium, preventing its effect, and contributing for 
cellular resistance to trastuzumab. In addition, transfected cells presented DS due to 
enhanced epimerase expression, low levels of HS in cellular fraction and low Syn-1 
and HER2 expression. (D), After trastuzumab treatment, MCF7-HPSE-1 cells 
decreased HS in the cellular fraction and increased DS, Syn-1, HER2 and both 
heparanase isoforms. These molecules are also known to be increased in non-
treated tumoral cells. 

The increase in HS synthesis associated with a decrease of syn-1 core protein 

suggests that more HS chains could be attached to the same syn-1 or to another 

proteoglycan core, such as glypican or perlecan (176). This HSPG which contains 

high number of HS chains could be responsible to MCF7/ SKBR3 cells susceptibility 

to trastuzumab. Consequently, MCF7-HPSE-1 that lacks these specific HSPG 

became resistant to trastuzumab.  This data corroborates with the literature since it is 

known that HSPG within the tumor microenviroment can be attacked by enzymes 
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that alter proteoglycan structure resulting in dramatic effects on tumor growth and 

metastasis due to: proteoglycan shedding from cell surfaces, HS chains 

fragmentation by HPSE-1 or sulfate removal from HS chains by extracellular 

sulfatases (177). All members of syndecan family are shed from cell surface 

disabling cell adhesion, and if soluble effector molecules such as growth factors and 

cytokines bound to HS chains, they are no longer sequestered at the cell surface. 

Shedding can impact cell adhesion and growth factor concentration and could be 

able to act as stronger promoter of tumor growth in vivo (177, 178).  

The increase in HS shed observed in MCF7 transfected with HPSE-1 and the 

Syn-1 expression decrease might be related, since HS removal from the cell surface 

using bacterial heparitinase dramatically accelerate Syn-1 shedding (102).  It is also 

known that Syn-1 and 4 are internalized by cells following addition of exogenous 

HPSE-1 and co-localize with the enzyme. As a result, syndecans apparently 

disappear from the cell surface altering the ability of cells to communicate with each 

other and with their immediate extracellular microenvironment (156). Also, it has 

been shown that over-expression of HPSE-1  activates  metalloproteases related to 

syn-1 shedding (178). Thus, HPSE-1 effects on Syn-1 expression by tumor cells may 

be due, at least in part, to the mechanisms involved in shedding, being important to 

the decrease in tumor severity and progression (177). Our results bring new 

evidences to the correlation of syn-1 shedding and tumor development.  

MCF7 cells, like most tumor tissues, present CS as a major GAG at the cell 

surface (179, 180). Interestingly, treatment of MCF7 cells with trastuzumab changed 

the phenotype of the cells. Curiously, HPSE-1 transfection reduces 

galactosaminoglycans synthesis and change the profile from CS to dermatan sulfate, 

related to glucuronosil C5 epimerase expression (Fig. 5D).  Growing evidence 

suggests that CS/DS play crucial roles in various biological events such as growth 

factor signaling, cell division and tumor development (181-184) and, when localized 

in cellular fraction, could be involved with trastuzumab resistance observed in MCF7-

HPSE-1. 

HPSE-1 transfection also decreases HER2 expression which could be related to 

trastuzumab resistance. Nevertheless, despite the HER2 up-regulation by 

trastuzumab, MCF7-HPSE-1 cells remained resistant.  The data suggest a cross-talk 
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between HPSE-1 and HER2, which could be modulated by trastuzumab and HS. It 

also suggests that HPSE-1 expression is enrolled in tumor cell resistance to 

trastuzumab.  

Immobilized HPSE-2 facilitates cell adhesion and spreading of tumoral cells and 

this is associated with pro-enzymatic isoform of HPSE-1(185). Thus, secreted HPSE-

1 or HPSE-2 can cluster membrane HSPG, or can get incorporated into the ECM and 

facilitate the adhesion and tissue retention of metastatic and immune cells (156, 

186). This adhesion effect could explain the increase in HPSE-2 expression 

observed in MCF7-HPSE-1 and the reduction in MCF7 cells treated with 

trastuzumab. 

Our results suggest that the response of tumor cell to trastuzumab treatment is 

not only HER2 dependent, but the cell would present more resistance to trastuzumab 

as greater the ratio HPSE-1/HER2. SKBR-3 presents HPSE-1/HER2 ratio = 0.03; 

MCF-7 0.3, while in the transfected HPSE1 MCF-7 cells the value is 30. 

Corroborating with these results, HPSE-1 MCF7 cells are resistant to trastuzumab 

treatment compared to other tumor cell lines. In addition, greater HPSE-1 expression 

could be related with decrease of heparan sulfate from cell surface that could hinder 

trastuzumab bind to HER2. Also, the increase in heparan sulfate secretion to the 

medium by HPSE-1 over expression could sequester trastuzumab, inhibiting its 

binding to HER2. We would like to point out that the effect of heparanase-1 

transfection using MCF7 cells and treatment with trastuzumab clearly changed the 

mRNA for HER2, syndecan-1 and HPSE-2 expression, thus allowing the conclusions 

regarding the role of this enzyme and its substrate, heparan sulfate, on the effect of 

this antibody.           

To our knowledge, this is the first result clearly showing associations among 

HER2, HPSE-1, HPSE-2, Syn-1, HS and galactosaminoglycans synthesis mediated 

by  trastuzumab. In addition, it demonstrates ECM role in trastuzumab efficiency, 

besides providing evidence that can explain tumor cells resistance to trastuzumab 

treatment.  The effects mediated by HPSE-1 transfection and trastuzumab action are 

summarized in Fig. 6. The relation between HPSE-1 and HER2 expression and 

specially the amount of HS shedding are important markers to predict breast cancer 



Resultados e Discussão 
 

103 
 

cells response to trastuzumab. These new insights should be useful to develop 

strategies for overcoming drug resistance in HER2 positive cancers. 

Supplemental Figures Legends 

 

Fig. 1 Suppl. Confocal Immunofluorescence and flow cytometry of transfected MCF7 
cells (MCF7-HPSE-1), using pEGFP-N1 containing HPSE-1 cDNA (pEGFP-N1-
HPSE-1). (A) nuclear staining with DAPI (blue); (B) recombinante HPSE-1 (green), 
(C) overlapping images. Images captured at 63x magnification.

 

Fig. 2 Suppl. HPSE-1, HPSE-2, Syn-1 and HER2 mRNA relative expression. The 
assay was performed using qRT-PCR and different cell lines MCF10A, MCF7, 
MCF7-HPSE-1 and SKBR3 as described. The Figure shows that SKBR3 present the 
highest levels of all these molecules, even HPSE-1. qRT-PCR analysis was 
performed using SYBR Green mix and specific primers. Each bar indicates the mean 
± SD of triplicate assays.*P<0.05. The values were corrected to endogenous gene 
expression of RPL13a (ribosomal protein) and GAPDH.  



