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RESUMO
Pavanelli AC. Avaliação do transcriptoma e proteoma de células de câncer de mama
com diferente perfil de expressão de SPARC (secreted protein acidic and rich in
cysteine) na presença e ausência de docetaxel Dissertação São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014
O gene SPARC (secreted protein, acidic, cysteine-rich; também denominado de
Osteonectina; BM-40) codifica uma proteína de 42kDa, membro de uma família de
proteínas matricelular, que interagem com receptores de superfície celular, fatores de
crescimento e componentes da matriz extracelular (ECM). SPARC desempenha
importante papel no remodelamento de tecidos, migração celular, angiogênese,
desenvolvimento embrionário, tumorigênese e quimiosensibilidade. O Docetaxel é um
agente anti-microtúbulo pertencente à classe do taxanos, sendo utilizado como uma
droga quimioterápica eficaz para o tratamento do câncer da mama avançado. No
entanto, é considerável o número de pacientes que não respondem ou adquirem
resistência ao tratamento com os taxanos. Os mecanismos envolvidos na resistência ao
docetaxel ainda não estão completamente estabelecidos. Em um estudo prévio de nosso
grupo, identificamos os transcritos do gene SPARC como diferencialmente expressos
em células epiteliais mamárias expressando diferentes níveis de HER-2. No presente
estudo, nós avaliamos o efeito da expressão do SPARC na sensibilidade de células de
câncer de mama ao Docetaxel. As células MCF-7 foram transfectadas com o vetor de
expressão pCMV6-SPARC ou pCMV6-Neo. PCR em tempo real, western blot e
imunofluorescência foram utilizados para caracterizar os clones de células com
expressão de SPARC. A taxa proliferativa não foi alterada de forma significativa pela
expressão de SPARC. No entanto, observou-se um aumento da sensibilidade ao
docetaxel em células MCF7 expressando SPARC em comparação com as células MCF7
controle sem expressão de SPARC, indicando que a expressão de SPARC tem
propriedades de aumentar a quimiosensibilidade em células de câncer de mama.
Utilizamos a técnica de cDNA microarray, para avaliar o perfil de expressão de células
MCF7 com expressão de SPARC em comparação com células MCF7 sem expressão de
SPARC antes e após tratamento com docetaxel 5nM e 100nM por 24h. Identificamos
diversos genes potencialmente envolvidos na quimiosensibilidade ao docetaxel mediada
por SPARC. Setenta genes mais diferencialmente expressos (expressão aumentada ou
reduzida) foram selecionados a partir dos diferentes tratamentos e várias redes
moleculares foram identificadas utilizando o Ingenuity Pathway Analysis (IPA). Após
anotação gênica seis genes, SPANXA1, ALDH1A3, TPM4, TARP, XAF1, e WNT5A
foram selecionados e validados por qPCR. Utilizando análise proteômica quantitativa
livre de marcação avaliamos ainda a ocorrência de alterações proteômicas na
comparação das células MCF-7 com super-expressão de SPARC antes e após
tratamento com docetaxel. Entre as redes de interação molecular, a via de
remodelamento de citoesqueleto foi a via mais abundante observada na comparação
entre as células MCF-7 com expressão de SPARC e as células controle sem expressão
de SPARC antes do tratamento com docetaxel; e a via do metabolismo de GTP foi a via
mais abundante observada na comparação entre as células MCF7 com expressão de
SPARC e as células controle sem expressão de SPARC após tratamento com docetaxel.
Na integração dos dados de transcriptoma e proteoma identificamos quarenta genes
diferencialmente expressos pelas duas abordagens, sendo a via WNT representada entre
eles. Nossos resultados sugerem que a expressão SPARC pode influenciar a
quimiosensibilidade ao Docetaxel em células MCF-7, modulando genes envolvidos em

diversos processos biológicos que podem estar relacionados com a sensibilidade a
drogas.
Descritores: Neoplasias da mama, Proteína SPARC humana, Expressão gênica, Análise
de sequência com séries de oligonucleotídeos, Proteômica, Quimiossensibilidade,
Docetaxel

ABSTRACT
Pavanelli AC. Transcriptome and proteome evaluation of breast cancer cells with
different profile of SPARC expression (secreted protein acidic and rich in cysteine) in
the presence and absence of docetaxel Dissertação São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2014
The SPARC (secreted protein, acidic, cysteine-rich) gene encodes a 42kDa protein that
belongs to a family of matricellular proteins, which interact with cell-surface receptors,
growth factors and the ECM (extracellular matrix) components. SPARC plays a role in
tissue remodeling, cell migration, angiogenesis, embryonic development, tumorigenesis
and chemiosensitivity. Docetaxel, which is an antimicrotubulin agent, is an effective
chemotherapeutic drug for the treatment of advanced breast cancer. However, a
considerable proportion of breast cancer patients do not respond positively to docetaxel.
The mechanisms of docetaxel resistance are poorly understood. In a previous study, we
identified SPARC as differentially expressed in mammary epithelial cells expressing
different levels of HER-2. In the present study, we evaluate the effects of SPARC overexpression on the sensitivity of breast cancer cells to docetaxel. MCF7 cells were
transfected with the expression vector pCMV6-SPARC or pCMV6-Neo. Real time
PCR, western blot and immunofluorescence were used to characterize the clones overexpressing SPARC. Proliferation was not significantly affected by SPARC overexpression. However, we observed an increased sensitivity to docetaxel when
comparing the MCF7 control cells with the MCF7 cells overexpressing SPARC,
indicating that SPARC expression has chemosensitive properties in breast cancer cells.
We used cDNA microarray to evaluate the expression profile of MCF7 cells with
SPARC overexpression in comparison with MCF7 control cells before and after
docetaxel treatment for 24h.We have identified several differentially expressed genes
potentially involved in SPARC-mediated chemosensibility to docetaxel. Seventy of the
highly expressed genes were selected from all treatments and several molecular
networks were identified using the Ingenuity Pathway Analysis (IPA). After manual
annotation, six genes, SPANXA1, ALDH1A3, TPM4, TARP, XAF1, and WNT5A,
potentially associated with SPARC mediated chemiosensitivity were selected and
validated by qPCR. Using label-free approach for quantitative proteomic analysis, we
further evaluated the proteomic changes in the comparison of the MCF7 cells control
and over-expressing SPARC before and after docetaxel treatment. Among the molecular
interaction networks, cytoskeleton remodeling pathway was the top pathway map
observed in the comparison between MCF7 cells over-expressing SPARC and the
control cells before docetaxel treatment and GTP metabolism pathway was the top
pathway map observed in the comparison between MCF7 cells over-expressing SPARC
and the control cells after docetaxel treatment. Transcriptome and proteome integrated
data, resulted in forty commonly up and down regulated genes, being the WNT pathway
represented among them. Our findings suggest that SPARC expression can influence
Docetaxel sensitivity in MCF7 cells by modulating genes involved in diverse biologic
process that might be related to drug sensitivity.

Descriptores: breast neoplasms, SPARC protein human, Gene expression,
Oligonucleotide array sequence analysis, Chemosensitivity, Proteomic, Docetaxel
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1.

INTRODUÇÃO

20

1.1.

Câncer de Mama

Câncer é o termo utilizado para representar um conjunto de mais de 100 doenças
que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de células, que invadem os
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se por meio de metástase para outras regiões do
corpo (INCA, 2014). Estima-se mundialmente, que em 2020, o número de novos casos
anuais seja da ordem de 15 milhões e que até 2030 este numero será de 21,4 milhões,
com a maior taxa de mortalidade comparada a outras doenças, até então consideradas
como de maior ocorrência (WHO, 2007).
O câncer de mama, por sua vez, é considerado um câncer de bom prognóstico se
diagnosticado e tratado precocemente. Porém, ainda é uma doença com altas taxas de
morbidade e mortalidade, provavelmente devido à realização de diagnósticos tardios
(INCA, 2014). A incidência do câncer de mama tem aumentado gradativamente nos
países em desenvolvimento devido ao aumento na expectativa de vida, urbanização
exacerbada e a adoção do estilo de vida ocidental (WHO). No Brasil, depois do câncer
de pele não melanoma, é a neoplasia mais frequente entre as mulheres nas regiões
Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e Nordeste. Na região Norte é o segundo tumor mais
incidente, perdendo somente para tumores de colo de útero. Em publicação recente, o
INCA estimou para o ano de 2014 a ocorrência de 57.120 novos casos da doença no
país, com um risco de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2014).
Cerca de 90-95% dos casos de câncer de mama apresentam-se de forma
esporádica e entre os principais fatores de risco podemos citar os fatores não
modificáveis, tais como os fatores reprodutivos associados com a exposição prolongada
aos hormônios esteroídicos. Deste modo, a menarca precoce, menopausa tardia,
nuliparidade estão relacionados ao maior risco de desenvolvimento da doença. Entre os
fatores de risco modificáveis têm-se o uso de terapia de reposição hormonal e de
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anticoncepcionais orais, consumo de álcool, excesso de peso e ausência de atividade
física

