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ARAP, M.A. Estudo da proteína de choque térmico GRP78 para o 
desenvolvimento de um sistema de receptor-ligante para o câncer 
de próstata. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo. 

 

Introdução: Apesar dos avanços nas técnicas de diagnóstico e 

tratamento, o câncer de próstata avançado ainda é uma condição letal. 

Terapêuticas mais eficazes são necessárias para reduzir as taxas de morbi-

mortalidade associadas à doença. A Proteína-78 regulada pela glicose 

(GRP78), uma proteína de choque térmico envolvida na apresentação de 

antígenos, foi recentemente descrita como sendo um possível marcador 

molecular para o câncer de próstata. Ainda mais, a resposta imune a essa 

proteína mostrou correlação com o desenvolvimento de doença hormônio-

independente e com pior sobrevida para a doença.  

Objetivos: Neste estudo, avaliou-se a hipótese de que a GRP78 

poderia ser usada como marcador molecular em câncer de próstata no 

desenvolvimento de um sistema de receptor-ligante, através do uso da 

tecnologia de apresentação de fagos.  

Casuística e métodos: Inicialmente, foram clonados dois peptídeos 

que apresentam afinidade à proteína regulada pela GRP78 (os peptídeos 

WIFPWIQL e WDLAWMFRLPVG) no vetor fUSE5, criando-se fagos com 

capacidade teórica de ligação à mesma proteína. Posteriormente foi testada 

a capacidade de ligação desses fagos à GRP78 na membrana de células 



 

 

prostáticas malignas em solução, em xeno-tumores in vivo e em metástases 

ósseas de câncer de próstata humano. 

Resultados: Demonstrou-se que ambos os fagos se ligam 

especificamente à GRP78 in vitro, em comparação à proteínas com seqüência 

semelhante (proteínas de choque térmico 70 e 90) e não semelhante 

(albumina sérica bovina). Em seguida, mostrou-se que esses fagos se ligam 

com afinidade pelo menos 30 vezes maior à células de câncer de próstata 

que o fago controle, e que os fagos são internalizados por essas células. 

Posteriormente, mostrou-se que os fagos rastrearam xeno-tumores 

prostáticos quando injetados in vivo num modelo animal de câncer de 

próstata. Finalmente, mostrou-se que os fagos ligam-se especificamente à 

GRP78 expressa em metástases ósseas de adenocarcinoma prostático 

humano.  

Conclusões: Os fagos criados apresentam capacidade de ligação 

específica à GRP78 in vitro, em células em suspensão e in vivo. A estratégia 

e o sistema de receptor-ligante definidos no presente estudo podem ter 

implicacões relevantes no desenvolvimento de terapias dirigidas para o 

tratamento do câncer de próstata. 
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ARAP, M.A. Use of the heat-shock protein GRP78 for the 
development of a receptor-ligand system in prostate cancer. São 
Paulo, 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo. 

 

Introduction: Despite the advances in diagnosis and treatment, 

advanced prostate cancer remains a lethal condition. Improved methods of 

therapy are needed to reduce the morbidity and mortality rates associated 

with this disease. The Glucose-regulated protein-78 (GRP78), a stress-

responsive heat-shock protein involved in antigen presentation, was recently 

described as a possible molecular marker for prostate cancer. Moreover, 

immune response against this protein was shown to have correlation with 

the development of androgen-independent prostate cancer and shorter 

overall survival.  

Objectives: We hipothesized that GRP78 could be used as a 

molecular marker for prostate cancer in the development of a receptor-ligand 

system, by using phage display technology.  

Patients and methods: We initially cloned two GRP78-targeting 

peptides (WIFPWIQL and WDLAWMFRLPVG) into a fUSE5-based phage. We 

then tested binding capacity of the phage to GRP78 in vitro, to GRP78 

expressed in intact prostate cancer cell membranes, to a prostate cancer 

xenograft and to human bone metastases. 

Results: We showed that both phage created bound specifically to 

GRP78 in vitro, in comparison to related (Heat-shock proteins 70 and 90) and 



 

 

unrelated control proteins (bovine serum albumin). Next, we showed that 

these phage bound at least 30 times more to prostate cancer cells than the 

control phage, and were also internalized into these cells. Both GRP78-

binding phage showed a strong homing in vivo to a human prostate cancer 

xenograft in a mouse model. Finally, we showed that both phage bound 

specifically to GRP78 expressed in human prostate cancer bone metastases.  

Conclusions: Both phage are capable of binding specifically to 

GRP78 in vitro, in the context of intact prostate cancer cells and in vivo. The 

strategy and the ligand-receptor system we have defined in this study may 

have relevant implications in the development of targeted therapies for the 

treatment of prostate cancer. 
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1. Introdução 
 

O câncer de próstata é o quarto tipo mais comum de câncer 

diagnosticado em homens no mundo (REITER; DEKERNION, 2002), com taxa 

de incidência e mortalidade que variam significativamente de acordo com a 

região e a população estudada (GLOVER et al., 1998; MUIR et al., 1991; 

POST et al., 1998; REITER; DEKERNION, 2002; SANDBLOM et al., 2000). 

Desde o fim dos anos 80 e início dos anos 90, após a introdução do PSA 

(prostate specific antigen) para o rastreamento do câncer de próstata, houve 

um aumento na incidência geral da patologia (REITER; DEKERNION, 2002) e 

uma redução na idade média dos pacientes diagnosticados com a neoplasia. 

Avanços relacionados à biologia molecular, a identificação de fatores de 

risco, como história familiar e nível androgênico, e estudos relacionados a 

possíveis fatores preventivos, como dieta rica em licopenos, quimioprevenção 

com bloqueadores da 5∝-redutase (COLTMAN et al, 1999) e utilização de 

retinóides (SLAWIN et al, 1993) permitiram um maior conhecimento da 

biologia e do comportamento fisiopatológico do câncer de próstata (REITER; 

DEKERNION, 2002).  

Apesar da expansão dos conhecimentos epidemiológicos e 

biomoleculares sobre o câncer de próstata, ainda não sabemos predizer 

quais pacientes irão desenvolver patologia clinicamente significativa e quais 

permanecerão com tumor confinado ao órgão. Dessa forma, o tratamento da 
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doença deve ser muitas vezes individualizado, tendo-se como base a 

expectativa e a qualidade de vida do paciente.  

O câncer de próstata é patologia curável com cirurgia (HAN; 

PARTIN, 2002; JANI; HELLMAN, 2003; LEPOR, 2003), radioterapia (DATTOLI 

et al., 2003; JANI; HELLMAN, 2003) e outros métodos e combinações de 

métodos. Entretanto, esses tratamentos são efetivos para doença localizada 

e as eventuais recorrências tardias surgerem sub-estadiamento ou que o 

câncer de próstata pode metastatizar ainda em fases iniciais. Fica clara a 

necessidade de novas modalidades terapêuticas para o eventual controle da 

patologia em pacientes com doença extra-prostática já na ocasião do 

diagnóstico ou naqueles com tumor recorrente, uma vez que nesses casos a 

cura fica reduzida à grande minoria dos casos. 

Com essa necessidade em mente, tivemos como finalidade no 

presente estudo desenvolver um sistema de receptor-ligante que possa 

permitir o rastreamento dirigido do câncer de próstata. A resposta imune 

contra a proteína-78 regulada pela glicose (Glucose regulated protein-78 – 

GRP78) em pacientes com câncer de próstata avançado foi recentemente 

descrita (MINTZ et al., 2003) e mostrou correlação com o desenvolvimento 

de doença hormônio-independente e sobrevida reduzida relacionada ao 

tumor, sendo, por isso, o receptor molecular escolhido para esse estudo. 
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1.1  Câncer de próstata  
 

1.1.1  Epidemiologia  

 

O câncer de próstata é a neoplasia mais comumente diagnosticada, 

e a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer em homens nos 

Estados Unidos da América (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2003). Segundo 

as estimativas referentes ao ano de 2003, aproximadamente 220.900 novos 

casos de câncer de próstata serão diagnosticados naquele país (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2003), com cerca de 28.900 mortes relacionadas à 

doença no mesmo período.  

Mundialmente, o câncer de próstata é a quarta neoplasia maligna 

mais comum em homens (REITER; DEKERNION, 2002), apresentando 

grandes variações de incidência e mortalidade de acordo com o país 

estudado (REITER; DEKERNION, 2002). Classicamente, países nórdicos 

apresentam altas taxas de incidência e mortalidade (BRASSO; IVERSON, 

1999; POST et al., 1999), enquanto que países asiáticos como o Japão e a 

China tem uma das mais baixas taxas de incidência e mortalidade no mundo 

(MUIR et al., 1991; SHIMIZU et al., 1991).  

Dados brasileiros mostram que, entre 1979 e 2000, a taxa de 

mortalidade por câncer de próstata aumentou de 3,73/100.000 para 

8,98/100.000, o que equivale a uma variação percentual relativa de +141%, 

revelando o papel do PSA na epidemiologia da doença (INCA, 2003). Para o 
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ano de 2003, estima-se que o número de casos novos e de óbitos sejam, 

respectivamente, 35.240 e 8.230. Dessa forma, o câncer de próstata 

manterá a segunda maior taxa, tanto de mortalidade quanto de incidência, 

entre as neoplasias malignas em homens, superado apenas pelos tumores 

malignos de pele não melanoma e pelo câncer de pulmão (INCA, 2003). 

 

1.1.2 Fatores de risco 

 

Apesar das causas específicas da iniciação e progressão do câncer 

de próstata serem desconhecidas, evidências apontam para fatores genéticos 

e ambientais na evolução da doença. Até o momento, o fator de risco mais 

importante na patologia é a presença de andrógenos. Vários estudos 

tentaram determinar a relação exata entre os níveis de andrógenos e o risco 

de desenvolvimento da doença. Apesar da dificuldade de interpretação 

desses estudos, devida à fatores como variação circadiana do nível 

androgênico e dificuldade de se determinar a real exposição da próstata aos 

hormônios, estudos bem conduzidos determinaram resultados conflitantes. 

Alguns autores observaram relação entre risco de desenvolvimento de câncer 

de próstata e níveis aumentados de testosterona (GANN et al., 1996), 

enquanto outros não verificaram relação aparente em estudos prospectivos 

(BARRETT-CONNOR et al., 1990; GUESS et al., 1997). 
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A distribuição familiar do câncer de próstata foi demonstrada em 

estudos de caso-controle, sugerindo que a genética pode ter papel 

importante em alguns casos (CARTER et al., 1992; STEINBERG et al., 1990). 