Resultados e Discussão 
 

104 
 

 

Fig. 3 Suppl. HER2 and Syn-1 protein expression. HER2 and Syn-1 protein are 
modulated by HPSE-1 transfection and by trastuzumab. Confocal microscopy shows 
HER2 using Alexa Fluor® 488 (green) and Syn-1 Alexa Fluor® 594 (red),  expression. 
(A), MCF7 cells; (B), MCF7 cells treated with trastuzumab (25 µg/ml); (C), MCF7-
HPSE-1 cells and (D), MCF7-HPSE-1 treated with trastuzumab (25 µg/ml). Cells 
were treated during three days with trastuzumab. Immunofluorescence was 
performed using a primary antibody anti-HER2 or anti-Syn-1 and developed with IgG 
anti-mouse conjugated with Alexa Fluor® 488 (green) or Alexa Fluor® 594 (red), 
respectively for HER2 and Syn-1 analysis. The nucleus was staining with DAPI 
(blue). Images captured at 63x magnification.  
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Resumo 
 
O dogma central da biologia molecular é formado por três processos, a síntese de DNA 
(replicação), síntese de RNA (transcrição) e síntese de proteínas (tradução). Tais 
processos podem ocorrer in vitro por mecanismos que “mimetizam” os mecanismos de 
replicação e transcrição por reação de amplificação em cadeia da DNA polimerase (PCR) 
e por RT-PCR, que corresponde à reação de transcrição reversa, seguida da amplificação 
por PCR. Howard Temin, em 1961, foi pioneiro em juntar evidências que comprovaram 
certa inconsistência com o dogma central da biologia molecular para provar a existência 
da transcriptase reversa. Temin focava seus estudos em retrovírus, o Rous sarcoma vírus 
(RSV), capaz de transformar células normais em células tumorais. Temin propôs que o 
mecanismo de transformação do RSV seria a conversão do seu material genético RNA em 
DNA e comprovou que o mecanismo de transformação de células normais em tumorais 
era bloqueado por inibidores da síntese de DNA. Tal hipótese foi confirmada por outro 
pesquisador, David Baltimore, na mesma época que conseguiu isolar a enzima 
transcriptase reversa do vírus de leucemia murina Rauscher (R-MLV). Temin e Baltimore 
receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1975, pela descoberta da 
transcriptase reversa1. Tal descoberta promove continuamente o desenvolvimento de 
inúmeras técnicas para pesquisas em saúde e avanço nas áreas de investigação clínica e 
precisão no diagnóstico e tratamento de doenças. Este artigo tem como objetivo revisar 
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os princípios e atualidades da tecnologia de amplificação por tempo real e suas 
importantes aplicações em medicina. 
 
Introdução 
 
Para que a amplificação de segmentos de DNA ocorra por PCR convencional, também 
denominado PCR semiquantitativo, é necessário um par de oligonucleotídeos iniciadores 
específicos que reconheçam o DNA que deve ser amplificado, denominado primers, 
desoxirribonucleotídeos trifosfatados e a enzima DNA polimerase, como exemplo a Taq 
DNA polimerase, muito utilizada nos ensaios em laboratórios. Os ciclos da PCR estão 
esquematizados na Figura 1 e são representados por desnaturação da dupla fita do DNA, 
por rompimento das pontes de hidrogênio, reconhecimento dos primers com o segmento 
específico do DNA (anelamento ou hidridização), seguido da polimerização da nova fita 
de DNA pela incorporação dos nucleotídeos à extremidade 3´ dos primers iniciadores, 
assim as cadeias sofrem extensão no sentido 5´- 3´.  

Pode ser observado na Figura 1 que os ciclos de anelamento e extensão da PCR em 
tempo real ou PCR quantitativo (qPCR) ocorrem concomitantemente, isto porque o 
produto obtido em tal reação deve apresentar no máximo 100 pb, o que não ocorre para 
o PCR semiquantitativo. 

 
A reação de transcrição reversa, seguida da reação da polimerase em cadeia (RT-PCR), 
possui como molde inicial a molécula de RNA, como previamente citado e gera cDNA, a 
partir de desoxirribonucleotídeos trifostatados. A reação inicial de transcrição reversa 
ocorre em geral a 420C, por 30 a 60 minutos. Após a obtenção do cDNA uma alíquota 
desta amostra de cDNA é utilizada para a reação de amplificação por PCR. 

 

 
Figura 1 - Esquema comparativo das reações de amplificação por PCR convencional e em 
tempo real. Os ciclos da PCR convencional, também denominada PCR semiquantitativa, 
são diferentes quando comparados aos ciclos da PCR em tempo real ou quantitativa 
(qPCR), como podemos observar nos esquemas acima. No eixo Y está representado a 
temperatura (0C) e no eixo X o tempo (minutos). 
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Síntese de cDNA 

O DNA complementar (cDNA), isto é, a fita de DNA sintetizada pela transcriptase reversa 
a partir do molde de RNA corresponde à forma mais conveniente de se manipular a 
sequência de codificação do RNA mensageiro (RNAm), isto porque o RNA é uma molécula 
facilmente degradada por enzimas denominadas RNases. Para a síntese do cDNA é 
necessário o molde de RNAm, os desoxirribonucleotídeos trifosfatados, dNTPs (dGTP, 
dCTP, dATP e dTTP), a enzima transcriptase reversa e oligonucleotídeos iniciadores, 
também denominados primers. Três tipos diferentes de primers são usados para a 
síntese de cDNA: 1) No caso de RNAm de eucariotos que possuem uma cauda de 
poliadenosinas na extremidade 3´da molécula (cauda poli-A), é utilizado um primer 
denominado oligo-dT, que contém 18 nucleotídeos de timidina e, consequentemente, 
hibridizará com todos os RNAs mensageiros de células eucarióticas simultaneamente 2) 
Opcionalmente, pode ser utilizado um coquetel de primers, chamado comumente de 
“Random primers” que aleatoriamente se ligam às moléculas de RNAm (não 
exclusivamente) e servem de molde para a reação da transcrição reversa eobtenção do 
cDNA 3) A terceira opção pode ser uma sequência de oligonucleotídeo específica ao 
RNAm que é o alvo de amplificação da transcriptase reversa. Tal opção é menos 
frequentemente utilizada, tendo em vista que as moléculas de RNA mensageiro 
representam apenas aproximadamente 1% do RNA total presente nas células e, 
consequentemente, a probabilidade de um primer desenhado para uma molécula 
específica de RNA hibridizar com seu RNA-alvo é muito pequena antes de uma reação de 
amplificação. 
 
Uma vantagem da utilização de primers de oligo (dT), é que sua sequência-alvo é linear, 
contendo dezoito nucleotídeos que facilmente sofrem hibridização. Os random primers 
que possuem sequências aleatórias, são oligômeros curtos com sequências variáveis, 
normalmente apresentam seis ou nove nucleotídeos constituídos por todas as 
combinações possíveis das quatro bases nitrogenadas. Como existem todas as 
combinações possíves na mistura destes primers, os mesmos podem ligar em qualquer 
parte do RNA. Portanto, tais primers poderão também hibridizar com moléculas de RNA 
transportadores e RNA ribossômicos, podendo, deste modo, interferir na conversão 
exclusiva dos RNAs mensageiros em cDNA. Deste modo, os “random primers” 
apresentam a vantagem de apresentar teoricamente, altos rendimentos em 
contraposição aos primers de oligo dT, sendo essencial sua utilização quando a expressão 
de um determinado gene é muito limitada. A utilização de primers que apresentam 
sequências específicas desenhadas para hibridizarem com o RNA mensageiro (RNAm) 
alvo é a estratégia preferida quando um número limitado de RNAs mensageiros serão 
analisados. A eficiência da hibridização de primers específicos para a sequência de RNAm 
é dependente da conformação do RNAm-alvo, definida por suas estruturas secundárias e 
terciárias3. 

 
Existem diversas vantagens na utilização de reações de PCR em tempo real, como 
mostra a Figura 2. O método qualitativo, que era aplicado como semiquantitativo antes 
da criação do PCR em tempo real, é baseado na amplificação das sequências-alvo 
seguidas por eletroforese em gel de agarose para detecção do DNA amplificado com um 
corante capaz de intercalar no DNA e fluorescer sob exposição à luz ultra-violeta, tal 
como o brometo de etídio. Esta metodologia possui inúmeras desvantagens, dentre elas 
podemos destacar o fato de permitir a detecção dos produtos de reação apenas no final 
de todos os ciclos de termociclagem (entre 25 e 30 ciclos), momento no qual o DNA-alvo 
se encontra amplificado em condições de saturação, como observado na Figura 2. Mesmo 
após correção pela intensidade de expressão de genes endógenos utilizados como 
controle da reação, “housekeeping”, muitas vezes não é possível detectar diferenças na 
expressão de determinados genes, não sendo possível observar diferenças reais de 
expressão gênica. Portanto, em estudos de análises de PCR semiquantitativa deve ser 
realizada uma padronização do número de ciclos de termociclagem para detecção da 
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reação no início da fase exponencial de amplificação de cada amostra, o que é bastante 
variável e pode resultar em falso-negativos.  