(American

Cancer

Society:

http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-risk-factors).
Em um estudo realizado por Danaei G et al (2005) os fatores de risco modificáveis
estiveram presentes em 21% das mortes pela doença, sendo que a proporção de óbitos
foi maior nos países com maior renda, e a contribuição que mais se destacou para esta
estimativa foi o excesso de peso e ausência de atividade física.
A incidência de cancer da mama aumenta com a idade, dobrando a cada 10 anos
até a menopausa, quando a taxa de aumento diminui drasticamente (Mcpherson K et
al.,2000). No Brasil, a incidência dos Registros de Câncer de Base Populacional de
alguns estados indicou que 60 a 70% dos casos novos ocorreram na faixa etária
compreendida entre os 40 e 69 anos de idade. No que diz respeito à mortalidade por
câncer de mama, dados disponíveis para o mesmo período mostraram que 91% das
mortes foram registradas em mulheres com mais de 40 anos de idade. (Revisado em
Revista Brasileira de Cancerologia, 2003).
A história familiar de câncer de mama está presente em aproximadamente 510% dos casos. A suscetibilidade para o desenvolvimento da doença é herdada de
maneira autossômica dominante, a qual pode ser transmitida por qualquer um dos
genitores, mesmo que nenhum desses genitores tenha desenvolvido a doença. Quando
há desenvolvimento da doença em um parente de primeiro grau (mãe, irmã, filha) antes
dos 50 anos, o risco de desenvolver a doença aumenta em torno de duas a três vezes
(Mcpherson K et al.,2000).
Os genes supressores de tumor BRCA1 e BRCA2, que tem função na regulação
de proliferação celular e de reparo de DNA, são os genes mais comumente associados à
susceptibilidade genética ao câncer de mama. Estimativas iniciais sugeriram que a
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porcentagem de câncer de mama familial associados a mutações no gene BRCA1 eram
superiores a 85%. No entanto, estudos mais recentes têm demonstrado que as mutações
nos genes BRCA1 e BRCA2 estão associadas a 20-25% dos tumores de mama
hereditários (Melchor L and Benítez J, 2013). Além dos genes BRCA1 e BRCA2,
diversos outros genes já foram identificados como associados à susceptibilidade ao
câncer de mama familial, incluindo genes de alta penetrância, tais como TP53, CDH1,
PTEN, STK11, RAD51C e RAD51D, e outrs genes com baixa/moderada penetrância
foram descritos, tais como ATM, CHEK2, BRIP1 (Ellsworth R et al., 2010; Larsen MJ
et al., 2014)
Em contra partida, o ciclo de gravidez e lactação tem se mostrado como fator
protetor contra o desenvolvimento de câncer de mama, principalmente quando ocorre
antes dos 30 anos de idade e com um intervalo de menos de 14 anos entre a menarca e a
primeira gravidez (Key TJ et al., 2001; Russo IH and Russo J, 2011). O aleitamento
materno inibe a ovulação, diminuindo os hormônios de ciclos ovarianos, e
consequentemente os tecidos mamários são menos expostos a hormônios durante este
período. Assim, mulheres que não amamentam têm um risco maior de desenvolver
câncer de mama do que as mulheres que amamentam (Bernstein L., 2002;
Anothaisintawee T et al., 2013).
O câncer de mama apresenta-se como uma doença heterogênea e de etiologia
complexa, tendo uma grande variabilidade a nível molecular, patológico e de curso
clinico (Hsiao YH et al.,2010). O acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas e
interação com hábitos de vida e o meio ambiente, terminam por inibir genes supressores
e ativar oncogenes, causando desequilíbrio na homeostase celular (Riley LB et
al.,2009). As alterações genéticas mais frequentemente encontradas no câncer de mama
estão associadas com as alterações em ganho de função dos proto oncogenes, c-MYC,
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CCND1, INT-2, EGF, RAS e BCL-2, os quais estimulam proliferação, diferenciação e
sobrevivência celular; e com as alterações de perda de função de genes supressores de
câncer, TP53, CDH1, PTEN, BRCA1 e BRCA2, CHEK-2, que atuam no controle da
proliferação celular desordenada e promovem reparos de danos no DNA (Volgestein B
and Kinzler KW, 2004; Lee EY and Muller WJ, 2010).
Hanaham D and Weinberg RA (2000 e 2011) definiram um conjunto de
características adquiridas pelas células que favorecem o desenvolvimento e progressão
tumoral, sendo eles, a aquisição de independência aos sinais de crescimento e
proliferação; capacidade de evasão a apoptose; potencial replicativo ilimitado;
angiogênese sustentada; habilidade de invasão de tecidos e formação de metástase;
evasão do sistema imune; reprogramação do metabolismo energético, além de duas
importantes características que foram relatadas como facilitadores do processo
tumorigênico: instabilidade genômica e inflamação.
Diversas evidências indicam que o desenvolvimento e a progressão do câncer
não dependem somente de características genéticas das células tumorais, mas também
de suas interações com o microambiente (De Wever O et al., 2008). Alterações no
microambiente predispõem células epiteliais a adquirirem características genéticas
requeridas para uma transformação neoplásica. Portanto, o microambiente pode afetar a
eficiência de formação do tumor, a taxa de crescimento tumoral, além do grau de
invasão e capacidade metastática. (Elenbaas B and Weinberg RA, 2001).
A glândula mamária é constituída por células epiteliais e estromais, e estas se
comunicam via Matriz Extracelular (MEC). A influência do estroma é de extrema
importância para o desenvolvimento do epitélio mamário e, sob condições normais o
estroma constitui uma importante barreira para a transformação celular (Gjorevski N
and Nelson CM, 2011; Rudel RA et al., 2011). Alterações no microambiente estromal
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da glândula mamária representam um potencial para regulação da proliferação, invasão,
diferenciação, e polaridade tanto das células epiteliais normais como das tumorais.
Utilizando modelos in vivo, a superexpressão de estromelisina (STR-1), uma
metaloproteinase de matriz (MMP), resultou na degradação da membrana basal e de
proteínas da MEC, levando a alterações do epitélio mamário, incluindo aumento da
proliferação e ramificação ductal, desenvolvimento alveolar precoce, e apoptose em
células alveolares secretoras, e estas alterações no epitélio e estroma mamário levaram
esses animais a desenvolverem hiperplasia, displasias e carcinomas mamários (Elenbaas
B and Weinberg RA, 2001). Estudos recentes associaram a importância de fibroblastos
associados ao câncer (CAFs) no estroma e no microambiente tumoral em promover a
iniciação de células tumorais, angiogenese, invasão e metástase (Revisado por Nwabo
Kamdje AH et al., 2014). Adicionalmente, estas células não só promovem a progressão
do tumor, mas também acabam por induzir a resistência à quimioterapia.
Dados epidemiológicos apontam que a progressão do câncer de mama se inicia
com a hiperproliferação ductal evoluindo posteriormente para o carcinoma in situ,
passando para carcinoma invasivo e finalmente, para a doença metastática (Figura 1). O
carcinoma ductal in situ é considerado o precursor da doença e embora aplicações de
novas tecnologias estejam melhorando a capacidade de se detectar a doença em seu
estágio inicial, os fatores envolvidos na progressão do câncer de mama precisam ser
melhor elucidados (Polyak K, 2007).
A aplicação da genômica na biologia do câncer resultou em avanços no
conhecimento da fisiopatologia da doença e melhor assistência as pacientes. Estudos de
Perou CM et al (2000) e Sorlie T et al (2001) identificaram os principais subtipos de
câncer de mama para definir os diferentes comportamentos biológicos e o curso clinico
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Figura 1: Modelo de progressão do Câncer de Mama, proposto por Polyak K,
2007. Células normais progridem para carcinoma ductal in situ, invasivo e metastático.
Células normais do ducto mamário são compostas de membrana basal e células
epiteliais e mioepiteliais. As células que compõe o estroma incluem os leucócitos,
fibroblastos, miofibroblastos e células endoteliais. Nos carcinomas in situ, as células
mioepiteliais são genética e fenotipicamente alteradas. A degradação da membrana
basal leva a diminuição do numero de células mioepiteliais e aumento do numero de
fibroblastos, miofibroblastos, linfócito e células endoteliais no estroma. Estas alterações
promovem a progressão para o carcinoma invasivo, liberando as células tumorais para
invadir os tecidos circundantes, migrando para outros órgãos, conduzindo efetivamente
para a metástase (Adaptado de Polyak K, 2007).