Homens com um parente de primeiro grau com câncer de próstata tem um 

risco duas vezes maior de desenvolver a doença que homens da mesma 

faixa etária, enquanto que no caso de dois ou três parentes de primeiro grau 

portadores da doença, o risco é respectivamente cinco e 11 vezes maior 

(REITER; DEKERNION, 2002).  

Acredita-se que fatores ambientais também tem papel significativo 

no risco de desenvolvimento do câncer de próstata. A maior evidência disso 

vem de estudos de migração, que mostraram aumento na incidência da 

patologia na primeira geração de imigrantes do Japão e da China (MUIR et 

al., 1991; SHIMIZU et al., 1991). Entre os fatores até o momento estudados, 

a dieta rica em gorduras apresentou a maior correlação com a evolução da 

neoplasia (CLINTON et al., 1988; GIOVANNUCCI et al., 1993). Vários outros 

fatores como por exemplo atividade sexual (EWINGS; BOWIE, 1996), 

tabagismo (ADAMI et al., 1996), alcoolismo (POLLACK et al., 1984) e 

vasectomia (STANFORD et al., 1999) foram estudados, mas nenhum deles 

apresentou relação consistente com risco de desenvolvimento da doença. 
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1.1.3 Patologia 

 

1.1.3.1  Tipos Histológicos 

O adenocarcinoma é o tipo histológico mais freqüente de câncer de 

próstata, sendo diagnosticado em mais de 90% dos casos. Outros tipos 

celulares são incomuns, como os carcinomas de células transicionais, que 

representam 1 a 4% dos tumores prostáticos (SAWCZUK et al., 1985); os 

sarcomas, que representam 0,1 a 0,2%; e os linfomas e leucemias, estes 

ainda mais raros (EPSTEIN, 2002).  

 

1.1.3.2  Classificação e Estadiamento 

A classificação de Gleason (GLEASON; MELLINGER, 1974) é a mais 

aceita e utilizada atualmente, sendo baseada no padrão glandular do tumor, 

verificado em pequena magnificação. Ambos os padrões primário (mais 

comum) e secundário (segundo mais comum) são identificados e para eles é 

determinada graduação que varia de 1 (um) a 5 (cinco), sendo um o mais 

diferenciado e cinco o mais indiferenciado. Como os dois padrões são 

importantes para a determinação do prognóstico, deu-se origem à soma dos 

graus de Gleason, denominada escore de Gleason, que portanto varia de 

dois a 10. 

Os objetivos principais no estadiamento do câncer de próstata são 

predizer o prognóstico e facilitar a escolha da terapia, esta baseada 
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principalmente na extensão da doença. O Sistema TNM (do inglês, Tumor-

Nodes-Metastasis), adotado pela AMERICAN JOINT COMMITTEE FOR 

CANCER STAGING (AJCC) em 1975 para o câncer de próstata, foi 

posteriormente modificado em 1992 e em 1997 pela União Internacional 

Contra o Câncer (UICC) e é o mais amplamente utilizado para o 

estadiamento da patologia na atualidade (CARTER; PARTIN, 2002) (Quadro 

1).  

Este sistema baseia-se na extensão do tumor primário, na presença 

de comprometimento linfonodal e na existência ou não de metástases em 

órgãos à distância. No presente estudo, utilizamos espécimes teciduais 

derivadas de metástases ósseas de pacientes com neoplasia estádio M1b, 

confirmadas patologicamente. A cura para pacientes com este estadiamento 

é muito rara, eles frequentemente apresentam doença hormônio-

independente que geralmente responde mal à terapia e portanto são os 

pacientes que mais se beneficiariam com novas terapias dirigidas.  
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Quadro 1.  Classificação TNM para o câncer de próstata 

(AJCC, 2002). 

 
 

 

 

Tumor Primário (T) 

 
• TX: Informação sobre tumor primário não disponível 
• T0: Sem evidência de tumor primário 
• T1: Tumor impalpável e não evidente por métodos de imagem 

 T1a: Tumor encontrado em tecido removido por RTU; 5% ou menos do tecido 
ressecado é maligno com grau histológico ≤ 7 

 T1b: Tumor encontrado em tecido removido por RTU; > 5% do tecido ressecado é 
maligno com grau histológico > 7 

 T1c: Tumor detectado por biópsia prostática devido à elevação n PSA 
• T2: Tumor palpável confinado à próstata 

 T2a: Tumor envolve apenas um lobo  
 T2b: Tumor envolve mais que um lobo 

• T3: Tumor palpável além da próstata  
 T3a: Extensão extra-capsular unilateral  
 T3b: Extensão extra-capsular bilateral 
 T3c: Tumor invade vesículas seminais 

• T4: Tumor é fixo e invade orgãos adjacentes (que não as vesículas seminais)  
 T4a: Tumor invade colo vesical, esfíncter externo e/ou reto 
 T4b: Tumor invade musculatura elevadora do ânus ou é fixo à parede pélvica  

 

Lifonodos regionais (N)  

• NX: Informação sobre lifonodos regionais não disponível  
• N0: Ausência de metástases para lifonodos regionais  
• N1: Metástases para um lifonodo regional único, com 2 cm ou menos de diâmetro 
• N2: Metástases para um único lifonodo, com diâmetro entre 2 cm e 5 cm; ou para lifonodos  

..múltiplos, nenhum destes com mais de 5 cm de diâmetro 
• N3: Metástases para lifonodos com mais de 5 cm de diâmetro 
 

 Metástases à distância (M)  

• MX: Informação sobre metástases à distância não disponível 
• M0: Ausência de metástases à distância 
• M1: Metástases à distância 

• M1a: envolvimento de linfonodos não regionais 
• M1b: envolvimento de osso  
• M1c: envolvimento de outros sítios à distância 
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1.1.4 Tratamento do câncer de próstata avançado 

 

O tratamento do câncer de próstata avançado (considerado como 

tumores T3N0M0, T4N0M0, N1 qualquer T e M1 qualquer T, de acordo com 

a classificação TNM) depende da idade do paciente, presença de 

comorbidades, sintomatologia e local de comprometimento extra-prostático. 

Os sintomas mais comuns em pacientes com câncer de próstata avançado 

decorrem do trato urinário ou de metástases ósseas. A paliação dos sintomas 

urinários (usualmente obstrução infra-vesical, dor e sangramento) pode ser 

conseguida com a ressecção trans-uretral, radioterapia externa, 

braquiterapia, hormonioterapia e até com a prostatectomia radical 

(PAULSON, 1987). Os resultados da prostatectomia radical para esse grupo 

de pacientes são muito inferiores quando comparados aos obtidos em 

pacientes com doeça localizada. A braquiterapia é tecnicamente muito difícil 

em tumores grandes e a hormonioterapia é geralmente indicada para 

pacientes com estádios mais avançados. Entretanto, o bloqueio hormonal e a 

radioterapia externa apresentam os melhores resultados para o controle da 

doença pélvica extra-prostática na maioria dos pacientes (BABAIAN et al., 

1990; DEL REGATO et al., 1993, SAMANT et al., 2003). Entretanto, a cura é 

um evento raro em pacientes com tumores avançados, mesmo após resposta 

inicial significativa. Os efeitos colaterais mais comumente envolvidos com o 

controle local da doença são impotência, incontinência, enterite e cistite 

actínicas, sendo os últimos mais comuns no caso de radioterapia (LIM et al., 
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1995; SCHELLHAMMER et al., 1986; WITJES et al., 1997; YAO; LU-YAO, 

1999). 

Para a paliação dos sintomas ósseos (usualmente dor e em casos 

mais graves fraturas patológicas), o bloqueio hormonal cirúrgico ou químico 

e a radioterapia são as melhores opções de tratamento. No entanto, a cura 

nesses casos á ainda mais rara e a freqüência de efeitos colaterais como 

ginecomastia, osteoporose e impotência (DANIELL, 1997; FOWLER et al., 

2002) prejudicam a qualidade de vida e muitas vezes determinam a 

interrupção do tratamento. Portanto, fica clara a necessidade de 

aperfeiçoamento das modalidades atuais de tratamento e a criação de novas 

técnicas objetivando a cura de pacientes com câncer de próstata avançado. 

 

1.2 Tecnologia de apresentação de bacteriófagos 
 

Bacteriófagos (ou simplesmente fagos) pertencem a um grupo de 

vírus bacterianos com fita única de DNA envolta dentro de um longo 

capsídeo protéico cilíndrico (MARVIN, 1998; MARVIN et al., 1994) formado 

basicamente pela proteína codificada pelo gene VIII (pVIII) (Fig. 1). Os 

fagos da classe Fd (específicos para Escherichia coli com plasmídeo F) 

utilizados nesse estudo medem 6,5 nm de diâmetro e 930 nm de 

comprimento e não promovem a morte da bactéria hospedeira (WEBSTER, 

2001).  
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Figura 1.   Esquema da estrutura do bacteriófago. Bacteriófagos (ou 

simplesmente fagos) pertencem a um grupo de vírus bacterianos 

com fita única de DNA envolta dentro de um longo capsídeo 

protéico cilíndrico. A proteína pVIII é a principal formadora do 

capsídeo protéico e a proteína pIII é a que utilizamos para a 

apresentação dos peptídeos no presente estudo. pVI, pVII e 

pXIX representam outras proteínas formadoras da partícula viral 
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De um lado da partícula viral existem cinco moléculas codificadas 

pelos genes VII (pVII) e XIX (pXIX) e na outra extremidade os fagos contém 

cinco moléculas protéicas codificadas por cada um dos genes III (pIII) e VI 

(pVI) (WEBSTER, 2001). A proteína pIII é a utilizada para a apresentação de 

peptídeos, que são a base das propriedades de ligação específica e 

rastreamento características dos fagos. O DNA correspondente aos peptídeos 

é inserido entre os sítios de restrição (SfiI) do vetor fUSE5 indicados a seguir, 

após a remoção dos 14 pares de bases localizados entre os referidos sítios: 

5’ – TCG GCC GAC G^TG GCC TGG CCT CTG^GGG CCG AAA – 3’ 

    ↑        ↑ 

                      SfiI       SfiI 

A tecnologia de apresentação de fagos foi descrita em 1985 

(SMITH, 1985), e inicialmente desenvolvida para o mapeamento de sítios de 

ligação de anticorpos através do estudo da interação de bibliotecas de fagos 

(que expressam peptídeos randomizados) com imunoglobulinas imobilizadas. 