 

 
Figura 2 - Comparação entre o PCR quantitativo e semiquantitativo. A curva indica na 
fase exponencial a capacidade de detecção de reações pela técnica de PCR em tempo 
real, utilizando fluoróforos. Entretanto, nas reações de PCR semiquantitativo a detecção 
das reações de amplificação é realizada por eletroforese e a visualização do DNA é feita 
utilizando-se brometo de etídio. Na PCR semiquantitativa a reação só pode ser 
visualizada em altos ciclos de amplificação, isto é, em condição de saturação, 
consequentemente, pequenas diferenças de expressão gênica dificilmente podem ser 
detectadas em tal ensaio. 

A técnica de PCR em tempo real, por sua vez, permite a detecção, ciclo a ciclo, com 
elevada sensibilidade e especificidade da intensidade de fluorescência emitida em 
decorrência da amplificação da sequência de DNA-alvo, possibilitando a análise 
comparativa da expressão de tal gene entre as amostras logo no ínício da fase 
exponencial de amplificação, em que não há saturação da amplificação, eliminando um 
viés da técnica semiquantitativa (Figura 2).  
Em alguns casos as reações de RT e PCR podem ser combinadas em uma única reação. 
Tal processo é conveniente quando se analisa apenas um ou poucos genes. No entanto, 
as condições ideais para a reação de RT e PCR em tempo real geralmente são 
processadas separadamente, visto que as reações que ocorrem em uma única etapa 
tendem a apresentar menor sensibilidade, quando comparadas normalmente com os 
resultados obtidos de reações que ocorrem em duas etapas4. 

Durante a realização qRT-PCR falsos sinais positivos podem surgir a partir da 
amplificação do gene ou pseudogene no caso de contaminação das amostras por DNA 
genômico. Este problema pode ser evitado se os primers utilizados na PCR subsequente à 
transcrição reversa, hibridizarem em dois éxons diferentes, de forma que tenha pelo 
menos um íntron entre as regiões de hibridização. Outro cuidado a ser tomado é a não 
contaminação com DNA, portanto o tratamento das amostras com DNase e testes para 
verificar se houve contaminação por DNA genômico deve ser constante para toda a 
reação5. 

Cumpre ser observado que a eficiência das reações de amplificação por RT-PCR depende 
de diversos fatores, tais como: o cuidado nas pipetagens, a qualidade e integridade das 
amostras (molde de RNA e cDNA), desenho dos primers, condições de termociclagem 
(temperatura de desnaturação, anelamento dos primers), qualidade e quantidade dos 
reagentes e também o tamanho do produto a ser amplificado. Condições específicas para 
cada experimento devem ser padronizadas. 
 
O desenho dos primers é um dos principais fatores limitantes para a eficiência da técnica 
da PCR em tempo real e deve seguir uma série de regras. Os primers devem apresentar 
temperatura de anelamento ideal entre 58 e 60°C para eficiência do ciclo padrão de 
termociclagem que consiste em uma primeira etapa de desnaturação realizada 
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geralmente em 95ºC por 10 minutos, e 35 ciclos de 95ºC por 15 segundos para abertura 
das fitas, seguida de 60ºC por 60 segundos para anelamento dos primers e extensão dos 
fragmentos pela DNA polimerase. Se as sequências-alvo forem de cDNA, os primers 
devem ser desenhados para uma região localizada entre dois éxons, evitando-se a 
amplificação de DNA genômico por eventual contaminação. Deve ser verificada também 
a possibilidade de formação de homodímeros, heterodímeros e de “hairpin” entre os 
primers (Figura 3). Para evitar a formação de tais estruturas, indesejáveis principalmente 
quando são aplicados sistemas de fluorescência que reconhecem inespecificamente fita 
dupla de DNA, devemos verificar o valor de variação de energia livre de Gibbs (∆G) para 
a ocorrência destas interações. O valor de ∆G deve ser positivo, indicando menor 
probabilidade de formação espontânea destes dímeros indesejáveis entre os primers. 
Pela mesma razão, os produtos de amplificação devem apresentar entre 80 e 150 pares 
de bases (pb) e a quantidade de guanina e citosina não deve ultrapassar 50% do total de 
bases nitrogenadas presentes nos primers, uma vez que tais bases fazem três ligações 
de hidrogênio em suas interações (enquanto adenina e timina fazem apenas duas), 
podendo formar estruturas diméricas indesejáveis entre os primers, com maior força de 
interação, reduzindo a eficiência da interação dos mesmos com o DNA-alvo. 

Transcriptase reversa seguida da reação da polimerase em cadeia em tempo real (RT-
PCR em tempo real)  

Por ser uma técnica de elevada sensibilidade e acurácia, a PCR em tempo real tem sido 
uma ferramenta aplicada em diversas áreas biomédicas, destacando-se na pesquisa 
básica e no diagnóstico clínico-laboratorial.  

 

 
Figura 3 - Esquema da formação de “harpin”. A formação da estrutura de “harpin” 
representa o pareamento intracadeia por pontes de hidrogênio entre bases nitrogenadas 
de um segmento do primer que serve de iniciador em reações de PCR ou RT-PCR. Tal 
estrutura impede a utilização de tal primer nas reações de amplificações. 
 
Na pesquisa biomédica básica a aplicação mais frequente da RT-PCR (PCR após 
transcrição reversa) em tempo real é na determinação da expressão absoluta ou relativa 
de um gene de interesse. Neste caso a extração do RNA da amostra é realizada, seguida 
por conversão deste RNA em cDNA pela técnica de transcrição reversa e, finalmente, 
amplificação do cDNA por PCR (ação da DNA polimerase). Este cDNA é utilizado nas 
reações da PCR em tempo real, aplicando-se oligonucleotídeos iniciadores (primers) 
específicos para a sequência gênica-alvo que se deseja estudar/avaliar. Nas reações de 
amplificação estão associados compostos que emitem fluorescência e apresentam 
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correlação direta com o número de cópias amplificadas do gene-alvo (DNA amplificado). 
Durante a amplificação, um programa de computador específico (software) constrói em 
tempo real um gráfico relacionando os ciclos de termociclagem com a intensidade de 
fluorescência emitida durante a amplificação do DNA nas amostras, ciclo a ciclo. A partir 
deste gráfico se deve traçar uma linha de maneira paralela ao eixo referente ao número 
de ciclos (abscissas), na altura em que se inicia a fase exponencial da amplificação 
gênica (início da elevação exponencial na emissão da fluorescência). Este parâmetro 
representa o limiar de detecção, ou seja, o número mínimo de ciclos para amplificação, e 
é denominado “threshold” pelo sistema de análise “software” utilizado. O ponto em que o 
“threshold” cruza com a linha de amplificação da amostra, permite determinar o número 
de ciclos necessários para o início da amplificação da sequência gênica-alvo presente no 
DNA de cada amostra. Este valor é denominado Ct (“Cycle Threshold”) e permite a 
quantificação relativa do DNA de cada uma das amostras, após ser corrigido pelos Ct dos 
genes-controle endógenos e das amostras-controle. 