da doença. Perou CM et al utilizando a tecnica de cDNA Microarray, analisaram 65
amostras de 42 pacientes, em 8.102 genes humanos, e demonstraram que a diversidade
fenotipica dos tumores de mama estavam associdadas a diversidade de expressão
gênica. Análises mais refinadas realizadas por Sorlie et al, permitiram a subdivisão dos
tumores receptores de estrógenos positivos em dois grupos distintos. Deste modo, os
tumores de mama foram classificados em relação ao perfil de expressão gênica, e
associação com prognostico, ficando estabelecidos em Luminal A, Luminal B, HER2
Positivo, Triplo Negativo e/ou Basal-like (revisado por Yersal O and Barutca S, 2014).
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O subtipo Luminal A compõe o maior subgrupo, sendo representado pelos
tumores que apresentam alta expressão de receptores de estrógenos e progesterona, e
elevada expressão de genes expressos pelas células epiteliais luminais, dentre eles as
citoqueratinas 7/8 e 18/19. A expressão aumentada de HER-2 não é observada, o que
caracteriza este tipo tumoral como de melhor prognóstico e resposta a terapia com
antiestrogênios (Sorlie T et al.,2003). Os Receptores de estrógeno e progesterona são
exemplos de fatores preditivos consolidados no manejo clínico de pacientes com câncer
de mama. Os estrógenos, principalmente o E2 (17β-Estradiol), medeiam processos
essenciais para o desenvolvimento da mama normal e desempenham um papel crítico no
desenvolvimento e progressão do câncer de mama (Nagai MA and Brentani MM,
2008). Embora o ERα seja o receptor predominante na mama, a co-expressão do ERβ
em carcinomas de mama pode desempenhar um papel importante no controle dos
efeitos mamotrópicos de ERα e pode ser um importante alvo para terapia endócrina
(Nilsson S and Gustafsson JÅ, 2011).
O subtipo Luminal B, por sua vez, é caracterizado pelos tumores que apresentam
baixa ou moderada expressão de genes expressos pelas células luminais epiteliais,
dentre eles as citoqueratinas 7/8 e 18/19, porém co-expressam os genes ligados à
proliferação celular, podendo apresentar alto índice mitótico. Os tumores Luminais B
apresentam expressão do receptor de estrógeno e podem apresentar expressão do
receptor de progesterona e positividade para HER-2. Quando comparados ao Luminal
A, este subtipo está associado a piores prognósticos e recidiva tumoral. (Sorlier T et
al.,2003).
A determinação do índice de Ki-67 (gene de proliferação celular MKI67) por
imunohistoquimica é um marcador fundamental utilizado na classificação dos subtipos
luminal A do luminal B. Foi estabelecido que índices de positividade de Ki-67
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inferiores a 14%, associados a outros marcadores, identificam o subtipo Luminal A, e os
distinguem do subtipo Luminal B (Dowsett M et al., 2011). Essa classificação alterou
significativamente os valores de prevalência encontrados para os subtipos luminais, já
que os tumores que apresentavam alto índice proliferativo eram classificados somente
como Luminais A (Cheang MC et al., 2009; Voduc KD et al., 2010)
Os tumores que superexpressam o receptor HER-2 representam o subtipo HER-2
(Sorlie T et al.,2001). A superexpressão de HER-2 ocorre em 15- 30% dos tumores de
mama (Slamon DJ et al.,1989) e está relacionado a um comportamento biológico
agressivo e um pior prognóstico (Brenton JD et al.,2005). Entretanto, estes tumores
podem apresentar boa resposta a drogas que bloqueiam a atividade do HER-2, como por
exemplo, o anticorpo monoclonal Herceptin. Este subtipo possui um padrão híbrido
com alta frequência de mutações em TP53 (72%) e PIK3CA (39%) e menor taxa de
outras mutações (Cancer Genome Atlas, 2012).
A maioria dos tumores de mama triplo negativos são também referidos como
basal-like, devido ao fato, de seus fenótipos serem considerados efetivamente
sinônimos. Porém dados clínicos, imunohistoquímicos e do perfil de expressão gênica
apontam diferenças significantes entre estes dois subtipos (Foulkes WD et al.,2010). O
subtipo basal-like é caracterizado pelos baixos níveis ou ausência da expressão do ER,
pela ausência do HER-2 e pela expressão de genes que usualmente são encontrados em
células basais e/ou mioepiteliais. Já o subtipo triplo negativo tem características clínicas
e patológicas únicas, sendo negativo para receptores de ER, PR e HER-2. Os tumores
triplo negativos representam um problema clínico, devido ao comportamento agressivo,
perda de alvos terapêuticos e consequentemente piores prognósticos. Entre as
intrigantes características dos tumores triplo negativos podemos salientar a sua
associação com a presença de mutação no gene BRCA1 e elevada taxa de mutação no
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gene TP53; prevalência entre mulheres jovens (Irvin WJ Jr et al.,2008) e entre mulheres
negras e hispânicas (Foulkes WD et al.,2010). O subtipo triplo negativo representa 15%
do total de cânceres de mama (INCA), e apresenta resistência a terapias hormonais.
Portanto a quimioterapia é a base do tratamento para este subtipo tumoral.
Após uma década de estudos buscando uma melhor compreensão dos subtipos
tumorais de câncer de mama estabelecidos por Perou CM et al (2000), um trabalho
publicado

por

Curtis

C

et

al

(2012)

utilizando

diversas

técnicas

de

genômica/transcriptoma em tumores de 2000 pacientes, refinou a classificação
molecular conhecida atualmente. Os dados obtidos sugeriram dez novos subgrupos,
dentre

eles

pacientes

que

apresentaram

melhores

prognósticos,

compostos

predominantemente de Luminal A e pacientes compostas de casos HER-2 amplificado,
que se caracterizam como os de pior sobrevida doença-especifica. Além disso, a curva
de sobrevida doença-específica mostrou desfechos clínicos distintos, confirmando que,
o câncer de mama é heterogêneo a nível molecular e que estes subtipos moleculares
diferem na sua resposta aos agentes terapêuticos.

1.2.

Quimioterápico Docetaxel

A quimioterapia e a hormônioterapia são tratamentos adjuvantes do câncer de
mama, desempenhando importante papel no controle da doença. Os taxanos e as
antraciclinas representam as drogas quimioterápicas mais potentes utilizadas nos
tratamentos desse tipo de câncer (Estévez LG and Gradishar WJ, 2004). O
quimioterápico Docetaxel pertence ao grupo de taxanos, foi introduzido pela primeira
vez em uso clínico durante a década de 90, e desde então tem se mostrado eficaz no
tratamento do câncer de mama, proporcionando aumento da sobrevida livre da doença
(DFS) e sobrevida total (OS) das pacientes (Hugh J et al.,2009). Este quimioterápico é
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um agente anti-microtúbulo que exerce efeito anti-proliferativo pela ligação a
subunidade β da tubulina, impedindo a depolimerização dos microtúbulos (Figura 2). A
ação do Docetaxel nos microtúbulos impede a formação do fuso mitótico normal,
inibindo a divisão celular causando parada no ciclo celular na fase G2-M, e consequente
indução da apoptose (Pasquier E and Kavallaris M, 2008) e catástrofe mitótica (Morse
DL et al., 2005).

Figura 2: Ação do quimioterápico Docetaxel. Docetaxel inibe a depolimerização dos
microtúbulos, impedindo a formação do fuso mitótico normal, e consequente inibição
da divisão celular, causando parada no ciclo celular na fase G2-M. (Adaptado de
Mackler NJ and Pienta KJ, 2005).

A quimiorresistência é um fator importante envolvido na ausência de resposta,
podendo reduzir a sobrevida global das pacientes com câncer de mama localmente
avançado e metastático (Wang H et al., 2014). Embora o Docetaxel tenha se mostrado
eficaz no tratamento de casos de câncer de mama, é considerável o número de pacientes
que não respondem ao tratamento ou adquirem resistência aos taxanos. Estudos
mostram que a superexpressão do HER2 está associada com aumento na agressividade e
resistência a drogas quimioterápicas, dentre elas, o Docetaxel (Ciardiello F et al.,2000;
Troester MA et al.,2004).
Estudos em nosso laboratório utilizando a técnica de SAGE (Serial Analysis of
Gene Expression) avaliaram o perfil de expressão gênica em células de câncer de mama
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que apresentavam diferentes níveis de expressão de HER2 e que foram tratadas
intensivamente com o quimioterápico Docetaxel. Foram identificados diversos genes
diferencialmente expressos, que podem estar relacionados com a via de sinalização do
HER2, dentre eles o SPARC, que apresentou alteração nos níveis de expressão em
células epiteliais de mama podendo representar um possível potencial marcador de
sensibilidade ao quimioterápico Docetaxel (Dos Santos ML et al., 2006; Dos Santos
ML et al., 2009).

1.3.

Proteína SPARC (Secreted Protein Acidic and rich in Cystein)

O gene SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine), está localizado no
cromossomo 5q31.3-q32, e codifica uma proteína de 42 KDa (Lane TF and Sage EH,
1994; Breeken RA and Sage EH, 2000), também conhecida como Osteonectina ou BM40. Essa proteína, foi primeiramente descrita por Termine JD et al (1981), como uma
proteína específica dos ossos. Posteriormente, a proteína SPARC foi descrita como
associada a MEC, porém sem funções estruturais, contrastando assim com outras
proteínas clássicas da MEC, como colágeno e lamininas. (Bornstein P, 2000; Bradshaw
AD, 2012).
Proteínas matricelulares são secretadas dentro do microambiente extracelular, e
apresentam funções regulatórias. Recentemente essas proteínas foram descritas como
sendo capazes de afetar diretamente o destino das células influenciando a transição
epitélio-mesenquima, proliferação e sobrevivência, motilidade celular e invasão, adesão,
extravasão, proliferação nos sítios metastáticos, angiogênese (Chong HC et al, 2012).
Devido a sua diversidade de função na comunicação intercelular a matriz contribui
substancialmente para a progressão tumoral (Engbring JA and Kleinman HK, 2003;
Ioachim E et al.,2002; Larsen M et al.,2006).
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Consistente com sua participação no remodelamento da matriz extracelular, a
proteína SPARC pode influenciar diversos processos biológicos que alteram a fisiologia
celular e tem sido associada ao processo de angiogênese e progressão tumoral (Watkins
G et al., 2005).
A proteína SPARC é composta por três domínios funcionais (Figura 3) que
contribuem para as suas distintas propriedades biológicas (Nagaraju GP and Sharma D,
2011). O domínio N-terminal (NT) está envolvido com espraiamento celular, além de
apresentar propriedades quimiossensibilizadoras; o domínio “follistatin-like” (FS)
contém 10 resíduos de cisteína e inibe a migração celular endotelial e o domínio Cterminal (EC) contém o módulo de ligação ao cálcio extracelular apresentando
propriedades anti-angiogênicas (Chlenski A and Cohn SL, 2010).

Figura 3: Estrutura da proteína SPARC com seus três domínios funcionais. O
domínio Folistatin like, que compreende os aminoácidos 53 a 137 é mostrado em
vermelho, verde e preto, o domínio C-terminal, que compreende os aminoácidos 138 a
286 é mostrado em azul e amarelo. (Adaptada de Brekken RA and Sage EH, 2001).