Essa tecnologia tornou-se uma potente ferramenta para o estudo de 

interações protéicas in vitro, em células em cultura e até in vivo (Fig. 2). É 

comumente utilizada para a seleção de peptídeos, anticorpos e proteínas 

recombinantes capazes de ligação específica (KOIVUNEN et al., 1999a; 

PASQUALINI; ARAP, 2002; SCOTT; SMITH, 1990). Uma de suas grandes 

vantagens é a capacidade de detectar a disponibilidade de receptores em 

células em cultura e tecidos não só baseando-se em sua expressão, mas 

como também na acessibilidade a um probe circulante.  
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Figura 2.   Utilização da tecnologia de apresentação de fagos. A 

tecnologia de apresentação de fagos permitiu a identificação de 

pares receptores/ligantes desde ensaios in vitro a testes com 

células em cultura e in vivo. Interações protéicas identificadas in 

vitro podem ser testadas e validadas in vivo, mostrando a 

versatilidade do método. 
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Bibliotecas com enorme variedade de permutações (até 109 

polipeptídeos) podem ser expressas na superfície das partículas do fago, 

permitindo o estudo de interações específicas entre esses peptídeos e seus 

receptores em cultura de células e tecidos in vitro. Desde sua criação, a 

tecnologia de apresentação de fagos permitiu a identificação in vitro de 

vários pares de receptores-ligantes, tanto para doenças malignas quanto 

benignas (ARAP et al., 2002b; ARDELT et al., 2003; KOIVUNEN et al., 1999a; 

KOLONIN et al., 2002). A utilização in vivo dessa tecnologia (Fig. 3) foi 

inicialmente descrita em 1996 (PASQUALINI; RUOSLAHTI, 1996), quando 

peptídeos com afinidade seletiva pelo endotélio do rim e do cérebro foram 

identificados em animais de experimentação. Este estudo deu o primeiro 

passo na seleção e identificação de marcadores endoteliais, e desde então a 

identificação de pares receptores/ligantes foi descrita para vários tecidos 

murinos, como rim, pulmões, pele, pâncreas, intestinos, útero, adrenal, 

retina e músculos. A seleção in vivo consiste inicialmente na injeção 

endovenosa da biblioteca de fagos (ou do fago previamente selecionado e 

amplificado) no animal de experimentação (usualmente o camundongo) 

devidamente anestesiado (KOLONIN et al., 2001). Os fagos devem 

permanecer circulando por tempo pré-determinado e o camundongo é então 

perfundido através de catéter inserido no ventrículo esquerdo. Deve ser 

realizada secção completa da veia cava inferior, para permitir a drenagem do 

líquido de perfusão.  
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Figura 3.   Esquema da utilização de fagos in vivo. O rastreamento in 

vivo consiste inicialmente na injeção endovenosa dos fagos no 

animal de experimentação devidamente anestesiado. Os fagos 

devem permanecer circulando por período pré-determinado e o 

animal é então perfundido através de catéter inserido no 

ventrículo esquerdo. Deve ser realizada secção completa da veia 

cava inferior, para permitir a drenagem do líquido de perfusão. 

Após a perfusão, os órgãos de interesse são recuperados e 

processados para futuros ensaios. 
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Quando planeja-se a coloração imunohistoquímica dos órgãos, 

como no caso do presente estudo, a perfusão é realizada com soluções 

fixadoras como paraformaldeido a 4% ou formol a 10%. Após a perfusão, os 

órgãos de interesse são recuperados e fixados por 24h em solução de 

paraformaldeido ou formol, de acordo com a solução utilizada para perfusão. 

A seletividade dos clones a serem testados a um órgão ou tecido específico é 

normalmente validada pela comparação individual da sua capacidade de 

ligação a outros órgãos e também a um fago controle que não contém 

peptídeo (PASQUALINI; ARAP, 2002). O processo de seleção in vivo traz 

consigo desafios devido à grande quantidade de variáveis que nele estão 

envolvidas. Apesar dessas dificuldades, o método apresenta importantes 

vantagens: primeiro, os peptídeos expressos no fago são identificados e 

testados através de avaliação funcional, que deve ser específica e ultrapassar 

os mecanismos naturais de degradação de moléculas e peptídeos não 

autólogos. Segundo, peptídeos que reconhecem proteínas de superfície 

plasmáticas e/ou inespecíficas são depletados do conjunto total de 

peptídeos. Finalmente, a seleção in vivo de peptídeos mostrou ser capaz de 

identificar receptores endoteliais expressos seletivamente em tumores 

(PASQUALINI et al., 2002). Esses receptores podem servir como marcadores 

tumorais moleculares, alvos para terapias dirigidas e até para o mapeamento 

da vasculatura normal e tumoral. Um dos principais marcadores moleculares 

em oncologia descobertos através da tecnologia de apresentação de fagos 
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(MINTZ et al., 2003) foi a proteína-78 regulada pela glicose (glucose-

regulated protein-78 – GRP78), descrita a seguir. 

1.3 As proteínas reguladas pela glicose (Glucose-
regulated proteins – GRP) 

 

A resposta ao estresse celular é um mecanismo evolutivamente 

conservado, que permite às células responder à condições metabólicas e 

ambientais adversas. Essa resposta é representada, em nível molecular, pela 

indução da síntese de diferentes tipos de proteínas com função de proteção 

celular. O stress oxidativo, a exposição celular a metais pesados e situações 

patológicas como isquemia e reperfusão, inflamação e lesão tecidual estão 

associadas à expressão de proteínas de choque térmico (JOLLY; MORIMOTO, 

2000). Chaperonas moleculares interagem com diversos substratos protéicos 

para auxiliar na adequada conformação tridimensional de proteínas recém-

formadas. Elas exercem papel importante durante o stress celular prevenindo 

a formação de proteínas com conformação tridimensional incorreta (JOLLY; 

MORIMOTO, 2000; LEWIN, 2000). Consequentemente, as proteínas de 

choque térmico auxiliam na recuperação celular após o stress reparando 

proteínas mal-formadas ou então promovendo sua degradação (JOLLY; 

MORIMOTO, 2000). Normalmente localizadas no retículo endoplasmático das 

células (LEE, 2001), as proteínas chaperonas podem também se localizar nos 

outros compartimentos celulares nos quais as proteínas adquirem a 

conformação final, como núcleo, mitocôndria e membrana plasmática 
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(MELNICK; ARGON, 1995). As proteínas reguladas pela glicose (glucose-

regulated proteins – GRP) são exemplos de chaperonas conhecidas.  

1.4 A proteína-78 regulada pela glicose (glucose-
regulated protein-78 – GRP78) 

 

Inicialmente descrita (HAAS; WABL, 1983) e conhecida como 

proteína de ligação de imunoglobulinas (immunoglubulin-binding protein – 

BiP), a GRP78 é a proteína da família das GRP mais bem caracterizada até o 

momento. Sua presença foi demonstrada no retículo endoplasmático de 

vários tipos celulares (LEE, 1992; MORIMOTO, 1993; MUNRO; PELHAM, 

1986), sendo posteriormente, identificada também na membrana de células 

malignas (DELPINO; CASTELLI, 2002; SHIN et al., 2003; TRIANTAFILOU et 

al., 2001). Evolutivamente conservada desde organismos unicelulares a 

humanos, a GRP78 foi correlacionada a várias condições patológicas 

malignas e não malignas (FERNANDEZ et al., 2000; JAMORA et al., 1996; 

KATAYAMA et al., 1999; LITTLE et al., 1996; LIU et al., 1997).  

Ensaios de superexpressão em culturas de células (LITTLE et al., 

1994) e estudos de fragmentação de DNA (MIYAKE et al., 2000) 

evidenciaram que a GRP78 está diretamente envolvida na proteção celular 

contra apoptose. Apesar do mecanismo pelo qual as GRP atuam na 

prevenção de apotpose não estar totalmente esclarecido, estudos mostraram 

que uma GRP78 mutante, defectiva na hidrólise do ATP (requerido para a 

atividade de chaperona) perde seu mecanismo protetor (LIU et al., 1997), e 
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que a expressão acentuada de GRP78 pode ter papel importante na proteção 

celular contra a depleção de cálcio do retículo endoplasmático (MIYAKE et 

al., 2000). 

Numa grande variedade de tumores sólidos, biópsias de câncer 

humano e culturas de células malignas, os níveis de GRP78 estão elevados e 

correlacionam-se com malignidade (FERNANDEZ et al., 2000; LITTLE et al., 

1994). Recentemente, a resposta imune contra GRP78 em câncer de 

próstata foi relacionada à presença de doença metastática (principalmente 

hormônio-independente) e à redução de sobrevida (MINTZ et al., 2003). 

Com base no grande conhecimento existente na literatura e nos resultados 

prévios de nosso laboratório (MINTZ et al., 2003) com a GRP78, essa 

proteína foi escolhida para a criação de um sistema de receptor-ligante que 

acreditamos no futuro poderá permitir o desenvolvimento da terapia dirigida 

para o câncer de próstata. 
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2. Objetivos 
 
 
 

1. Criação de fagos que expressam peptídeos com capacidade de 

reconhecimento da GRP78. 

2. Avaliar a capacidade dos fagos criados de reconhecer a GRP78 in 

vitro. 

3. Avaliar a capacidade dos fagos criados de reconhecer a GRP78 no 

contexto de células prostáticas que expressam a proteína. 

4. Avaliar a capacidade de internalização dos fagos pelas células 

prostáticas malignas. 

5. Avaliar a capacidade dos fagos criados de reconhecer GRP78 em 

tumores prostáticos in vivo. 