O Ct é proporcional ao logaritmo da quantidade inicial de expressão do gene-alvo em 
uma determinada amostra, quanto menor for o número inicial do Ct obtido do gene-alvo 
existente na amostra, comparativamente com outro gene, é porque houve maior 
amplificação do gene-alvo e, consequentemente, o mesmo apresenta maior expressão 
(Figura 4). 

A expressão gênica relativa é determinada a partir da comparação da expressão do 
gene-alvo com um ou mais genes denominados “housekeeping” ou genes endógenos-
controle. Tais genes são utilizados como controles internos da expressão gênica, uma vez 
que apresentam expressão teoricamente constante, ou seja, sofrem pequena oscilação 
na expressão mediada por fatores reguladores externos, tais como hormônios, fatores de 
crescimento, entre outros. Devido a esta propriedade, tais genes são utilizados para 
correção da expressão gênica do gene-alvo. Como exemplos de genes “housekeeping” 
podem ser citados: ciclofilina, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, proteína ribossomal 
36B4, β-actina, RNA ribossômico 18S, receptor de transferrina, entre outros2. 
 
A seguir serão apresentados alguns detalhes técnicos específicos que devem ser seguidos 
para o entendimento de quem deseja realizar ensaios de RT-PCR ou PCR em tempo real, 
bem como serão apresentados exemplos da aplicação de tais metodologias e suas 
variações nas diversas áreas clínicas e básicas da medicina. 

 

Figura 4 - Determinação dos ciclos de amplificação de amostras por reação em tempo 
real. A) amplificação de um determinado segmento gênico que identifica um determinado 
marcador tumoral em células neoplásicas B) amplificação do mesmo segmento gênico em 
células não neoplásicas. O Ct pode ser determinado pela intersecção da linha do limiar de 
detecção da reação “threshold”, com a linha da amplificação gênica de cada amostra. 
Observa-se menor Ct (17) para o início da fase exponencial de amplificação do marcador 
tumoral em células neoplásicas (A), indicando que tal marcador apresenta maior 
expressão em células tumorais, comparativamente às células não neoplásicas (B), que 
apresentam Ct=26, isto é, menor expressão.  
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Figura 5 - Técnicas de RT-PCR por tempo real. A) Reação de tempo real com sistema 
TaqMan®. 1A) sonda fluorescente hibridiza na região-alvo que deve ser amplificada pelo 
primer sense. A sonda possui fluoróforo ligado na extremidade 5´(reporter = R), 
responsável pela emissão da fluorescência e um composto que bloqueia a emissão desta 
fluorescência (quencher =Q) 2A) durante a extensão a partir do primer sense, a DNA 
polimerase cliva o reporter e a fluorescência é emitida 3A) a cada ciclo de amplificação 
ocorre liberação de fluorescência, portanto, a reação de amplificação é diretamente 
proporcional à fluorescência emitida. B) Reação de tempo real com sistema SYBR 
Green®. 1B) os fluoróforos presentes no SYBR Green® ligam-se em toda a dupla fita de 
DNA formada, emitindo fluorescência 2B) Durante a desnaturação da dupla fita a 
fluorescência é drasticamente reduzida 3B) durante a extensão das novas fitas, no 
processo de polimerização da DNA polimerase, os fluoróforos se ligam às duplas fitas em 
formação, resultando na emissão de fluorescência. 
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TaqMan® versus Sybr Green®  

Comercialmente existem várias especificações para os instrumentos disponíveis para 
realização da técnica de PCR em tempo real, incluindo diferentes formatos de sondas de 
ácidos nucleicos aplicáveis, comprimentos de onda de excitação e detecção de fluoróforos 
específicos, o número máximo de amostras por corrida, volumes de reação e tempos de 
termociclagem. No entanto, em relação aos reagentes de amplificação, há dois sistemas 
precursores, SybrGreen® e TaqMan®, que deram origem a diferentes produtos similares 
disponíveis atualmente no mercado. Cada um destes sistemas apresenta vantagens e 
desvantagens, que podem ser observadas analisando-se a Tabela 1. O mecanismo de 
funcionamento de ambos os métodos está ilustrado na Figura 5, itens A e B. Os itens 1, 
2 e 3A da Figura 5 esquematizam o funcionamento do sistema TaqMan® de amplificação 
de DNA por tempo real. No item 1A pode ser observada a hidridização de sonda 
fluorescente na região complementar-alvo que deve ser amplificada na fita 5´-3´. A 
sonda possui um fluoróforo ligado na extremidade 5´, também conhecido por reporter 
(R), o qual é responsável pela emissão da fluorescência, e um composto denominado 
quencher (Q) localizado no terminal 3´ que impede a emissão da fluorescência do 
repórter. Em 2A, durante a extensão a partir do primer sense realizada pela DNA 
polimerase, ocorre clivagem do repórter, com consequente emissão da fluorescência, 
sendo que a cada ciclo de amplificação ocorre liberação de fluorescência (Figura 5, item 
3A), portanto, a reação de amplificação é diretamente proporcional à fluorescência 
emitida. A Figura 5, item B, mostra o funcionamento do sistema SYBR Green de 
amplificação de DNA por tempo real. Os fluoróforos presentes no SYBR Green se ligam 
em toda a dupla fita de DNA formada, emitindo fluorescência (Figura 5, item 1B). 
Durante a desnaturação da dupla fita, a fluorescência é drasticamente reduzida (Figura 
5, item 2B). Porém, como podemos verificar no item 3B (Figura 5), durante a extensão 
das novas fitas por ação da DNA polimerase, os fluoróforos se ligam às duplas fitas em 
formação, resultando na emissão de fluorescência, que também é diretamente 
proporcional à amplificação do DNA-alvo6. 

 

 
Figura 6 - Determinação da curva de dissociação na reação de RT-PCR tempo real. A) 
curva de dissociação ideal, formação de um único produto B) formação de dois picos, 
sendo um com temperatura entre 80 e 87ºC, relativo ao produto de amplificação e um 
único pico de baixa intensidade, com temperatura de dissociação inferior, sugerindo a 
formação de produto inespecífico na reação de amplificação C) dímeros de primers, 
formação de uma ondulação na base da curva sugerindo a presença de dímeros de 
primers ou outros produtos inespecíficos. 
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Curva de dissociação dos primers  

Para a realização da curva de dissociação dos primers, também denominada curva de 
“melting”, deve-se ajustar o aparelho para iniciar a temperatura por volta dos 70ºC e 
variar de grau em grau até no máximo 95ºC. Este procedimento é realizado pelo 
aparelho após o ciclo de amplificação da PCR em tempo real. Neste processo pode ser 
determinado o ponto correspondente à temperatura de dissociação dos primers de suas 
sequências-alvo. A inclusão da curva de dissociação é essencial para verificar se houve 
formação de um único produto ou se produtos inespecíficos também foram formados. O 
aparecimento de um único pico na curva de “melting” sugere a existência de um único 
produto (Figura 6A), porém, se for observado o aparecimento de vários picos na curva, 
pode-se considerar a hipótese de formação de produtos inespecíficos na reação (Figura 
6B) ou a eventual formação de dímeros de primers, denominados primer-dimers (Figura 
6C). Durante a padronização da reação se sugere a realização de eletroforese em gel de 
agarose para confirmação da presença destes produtos indesejáveis6.  
 