A proteína SPARC pode se ligar diretamente a proteínas da MEC, influenciar a
secreção e ativação de Metaloproteinases da Matriz (MMP) (Yan Q and Sage EH,
1999), modular direta ou indiretamente a ação de diversos fatores de crescimento
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envolvidos em angiogênese e remodelamento tecidual tais como FGF, VEGF, PDGF e
TGFβ (Clark CJ and Sage EH, 2008). Devido a essas interações, o SPARC é
considerado um modulador do câncer por controlar funções celulares como adesão,
proliferação, sobrevivência e migração celular. (Arnold SA and Brekken RA, 2009).
O SPARC é diferencialmente expresso em diferentes tipos de câncer, incluindo
o câncer de mama, e a capacidade do SPARC de inibir ou promover progressão tumoral
é dependente do tipo celular (células endoteliais ou células tumorais), estágio tumoral e
o tipo de interações estabelecidas com os diferentes componentes presentes no
microambiente celular (Arnold SA and Brekken RA, 2009).
O efeito pleiotrópico da expressão do SPARC em diferentes tipos tumorais tem
sido observado em diversos estudos (Watkins G et al.,2005; Podhajcer OL et al.,2008;
Arnold SA and Brekken RA, 2009; Chlenski A and Cohn SL, 2010). Elevados níveis de
SPARC em tumores malignos, incluindo mama, esôfago, cérebro, carcinoma de
próstata, gliomas e melanomas, foram observados, sugerindo assim que a expressão
aumentada de SPARC se associe com progressão tumoral (Framson PE and Sage EH,
2004; Bos TJ et al.,2004; Koblinski JE et al.,2005). Em contrapartida, outros estudos
sugerem que o SPARC possa atuar como supressor tumoral, induzindo apoptose em
células de câncer de ovário e com efeito antitumoral em cânceres de pâncreas e mama
(Chlenski A and Cohn SL, 2010; Nagai MA et al.,2011).
Estudo in vivo, utilizando como modelo xenotransplantes ortotópicos de câncer
pancreático, mostrou que os tumores desenvolvidos em animais knockout para SPARC
(SPARC -/-) apresentaram uma diminuição na deposição da MEC e maior frequência de
metástase, em comparação com os tumores dos animais controle (SPARC +/+),
indicando que o SPARC atue na tumorigênese (Arnold SA et al., 2010). Outro estudo
utilizando modelo in vivo, avaliou o papel do SPARC no potencial de formação de
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metástase de células 4T1 (carcinoma de mama), e mostrou que a expressão do SPARC
levou a uma redução do crescimento tumoral e metástase (Sangaletti S et al., 2008).
Estes dois estudos corroboram o efeito anti-proliferativo do SPARC em alguns tipos
tumorais.
O papel do SPARC em câncer de mama é controverso. Um aumento da
expressão do SPARC foi observado em células de adenocarcioma de mama MCF-7/cJun e relacionado ao aumento do potencial invasivo e de migração destas células
(Briggs J et al., 2002). Já em células tumorigênicas MDA-MB-231, a expressão de
SPARC inibiu invasão e formação de metástase (Koblinski JE et al., 2005). Em
tumores, Watkins G et al (2005) e Helleman J et al (2008) demonstraram que a alta
expressão do SPARC está associada com progressão tumoral e fenótipo mais agressivo.
No entanto, Hsiao YH et al (2010) e Nagai MA et al (2011) observaram que a redução
na expressão desta proteína está associada a um pior prognóstico das pacientes
analisadas.
A expressão do SPARC foi descrita como regulada negativamente em amostras
de metástases cerebrais provenientes de câncer de mama em comparação com amostras
de tumores primários, independentemente do subtipo tumoral. No entanto entre os
tumores primários, o SPARC apresentou-se como regulada positivamente em amostras
tumorais pertencentes ao subtipo triplo negativo (Wikman H et al., 2014).
Anteriormente a associação da expressão do SPARC com tumores triplo negativos já
havia sido relatada por Nagai et al (2011) no qual pacientes com positividade para
SPARC apresentaram melhores prognósticos do que aquelas com redução de sua
expressão, mostrando, que a expressão desta proteína poderia ser utilizada na
estratificação destes tumores de difícil manejo clinico.
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Atualmente, diversos trabalhos vêm associando o envolvimento da expressão da
proteína SPARC com quimiosensibilidade a drogas. Estudos realizados por Tai IT et al
(2005) em modelos de carcinoma colorretal, atribuíram a SPARC tal função devido
baixos niveis de sua expressão estarem associados com diminuição da sensibilidade à
quimioterapia, tanto in vivo quanto in vitro. Esta característica também foi relatada por
Dos Santos ML et al (2009) em linhagens de células de câncer de mama, no qual os
transcritos do gene SPARC foram associados como possível potencial marcador de
sensibilidade a quimioterapia com docetaxel.
Alterações no padrão de metilação da região promotora do gene SPARC podem
levar a um aumento da expressão da proteína e melhorar a resposta à quimioterapia.
Células de câncer colorretal quando tratadas com 5-aza-2’-deoxicitidina, inibidor de
atividade da DNA metiltransferase, apresentaram aumento na expressão do SPARC
com consequente aumento da resposta das células tumorais ao quimioterápico 5-aza-2’deoxicitidina (Cheetham S et al.,2008; Nagaraju GP and Sharma D, 2011).
Outro estudo mostrou o envolvimento do SPARC no processo apoptótico através
de sua interação com caspase-8. A interação SPARC-caspase-8 pode impedir a ligação
desta protease com Bcl-2 e induzir a apoptose, influenciando a resposta à terapia,
sensibilidade à quimioterapia e reversão de resistência a drogas quimioterápicas
(Rahman M et al.,2011). Jeung HC et al (2010) realizaram um estudo Fase II em
pacientes com câncer gástrico, comparando dois regimes de tratamentos semanais a
base de Docetaxel com o objetivo de testar a eficácia e tolerância a quimioterápicos. A
superexpressão do SPARC foi correlacionada com progressão precoce da doença, além
de reduzir a taxa de sobrevida global, mostrando assim que o SPARC pode ajudar a
individualizar a terapia em câncer gástrico avançado. Lindner JL et al., 2014,
correlacionou a expressão aumentada de SPARC em tumores de mama, com uma maior
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probabilidade de ausência de qualquer tipo de câncer invasivo e nos gânglios linfáticos
após quimioterapia neo-adjuvante na população total do estudo, e principalmente nas
pacientes do subgrupo triplo-negativo.
Em modelo de câncer de pâncreas, a proteína SPARC é descrita como altamente
expressa e secretada. Fresse KK et al (2012), estudando este tipo tumoral, observou que
o SPARC pode atuar como uma proteína de ligação à albumina e sequestrar o
quimioterápico nab-paclitaxel, e, deste modo, concentrar a droga intratumoral,
mostrando que sua superexpressão pode ser correlacionada com melhor resposta para
nab-paclitaxel. Em contra partida, o efeito de SPARC em promover melhor resposta ao
nab-paclitaxel não foi observado em amostras de câncer de mama, (Schneeweiss A et
al., 2014). Deste modo, a significância de SPARC como preditivo de resposta a terapias
com nab paclitaxel ainda está sob investigação e os achados podem aplicar-se a um tipo
tumoral, mas não a outro.
Recentemente, camundongos SPARC-/- monstraram maior resistência ao
tratamento com o quimioterápico 5- Fluoracil, em um estudo que visava identificar
processos moleculares associados a células tronco hematopoiéticas localizadas em
microambientes diferentes. O quimioterápico 5-FU atua nas células em divisão, levando
a mielossupressão, que por sua vez ativa as células tronco hematopoiéticas para a
reconstituição do sistema hematopoiético prejudicado. Assim, repetidas doses de 5-FU
resultam no funcionamento inadequado das células tronco hematopoiéticas e morte dos
animais devido à falha da medula óssea. Os camundongos SPARC-/- apresentaram uma
menor sensibilidade à série do tratamento com 5-Fluoracil e sobreviveram por mais
tempo comparados aos camundongos SPARC+/+ e controles da mesma ninhada
(Ehninger A et al., 2014).
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À vista do exposto, a proposta do presente trabalho foi comparar o transcriptoma
e o proteoma de células de câncer de mama com e sem de expressão do SPARC antes e
após o tratamento com docetaxel, para caracterização de redes gênicas e proteicas
associadas à expressão da proteína SPARC e que possam estar envolvidas na
quimiosensibilidade ao Docetaxel.

2.

OBJETIVO
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Determinar o transcriptoma e o proteoma de células MCF-7 com e sem
expressão de SPARC e avaliar a integração dos dados antes e após exposição ao
docetaxel.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1.

Linhagem Celular
A linhagem celular MCF-7 foi adquirida da American Type Culture Colletion

(Rockville, MD) e já faz parte do banco de linhagens celulares da Disciplina de
Oncologia da FMUSP.
As células MCF-7 foram transfectadas com o vetor de expressão vazio pcMV6Neo ou contendo o cDNA completo do gene SPARC (pcMV6-SPARC). Os clones
selecionados já foram caracterizados e disponibilizados em nosso laboratório. A
linhagem MCF-7 é derivada de adenocarcinoma de mama e ER-positiva (expressa cerca
de 70 fmol/mg proteína). As células MCF-7 podem ser modelo para avaliar os efeitos da
superexpressão do SPARC, por não expressarem essa proteína.

3.2.