6. Avaliar a capacidade dos fagos criados de reconhecer a GRP78 em 

tumores prostáticos metastáticos 

 

2 Material  
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3.  Casuística e Métodos 
 

3.1 Clonagem das seqüências de DNA selecionadas 
com afinidade à proteína GRP78 no vetor fUSE5  
 

O DNA correspondente a cinco peptídeos (quadro 2) com forte 

afinidade à proteína GRP78 (BLOND-ELGUINDI et al., 1993) foi clonado no 

vetor fUSE5. Inicialmente, 500 ng dos oligonucleotídeos sintéticos 

correspondentes (Genemed Synthesis Inc., São Francisco, CA, EUA) foram 

convertidos a DNA de dupla fita utilizando-se amplificação através da técnica 

de PCR (polymerase chain reaction), onde foram empregados os primers 

(iniciadores 5’ ou senso e 3’ ou anti-senso) GTG AGC CGG CTG CCC (senso) 

e TTC GGC CCC AGC GGC (anti-senso). A reação de PCR para esse par de 

primers (senso e anti-senso) foi realizada em solução contendo tampão de 

polimerase RedTaq 1X (Sigma, St. Louis, MO), 0,2mM de cada 

desoxinucleotídeo, 2,5 U de polimerase Taq-DNA (Promega, Madison, WI, 

EUA) e 2 µM de cada primer num volume total de 20 µl. As condições da PCR 

constaram de uma fase inicial de dois minutos a 94°C; 35 ciclos de 30 

segundos a 94°C, 30 segundos a 60°C e 30 segundos a 72°C seguidos de um 

período de extensão final a 72°C por cinco minutos, este último com o intuito 

de permitir a polimerização dos fragmentos incompletos. 
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Quadro 2: Seqüência de DNA dos cinco peptídeos clonados no vetor 

fUSE5 (código de aminoácidos do IUB-IUPAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os produtos das reações de PCR foram purificadas utilizando-se o 

conjunto de remoção de nucleotídeos (Qiagen Nucleotide Removal kit, 

QIAGEN, Hilden, Germany) de acordo com as orientações do fabricante e 

eluídos de cada coluna QIAquick através de duas lavagens com 50 µl de 

água destilada. Os oligonucleotídeos foram clivados pela enzima BglI por 

duas horas a 37oC, repurificados utilizando-se o mesmo conjunto de remoção 

de nucleotídeos (QIAGEN, Hilden, Germany) e ligados ao vetor fUSE5 

(SMITH; SCOTT, 1993) (previamente clivado pela enzima SfiI por duas horas 

a 50oC). Os plasmídeos foram então inseridos por eletroporação na bactéria 

Escherichia coli MC1061 (KOIVUNEN et al., 1999a) e, após adição de 1 ml de 

meio SOC (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA), a suspensão 

Peptídeos (de acordo com o código de aminoácidos do IUB-IUPAC): 

1 – WIFPWIQL 
2 – FLWWFPGQTDRM 
3 – HWDFAWPW 
4 – WDLAWMFRLPVG 
5 – FWGLWPWE 

Código de aminoácidos de uma só letra: 

A – Alanina   M – Metionina 
C – Cisteína   N – Asparagina 
D – Ácido aspártico  P – Prolina 
E – Ácido glutâmico  Q – Glutamina 
F – Fenilalanina  R – Arginina 
G – Glicina   S – Serina 
H – Histidina  T – Treonina 
I – Isoleucina  V – Valina 
K – Lisina   W – Triptofano 
L – Leucina   Y – Tirosina 
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bacteriana foi mantida em cultura por uma hora a 37oC e alíquotas foram 

espalhadas em placas de ágar Luria-Bertani (LB) contendo 40µg/ml de 

tetraciclina  e 100 µg de kanamicina. Foi então realizada amplificação das 

colônias bacterianas através de PCR, e as amostras foram enviadas para 

seqüenciamento automático (HUANG, 1999). 

Uma vez confirmadas as sequências dos fagos recém-clonados, foi 

realizada amplificação dos clones (PASQUALINI et al., 2001; SMITH; SCOTT, 

1993). Inicialmente, 200 µl de suspensão bacteriana de Escherichia coli em 

fase de crescimento logarítmico (densidade ótica de 1,5 a 2 a 600 nm) foram 

infectados separadamente com 1 µl de cada clone por 30 minutos em 

temperatura ambiente. Em seguida, cada volume de 200 µl foi mantido em 

cultura em 500 ml de meio Luria-Bertani (LB) suplementado com 40 µg/ml 

de tetraciclina e 100 µg/ml de kanamicina por 12 h a 37oC, centrifugado a 

6000 rpm por 15 minutos a 4oC e o sobrenadante foi recolhido em frasco 

estéril. Para cada 100 ml de sobrenadante recolhido foram adicionados 15 ml 

de polietileno glicol (PEG) suplementado com cloreto de sódio e o frasco foi 

mantido a 4oC por no mínimo duas horas para a precipitação dos fagos. Em 

seguida a suspensão de fagos foi centrifugada a 15000 g por 30 minutos a 

4oC e o grânulo (pellet) foi lavado com 500 µl de solução salina tamponada 

com fosfato (phosphate buffered saline – PBS), centrifugado a 13000 g por 

10 minutos e resuspenso em 200 µl de PBS. Cada fago clonado, juntamente 

com o fago controle negativo (Fd-tet), foi titulado através de diluições 

seriadas e infecção de suspensões bacterianas de Escherichia coli, cepa 

K91kan em crescimento logarítmico (densidade óptica de 2 a 600 nm), as 
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quais foram em seguida espalhadas em placas de ágar Luria-Bertani (LB) 

contendo 40µg/ml de tetraciclina  e 100 µg/ml de kanamicina (MINTZ et al., 

2003; PASQUALINI et al., 2001; SMITH; SCOTT, 1993). As placas foram 

incubadas por uma noite a 37ºC e o número de unidades transducentes (UT) 

de fagos foram contados em três placas (triplicatas) para cada diluição para 

cada micropoço, totalizando 6 placas analisadas para cada proteína 

estudada. 

3.2 Testes de ligação dos fagos in vitro 
 

As proteínas GRP78 (glucose regulated protein-78), HSP70 (heat-

shock protein 70) e HSP90 (heat-shock protein 90) foram obtidas 

comercialmente (Stressgen, Victoria, Canada). Essas proteínas, juntamente 

com albumina sérica bovina (bovine serum albumin – BSA) foram adsorvidas 

em micropoços (microwells ou wells) de placas plásticas contendo 96 

micropoços tipo Linbro (ICN Biomedicals, Aurora, Ohio, EUA) por 12 h a 4oC. 

50 µl de cada proteína foi adsorvida (numa concentração de 10µg/ml) em 

dois micropoços na mesma placa plástica, tendo-se o cuidado de intercalar 

micropoços vazios entre os ocupados pelas diferentes proteínas, dessa forma 

evitando-se contaminação intra-estudo. Os micropoços foram lavados duas 

vezes com PBS, bloqueados com PBS contendo 3% de BSA por uma hora a 

temperatura ambiente, e incubados com 109 unidades transducentes (UT) de 

fago em 50 µl de solução de PBS contendo 1,5% de BSA. Após duas horas 

em temperatura ambiente, os micropoços foram lavados 12 vezes com PBS e 

os fagos ligados às proteínas nos micropoços foram recuperados através de 
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infecção com suspensão bacteriana de Escherichia coli (K91kan), conforme 

descrito anteriormente (KOIVUNEN et al., 1999b; KOLONIN et al., 2001; 

PASQUALINI; ARAP, 2002; PASQUALINI et al., 2001) e no item 3.1.  

3.3 Inibição da ligação dos fagos in vitro com os 
peptídeos sintéticos 
 

Concentrações progressivamente maiores dos peptídeos sintéticos 

correspondentes aos fagos 1 e 4 foram utilizadas para os testes de inibição 

de ligação dos fagos. Todos os peptídeos foram solubilizados na mesma 

concentração em água destilada contendo 10% de dimetilsulfóxido e 

posteriormente foram diluídos para a realização dos testes. A adsorção das 

proteínas, lavagem dos micropoços e o bloqueio dos sítios de ligação 

inespecíficos das placas foram realizados da mesma forma que a descrita no 

item 3.2. Em seguida, concentrações progressivamente crescentes dos 

peptídeos sintéticos (Genemed Synthesis, Inc., São Francisco, CA, EUA) 

correspondentes aos fagos 1 e 4, e do peptídeo controle CARAC (AnaSpec 

Inc., San Jose, CA, EUA), foram adicionadas em diferentes micropoços antes 

da adição dos respectivos fagos. Os peptídeos sintéticos foram mantidos por 

uma hora nos micropoços, sendo então adicionados os fagos, de forma que 

cada um deles teve o bloqueio de sua ligação à proteína GRP78 testado com 

o peptídeo correspondente e com o peptídeo controle em dois micropoços. 

Após a adição dos peptídeos sintéticos e dos fagos, a lavagem dos 

micropoços, recuperação dos fagos ligados à proteína GRP78, as diluições 
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bacterianas seriadas e a contagem das UT foi realizada da mesma forma que 

no item 3.2.  

3.4 Teste de ligação dos fagos à células prostáticas 
malignas DU145 
 

Para o estudo da interação dos fagos com as células prostáticas 

DU145 (MICKEY et al., 1977), foi utilizada técnica denominada BRASIL 

(Biopanning and Rapid Analysis of Selective Interactive Ligands), descrita 

previamente no nosso laboratório (GIORDANO et al., 2001). A linhagem 

celular derivada de adenocarcinoma prostático DU145 foi obtida da American 

Type Culture Collection (Rockville, MD, EUA). As células foram cultivadas em 

meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Media) suplementado com soro 

bovino fetal a 10%, penicilina (100 U/ml) e estreptomicina (100 µg/ml) em 

uma atmosfera umidificada com 5% de CO2 a uma temperatura estável de 

37ºC. As células foram mantidas em cultura até confluência de 70%, 

destacadas do frasco de cultura com solução de 5 mM de ácido etileno 

diamino tetracético (EDTA) e suspensas em DMEM contendo 1% de BSA a 

uma concentração de quatro milhões de células por ml. A suspensão celular 

foi incubada com 109 UT de cada um dos fagos 1, 4 e controle (Fd-tet) em 

tubo Eppendorf de 1,5 ml, mantido em rotação constante. A fim de minimizar 

os eventos pós-ligação, tais como internalização mediada pelo receptor, as 

células e o meio foram mantidos no gelo. Após duas horas, a suspensão 

fago-célula foi lavada uma vez com DMEM, gentilmente transferida para a 

parte superior da fase orgânica não miscível (200µl em um tubo Eppendorf 
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com capacidade para 400µl) e centrifugada a 10.000 g por 10min a 4oC. A 

combinação utilizada para a fase orgânica foi dibutilftalato:ciclo-hexano (9:1 

[v:v]; d=1.03gml-1). O tubo foi congelado instantaneamente em nitrogênio 

líquido, a parte inferior do tubo foi cortada e o pellet fago-célula foi 

transferido para um tubo novo; essa técnica otimizada de congelamento-

corte (GIORDANO et al., 2001) evita contaminação cruzada com o fago 

remanescente na fase aquosa. Os fagos ligados às células foram recuperados 

através da adição de 100µl de suspensão de Eschericia coli cepa K91kan em 

fase logarítmica, conforme descrito anteriormente (ARDELT et al., 2003; 

GIORDANO et al., 2001). Diluições seriadas da suspensão bacteriana foram 

espalhadas em placas de ágar Luria-Bertani (LB) contendo 40µg/ml de 

tetraciclina  e 100 µg de kanamicina. As placas foram incubadas por uma 

noite a 37ºC e o número de UT de fagos foram contados em três placas 

(triplicatas) para cada diluição, totalizando 6 placas para cada interação fago-

célula. 