Padronização da PCR em tempo real 

A padronização da concentração dos primers de cada amostra é realizada com um cDNA-
“controle”, isto é, uma amostra de cDNA obtido de células ou tecido que apresenta 
expressão conhecida da sequência a ser amplificada pelo conjunto de primers. É 
necessária a realização de uma diluição seriada dos primers para a padronização da 
melhor concentração para a realização da amplificação. Sugere-se, primeiramente, a 
utilização do cDNA-controle concentrado para a padronização e os primers variando nas 
diluições de 0,5 µM a 3,0 µM. Após a determinação da menor concentração dos primers 
capaz de amplificar o cDNA adequadamente, partimos para a elaboração da curva de 
eficiência. Para obtenção da melhor eficiência da reação, devem ser realizadas diluições 
seriadas em base duas das amostras de cDNA, utilizando as mesmas concentrações de 
primers determinadas previamente. Como a amplificação é exponencial, deve haver uma 
diferença de um Ct na amplificação de cada uma das diluições seriadas realizadas, sendo 
que a mais concentrada, por exemplo, 1:2, deve apresentar um Ct menor que a mesma 
amostra diluída 1:4, como podemos observar na Figura 7. Quando traçamos uma reta 
relacionando a potência da diluição (abscissas) e o Ct (ordenadas), será obtida a 
chamada curva de eficiência do primer, a qual deve apresentar o valor de R2 mais 
próximo possível de 1 (100%). Se a eficiência do primer for um pouco menor que 100%, 
a mesma deve ser usada na correção dos cálculos de expressão relativa, uma vez que a 
reação não irá mais apresentar 21 cópias por ciclo e sim 2x, sendo x igual à eficiência 
dos primers. A Figura 8 mostra uma curva de eficiência ideal obtida de uma reação de 
RT-PCR padronizada para reação de tempo real, evidenciando os valores obtidos de Ct 
em relação às diferentes concentrações de amostras de cDNA. Uma série de fatores pode 
influenciar esta análise e a otimização da reação consiste em compensar esses fatores 
para obter a razão de 1 6. 

Após a padronização das condições adequadas para a reação e a realização das 
amplificações de DNA, devem ser realizados os cálculos para determinação da expressão 
relativa ou absoluta de DNA nas amostras. Na determinação da expressão relativa deve 
ser calculada, primeiramente, a relação entre o gene referência (controle endógeno ou 
“housekeeping”) e o gene-alvo (gene em estudo) em todas as amostras. Este índice é 
denominado ∆Ct. Deve ser calculado o -∆Ct, que é a correção do ∆Ct das amostras pelo 
∆Ct do grupo controle, o qual pode ser calculado subtraindo-se o DCt da amostra pela 
média dos ∆Cts da triplicata de seus controles. Este valor deve ser multiplicado por -1. 
Em seguida, deve-se calcular 2-(∆∆Ct), se a eficiência do primer for 100%, ou seja, se a 
amplificação estiver sendo feita de maneira exponencial em base 2. Caso contrário, o 
número 2 deve ser corrigido pela eficiência dos primers, determinada previamente. O 2–

∆∆Ct deve ser considerado 1 para a amostra-controle, pois, valor de ∆Ct da amostra, 
menos o valor obtido da própria amostra é igual a zero e 20=1  6. 
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Figura 7 - Padronização da reação de RT-PCR tempo real. Diluição em série das amostras 
de cDNA-controle obtido de células ou tecidos para a mesma concentração de primers. A 
reação de amplificação é realizada de forma exponencial, portanto observa-se que a cada 
diluição do cDNA em base 2, o número de ciclos (Ct) aumenta uma vez. 
 
Tanto a expressão gênica relativa quanto a absoluta determinada pela PCR em tempo 
real utilizam o valor de Ct como referência para a quantificação da expressão de 
determinada sequência gênica-alvo. Entretanto, na quantificação absoluta o valor Ct é 
comparado com uma curva padrão de amplificação do gene-alvo utilizando-se um padrão 
com concentração inicial conhecida (número de cópias de DNA/uL) em diferentes 
diluições. Desta maneira o Ct determinado na amostra desconhecida pode ser 
relacionado com o Ct determinado na curva padrão, o qual se relaciona diretamente a 
uma concentração específica de DNA. 

Aplicações da PCR em tempo real 

Perfilamento genético ou “microarray” 

No campo da pesquisa básica, a PCR em tempo real tem sido utilizada também para a 
validação de resultados de microarray. O “microarray” é uma técnica de hibridização que 
permite a investigação da análise da expressão de milhares de genes ao mesmo tempo. 
Para tal, utiliza matrizes contendo sondas complementares a diversos genes e permite, 
por técnicas de hibridização com o cDNA-alvo marcado com fluoróforo, avaliar a 
expressão gênica. Alguns “arrays” possuem todo o genoma de um organismo e podem 
ser utilizados para avaliar alterações da expressão gênica (transcriptoma). O problema é 
que o método é basicamente qualitativo e não permite uma análise estatisticamente 
confiável e de fácil correlação. Por tal motivo a PCR em tempo real é utilizada como uma 
técnica de apoio para validar e quantificar os genes “escolhidos” nas análises de 
“microarray”8.  
 
Polimorfismos 
 

A identificação de mutações pontuais (ou polimorfismos de nucleotídeos), muito 
utilizadas nas áreas clínica e de pesquisa básica, pode ser feita por análise da curva de 
dissociação obtida após a amplificação por PCR em tempo real.  

Esta técnica é adequada para avaliar mutações, incluindo polimorfismos contendo um 
único nucleotídeo modificado, substituindo muitas vezes outras técnicas muito mais 
trabalhosas e de maior custo como sequenciamento, ensaios de polimorfismo de 
conformação de fita única ou análises de polimorfismo de fragmentos de restrição (RFLP) 
9. 
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Para detecção de mutações na sequência-alvo é necessária a análise do produto 
amplificado (amplicon) na curva de dissociação, que é realizada automaticamente após a 
termociclagem por PCR em tempo real.  

 

 
Figura 8 - Curva de eficiência ideal para um determinado par de primers. Esta curva é 
desenhada colocando-se a concentração predeterminada por espectrofotometria dos 
cDNAs diluídos no eixo das abscissas e o Ct para amplificação de cada cDNA no eixo das 
ordenadas utilizando-se para tal reação um determinado par de primers. A reta média 
traçada a partir da média de Cts de cada diluição de cDNA deve apresentar seu R2 o mais 
próximo possível de 1,00, indicando 100% de eficiência de um determinado par de 
primers em amplificar o cDNA-alvo exponencialmente a cada ciclo. 
 
Portanto, para a detecção destas mutações é necessária a utilização da técnica de PCR 
em tempo real baseada no uso de sondas de hibridização, denominada FRET 
(“fluorescence resonance energy transfer” - energia de ressonância transferida por 
fluorescência). Nesta técnica são utilizadas duas sondas de DNA desenhadas que sofrem 
hibridização próximas, no produto da PCR, sendo que a extremidade 3´ da primeira 
sonda fique próxima à extremidade 5´ da sonda adjacente. A primeira sonda apresenta 
um fluoróforo ligado a sua extremidade 3´ e a segunda sonda apresenta um fluoróforo 
aceptor da fluorescência emitida pela primeira sonda em sua extremidade 5´. Se ambas 
as sondas sofrem hibridização, o produto-alvo da PCR, a fluorescência da extremidade 3´ 
é absorvida pelo aceptor localizado na extremidade 5´ da segunda sonda e, assim, o 
segundo fluoróforo é excitado e emite luz em outro comprimento de onda, o qual é 
detectado pelo aparelho. Se as duas sondas não hibridizam, devido a não existência de 
uma sequência de DNA complementar, não ocorre o FRET entre os dois fluoróforos e, 
consequentemente, não há emissão da última fluorescência10. 
 
Como a temperatura aumenta durante a curva de “melting”, a sonda doadora de 
fluorescência irá dissociar-se do amplicon, resultando em uma diminuição da 
fluorescência. Se houver qualquer mutação na região de hibridização do amplicon, a 
sonda doadora ligará de maneira mais fraca e se dissociará do amplicon em 
temperaturas mais baixas 11. 
 