Cultura de Células e Tratamentos
As células foram cultivadas em meio apropriado suplementado com 10% de soro

fetal bovino (GIBCO, Gainthesburg, EUA), contendo antibiótico-antimicótico
(100U/ml de penicilina, 100μg/ml de estroptomicina e 0,25μg/ml de fungizona)
(GIBCO, Gainthesburg, EUA), e mantidas em estufa a 37oC sob atmosfera de 5% de
CO2.
As células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC, foram tratadas com o
quimioterápico Docetaxel (Taxotere; Aventis Pharmaceutics Inc, Bridgewater, NJ), que
foi dissolvido em etanol absoluto (solução estoque de 10 mM). As concentrações
utilizadas foram de 5nM e 100nM de docetaxel (concentração estabelecida previamente
no laboratório) e as células controle tratadas com a mesma quantidade final de etanol
absoluto (inferior a 0,01%), por 24 horas.
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3.3.

Transfecção do vetor de expressão para o gene SPARC

Para o ensaio de transfecção, 3X105 células MCF-7 foram inoculadas em placas
de cultura de 6 poços por 48 horas antes do início da transfecção. As células foram
mantidas em meio suplementado com 10% de FBS e na confluência de 60 - 70% foram
transfectadas utilizando-se 3l de TurboFectin 8.0 para 1g de DNA de plasmídeo.
Após 24 horas da transfecção iniciou-se a seleção dos transfectantes com gentamicina
(750 g/ml). A concentração de gentamicina foi determinada após a realização de curva
de concentração (0 a 3000 g/ml). No quinto dia após se verificar a morte de 100% das
células controle, que receberam apenas TurboFectin 8.0, as células foram tripsinizadas e
transferidas para placas de 24 poços e posteriormente para garrafas de T25. A
caracterização dos transfectantes para a expressão protéica do SPARC foi avaliada pelo
ensaio de Western Blot, utilizando o anticorpo anti-SPARC (H-90) (Santa Cruz
Biotechnology, INC).

3.4.

Extração Proteica
Para a extração de proteínas, células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram

lavadas 2X com PBS1X e incubadas com tripsina a 37˚C para a remoção da
monocamada de células. As células foram então transferidas para tubos eppendorf de
1,5ml e lisadas com tampão de lise previamente preparado (50,0mM de pirofosfato de
sódio, 50,0mM de fosfato de sódio, 5,0mM de cloreto de sódio, 5,0mM de EDTA
dissódico, 5,0mM de EGTA, 10,0mM de HEPES, 0,5% de Triton X-100, 2,0mM de
Ortovanadato de sódio, 1,0mM de PMSF e 2,0mM de inibidores de protease). Esta
solução ficou em gelo por 15 minutos com agitações a cada 5 minutos no vortex para
completa lise das células. Posteriormente, o lisado foi centrifugado a 13000 rpm, por 20
minutos a 4˚C. O sobrenadante foi transferido para um tubo novo, e este corresponde ao
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extrato proteico, e a concentração proteica foi determinada através do método de
Bradford (Bradford MM, 1976).

3.5.

Western Blotting
Os extratos proteicos quantificados e aliquotados com 30µg de proteínas foram

desnaturados a 95˚C por 5 minutos com Tampão de Lammelli 1X (7,5% Tris 2M pH
6,8; 0,5% SDS; 5% azul de bromofenol; 26% glicerol; 16,5% 2-mercaptoetanol). As
amostras foram então separadas por eletroforese em gel de SDS-PAGE 10% em tampão
de corrida Tris-Glicina (3,0g/l Tris-Base; 14,5g/l glicina; 0,1% SDS). A corrida foi
realizada a 80V por 20 minutos e posteriormente 120V por 1 hora. Após este período, as
proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose a 15V por 50 minutos,
utilizando o aparelho Trans-Blot SD Semi-dry Tranfer Cell (Bio-rad, EUA) e tampão de
transferência (48,0mM Tris; 39,0mM Glicina; 0,00375% SDS; 20% Metanol). As
membranas foram então bloqueadas com 5% de leite desnatado em TBS-T (2,42g/l
Tris-Base; 8,0g/l NaCl; 0,1% Tween-20), sob agitação over night a 4˚C. Posteriormente,
a incubação com o anticorpo primário (anti-SPARC H-90, 1:250), diluídos em solução
de bloqueio, foi realizada durante 2h a temperatura ambiente. Após lavagem com TBS e
TBS-T, as membranas foram incubadas com o anticorpo secundário (rabbit, 1:10000)
associado a peroxidase por 1,5 hora a temperatura ambiente. A detecção das proteínas
foi realizada por quimiolumionescência com o kit ECLTM Western Blotting Detector
Reagents (Amersham, UK) por 5 minutos, seguindo as instruções do fabricante. A
revelação foi realizada em câmara escura com exposição da membrana ao filme de raioX Amershan HiperfilmTM ECL (GE Healthcare, UK) por 10 minutos a temperatura
ambiente.
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3.6.

Imunofluorescência
Após atingirem 70% de confluência, as células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC

foram lavadas 3X com PBS1X e fixadas com paraformaldeído 4% em PBS durante 20
minutos. Após este perídos, foi realizada a permeabilização com Triton-X100 0,5%
durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente foi adicionada a solução de
bloqueio 1% BSA (Bovine Serum Albumin) por 1 hora a temperatura ambiente. As
células foram então incubadas com o anticorpo primário (anti-SPARC H-90, 1:50), over
night em câmara úmida. Em seguida, as células foram lavadas 3X com PBS1X e
incubada com o anticorpo secundário (rabbit Alexa Fluor 488, 1:300), 1 hora em câmara
úmida protegida da luz. Posteriormente os núcleos celulares forma marcados com
Hoechst 33342 (Invitrogen , EUA), durante 10 minutos, protegidos da luz. Após
montagem das lâminas, as células foram visualizadas no microscópio Confocal Zeiss
LSM 510 META/UV.

3.7.

Análise de Proliferação Celular
A análise da proliferação celular foi feita utilizando o Kit Vybrant® MTT Cell

Proliferation Assay Kit (Molecular Probes, Invitrogen), segundo o protocolo
estabelecido pelo fabricante. Este ensaio colorimétrico utiliza a atividade metabólica
como parâmetro para a viabilidade celular e proliferação. O ensaio baseia-se na
conversão do tetrazolium MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide) em Formazan (sal insolúvel colorido). Esta redução do MTT é feita pela
enzima redutase succinate-tetrazolium somente nas células metabolicamente ativas. As
células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram cultivadas na proporção de 0,5 x 10⁴
células/poço nas placas de 96 poços com meio completo e 10% de soro. Após adesão
destas células, as células foram tratadas com concentrações de Docetaxel variando entre
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500nM - 0,5nM. Após 24 horas de incubação com o quimioterápico, removeu-se o meio
e lavou-se duas vezes com PBS 1X para retirar qualquer traço do vermelho de fenol
presente. Adicionou-se 100,0 μl de meio sem vermelho de fenol com 10% de soro. Em
seguida, 10,0 μl de MTT (12 mM) foi adicionado às células e ao controle que contém
apenas o meio, por 4 horas a 37˚C. A solução de HCl-SDS 0,01 M (100,0 μl) foi
adicionada em cada poço, com posterior incubação por 17 horas a 37˚C em câmera
úmida. Após homogeneização, a quantificação do formazan solúvel foi feita através da
leitura das amostras a 570 nm no leitor de placas Biotrak II Plate Reader (Amersham
Biosciences, Cambridge, Inglaterra).

3.8.

Ciclo Celular e Morte Celular através da marcação com Propidium Iodide
(PI)
Para análise do ciclo e morte celular as células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC

controle e tratadas aderidas e em suspensão foram recolhidas, lavadas uma vez com
PBS 1X, fixadas com etanol 70% e estocados a -20º C até a análise por citometria.
Posteriormente, as células fixadas foram lavadas duas vezes com PBS 1X e
ressuspendidas em uma solução de PBS contendo 200 μg/ml RNase A; 0,1% Triton X100 e 20 μg/ml Iodeto de Propídio. A progressão do ciclo celular foi analisada por
citometria Attune® NxT Acoustic Focusing Cytomete (Life Techonologies), para os
cálculos da percentagem de células nos diferentes estágios do ciclo (G0-G1, S-G2/M) e
das células em morte celular (sub-G1).
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3.9.

Ensaio de migração celular por WOULD HEALING
O ensaio de would healing é um método de análise qualitativa in vitro da

migração celular. Resumidamente, as células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram
cultivadas em placas de 6 poços contendo 3 mL de meio de cultura com 10% de soro
fetal bovino. Após a cultura se tornar 100% confluente, foi realizada uma lesão na
monocamada com o auxílio de uma ponteira pressionada contra o assoalho da placa de
cultura, formando assim uma fenda na camada de células. Após lavagem para retirada
dos resíduos celulares, foram adicionados 3ml de meio de cultura com 10% de Soro
Fetal Bovino. O processo foi fotografado diariamente em um microscópio invertido
(aumento 4X). Os dados foram expressos pela diferença entre a superfície recoberta e a
condição controle (tempo 0h).