3.5 Inibição da ligação dos fagos às células prostáticas 
malignas DU145 
 

Com o objetivo de avaliar a especificidade da ligação dos fagos à 

proteína GRP78, foi utilizado anticorpo policlonal IgG anti-GRP78 (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), a proteína GRP78 em solução 

(Stressgen, Victoria, Canada), e os peptídeos sintéticos cognatos aos fagos 

(Genemed Synthesis Inc., São Francisco, CA, EUA) para ensaios de inibição 

da ligação dos fagos às células. Resumidamente, a cultura das células DU145 
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e o destacamento das mesmas do frasco foram realizados como no item 3.4. 

Em seguida, a cada um dos tubos foi adicionado um dos seguintes: anticorpo 

anti-GRP78 (diluição 1:50), GRP78 (100 µg/ml) ou o peptídeo cognato ao 

fago (500 µg/ml) e mantido em rotação por uma hora. O fago foi então 

adicionado e mantido por duas horas na solução. A partir daí, a lavagem com 

DMEM, a passagem para o tubo contendo a fase inorgânica não miscível, a 

centrifugação dos tubos e a recuperação bacteriana e contagem dos fagos 

foi realizada da mesma forma que no item 3.4.  

 

3.6 Internalização dos fagos pelas células prostáticas 
malignas DU145 
 

Foi avaliada a capacidade de internalização dos fagos pelas células 

DU145 com um ensaio de internalização celular, após a confirmação de que 

os fagos ligam-se de forma específica à proteína GRP78 expressa na 

membrana das células DU145. As células prostáticas e as células controle 

(derivadas de câncer de mama, denominadas MDA-MB-435) (PRICE et al., 

1990) foram cultivadas em lâminas de câmara de tecido Lab-Tek II Chamber 

Slide System (Nalge Nunc International Corp., Naperville, IL, EUA). Para esse 

ensaio, foram utilizados os fagos 1, 4, o fago controle negativo (Fd-tet), e 

finalmente o fago controle positivo, que expressa o motivo CDCRGDCFC 

(chamado RGD-4C) de ligação à αv-integrina. O RGD-4C rastreia as 

integrinas que são expressas por essas células e esses receptores são bem 

caracterizados quanto a sua capacidade de internalização (KOIVUNEN et al., 
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1999c). Duas câmaras com cada uma das linhagens celulares foram 

incubadas com 109 UT de cada um dos fagos em solução de DMEM com 1% 

BSA por quatro horas a 37oC. As células foram lavadas cinco vezes com PBS, 

posteriormente tratadas com solução de glicina (NaCl 500mM/glicina 50mM , 

pH 2,3) para remoção do fago não internalizado acoplado à membrana 

(quatro lavagens, três minutos cada lavagem). Para se evitar danos aos 

fagos devidos ao pH da solução de glicina, as células foram lavadas três 

vezes com PBS e posteriormente fixadas a 4oC com paraformaldeido a 4% 

em PBS. As células foram então lavadas com PBS, permeabilizadas com 

Triton X-100 (Sigma Chemical Group, St. Louis, MO, EUA) a 0,2% e 

novamente lavadas com PBS. Uma das câmaras foi incubada com RGD-4C e 

tratada com PBS como controle de permeabilização. Após bloqueio em 

temperatura ambiente dos sítios de ligação inespecíficos com solução de BSA 

a 1% em PBS por duas horas, os fagos internalizados foram detectados com 

um anticorpo de coelho policlonal antibacteriófago (Amersham, Piscataway, 

NJ, EUA) diluído a 1:200 em solução de BSA 1% em PBS. Após cinco 

lavagens com PBS, foi adicionado o anticorpo secundário IgG anti-coelho 

conjugado com Cy3 (Jackson Immunoresearch Laboratories Inc., West 

Grove, PA, EUA) diluído a 1:200 em solução de BSA 1% em PBS e mantido 

por uma hora em temperatura ambiente. Novamente as células foram 

lavadas com PBS, fixadas em solução de paraformaldeido a 4% em PBS por 

cinco minutos e, finalmente, as câmaras foram montadas com o conjunto 

Vectashield (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, EUA). 
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3.7 Estabelecimento dos modelos animais de câncer de 
próstata 
 

Camundongos macho atímicos foram obtidos comercialmente 

(Harlan-Sprague-Dawley, Indianapolis, IN, EUA). Todos os experimentos 

foram realizados após aprovação do comitê interno de utilização e cuidado 

de animais (Institutional Animal Care and Use Committee – IACUC) do M.D. 

Anderson Cancer Center, Universidade do Texas, EUA. Os xeno-enxertos 

prostáticos foram estabelecidos no tecido celular subcutâneo torácico ventral 

dos camundongos através de injeção de 106 células humanas prostáticas 

malignas tipo DU145 (MICKEY et al., 1977) em solução de DMEM livre de 

soro, num volume total de 200 µl. Os camundongos foram acompanhados 

semanalmente e verificou-se que 8 semanas após a injeção das células os 

tumores formados apresentavam dimensões que variavam de 1 a 1,3 cm 

(figura 2). De 12 a 16 semanas após a injeção das células, os tumores já 

apresentavam áreas de necrose e dimensões não permitidas pelo IACUC. 

Todos os animais utilizados no ensaio de ligação dos fagos in vivo 

apresentavam tumores variando entre 1 e 1,3 cm e as injeções foram todas 

realizadas pelo mesmo pesquisador.  
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Figura 4.   Exemplo de xeno-enxerto de adenocarcinoma de 

próstata em camundongo tipo “nude”. No camundongo 

anestesiado, identifica-se o enxerto tumoral em face ventral do 

tórax, com aproximadamente 1,3 cm no maior diâmetro. Todos 

os modelos animais apresentavam tumores semelhantes aos do 

representado na figura. 
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3.8 Ensaio de rastreamento dos tumores prostáticos in 
vivo 
 

O ensaio de rastreamento in vivo foi realizado conforme descrito 

anteriormente (ARAP et al., 2002a; ARAP et al., 1998; KOIVUNEN et al., 

1999b; PASQUALINI et al., 2001; PASQUALINI; RUOSLAHTI, 1996; TREPEL 

et al., 2002). Resumidamente, os animais foram anestesiados através de 

injeção intra-peritoneal de 500 µl de um composto denominado Avertin, 

constituído por 2,5g de 2,2,2-tribromoetanol e 5 ml de 2-metil-2 –butanol em 

200 ml de água destilada. Uma vez anestesiados, animais com tumores de 

dimensões similares receberam injeção intravenosa (realizada na veia da 

cauda) de 109 UT dos fagos 1, 4, controle negativo (Fd-tet) e controle 

positivo (RGD-4C) em DMEM. Cada fago foi injetado em três animais e 

permaneceu circulando por 24 h. Após esse período, os animais foram 

novamente anestesiados (da mesma forma que a descrita acima) e foi 

realizada incisão ventral mediana, com exposição de cavidades torácica e 

abdominal. Foi então realizada perfusão intra-cardíaca com 20 ml de 

paraformaldeido a 4% em PBS (para a remoção de eritrócitos, redução de 

ruído e fixação adequada das estruturas vasculares) e os tumores e órgãos 

controle negativo (cérebro) e controle positivo (fígado), foram ressecados e 

fixados por 12 h a 4oC em paraformaldeido diluído a 4% em PBS. Em 

seguida, os órgãos foram embebidos em parafina e mantidos dessa forma 

para futuros ensaios de imunohistoquímica. O fígado foi utilizado como 
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controle positivo uma vez que a eliminação dos fagos é realizada nesse 

órgão (PASQUALINI; ARAP, 2002).  

 

3.9 Imunohistoquímica para detecção de fagos nos 
modelos animais de xeno-tumores prostáticos 
 

Anticorpos anti-bacteriófago desenvolvidos em coelhos (Sigma 

Chemical Group, St. Louis, MO, EUA) e o conjunto de peroxidase LSAB+ 

(DAKO, Carpinteria, CA, EUA) foram utilizados para detectar a presença dos 

fagos nas amostras dos órgãos normais e nos tumores com o emprego de 

técnicas habituais de imunohistoquímica. Resumidamente, os blocos de 

parafina previamente obtidos contendo as amostras a serem analisadas 

foram microtomizados obtendo-se secções de 4 µm de espessura, as quais 

foram montadas em lâminas de microscopia e postas para secar em 

temperatura ambiente por 24 horas. Após a desparafinização e rehidratação 

(com xileno e gradiente alcoólico – etanol 100%, 95% e 80%), as secções 

foram tratadas com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 2% em metanol por 20 

minutos, visando à inativação da peroxidase endógena. A recuperação do 

antígeno foi feita por imersão das lâminas em solução de citrato tamponada 

(LSAB+, DAKO, Carpinteria, CA, EUA), seguida de aquecimento em forno de 

microondas por sete minutos em potência total e 13 minutos em potência de 

40%. Após bloqueio de eventuais ligações protéicas inespecíficas com o 

bloqueador protéico do conjunto LSAB+ por 15 minutos, as secções foram 

incubadas por uma hora em câmara úmida com anticorpo IgG primário de 
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coelho (Sigma Chemical Group, St. Louis, MO, EUA) em uma diluição de 

1:500 em solução de diluição de anticorpos do conjunto LSAB+ (DAKO). As 

secções foram lavadas com Tris 20mM, NaCl 150mM e solução de Tween 20 

(TBST, DAKO, Carpinteria, CA, EUA) a 0,05% (ph 7,8), para em seguida 

serem incubadas com o anticorpo secundário anti-coelho conjugado à 

peroxidase K400211 (DAKO EnVision, Carpinteria, CA, EUA) por 30 minutos. 

A imunohistoquímica foi realizada utilizando-se o método da peroxidade com 

diaminobenzidina como cromógeno (DAKO, Carpinteria, CA, EUA), seguida 

de hematoxilina como corante complementar e da desidratação dos tecidos 

em gradiente alcoólico e xileno. Em relação à imunoreatividade à presença 

dos fagos, tanto os órgãos normais quanto os tumores foram classificados 

em: positivas (quando todo o tecido presente na amostra se mostrou 

imunoreativo), negativas (nenhuma região do tecido apresentou 

imunoreatividade) ou parciais (regiões com e sem imunoreatividade 

mesclados na mesma lâmina). 

 

3.10 Pacientes e espécimes teciduais 
 

As amostras de metástases ósseas de tumores prostáticos 

analisadas no presente estudo foram provenientes de seis pacientes 

submetidos à biópsia cirúrgica das lesões no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo (Tabela 1). É importante 

ressaltar que nenhum paciente foi submetido a qualquer procedimento com 
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o objetivo de coletar material para pesquisa. Todos os espécimes humanos 

foram obtidos a partir de blocos de parafina dos arquivos do Departamento 

de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo após o consentimento do Comitê de Ética da 

referida Instituição, e analisados no laboratório do Departamento de 

Oncologia Gênito-Urinária do M. D. Anderson Cancer Center, Universidade do 

Texas (UT-MDACC).  