 
Genotipagem e discriminação alélica 
 
Além da análise da curva de melting, a técnica de PCR multiplex também pode ser 
aplicada. Neste caso vários produtos gênicos diferentes são amplificados no mesmo tubo. 
Em tal ensaio são utilizados primers sintéticos marcados com fluoróforos com emissão 
em diferentes comprimentos de onda, permitindo a múltipla detecção dos polimorfismos. 
Entretanto, este tipo de ensaio apresenta maior dificuldade de realização, pois conforme 
os diferentes produtos se acumulam durante o processo, as diferentes reações competem 
pelos reagentes. Para minimizar este problema, devem ser utilizadas quantidades 
limitantes de primers devendo ser muito bem desenhados para evitar 
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complementaridade entre si. Além disso, a utilização de sondas é preferencial ao uso de 
primers marcados com fluorescência3. Este tipo de análise pode ser aplicada na 
genotipagem de indivíduos ou organismos experimentais permitindo, por exemplo, a 
discriminação alélica ou a detecção de mutações pontuais que predisponham os 
indivíduos a doenças genéticas particulares. 
 
Detecção de translocações cromossômicas 
 
Em relação às aplicações em oncologia, a PCR em tempo real permite a detecção e, em 
certos casos, a quantificação de translocações cromossômicas ou de seus transcritos de 
fusão gênica em uma amostra do paciente para uso na determinação de doença residual 
mínima ou para avaliar a possibilidade de progressão da doença. Pode ser citada, como 
exemplo, a detecção de alguns dos possíveis produtos de rearranjos encontrados na 
leucemia linfoblástica aguda, a avaliação do produto de fusão do gene AML-1/MTG8 
utilizado como marcador de doença residual mínima na leucemia mieloblástica aguda, a 
resposta de pacientes ao tratamento com interferon por medida do produto de fusão dos 
genes BCR-ABL, frequentemente encontrado na leucemia mieloide crônica, entre 
outros12.  
 
Farmacogenética 
 
O uso da PCR em tempo real no campo da farmacogenética tem sido ampliado 
atualmente no intuito de analisar a expressão gênica em resposta a determinados 
tratamentos medicamentosos. Tal análise permite uma melhor seleção do medicamento 
para um paciente e permite a determinação da cinética de ação de um medicamento 
através da avaliação da expressão do gene-alvo em resposta ao tratamento ou a 
resposta de transportadores ou enzimas do metabolismo que facilitem a distribuição ou a 
eliminação do fármaco. Pode, ainda, auxiliar no teste de novos medicamentos e na 
verificação de seu potencial mutagênico, por exemplo13. A resposta aos medicamentos 
varia muito entre os indivíduos, o que faz com que a escolha de um determinado fármaco 
seja muitas vezes difícil. Diversos fatores genéticos afetam o metabolismo e o transporte 
de medicamentos no organismo, sendo as principais causas da variação individual ao 
tratamento medicamentoso. A existência de polimorfismos nos genes que codificam para 
as enzimas que metabolizam medicamentos separa a população em geral em diferentes 
classes de indivíduos em função de suas capacidades metabólicas relacionadas a uma 
determinada enzima. Dessa maneira os métodos de genotipagem permitem determinar 
ou predizer o status metabólico do indivíduo e saber se ele apresentará o risco de 
ineficácia ou de toxicidade a um determinado medicamento que depende de uma 
determinada enzima para exercer sua atividade. A validação clínica de testes 
farmacogenéticos irá contribuir de maneira significativa para o rápido desenvolvimento 
da farmacogenética dentro da prática médica corrente, com a perspectiva de uma 
individualização do tratamento medicamentoso e melhora na resposta terapêutica. 
Diversos estudos farmacogenéticos têm sido realizados na área oncológica, permitindo 
um tratamento cada vez mais individualizado e eficiente 14,15. 
 
O uso do tempo real em microbiologia e doenças infecto-contagiosas 
 
A PCR em tempo real também permite a distinção de sequências específicas dentro de 
uma mistura complexa de DNA o que faz com que, na área de apoio ao diagnóstico, tal 
técnica seja utilizada na determinação específica da presença e quantidade de 
determinados vírus, bactérias ou fungos. Devido à relação entre a carga viral e a 
gravidade da doença, a PCR em tempo real, por ser um método quantitativo, é capaz de 
mensurar indiretamente a progressão da doença e a eficácia das terapias antivirais.  
 
O uso da PCR em tempo real na detecção e identificação de bactérias também é um 
campo em expansão. Atualmente, quando uma amostra chega ao laboratório clínico é 
necessário primeiro que a bactéria presente na amostra cresça em meio de cultura, 
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somente assim a mesma pode ser identificada de maneira presuntiva. Ainda, para 
determinar o espectro de sensibilidade aos antibióticos de cada cepa, a mesma deve 
crescer em uma placa contendo meio de cultura na presença de pequenos discos de 
papel impregnados de antibióticos, ou seja, a identificação associada ao antibiograma 
demora no mínimo três dias para ser concluída. A substituição deste processo pelo uso 
da PCR em tempo real, principalmente no sentido de viabilizar o rápido acesso ao 
espectro de sensibilidade da bactéria, facilitaria infinitamente a prescrição adequada de 
antibióticos. Um dos principais impactos sentidos seria a minimização da utilização em 
massa de antibióticos de amplo espectro de alta potência em casos desnecessários, 
reduzindo os custos associados. Além disso, permitiria a detecção precoce de cepas 
multirresistentes a antibióticos, evitando sua disseminação16.  
 
A PCR em tempo real tem sido utilizada na detecção de Mycobacterium tuberculosis, 
Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, e Neisseria gonorrhoeae. A análise de 
mutações tem permitido monitorar a resistência aos antibióticos de cepas de 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Helicobacter pylori, Enterococcus 
faecalis e Enterococcus faecium12. 
 
Um crescente volume de artigos publicados demonstra a utilidade da PCR em tempo real 
relacionada à área microbiológica. A elevada sensibilidade e especificidade, associada a 
um curto tempo para a liberação dos resultados e facilidade de realização da técnica, tem 
feito da PCR em tempo real uma metodologia atrativa na substituição da cultura 
convencional e dos ensaios baseados em antígenos (10). 
 
Entretanto existem limitações no uso da PCR em tempo real aplicada à microbiologia. Em 
contraposição aos métodos de cultura bacteriana tradicionais, esta técnica é baseada na 
amplificação do DNA bacteriano e, portanto, não diferencia entre patógenos vivos e 
mortos12. A associação de ambas as técnicas: crescimento tradicional da bactéria em 
meios de cultura, com posterior identificação e determinação do espectro de 
sensibilidade a antibióticos por PCR em tempo real poderia ser uma estratégia adotada 
para controlar este problema.  
 
As bactérias tradicionalmente identificadas por imunoensaios diretos, tais como 
estreptococos do grupo A, comuns em infecções de garganta e Clostridium difficile e 
Escherichia coli O157:H7 presente nas fezes, possuem disponíveis reagentes e kits 
específicos para sua detecção por tempo real, como, por exemplo, o Light-Cycler Strep-A 
para uso no LightCycler da Roche Diagnostics Corporation para detecção de 
estreptococos do grupo A e os kits IDI-StrepB assay para uso com o SmartCycler, da 
Infectio Diagnostics, Inc., Sainte-Foy, Quebec, Canada LightCycler StrepB pts1, Roche 
Diagnostics Corporation para detecção de estreptococos do grupo B10. 
 
As bactérias de crescimento lento e/ou difícil em cultura também se beneficiaram das 
técnicas de tempo real para sua identificação, como exemplos podem ser citadas: 
Anaplasma phagocytophila, Bartonella henselae, Bordetella pertussis, Borrelia 
burgdorferi, Ehrlichia spp., Legionella spp., Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila 
pneumonia, assim como bactérias para as quais ainda não existem métodos de 
identificação tais como a Tropheryma whipplei. A PCR em tempo real tem sido utilizada 
também na identificação de agentes causadores de pneumonia comunitária, tais como: 
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp. e Streptococcus 
pneumoniae, de agentes causadores da meningite: Neisseria meningitidis, Streptococcus 
pneumoniae e Haemophilus influenzae10.  
 