3.10. Extração de RNA
Para os ensaios de transcriptoma, o RNA total foi extraído das células
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC controle e tratadas 5nM, 100nM, por 24 horas,
utilizando a metodologia de Isotiocianato de Guanidina e Fenol-Clorofórmio
(Chomczynski P and Sacchi N, 1987). O método consiste na adição de 500µl de solução
D gelada (Iosicionato de guanidina 4M, Citrato de sódio 25nM pH7,0, Sarcosil 0,05% e
0,1M de -mercaptoetanol 98%). Em sequencia foram adicionados 70ul de acetato de
sódio 2M pH 4,0, 500µl de fenol saturado, e 150µl de clorofórmio-alcool isoamílico,
deixando as amostras em gelo por 15 minutos. As amostras então, foram centrifugadas
por 20 minutos a 10.000 rpm a 4˚C. Retirou-se a fase aquosa do sobrenadante, referente
ao RNA extraído, transferindo assim para um novo tubo. Em seguida, foram adicionado
as amostras igual volume de isopropanol para precipitação, incubando-se por 16 horas a
-20.C. Passada a incubação, os tubos foram centrifugados por 20 minutos a 10.000 rpm
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a 4.C, e o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi dissolvido em 150µl de
solução D, com adição de 170ul para nova precipitação do RNA incubando-se por 3
horas a -20.C. Os tubos foram centrifugados por 20 minutos a 10.000 rpm a 4.C, e o
sobrenadante foi descartado e novamente o precipitado foi lavado com etanol 75%, e
centrifugados por 20 minutos a 10.000 rpm a 4˚C. O sobrenadante foi desprezado e o
após secagem do excesso de etanol em, temperatura ambiente, o RNA foi dissolvido me
30µl de água livre de DNAse/RNAse (Gibco, Gainthersburg, EUA).
A concentração do RNA foi determinada pelo NanoDrop ND-1000
Spectrophotometer (Thermo Scientific) e as absorbâncias 260 e 280nm também foram
avaliadas, no qual a relação 260/280 ideal apresentou-se entre 1,9 e 2,0. As amostras
também foram avaliadas quanto à integridade usando RNA Nano Chips em aparelho
Agilent 2100 Bioanalyzer, sendo utilizadas amostras que apresentavam um RIN>8.

3.11. Amplificação
200ng de RNA purificado pelo RNasey Mini Kit (Qiagen), conforme instrução
do fabricante, foi utilizado para realização da etapa de amplificação. Para a etapa de
amplificação, os RNAs purificados das amostras controle, tratadas e o RNA utilizado
como referência (Universal Human Reference RNA – Agilent) com a adição de RNA
controle (Spike-in) foi realizada utilizando o Kit Low Input RNA Linear Amplification
kit 2-color (GE Healthcare Bio-Scences Corp, Piscataway, NJ, USA) de acordo com as
instruções do fabricante. Posteriormente a enzima T7 RNA Polymerase foi adicionada
com os fluorocromos cianina 5 (Cy-5): como amostra experimental e cianina 3 (Cy-3):
como amostra de referência, para etapas de amplificação de RNAs complementares anti
sense (cRNA). Após essa etapa os cRNA foram purificados pelo RNasey Mini Kit
(Qiagen) e 825ng de cRNA marcados foram hibridizados com as lâminas Human GE
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4X44K V2 (Agilent Technologies) por 17 horas a 65°C em forno de hibridização para
microarrays. Então, as lâminas foram lavadas com os tampões GE Wash Buffer 1 e GE
Wash Buffer 2 (Agilent Technologies), conforme protocolo do fabricante. Finalmente,
as lâminas foram digitalizadas pelo Agilent Microarrays Scanner (Serviço de
multiusuário, pertencente ao o laboratório de Biologia Molecular do Câncer, na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob responsabilidade do Prof. Dr.
André Luiz Vettore de Oliveira) e a quantificação dos dados e o controle de qualidade
foram feitos utilizando o Agilent Feature Extration (FE) Software. Os dados extraídos
foram importados para o Programa de Análise Agilent Gene Spring 12.5 - GX.

3.12. Extração proteica para a Proteômica
Para os ensaios de proteômica foram separados precipitados das amostras das
células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC controle e tratadas com 5nM e 100nM de
docetaxel por 24 horas. Os precipitados foram enviados para o Instituto Nacional do
Câncer (INCA- Rio de Janeiro, Brasil), e todos os procedimentos foram realizados no
CEMO (Centro de Transplante de Medula Óssea) em colaboração com a Dra. Eliana
Saul Furquim Werneck Abdelhay.
Resumidamente, células foram lavadas em PBS e ressupensas em tampão de lise
gelado contendo: 100mM de Hepes, 500mM KCl, 5mM MgCl2 , 0,5 mM EDTA, 35%
glicerol, 0,1mM b-Glicerolfosfato, 0,1 mM ortovanadato de sódio, 1mM DTT e
incubadas em gelo por 30 minutos. Os lisados foram centrifugados a 12000 g, 30
minutos a 4˚C, o sobrenadante foi coletado e utilizado como extrato total das proteínas.
A quantificação do extrato proteico foi determinada utilizando o método de Bradford
(Bradford MM, 1976).
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3.13. Caracterização do perfil proteico
As amostras foram concentradas 16X e eluidas com 50mM bicarbonato de
amónio, utilizando um sistema de ultra-filtração de 3kD (Millipore). As proteínas foram
então desnaturadas (0,1% RapiGEST a 60˚C durante 15 minutos) (Waters, Milford,
EUA), reduzidas (10mM de ditiotreitol a 60˚C durante 30 min), alquiladas
(iodoacetilamida 10mM durante 30 minutos à temperatura ambiente escuro), e digeridas
enzimaticamente com tripsina em uma proporção de 1:50 de enzima para cada proteína
(w/w). O scaneamento (MSE) das amostras foi analisado por cromatografia
multidimensional no espectrometro de massas Synapt HDMS. As proteínas foram
identificadas e quantificadas utilizando o software Proteinlynks global Server (Waters)
com a ferramenta Expression E. O programa MetaCore™ foi utilizado para determinar
o perfil de proteômica.

3.14. Validação
3.14.1. Desenho de oligonucleotídeos
Para a validação dos transcritos diferencialmente expressos foram desenhados
oligonucleotídeos para uma região entre exons, capazes de amplificar somente o gene
de interesse, utilizando como base o Primer Express® Software v3.0.1 (Applied
Biosystems). A especificidade de cada primer foi avaliada com o auxílio dos algoritmos
esemble (www.ensembl.org/index.html ) e blat (www.genome.ucsc.edu). O tamanho
do produto amplificado pelos oligonucleotídeos desenhados variou de 120 a 150 pares
de bases.
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3.14.2. Tratamento do RNA com DNAse I
A partir de 3ug do RNA extraído conforme descrito no item 3.3.1 as amostras
tratadas com docetaxel e controle foram tratadas com a enzima DNAse I (1 U/µl –
Promega, Madison, EUA) por 1 hora a 37˚C, para a remoção de uma possível
contaminação de DNA. Posteriormente, o RNA foi precipitado com etanol absoluto
(2,5X volumes) e Acetato de Sódio (0,2 M pH 4,0) a -20˚C por 16h. Passada a
incubação, o RNA foi centrifugado por 30 minutos a 10.000 rpm a 4˚C, e lavado com
etanol 75%. Após nova centrifugação de 20 minutos a 10.000 rpm, o sobrenadante foi
descartado e o precipitado seco a temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse
período, o precipitado foi ressuspendido em 20µl de água livre de DNAse/RNAse
(GIBCO, Gainthesburg, EUA).

3.14.3. Síntese de cDNA
Para a síntese de cDNA foi utilizado o kit High-Capacity cDNA reverse
Transcription Kits (Applied Biosystems, Warrington, UK), seguindo as instruções do
fabricante. Em suma, uma mistura contendo dnTP, iniciadores randômicos (primers),
transcriptase reversa e inibidor de RNAse foi adicionada ao volume de RNA tratado,
como descrito no item. A reação de síntese de cDNA foi realizada a 25˚C por 10
minutos, seguida de incubação de 2 horas em banho-maria.
Para verificar a qualidade da síntese de cDNA foram realizadas reações de
amplificação (PCR), utilizando as amostras de cDNA e os genes β-2-microglobulinas e
GADPH, como controle interno de massa da reação. As reações de PCR foram
realizadas em um volume final de 25µl, contendo: 2.5µl de cDNA (1:10); 125µM de
dNTP; 50mM KCL; 10mM de Tris-HCL pH8.3; 0,1mg/ml de gelatina; 1,5mM MgCl2 e
0,75 U de Taq DNA Polimerase. A reação foi realizada em 35 ciclos: desnaturação a
94˚C por 1 minuto, hibridização a 55˚C por 1 minuto e extensão a 75˚C por 5 minutos.
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Os produtos amplificados foram diluídos em tampão Type II e submetidos à
corrida eletroforética em gel de agarose 2%, corado com brometo de etídeo, utilizando o
marcador de peso molecular 100pb.
3.14.4. PCR em tempo real (qPCR)
A quantificação relativa dos transcritos diferencialmente expressos foi realizada
por PCR em tempo real (qPCR) utilizando o kit Power SYBR PCR Master Mix
(Applied Biosystems, California, EUA). A amplificação e a detecção dos fragmentos
amplificados foram feitas utilizando-se o equipamento Gene Amp 5700 Sequence
Detection System (Applied Biosystems, California, EUA).
Foram utilizados os cDNAs obtidos a partir do RNA total extraído das células
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC, na ausência e na presença do tratamento com
docetaxel, e com os cDNAs obtidos a partir do RNA total das células MDA-MB231pcNEO e MDA-MB-231pcSPARC. A detecção dos produtos foi feita pelo contínuo
monitoramento do sinal fluorescente emitido pelo corante SYBR Green que se intercala
a dupla fita do DNA e o gene de referência GADPH foi utilizado como normalizador da
expressão dos transcritos selecionados.
Dessa forma, os valores quantitativos (Ct) foram obtidos a partir do ciclo limiar
onde o aumento no sinal associado ao crescimento exponencial dos produtos de PCR
começa a ser detectado. Os ensaios foram analisados em triplicata.
O nível de expressão gênica foi determinado pela seguinte fórmula: 2

-ΔΔCT

, onde

ΔCT é a diferença entre a média do CT da amostra amplificada para o gene alvo e a
média do CT da mesma amostra amplificada para o gene referência (GADPH), e ΔΔCT
corresponde à diferença entre o ΔCT da amostra de interesse e o ΔCT da amostra
utilizada como referência (Pfaffl MW, 2001).
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3.15. Análise Estatística
Os resultados foram analisados por teste-t (Student) para amostras não pareadas
com o programa Microsoft® Office Excel® 2007 (Microsoft Corporation, Redmond,
EUA) e por one-way ANOVA (teste Bonferroni ou teste Mann-Whitney) utilizando o
programa SPSS for Windows 10.1.0, 2000 (SPSS Inc., Chicago, EUA). Os valores
considerados significativamente diferentes apresentaram p≤0,05.