 

Tabela  1 -    Sumário dos dados demográficos dos pacientes com 
adenocarcinoma de próstata metastático.  

Paciente Idade PSA Relatório anátomo-patológico (local de ressecção) 
Número 

de blocos

1 86 158 Carcinoma metastático, compatível com neoplasia 
primária de próstata (cabeça de fêmur) 1 

     
2 66 54,5 Carcinoma metastático, compatível com neoplasia 

primária de próstata (cabeça e colo de fêmur) 1 
     

3 76 235 Carcinoma metastático, compatível com neoplasia 
primária de próstata (cabeça e colo de fêmur) 2 

     
4 78 22,1 Carcinoma metastático com colo ósteo cartilaginoso 

sugestivo de origem prostática (coluna vertebral) 1 
     
5 60 117 Carinoma metastático fortemente sugestivo de 

origem prostática (coluna vertebral) 2 

     

6 87 116 Adenocarcinoma metastático em tecido ósseo 
(artroplastia de quadril) 2 

A idade está representada em anos e o PSA está representado em ng/ml 

 

Os blocos parafinados contendo as amostras teciduais foram 

microtomizados para a obtenção de secções de 4 µm de espessura, as quais 

foram montadas em lâminas de microscopia e postas para secar em 

temperatura ambiente por 24 horas. Todas as amostras foram examinadas e 



 

 

38

as lesões foram confirmadas como sendo metastáticas e de origem 

prostática por um único patologista da UT-MDACC, com base nas 

características histopatológicas à microscopia óptica após coloração pela 

hematoxilina-eosina. 

Em relação aos pacientes, a idade média foi de 75,5 anos (variando 

de 60 a 87 anos). Os dados referentes à idade dos pacientes, ao 

estadiamento dos tumores e aos regimes terapêuticos foram levantados a 

partir da revisão dos prontuários. Os pacientes foram estadiados com base 

no sistema TNM (AMERICAN JOINT COMMITTEE ON CANCER STAGING 

MANUAL), sendo que todos apresentavam doença metastática, confirmada 

após a ressecção cirúrgica das lesões suspeitas. Este sistema classifica o 

estádio com base na extensão local do tumor, no comprometimento dos 

gânglios linfáticos e na presença de metástases em órgãos à distância.  

 

3.11 Ensaios de sobreposição de fagos em metástases 
ósseas de adenocarcinoma de próstata 
 

Os ensaios de competição para a avaliação da especificidade da 

ligação dos fagos à proteína GRP78 foram realizados com o anticorpo 

policlonal IgG anti-GRP78 desenvolvido em cabra C-20 (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA) e com o anticorpo controle policlonal 

IgG desenvolvido em cabra (IgG reagent Grade, Sigma, St. Louis, MO, EUA), 

com concentrações de imunoglobulinas equivalente. Após a desparafinização 
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e rehidratação das lâminas em xileno e gradiente alcoólico, as secções foram 

tratadas com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 2% em metanol por 20 

minutos, visando à inativação da peroxidase endógena. Após bloqueio de 

eventuais ligações protéicas inespecíficas com o bloqueador protéico do 

conjunto LSAB+ por 15 minutos, as secções foram incubadas com os fagos 

1, 4 e controle negativo (Fd-tet) por duas horas a temperatura ambiente, de 

forma que o ensaio foi realizado para cada um dos fagos em todos os 

espécimes de tecido humano obtido. Seguiu-se a adição do anticorpos anti-

GRP78 e controle diluídos em solução de diluição de anticorpos (LSAB+, 

DAKO) por uma hora em câmara úmida. As secções foram lavadas com TBST 

(DAKO, Carpinteria, CA, EUA) e o anticorpo secundário conjugado à 

peroxidase (DAKO EnVision, Carpinteria, CA, EUA) foi incubado por 30 

minutos. A imunohistoquímica e a classificação quanto à imunoreatividade 

foram realizadas da mesma forma que no item 3.9.  

 

3.12 Análise estatística 
 

Para verificar a associação entre as variáveis numéricas, o teste t 

de Student foi utilizado, pareando-se as amostras e considerando-se nível de 

significância de 5%. Todos os resultados foram expressos como médias ± 

erro padrão das médias do número de colônias presente nas placas. 

4 Resultados 
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Resultados
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4.  Resultados 
 

4.1 Seleção de peptídeos, clonagem e amplificação dos 
fagos com afinidade à proteína de choque térmico 
GRP78 

 

A seleção dos peptídeos com afinidade à proteína de choque 

térmico GRP78 foi feita com base nos critérios e escores estabelecidos em 

publicação anterior (BLOND-ELGUINDI et al., 1993). Foram selecionados 

cinco peptídeos que apresentam forte afinidade à proteína GRP78 (quadro 2) 

e os plasmídeos (fitas de DNA) correspondentes a estes peptídeos foram 

clonados no vetor fUSE5. Após a eletroporação dos plasmídeos em 

Escherichia coli MC1061, os clones produzidos foram amplificados e 

seqüenciados para a verificação do procedimento de clonagem. A análise das 

seqüências mostrou que todos os cinco peptídeos foram clonados no vetor 

fUSE5 com sucesso. Os clones foram então amplificados conforme descrito 

no item 3.1, titulados e procedeu-se aos ensaios de ligação in vitro. 
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4.2 Ligação específica dos fagos à proteína GRP78 in 
vitro 
 

Inicialmente foi determinada a especificidade da ligação dos fagos à 

proteína GRP78 adsorvida em placas com 96 multipoços (Nalge-Nunc, 

Naperville, IL). A tabela 2 expõe a contagem de colônias bacterianas 

representativas da ligação dos fagos 1,4 e controle negativo à proteína 

GRP78 e às proteínas controle in vitro. O fago 1 (WIFPWIQL) apresentou 

ligação significativamente maior (P=0,006; teste t de Student) à proteína 

GRP78 em comparação com a ligação às proteínas controle: BSA (19,3 

vezes), HSP70 (20,8 vezes) e HSP90 (19,3 vezes). Na figura 5 pode-se 

visualizar nas barras a grande diferença da ligação do fago 1 à proteína 

GRP78 em relação às outras proteínas testadas.  

De forma similar, o fago 4 (WDLAWMFRLPVG) também apresentou 

ligação in vitro significativamente maior (P<0,001; teste t de Student) à 

proteína GRP78 em comparação com a ligação às proteínas controle: BSA 

(12 vezes), HSP70 (11,5 vezes) e HSP90 (17,4 vezes). Na figura 6 pode-se 

verificar a significativa diferença de interação entre o fago 4 e as proteínas 

estudadas. 
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Figura 5.   Comparação da ligação in vitro do fago 1 (WIFPWIQL) às 

proteínas controle (BSA, HSP70 e HSP90). As proteínas 

foram adsorvidas para o revestimento dos micropoços, todas em 

solução de 10 µg/ml. Os resultados estão expressos como a 

média dos valores obtidos em três micropoços. Foram utilizadas 

109 unidades transducentes (U.T.) de cada um dos fagos por 

micropoço. As barras representam enriquecimento dos fagos ± 

erro padrão das médias de triplicatas para a diluição bacteriana 

mais representativa. 

 U
ni

da
de

s 
tr

an
sd

uc
en

te
s 

(U
T)

 

 Proteínas



 

 

44

 

0

50

100

150

200

GRP78 BSA HSP70 HSP90

Fd-tet

WDLAWMFRLPVG

 

 

 

Figura 6.   Comparação da ligação in vitro do fago 4 

(WDLAWMFRLPVG) às proteínas controle (BSA, HSP70 e 

HSP90). As proteínas foram adsorvidas para o revestimento de 

micropoços, todas em solução de 10 µg/ml. Os resultados estão 

expressos como a média dos valores obtidos em três 

micropoços. Foram utilizadas 109 unidades transducentes (U.T.) 

de cada um dos fagos por micropoço. As barras representam 

enriquecimento dos fagos ± erro padrão das médias de 

triplicatas para a diluição bacteriana mais representativa. 
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1.  

Tabela  2 -    Resultados representativos da ligação dos fagos à proteína GRP78 e 
às proteínas controle in vitro.  

 
 GRP78 BSA HSP70 HSP90 

Fago controle 0/1/9   2/5/4 3/5/7 4/1/3 

     
WIFPWIQL 629/338/600 41/20/20 32/20/23 12/30/39 

     
WDLAWMFRLPVG 157/153/160 11/9/19 13/13/15 11/8/8 

  
Os números representam a quantidade de colônias bacterianas recuperadas por placa multiwell na 

diluição mais representativa (100 µl) 

 

Nota-se, nas figuras 5 e 6 e na tabela 2 que, além de ligarem-se 

significativamente mais à proteína GRP78 em comparação às proteínas 

controle, os fagos 1 e 4 apresentaram ligação significativamente maior (teste 

t de Student) à proteína GRP78 (870 vezes, P=0,005 e 261 vezes, P<0,001, 

respectivamente) que o fago controle (Fd-tet). Em contraste, o fago controle 

não apresentou interação significativa com nenhuma das proteínas 

estudadas (figuras 1 e 2 e tabela 2). Os fagos 2, 3 e 5 não apresentaram 

ligação significativamente maior (P>0,05; teste t de Student) à proteína 

GRP78 em comparação às proteínas controle, portanto não foram mais 

detalhadamente estudados. 