Por ser uma técnica que permite a obtenção de resultados rápidos, a PCR em tempo real 
tem sido utilizada atualmente na identificação de potenciais agentes de bioterrorismo, 
tais como Bacillus anthracis e Yersinia pestis. 
Outro campo de aplicação da PCR em tempo real dentro da microbiologia é a 
identificação de genes bacterianos envolvidos na resistência à terapêutica com 
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antibióticos em contraposição às técnicas de antibiograma em placa. Tal abordagem é 
essencial para a identificação de cepas de Staphylococcus aureus meticilina (oxacilina)-
resistentes (MRSA) ou Enterococcus spp. resistentes a vancomicina (VRE), as quais 
representam uma ameaça à saúde e altos custos associados. Dois fabricantes 
apresentam “kits” comercialmente disponíveis na detecção de VRE ou MRSA utilizando 
plataformas de tempo real: a Infectio Diagnostic, Inc., que recebeu aprovação de um 
“kit” para detecção direta de MRSA de “swabs” nasais utilizando o aparelho SmartCycler. 
A Roche Diagnostics Corporation possui o ensaio de detecção para VRE (Light Cycler 
vanA/vanB) e para MRSA (LightCycler mecA detection assay), ambos padronizados para 
uso no LightCycler10.  
 
Também foram desenvolvidos pares de primers que permitem a distinção pela PCR em 
tempo real de polimorfismos referentes aos loci narG, oxyR, and RD1 do complexo de 
Mycobacterium tuberculosis, permitindo a diferenciação entre Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium bovis e Mycobacterium bovis BCG, respectivamente10.  
 
A PCR em tempo real tem sido padronizada para a detecção e quantificação de patógenos 
virais em humanos. Dentre eles podemos destacar: vírus do herpes simples, vírus do 
varicella Zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, enterovírus, poliomavírus, 
parvovírus, vírus do sarcoma de Rous, parinfluenza, influenza, entre outros10,17. Na 
rotina assistencial de alguns laboratórios de referência seu emprego é limitado para 
determinação da carga viral, com poucas exceções, de um grupo reduzido de vírus com 
grande interesse econômico, para os quais estão disponíveis kits comerciais bem 
padronizados. Dentre eles podemos citar o HIV-1 e 2 e os vírus das hepatites. 
 
Os primeiros testes aplicados na detecção do HPV, vírus do papiloma humano, que possui 
diversos subtipos associados ao desenvolvimento do câncer de colo uterino, foram 
desenvolvidos baseados nas técnicas de biologia molecular com o uso de sondas de 
oligonucleotídeos marcadas com fósforo radioativo complementares às sequências dos 
subtipos oncogênicos. Estes testes não eram muito eficientes porque não conseguiam 
detectar vários subtipos de HPV ao mesmo tempo. O “kit” atual de detecção dos HPVs 
por captura híbrida detecta os subtipos através de dois grupos de sondas fluorescentes 
diferentes misturadas: as capazes de detectar os subtipos de alto risco e as capazes de 
detectar os de baixo risco, entretanto não é capaz de discernir qual é o subtipo específico 
que está alterado dentro destes grupos. Com o uso da PCR em tempo real se consegue 
determinar não somente o genótipo do vírus, mas também a carga viral a partir das 
curvas de cinética resultantes do ensaio18. A atual pandemia causada pelo vírus da 
influenza A (H1N1)v tornou necessária a procura por metodologias que permitissem a 
distinção entre os diferentes tipos de vírus da influenza. A maior parte dos laboratórios 
mundiais realizava somente a detecção do vírus influenza responsável pela gripe comum. 
Recentemente, pesquisadores desenvolveram ensaios que utilizam a técnica de PCR em 
tempo real para identificar facilmente os tipos e subtipos dos vírus da influenza A e B19. 
 
Algumas reações de PCR multiplex estão sendo realizadas com o intuito de permitirem a 
detecção simultânea de patógenos em casos de suspeita de coinfecção, comuns em 
alguns tipos de doença, como na Aids. Nestes casos são detectados simultaneamente, 
por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana-1 (HIV-1) e o Treponema pallidum, 
agente etiológico causador da sífilis20.  
 
Na detecção de adenovírus, testes cada vez mais otimizados e rápidos têm sido 
desenvolvidos. Um novo método conhecido como “Hyper-PCR” utiliza uma enzima Taq 
DNA polimerase de alta velocidade e um tubo com espessura fina que permite mudanças 
de temperatura decorrentes da termociclagem ainda mais rápidas em um aparelho 
especial. O tempo total na detecção de adenovírus por esta metodologia, excluindo o 
tempo referente a extração do material genético, é de 17 minutos, ou seja, bem inferior 
à PCR em tempo real convencional a qual, neste caso, teve como tempo de duração 62 
minutos (21).  
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Em relação à aplicação da PCR em tempo real na detecção de fungos, os principais 
ensaios padronizados tiveram como alvo diferentes espécies de Aspergillus. A razão para 
tal esforço é o fato de que a rápida detecção de Aspergillus spp. pode reduzir a extensa 
morbidade e mortalidade associadas à aspergilose invasiva. Alguns ensaios foram 
desenvolvidos para a detecção de outros fungos, tais como Candida spp. e Pneumocystis 
jiroveci. Na detecção de parasitas a PCR em tempo real tem sido aplicada principalmente 
na detecção do agente etiológico causador da malária, o Plasmodium falciparum. Alguns 
outros parasitas possuem ensaios padronizados, tais como: Babesia, Trypanosoma, 
Toxoplasma, Leishmania, Trichomonas, Cryptosporidium, Entamoeba e Giardia spp10.  
 
Na indústria alimentícia e na agricultura a PCR em tempo real tem sido utilizada na 
identificação de micróbios, parasitas ou organismos geneticamente modificados. Na área 
forense o uso desta técnica permite resultados de elevada sensibilidade, especificidade e 
velocidade, o que é de grande valia em maior parte das investigações criminais em que o 
tempo é crucial para a solução do caso e a quantidade de amostra normalmente é 
limitada22. 
 
Conclusão 
 
Nos últimos anos a reação em cadeia de polimerase por tempo real emergiu como uma 
técnica amplamente utilizada na investigação biológica devido à capacidade de 
amplificação e detecção simultâneas de quantidades muito pequenas de sequências 
específicas de ácidos nucleicos. Como uma ferramenta de pesquisa é extremamente útil 
na determinação da expressão gênica resultante da ação de diversos fatores. No 
diagnóstico clínico-molecular a PCR em tempo real pode ser utilizada para avaliação da 
carga viral ou bacteriana, determinação da resistência a antibióticos e até mesmo para o 
prognóstico de tumores malignos. 
 
Devido à realização das etapas de amplificação dos ácidos nucleicos e detecção do 
produto amplificado no interior de um único tubo durante a PCR em tempo real traz 
inúmeras vantagens na utilização desta técnica como ferramenta na pesquisa e 
diagnóstico. Dentre elas podemos citar: redução do risco de contaminação cruzada, curto 
tempo necessário para a realização da técnica, permite rápidos resultados, além de 
apresentar execução simples associada à excelente sensibilidade e especificidade. 
Cumpre ser observado que atualmente a utilização das tecnologias de amplificações por 
tempo real ainda permanecem com uso limitada devido aos elevados custos relacionados 
aos reagentes e, principalmente, aos sistemas de detecção empregados. Entretanto, tal 
viés possui a tendência de resolução em curto prazo com a ampliação e importância das 
aplicações multidisciplinares do uso rotineiro da PCR e RT-PCR em tempo real, como 
citado neste artigo.  
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 6. CONCLUSÕES 

 

1. Os ensaios de seleção foram eficientes  na obtenção de peptídeos cíclicos 

específicos ligantes de HER2. 