3.16. Análise da Expressão Gênica (qRT-PCR array)
Para reação da PCR em Tempo Real foram utilizados o equipamento 7500
Detection System (Perkin Elmer), e a placa de Human WNT Signaling Pathaway RT2
Profiler™ PCR Array com amplo painel de expressão gênica da via do WNT. Esta
plataforma é constituída por 84 genes chaves envolvidos na modulação dos processos
biológicos da via do WNT e 5 genes endógenos. A qRT-PCR foi realizada seguindo as
instruções do fabricante. Resumidamente, Os cDNAs sintetizados das amostras
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC controles e tratadas com 100nM de Docetaxel, foram
submetidos a analise de expressão gênica por PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR
array), no qual foi adicionado 25μl de RT2 qPCR Master Mix em cada poço da plataforma
de PCR array. As condições do programa de ciclagem, foi realizado contendo um ciclo
inicial à 95°C durante 10 minutos, seguido de 40 ciclos de 15 segundos à 95°C e 1 minuto à
60°C. Os dados com os valores de thresholds foram exportados e analisados pelo programa
RT² Profiler PCR Array Data Analysis Template v 3.3 (SABiosciences).

4. RESULTADOS
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4.1.

Expressão da proteína SPARC em células de câncer de mama MCF7

Neste estudo, com o objetivo de se avaliar o efeito da super-expressão de
SPARC em células de câncer foram realizados ensaios de transfecção das células MCF7
com os vetores pcMV6-Neo (vetor vazio) e pcMV6-SPARC. A caracterização dos
transfectantes para a expressão protéica do SPARC foi avaliada pelo ensaio de Western
Blot, utilizando o anticorpo anti-SPARC (H-90) (Santa Cruz Biotechnology, INC). Na
Figura 4A podemos observar que as células MCF7pcSPARC expressam a proteína
SPARC. Essa expressão, no entanto, não é observada nas células MCF7pcNEO.
Análises de imunofluorescência (Figura 4B) foram realizadas, confirmando a expressão
do SPARC nas células MCF7pcSPARC.

B

MCF7pcNEO

MCF7pcSPARC

MCF7pcNEO

A

SPARC

-

MCF7pcSPARC

Figura 4: Caracterização das células MCF-7 transfectadas com o vetor de
expressão para superexpressão do SPARC. Avaliação da expressão proteíca da
SPARC e -actina (controle de massa) por western blot das MCF-7 (A) tranfectadas
com pcMV6-Neo e pcMV6-SPARC. Fotomicrografia mostrando a expressão e
localização da proteína SPARC nas células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC (B) em
monocamada. Anti-SPARC (Santa CruzA) 1:50 e anti-rabbit Alexa Fluor 594 (1:400;
vermelho). Os núcleos foram corados com DAPI (1:5000; azul).
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4.2.

Efeito da expressão do gene SPARC na morfologia de células MCF7
Com o objetivo de avaliar a influência do gene SPARC na morfologia das

células MCF7 transfectadas com o vetor de expressão e contendo o vetor vazio e
compará-las, as células foram inoculadas e após uma confluência de 70%, fotos foram
tiradas no microscópio invertido, com aumento de 10X. Podemos observar mudanças na
morfologia nas células MCF7 expressando SPARC (MCF7pcSPARC) em comparação
com as células MCF7 parental e MCF7pcNEO, que não expressam SPARC. Na Figura
5B, as células MCF7pcNEO apresentaram-se com morfologia muito semelhante as
células epiteliais MCF não transfectadas (Figura 5A). No entanto, as células
MCF7pcSPARC (Figura 5C) apresentam-se mais espraiadas e com aumento da
formação de estruturas mais organizadas, em forma de “rosetas” e com células mais
alongadas do que as células MCF7pcNEO (Figura 5B).

Figura 5. Imagem representativa da morfologia de células (A) MCF7 (B)
MCF7pcNEO e (C) MCF7pcSPARC. Células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram
mantidas em meio suplementado com 10% de FBS e ao atingirem a confluência de 70%
fotos foram tiradas no misvroscópio invertido, no aumento de 10X.
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4.3. Efeito da expressão do SPARC na proliferação e migração das células
MCF7 (ensaio de Wound Healing)
Com o objetivo de avaliar o efeito da super-expressão de SPARC na proliferação
das células MCF7 realizou-se o ensaio colorimétrico de redução do MTT. Como
observado na Figura 6, não houve diferença estatisticamente significativa na razão de
proliferação das células MCF7 transfectadas com o vetor para super-expressão da
proteína SPARC (MCF7pcSPARC) em relação as células MCF7pcNEO.

Figura 6. Efeito da expressão de SPARC na razão de proliferação das células
MCF-7. Células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram mantidas em meio
suplementado com 10% de FBS e avaliadas por ensaio de MTT nos tempos de 24, 48,
72 e 96 após inoculação. As barras representam os valores absolutos de absorbância em
leitura a 570 nm.

O efeito da expressão de SPARC na migração das células MCF7pcNEO e
MCF7pcSPARC foi avaliado pelo ensaio de Wound Healing (Figura 7A). Observamos
que as células MCF7pcSPARC apresentaram um aumento da migração em relação as
células controle MCF7pcNEO, sendo este aumento foi significativo a partir de 48h. O
fechamento da ferida para as células com expressão de SPARC se deu em 144 horas,
enquanto que o controle não apresentou esta mesma capacidade de invasão.
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Figura 7. Efeito da expressão do SPARC na migração das células MCF7. As
imagens de cada poço foram registradas nos tempos de 0h até 144h horas após ferida na
superfície da monocamada celular. Na Figura 7A, podemos observar uma imagem
representativa de cada tempo. A comparação da porcentagem de migração das células
entre os tempos estabelecidos está mostrada na Figura 7B.

4.4. Efeitos da expressão de SPARC nas fases do ciclo celular e em resposta ao
quimioterápico Docetaxel nas células MCF7

Utilizando marcação com fluoróforo iodeto de propídeo (PI) e a técnica de citometria
de fluxo avaliamos os efeitos da expressão de SPARC nas fases do ciclo celular na ausência e
na presença de docetaxel. Para isto, as células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC foram
mantidas em meio suplementado com 10% de FBS e tratadas com o veículo (controle) ou
com 100nM de Docetaxel por 24 horas em triplicata. Podemos observar na Figura 8, que
grande porcentagem da população das células controle MCF7pcNEO (19.95%) e
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MCF7pcSPARC (19.77%) permaneceram em G0/G1 na ausência de docetaxel, sendo que a
fração de células que permaneceram em G0/G1 foi maior nas células MCF7pcSPARC
(8,60%) em relação a MCF7pcNEO (5,45%) após o tratamento com docetaxel. O efeito do
tratamento com docetaxel 100nM por 24h foi semelhante nas células MCF7pcNEO (21.7%)
e MCF7pcSPARC (22.13%), resultando em um acúmulo significativo da população de
células na fase G2/M. Observamos também um aumento significativo na porcentagem de
células em Sub-G1 nas células MCF7pcSPARC antes (3.13%; p=0,012) e após tratamento
com docetaxel (3.64%; p=0,001) quando comparadas às células MCF7pcNEO, que não
expressam SPARC, antes (1.93%) e após o tratamento (1.81%). Além disso, observamos uma
redução da população de células em fase S nas células MCF7pcSPARC (4.18%) em
comparação com as células MCF7pcNEO (5.66%), após o tratamento com docetaxel.