Com o objetivo de testar a especificidade da ligação dos fagos 1 e 4 

à proteína GRP78, foram utilizados peptídeos sintéticos correspondentes às 

seqüências dos fagos para inibir essa ligação. Verifica-se que a ligação de 

ambos os fagos 1 (figura 7) e 4 (figura 8) à proteína GRP78 é específica, 
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uma vez que esta foi inibida de forma dose-dependente pelos peptídeos 

correspondentes, enquanto o peptídeo controle utilizado (CARAC) não 

influenciou a interação fago-proteína (figuras 6 e 7).   
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Figura 7.   Inibição dose-dependente da ligação do fago 1 

(WIFPWIQL) à proteína GRP78. A proteína GRP78 foi 

adsorvida em placas com 96 micropoços em solução de 10 

µg/ml. O fago foi incubado na presença de concentrações 

progressivamente maiores do peptídeo sintético correspondente 

e do peptídeo controle (CARAC). Cada ponto na curva de inibição 

representa a média do número de colônias bacterianas obtida 

para três placas. A inibição foi realizada três vezes com 

resultados similares e expressa de acordo com a porcentagem de 

inibição da ligação do fago em relação à concentração dos 

peptídeos correspondente e controle.  
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Figura 8.   Inibição dose-dependente da ligação do fago 4 

(WDLAWMFRLPVG) à proteína GRP78. A proteína GRP78 foi 

adsorvida em placas com 96 micropoços em solução de 10 

µg/ml. O fago foi incubado na presença de concentrações 

progressivamente maiores do peptídeo sintético correspondente 

e do peptídeo controle (CARAC). Cada ponto na curva de inibição 

representa a média do número de colônias bacterianas obtida 

para três placas. A inibição foi realizada três vezes com 

resultados similares e expressa de acordo com a porcentagem de 

inibição da ligação do fago em relação à concentração dos 

peptídeos correspondente e controle. 
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4.3 Ligação específica dos fagos à células de câncer de 
próstata que expressam a proteína GRP78 
 

Uma vez determinada a especificidade da ligação dos fagos 1 e 4 à 

proteína GRP78, foi avaliada a capacidade de ligação dos mesmos fagos à 

células que expressam a proteína em questão. Inicialmente, a expressão da 

proteína GRP78 na membrana de células derivadas de câncer de próstata 

DU145 (MICKEY et al., 1977), previamente avaliada (MINTZ et al., 2003), foi 

confirmada através do uso da tecnologia de FACS (Fluorescent activated cell 

sorting). Determinou-se também que uma diluição de 1:50 do anticorpo anti-

GRP78 em PBS foi suficiente para saturar a proteína GRP78 na membrana 

celular. Os fagos com afinidade à proteína GRP78 (1 e 4) e o fago controle 

(Fd-tet) foram incubados com as células malignas derivadas de câncer de 

próstata DU145. A ligação à estas células foi no mínimo 30 vezes maior 

(teste t de Student, P<0,001) para ambos os fagos com afinidade à proteína 

GRP78 quando comparada à do fago controle.  

Com o objetivo de avaliar a especificidade da interação dos fagos à 

proteína GRP78 nas células prostáticas em solução, foi utilizado anticorpo 

policlonal anti-GRP78, proteína GRP78 em solução e os peptídeos cognatos 

dos fagos para a inibição da ligação. Verifica-se que a interação é específica, 

uma vez que foi bloqueada significativamente pelo anticorpo, pela proteína e 

pelo peptídeo cognato tanto para o fago 1 (figura 9), quanto para o fago 4 



 

 

50

(figura 10). Além disso, verifica-se em ambos os ensaios que o fago controle 

não apresentou ligação significativa com as células prostáticas, 

independentemente da presença ou ausência dos fatores inibitórios da 

interação. 
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Figura 9.   Ligação do fago 1 (WIFPWIQL) à proteína GRP78 

expressa em células prostáticas malignas DU145. A 

inibição da ligação do fago 1 às células prostáticas DU145 foi 

obtida através da adição de um anticorpo anti-GRP78, da 

proteína GRP78 em solução e do peptídeo correspondente. As 

barras representam a percentagem média de ligação dos fagos ± 

erro padrão das médias de três experimentos distintos. Os 

resultados estão expressos de acordo com a porcentagem de 

inibição da ligação dos fagos, determinada como 100% para os 

ensaios realizados sem nenhum fator inibitório 

 



 

 

52

 

 

 

Figura 10.   Ligação do fago 4 (WDLAWMFRLPVG) à proteína GRP78 

expressa em células prostáticas malignas DU145. A 

inibição da ligação do fago 4 às células prostáticas DU145 foi 

obtida através da adição de um anticorpo anti-GRP78, da 

proteína GRP78 em solução e do peptídeo correspondente. As 

barras representam a percentagem média de ligação dos fagos ± 

erro padrão das médias de três experimentos distintos. Os 

resultados estão expressos de acordo com a porcentagem de 

inibição da ligação dos fagos, determinada como 100% para os 

ensaios realizados sem nenhum fator inibitório 
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4.4 Internalização dos fagos pelas células prostáticas 
malignas DU145 
 

Após demonstração da especificidade da ligação dos fagos à 

proteína GRP78 em células prostáticas DU145, avaliou-se a capacidade 

dessas células de internalizarem os fagos. Os fagos 1 e 4 e o fago controle 

(Fd-tet), em titulação semelhante, foram incubados com células prostáticas 

DU145 e com células controle (MDA-MB-435, derivadas de câncer de mama) 

(PRICE et al., 1990). De forma interessante, observa-se que ambos os fagos 

com afinidade à proteína GRP78 (1 e 4) apresentaram altos níveis de 

internalização nas células prostáticas, quando comparados ao fago controle. 

Este, por sua vez, apresentou internalização mínima. Além disso, 

praticamente não foi observada internalização de nenhum dos fagos nas 

células controle (figura 11).  
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Figura 11.   Internalização dos fagos 1 e 4 nas células prostáticas 

malignas DU145. Os fagos 1, 4 e o fago controle negativo 

foram incubados com as células prostáticas DU145 ou com 

células controle (derivadas de câncer de mama – MDA-MB-435). 

Verifica-se nos painéis superiores que os fagos 1 e 4 foram 

internalizados de forma significativa pelas células prostáticas 

quando comparados ao fago controle. Nos painéis inferiores, 

evidencia-se que todos os fagos testados foram muito pouco 

internalizados pelas células controle.  
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4.5 Ligação dos fagos a tumores prostáticos in vivo 
 

Após a avaliação da ligação e internalização dos fagos com 

afinidade à proteína GRP78, o passo seguinte no desenvolvimento do sistema 

de receptor-ligante em câncer de próstata foi a avaliação da habilidade dos 

fagos para o rastreamento seletivo a tumores prostáticos in vivo. Para essa 

avaliação, foram administrados os fagos controle negativo (Fd-tet) e positivo 

(RGD-4C) (KOIVUNEN et al., 1995) e os fagos 1 e 4 em veia periférica de 

camundongos tipo atímicos tipo “nude”, que estavam desenvolvendo xeno-

enxertos tumorais prostáticos no tecido celular subcutâneo torácico ventral. 

Após 24 h de circulação sistêmica dos fagos, os animais foram anestesiados 

e sacrificados, os tumores e órgãos controle negativo (cérebro) e positivo 

(fígado) foram ressecados cirurgicamente e analisados para a expressão 

tecidual dos fagos. A figura 12 representa os achados mais comuns nos 

ensaios de rastreamento in vivo, realizado em três grupos de animais com 

três camundongos cada grupo. De forma interessante todos os animais que 

receberam os fagos 1 e 4 apresentaram forte coloração positiva nos 

tumores. Além disso, quase não foi detectada coloração para fagos com 

afinidade à proteína GRP78 nos órgãos controle e o fago controle negativo 

não foi detectado nem nos tumores nem nos órgãos controle.  
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Figura 12. Imunohistoquímica para detecção da ligação dos fagos a 

tumores prostáticos in vivo. Os fagos foram injetados em 

veia periférica de camundongos “nude” que apresentavam xeno-

tumores prostáticos implantados no tecido celular subcutâneo 

ventral. Observamos intensa coloração positiva nos cortes de 

tumores com ambos os fagos 1 e 4, inclusive com sinal mais 

intenso que o observado com o fago controle positivo. Não se 

observa coloração para fagos significativa nos órgãos controle, 

nem com o fago controle negativo. A barra representa 100 µm. 
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4.6 Ligação específica dos fagos a metástases ósseas 
de câncer de próstata 
 

A análise da ligação dos fagos em espécimes derivadas de 

metástases ósseas de câncer de próstata foi realizada através da utilização 

da técnica de sobreposição de fagos. Esta técnica consiste inicialmente na 

adição de fagos sobre as lâminas de tecido em estudo, seguida de lavagens 

repetidas. Subseqüentemente, a detecção dos fagos ligados ao tecido é feita 

através da adição de anticorpo secundário antibacteriófago. Foram utilizados 

também um anticorpo policlonal anti-GRP78 e um anticorpo controle (ambos 

do mesmo isotipo e com a mesma concentração de imunoglobulinas) para 

bloquear a interação e dessa forma avaliar a especificidade da mesma. 

Verifica-se uma significativa inibição da ligação dos fagos às secções 

teciduais nas lâminas que receberam o anticorpo anti-GRP78, o que não se 

repetiu com o anticorpo controle. Esses resultados indicaram que a ligação 

dos fagos 1 e 4 às amostras de tecido metastático derivado de câncer de 

próstata é não só forte, mas também específica. A figura 13 expõe os 

resultados mais representativos dos ensaios de inibição, repetidos em nove 

espécimes derivados de seis pacientes com adenocarcinoma de próstata 

metastático.    
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Figura 13. Inibição da ligação dos fagos à metástases ósseas de 

tumores prostáticos humanos. Os tumores foram incubados 

com os fagos 1, 4 e controle negativo antes da adição do 

anticorpo anti-GRP78.  Observamos intensa coloração nas 

secções quando o anticorpo anti-GRP78 foi utilizado 

anteriormente à adição dos fagos, enquanto que naquelas que 

receberam o anticorpo controle, não verificamos coloração 

positiva. A pré-incubação com ambos os fagos 1 e 4 inibiu 

significativamente a interação do anticorpo anti-GRP78 aos 

tumores, enquanto que o fago controle não influenciou essa 

interação. 

 

 

4 Discussão 
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Discussão
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5.  Discussão 
 

O câncer de próstata é um grande desafio à sociedade e à 

Medicina. Apresenta elevada prevalência e é responsável por grande número 

de mortes no Brasil e no mundo (INCA, 2002; AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2003). O câncer de próstata é notadamente heterogêneo em relação ao seu 

comportamento. Atualmente não se sabe predizer como será a evolução do 

tumor uma vez confirmado o diagnóstico. Alguns pacientes vivem com a 

neoplasia, que permanece estável por décadas sem nenhum tipo de 

tratamento. Por outro lado, ela pode crescer rapidamente, não responder à 

terapia e causar a morte dentro de poucos anos, apesar do tratamento 

agressivo.  

Avanços importantes no tratamento do câncer de próstata foram 

alcançados com a padronização das técnicas cirúrgicas e dos diversos 

tratamentos adjuvantes. Entretanto, quando existe invasão extra-prostática, 

as taxas de cura são reduzidas e em grande parte dos pacientes o 

desenvolvimento de doença androgênio-independente é um fenômeno 

inevitável. O grande desafio no tratamento do câncer de próstata é a ablação 

do tumor primário antes do desenvolvimento de metástases, uma vez que 

apesar das diversas modalidades de tratamento não existe terapia curativa 

para pacientes com doença metastática. Novas estratégias como as terapias 
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dirigidas são então necessárias, tanto para o tratamento do tumor primário 

quanto para o tratamento das metástases à distância.  