2. As células SKBR3 apresentam alta expressão de HER2, seguidas pelas 

células MCF7, enquanto a linhagem MCF10A, não tumoral, possui 

comparativamente menor expressão de HER2. 

3. Dentre os peptídeos selecionados, Hercid e Tavelorb apresentaram 

especificidade de ligação pelo HER2 e foram capazes de deslocar a ligação do 

trastuzumab com tal receptor. 

4. Comparativamente ao efeito do anticorpo monoclonal trastuzumab os 

peptídeos Hercid e Tavelorb quando incubados isoladamente e principalmente em 

associação, promoveram significativa redução da viabilidade celular. Ainda, os 

resultados demonstraram que a apoptose foi o principal mecanismo responsável 

pelo efeito observado por ação dos peptídeos. Além disto, tais peptídeos 

promoveram maior inibição da migração de células tumorais de mama, quando 

comparados ao trastuzumab. 

5. Hercid e Tavelorb, assim como  o anticorpo trastuzumab induzem 

endocitose e co-localizam com vesículas acídicas em células SKBR3. 

6. Existe interação entre cadeias de heparam sulfato e o anticorpo monoclonal 

trastuzumab e os peptídeos selecionados, observado em células SKBR3. 

7. Os peptídeos, Hercid e Tavelorb apresentam algumas vantagens em 

relação aos tratamentos utilizando anticorpos monoclonais, como, por exemplo, a 

facilidade de penetração tecidual e o menor custo para fabricação. Por estas razões 

apresentam potencial aplicabilidade no tratamento do câncer de mama com 

superexpressão de HER2. 

8. Na presença de trastuzumab, ocorre aumento da síntese de heparam 

sulfato que associado à diminuição da expressão do proteoglicano sindecam-1 pode 

sugerir que mais cadeias de heparam sulfato estariam ligadas ao mesmo esqueleto 
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protéico do sindecam-1 ou de outro proteoglicano de heparam sulfato como glipicam 

ou perlecam. Estes proteoglicanos com alto número de cadeias de heparam sulfato 

poderiam ser responsáveis pela sensibilidade das células MCF-7 ao trastuzumab.  

9. Houve alteração do perfil de glicosaminoglicanos sulfatados quando 

analisamos comparativamente células MCF7 transfectadas com o cDNA da 

heparanase-1 com células MCF7 não transfectadas. Foi observado que a 

superexpressão da heparanase-1 em células MCF-7 transfectadas foi capaz de 

promover a transformação do condroitim sulfato (CS) em dermatam sulfato (DS). Tal 

efeito foi mediado pela enzima DS glucuronosil-C5-epimerase, enzima chave para a 

conversão do ácido β−D-glucurônico em ácido α–L-idurônico. 

10. A transfecção das células MCF7 com o cDNA da heparanase-1 induziu 

resistência de células MCF7 ao efeito de trastuzumab e  promoveu  diminuição da 

expressão do RNAm do receptor HER2 nas células transfectadas, quando 

comparadas às células MCF7 não transfectadas.  

11. A resistência ao trastuzumab observada por células MCF7 transfectadas 

com o cDNA de heparanase-1 sugere que o heparam sulfato secretado para o meio 

possa sequestrar o anticorpo trastuzumab, impedindo sua interação com o receptor 

HER2, localizado na superfície celular, inibindo o efeito antitumoral in vitro.  

12. A transfecção de células MCF7 com o cDNA da heparanase-1 foi capaz 

de promover aumento da expressão do RNAm de ambas isoformas de heparanase 

nas células transfectadas (HPA1 e HPA2). Entretanto, o tratamento com 

trastuzumab reduziu a expressão do RNAm de heparanase-2, bem como inibiu 

parcialmente a atividade da heparanase-1. Estes resultados sugerem que existe 

uma possível via de sinalização entre atividade/expressão de heparanase, efeito do 

anticorpo trastuzumab e síntese/secreção de heparam sulfato. 

13. Os resultados demonstraram que quanto maior a relação heparanase-

1/HER2, maior a resistência das células tumorais ao tratamento com trastuzumab, 

sugerindo que a superexpressão do receptor HER2 possa não ser o único indicativo 

da eficiência da terapia com o anticorpo monoclonal trastuzumab. O aumento na 
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relação entre HPA1/HER2, portanto, poderia ser utilizada para predizer a resposta 

das células tumorais de mama ao tratamento com trastuzumab. 

14. Os resultados obtidos demonstram claramente associações entre HER2, 

heparanase-1, heparanase-2, sindecam-1, heparam sulfato e a síntese de 

glicosaminoglicanos sulfatados mediada por  trastuzumab. 
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CEP 0645/10      

IImo(a). Sr(a).  
Pesquisador(a) ELOAH RABELLO SUAREZ 
Co-Investigadores: Maria Aparecida da Silva Pinhal (orientadora) 
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Patrocinador: FAPESP.    

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL

    

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Seleção de peptídeos potencialmente úteis no tratamento do câncer de 

mama”.  

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Experimental, categoria A. 

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Não se aplica. 

OBJETIVOS: Selecionar peptídeos ligantes do receptor HER2 com atividade antitumoral em células de câncer de 

mama. Testar in vitro a atividade antitumoral destes peptídeos em ensaios de viabilidade, proliferação e migração 

celular. Verificar o mecanismo indutor de morte e vias de sinalização relacionadas. Verificar a especificidade dos 

peptídeos por HER2 utilizando ensaios de microscopia confocal.. 

RESUMO: Será utilizada a biblioteca de bacteriófagos recombinantes em ensaio de seleção de peptídeos ligantes de 

HER2. Será realizada análise da expressão de HER2 por PCR em tempo real nas linhagens celulares de mama 

estabelecidas. Através de microscopia confocal será verificada a co-localização do receptor HER2 e dos fagos 

selecionados e verificar a afinidade em relação ao trastuzumab. Serão sintetizados peptídeos presentes nos fagos 

específicos ligantes de HER2. Será realizado ensaio de viabilidade celular na presença dos fagos e dos peptídeos 

sintéticos anti-HER2 por utilização do corante MTT. Serão realizados ensaios de proliferação celular, marcação com 

anexina V, análise da fragmentação do DNA e de migração celular.. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: ErbB2 ( também designada HER2 ou Neu) encontra-se expresso em quantidades 

aumentadas em vários tipos de tumores, apresentando-se superexpresso em 25-30% dos casos de câncer de mama 

e tal detecção está diretamente relacionada com um prognóstico ruim para tais pacientes. Todos os dados mostram 

que a oncoproteína ErbB2 é um alvo importante para o desenvolvimento de terapias antitumorais. A vantagem de 

uma terapia baseada em peptídeos inibidores de tumores é o fato de possibilitar uma nova abordagem para a terapia 

antitumoral. A vantagem da utilização de peptídeos específicos para a inbição de ErbB2 em relação ao tratamento já 

utilizado com anticorpo monoclonal humanizado anti-ErbB2 é a provável via de administração oral ao invés de 

endovenosa, atualmente utilizada como terapia coadjuvante, além da menor toxicidade desse tipo de tratamento e 

custo mais acessível.. 
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MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos do estudo, apresentando domínio da metodologia 

empregada. 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: FAPESP - R$ 17244,29. 

CRONOGRAMA: 6 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Doutorado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 9/5/2011 e 8/5/2012.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU 

o projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 

possível auditoria dos órgãos competentes.    

Atenciosamente,  

      

 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo     0645/10  