A criação de sistemas de receptores/ligantes é um passo 

estratégico para o desenvolvimento de terapias dirigidas. Várias linhas de 

pesquisa recentes têm sugerido que as proteínas de choque térmico 

presentes na membrana de células tumorais podem servir como alvo 

molecular. Primeiro, o estudo do perfil protéico expresso na membrana de 

células tumorais de várias origens revelou grande número de proteínas 

chaperonas de choque térmico, inclusive da proteína GRP78 (SHIN et al., 

2003). Segundo, a identificação do repertório circulante de anticorpos em 

pacientes com câncer de próstata através do uso da tecnologia de 

apresentação de fagos revelou um peptídeo que mimetiza 

conformacionalmente a GRP78 (MINTZ et al., 2003). Finalmente, A GRP78 

expressa na membrana de células de adenocarcinoma de próstata 

aparentemente tem papel na transdução do sinal da ∝2-macroglobulina 

(MISRA et al., 2002), uma molécula inibidora de protease plasmática que se 

liga também ao PSA (KANOH et al., 2001). De forma interessante, MINTZ e 

colaboradores mostraram que a resposta imune contra à GRP78 mostrou 

correlação com doença hormônio-independente e com redução de sobrevida 

numa população grande de pacientes com câncer de próstata (MINTZ et al., 

2003). Essas observações nos incentivaram a avaliar a possibilidade de 

utilizar a expressão da GRP78 na membrana de células tumorais como alvo 



 

 

62 

para o desenvolvimento de um sistema de receptor/ligante no câncer de 

próstata.  

No presente estudo foram desenhados e validados sistemas 

baseados na proteína GRP78 para o rastreamento in vivo do câncer de 

próstata. Para sua função de chaperona, a GRP78 depende da habilidade em 

reconhecer e se ligar a polipeptídeos com diversas seqüências e ao mesmo 

tempo deve reconhecer proteínas com estrutura tridimensional incorreta 

(BLOND-ELGUINDI, 1993). Apesar disso, foi demonstrado que a GRP78 tem 

afinidade preferencial a peptídeos ricos em triptofano, fenilalanina e leucina e 

posições alternadas. Inicialmente foram gerados fagos com capacidade de 

ligação à GRP78 através da seleção e clonagem dos peptídeos WIFPWIQL e 

WDLAWMFRLPVG no vetor fUSE5. De forma interessante, os dois fagos 

criados apresentaram afinidade significativamente maior à GRP78 em relação 

às proteínas controle relacionadas e não relacionadas nos ensaios in vitro. 

Além disso, os peptídeos cognatos inibiram a ligação de forma dose-

dependente, comprovando a especificidade da interação. Os resultados 

obtidos in vitro sugerem que os peptídeos expostos nos fagos ligam-se a 

sítios provavelmente específicos da GRP78, não compartilhados pelas outras 

proteínas de choque térmico testadas aqui, como a HSP-70 e a HSP-90.  

O passo seguinte no desenvolvimento do sistema de 

receptor/ligante foi availar a capacidade de ligação dos fagos à GRP78 

expressa na membrana de células tumorais prostáticas intactas. Para tanto 
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foi utilizado o teste BRASIL (GIORDANO et al., 2001), baseado em 

centrifugação diferencial na qual a suspensão celular, incubada com fagos 

em uma fase superior aquosa, é centrifugada através de uma fase inferior 

orgânica não miscível. Essa separação de fase orgânica em etapa única é 

mais rápida, mais sensível e mais específica do que os métodos habituais 

baseados em etapas de lavagem ou na limitação da diluição (GIORDANO et 

al., 2001). Após a centrifugação da suspensão de células DU145, foi 

mostrado que os fagos com afinidade à GRP78 in vitro também rastrearam a 

GRP78 expressa na membrana das células em questão. Além disso, essa 

interação foi novamente específica, uma vez que a ligação foi inibida pela 

proteína em solução, por anticorpo anti-GRP78 e pelos peptídeos cognatos 

ao fago. O sucesso dos ensaios em células vivas sugere que, apesar da 

GRP78 estar em posição trans-membrânica (MINTZ et al., 2003), os 

peptídeos expostos nos fagos ligam-se a sítios na proteína provavelmente 

expostos em sua porção extra-celular. 

A internalização de quimioterápicos, drogas pró-apoptóticas e 

outros agentes utilizados no tratamento de tumores é um fenômeno 

necessário para o sucesso da ablação de órgãos e tecidos em terapia dirigida 

(ARAP et al., 2002a; ARAP et al., 1998; ELLERBY et al., 1999; KOIVUNEN et 

al., 1999a). Para avaliar a possibilidade de internalização dos fagos nas 

células tumorais, foi realizado ensaio de comparação entre os fagos que 

expressam os peptídeos WIFPWIQL e WDLAWMFRLPVG e o fago controle 
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negativo (fd-tet). Ambos os fagos com afinidade à GRP78 foram 

internalizados de forma eficiente pelas células tumorais prostáticas, o que 

não se repetiu com o fago contole. A capacidade das células em internalizar 

os fagos pode estar relacionada a algumas das funções da GRP78, como o 

transporte de proteínas do retículo endoplasmático (LEE, 2001) e 

apresentação de antígenos (MELNICK; ARGON, 1995).  

Um dos grandes obstáculos antes da aplicação clínica de terapias 

dirigidas é a falta de métodos eficazes para o rastreamento in vivo dos 

ligantes, principalmente devido à toxicidade dos vetores (EBARA et al., 2002) 

e aos mecanismos fisiológicos de degradação dos compostos administrados. 

A utilização in vivo da tecnologia de apresentação de fagos foi inicialmente 

aplicada para o estudo de peptídeos que rastreiam seletivamente a 

vasculatura de órgãos de interesse (PASQUALINI; RUOSLAHTI, 1996). Em 

publicação recente foi utilizada tecnologia de apresentação de fagos em 

seres humanos (ARAP et al., 2002b). Apesar de dificuldades técnicas iniciais, 

o sistema apresenta grandes vantagens que determinam seu sucesso. 

Inicialmente, ele permite avaliar o rastreamento de órgãos e tecidos de uma 

maneira funcional. Segundo, os peptídeos utilizados in vivo devem 

sobrepujar mecanismos fisiológicos de degradação, semelhantes em animais 

e em humanos, tais como a degradação celular e a excreção renal e 

hepática. Terceiro, a utilização dos fagos in vivo inclui um passo de bloqueio 

inerente ao método, no qual peptídeos que reconhecem proteínas 



 

 

65 

plasmáticas e da membrana de eritrócitos são depletados do pool circulante. 

Finalmente, essa tecnologia mostrou-se capaz de identificar e validar 

peptídeos que ligam-se especificamente a diferentes órgãos e, o que é ainda 

mais importante, a receptores seletivamente expressos em sub-populações 

celulares dentro de um órgão ou tecido de interesse (KOLONIN et al., 2001). 

Com o objetivo de avaliar a capacidade dos fagos de rastrear xeno-tumores 

derivados de células prostáticas humanas in vivo, foram administrados os 

fagos em estudo e os fagos controle em camundongos atímicos.  

Os resultados dos ensaios in vivo mostram que os peptídeos com 

afinidade à GRP78 promovem o rastreamento de tumores prostáticos 

humanos enxertados em animais de experimentação. Após longo período de 

circulação dos fagos (24h), observamos intensa localização dos mesmos nos 

tumores, com sinal quase inexistente nos órgãos controle. Considerando a 

capacidade das células DU145 em internalizar os fagos (figura 11), o tempo 

prolongado de circulação sistêmica dos mesmos e o padrão de coloração 

observado in vivo (figura 12), é provável que a GRP78 seja o receptor que 

determina internalização dos fagos ocorrida nas células tumorais.  

Células prostáticas malignas sofrem modificações genéticas, 

funcionais e fenotípicas antes de adquirir potencial metastático (DONALD et 

al., 2001; MALINS et al., 2003). Essas alterações incluem mudanças na 

capacidade de adesão, motilidade e potencial de invasão (DONALD et al., 

2001). Com essas modificações, os receptores existentes em células do 
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tumor primário podem sofrer regulação positiva ou negativa e portanto 

ligantes que previamente apresentavam intensa afinidade por receptores na 

superfície celular podem não mais reconhecê-los. Com essa perspectiva, 

após a avaliação da capacidade de rastreamento dos tumores in vivo, foi 

verificada a capacidade de ligação dos fagos a metástases ósseas. 

Curiosamente, os fagos mostraram forte capacidade de ligação às 

metástases, inclusive mais intensa que a observada para o fago controle 

positivo. Os resultados obtidos com as metástases provavelmente refletem a 

expressão aumentada de GRP78 em tumores metastáticos hormônio-

independentes (MINTZ et al., 2003).  

A especificidade da interação dos fagos com as metástases foi 

verificada através de um ensaio de competição com um anticorpo anti-

GRP78. Os fagos mostraram inibir a coloração para os anticorpos, 

presumivelmente devido ao tamanho de suas partículas, que podem romper 

a interação antígeno-anticorpo. Os resultados de coloração e os ensaios de 

inibição sugerem especificidade para a ligação dos peptídeos com afinidade à 

GRP78 e às metástases. 

Coletivamente, os dados apresentados nesse trabalho mostram que 

a GRP78 expressa na superfície de células tumorais prostáticas formam as 

bases para o desenvolvimento de um sistema de receptor/ligante para o 

rastreamento do câncer de próstata. Além disso, os peptídeos aqui utilizados, 

quando associados a quimioterápicos e/ou drogas pró-apoptóticas (ELLERBY 
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et al. 1999) podem permitir o desenvolvimento de futuras terapias dirigidas 

contra a doença. 
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5. Conclusões 
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6.   Conclusões 
 

 

1. Foi possível a clonagem no vetor fUSE5 do DNA correspondente a 

peptídeos que apresentam afinidade específica à proteína GRP78. 

2. Os fagos clonados apresentam afinidade específica pela GRP78 in 

vitro. 

3. Os fagos clonados apresentam ligação específica a GRP78 

expressa em células prostáticas malignas DU145.  

4. Os fagos com afinidade à GRP78 são internalizados pelas células 

DU145 e não por células controle.  

5. Os fagos apresentam capacidade de rastrear xeno-tumores 

prostáticos quando injetados in vivo.  

6. Os fagos clonados têm a capacidade de ligação a metástases 

ósseas de adenocarcinoma de próstata humano. 
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