Figura 8. Efeitos da expressão de SPARC nas diferentes fases do ciclo celular antes e
após o tratamento com o quimioterápico Docetaxel. sub-G1 (% morte); S (Síntese);
GO/G1 (2N); G2/M (4N); * comparação estatisticamente significativa p<0,05, teste
Mean Witney e ANOVA.
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4.5. Análise do perfil de expressão gênica de células MCF7 com diferença de
expressão de SPARC antes e após tratamento com docetaxel

Visando avaliar os efeitos da super-expressão da proteína SPARC na modulação
do perfil de expressão gênica das células MCF7 e identificar genes diferencialmente
expressos potencialmente associados à quimiosensibilidade ao docetaxel mediada por
SPARC, o perfil de expressão gênica das células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC antes
e após o tratamento com 5nM e 100nM de docetaxel foi avaliado utilizando a técnica de
cDNA microarray. Essas concentrações de docetaxel foram escolhidas por existirem
dados na literatura mostrando diferentes efeitos dos taxanos docetaxel e paclitaxel em
baixas e altas doses. Em baixa dose (2-10 nM) o docetaxel pode induzir catástrofe
mitótica, seguida de aneuploidia e apoptose, ao passo que, na concentração considerada
clínica (100 nM) esse quimioterápico induz um arraste em G2/M que pode levar ao
fenomeno de “mitotic slippage” e a morte celular por apoptose e necrose (Morse DL et
al., 2005; Bayet-Robert M et al., 2010).
Para análise do perfil de expressão, o RNA total das amostras de células
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC controles e tratadas com docetaxel nas concentrações de
5nM e 100nM por 24 horas, foi avaliado quanto à integridade. Amostras foram consideradas
de boa qualidade quando apresentam valores de RIN (RNA Integrity Number) acima de 7. Em
nossos estudos, os RNAs extraídos apresentaram uma ótima qualidade, com valores RIN >
8.5, como exemplificado nos eletroferogramas da Figura 9.
Para os ensaios de cDNA microarray, os parâmetros de qualidade foram
estabelecidos pelo fabricante no software Agilent Feature Extration (FE). As métricas
no Agilent Gene Expression QC Report nos fornecem informações úteis durante o
processamento do array, além da qualidade do experimento. Em nossos experimentos
de Microarray, todos os parâmetros analisados obtiveram a classificação GOOD, como
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podemos observar na Tabela 1, permitindo assim prosseguirmos com padrões de
qualidade adequados.

Figura 9. Eletroflerogramas da qualidade e integridade das amostras de RNA total
extraídos das linhagens celulares MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC antes e após o
tratamento com o docetaxel.

Tabela 1. Resumo dos parâmetros da qualidade dos experimentos de Microarray.
Disponíveis no Agilent Gene Expression QC Report.

A análise dos dados foi realizada utilizando o programa GeneSpring 12.5GX. A análise comparativa dos transcritos obtidos do perfil de expressão das
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células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC na ausência do tratamento (mantidas na
presença do veículo) e/ou nos tratamentos com 5nM e 100nM, considerando como
cut off um fold change ≥ 3, revelou 276 transcritos mais expressos na
MCF7pcSPARC quando comparada com as células MCF7pcNEO controle; 401
transcritos mais expressos na MCF7pcSPARC quando comparadas com as
MCF7pcNEO ambas tratadas com 5nM de docetaxel; 385 transcritos mais
expressos nas células MCF7pcSPARC quando comparadas com as células
MCF7pcNEO ambas tratadas com 100nM de docetaxel.
Os 70 genes mais diferencialmente expressos foram classificados em
relação às funções e processos biológicos dos quais participam, utilizando o Gene
Ontology (GO). As representações gráficas da distribuição destes genes segundo a
classificação de GO são mostradas na Figura 10. Os genes diferencialmente
expressos estão envolvidos em diferentes processos biológicos, tais como,
diferenciação celular, indução de apoptose, transporte, folding de proteína,
citoesqueleto e transdução de sinal, entretanto não observamos nenhuma alteração
na percentagem de genes associados a nenhum processo biológico em específico.
Em todos os tratamentos as categorias que apresentaram mais de 10% de
percentagem foram: ligação a proteínas, processos metabólicos e resposta celular a
estímulos.
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(A)

(B)

(C)

Figura 10. Distribuição dos genes diferencialmente expressos classificados por
funções e processos biológicos utilizando o Gene Ontolgy (GO). (A) MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO Controle; (B) MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO 5nM Docetaxel e (C)
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO 100nM Docetaxel.
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Além da classificação dos genes diferencialmente expressos em funções e
processos biológicos, avaliamos as interações entre genes e vias de sinalização
associadas aos genes identificados como diferencialmente expresso. Para isso, foi
utilizado o programa IPA- Ingenuity® para gerar redes gênicas funcionais a partir da
lista dos 70 genes mais diferencialmente expressos identificados na comparação entre as
células MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO antes e após o tratamento com Docetaxel por
24 horas. Várias redes gênicas foram geradas, e as redes gênicas que mais se destacaram
estão representadas nas Figuras 11, 12, 13 e 14.
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Figura 11. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO controle (mantidas na presença do veículo), destacando os genes
SPARC e SPANXA1. Genes ou produtos de genes são representados como nós, e da
relação biológica entre dois nós é representada como uma malha. A intensidade da cor
do nó indica o grau de expressão positiva (vermelho) ou negativa (verde). As malhas
descrevem a natureza da relação entre os nós:  interação direta (atua sobre); ----,
interação indireta;  auto-regulação.
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Figura 12. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO controle (mantidas na presença do veículo), destacando os genes
SPARC e WNT5A. Genes ou produtos de genes são representados como nós, e da
relação biológica entre dois nós é representada como uma malha. A intensidade da cor
do nó indica o grau de expressão positiva (vermelho) ou negativa (verde). As malhas
descrevem a natureza da relação entre os nós:  interação direta (atua sobre); ----,
interação indireta;  auto-regulação.
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Figura 13. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO tratadas com 5nM de docetaxel, destacando os genes SPARC,
TWIST1 e WNT3A. Genes ou produtos de genes são representados como nós, e da
relação biológica entre dois nós é representada como uma malha. A intensidade da cor
do nó indica o grau de expressão positiva (vermelho) ou negativa (verde). As malhas
descrevem a natureza da relação entre os nós:  interação direta (actua sobre); ----,
interação indireta;  auto-regulação.
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Figura 14. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM de docetaxel, destacando genes da via do
WNT. Genes ou produtos de genes são representados como nós, e da relação biológica
entre dois nós é representada como uma malha. A intensidade da cor do nó indica o grau
de expressão positiva (vermelho) ou negativa (verde). As malhas descrevem a natureza
da relação entre os nós:  interação direta (actua sobre); ----, interação indireta;  autoregulação.
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Na tabela 2 estão listados os genes diferencialmente expressos que foram
selecionados após anotação manual de todos os 70 genes mais diferencialmente
expressos up e down regulados dos três tratamentos, utilizando bancos de dados
publicos. Várias funções biológicas foram descritas para estes genes: proliferação,
angiogenese, invasão, além de quimosensibilidade a drogas. Os genes destacados em
vermelhos (SPANXA1, TWIST1, ALDH1A3, TARP) foram selecionados para validação
por PCR em Tempo Real. Além destes, outros dois genes (XAF1 e WNT5A) nos
chamaram a atenção, devido suas modulações em nossos tratamentos, além de
importância biológica, porém estes genes não estavam entre os 70 genes mais expressos
(destacados em azul). Estes genes também foram selecionados para validação por PCR
em Tempo Real.

Tabela 2. Lista de genes identificados como diferencialmente nas análises de
transcriptoma. Em vermelho e azul, os genes selecionados para validação pro PCR em
Tempo Real.
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4.6.

Expressão dos genes TWIST1, XAF1, TPM4, TARP, ALDH1A3, WNT5A e

SPANXA1 nas células MCF7

Primeiramente, a fim de observar a expressão basal dos genes selecionados,
foram realizados ensaios de PCR e PCR em Tempo Real utilizando cDNAs
provenientes de linhagem celular de câncer de mama MCF-7 parental não transfectada.
Foi observado que dentre os genes selecionados (XAF1, TPM4, TARP, ALDH1A3,
WNT5A e SPANXA1) estavam expressos nas células não transfectadas. Assim, todas as
análises subsequentes foram realizadas utilizando as comparações entre células
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC e entre os tratamentos em cada uma das células. No
entanto, observamos que na linhagem MCF7 o TWIST1 não estava expresso. Diante
disto, utilizamos outras linhagens celulares de mama para avaliar uma possível falha na
padronização da reação ou a real ausência de expressão. O gene TWIST1 se destacou em
nossas análises de transcriptoma, visto que na rede gênica gerada para células
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 5nM Docetaxel este gene apresentou-se
como negativamente regulado enquanto nas células tratadas com 100nM Docetaxel,
apresentou-se positivamente regulado, sugerindo ser um gene regulado pelo tratamento
com Docetaxel em células que superexpressam SPARC. Conforme representado na
Figura 15, nas linhagens MCF7, MDAMB231 e SKBR3 foi constatada a ausência de
expressão do TWIST1, mas que estava presente nas células das linhagens Hb4a, C5.2 e
MCF10A. Sendo assim, neste momento, este gene não pode ser validado
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Figura 15. Foto representativa de reação de amplificação do cDNA de TWIST e
GAPDH em diferentes linhagens celulares de mama – Reação de PCR padronizada
nas condições ideais de amplificação, demonstrando ausência de expressão de TWIST
nas linhagens MCF7, MDA MB231 e SKBR3.

Os genes XAF1, TPM4, TARP, ALDH1A3, WNT5A e SPANXA1 foram avaliados
nas comparações entre as células MCF7pcSPARC e MCF7pcNEO antes e após o
tratamento com 5nM e 100nM de docetaxel. Os resultados estão apresentados na Figura
16, 17 e 18.
Na ausência do tratamento com docetaxel foi observado um aumento da
expressão relativa dos genes XAF1. Na comparação entre as células MCF7pcNEO após
o tratamento com 5nM e 100nM de docetaxel foi observado um aumento na expressão
dos transcritos dos genes XAF1. No entanto, nas comparações entre as células
MCF7pcSPARC na ausência e na presença de docetaxel, observamos uma redução dos
transcritos de XAF1 nas células tratadas com 5nM e 100nM.
Para os transcritos do gene TPM4 observamos um aumento da sua expressão
relativa nas células MCF7pcSPARC em comparação com as células MCF7pcNEO, que
não expressam SPARC. Nas comparações entre as células MCF7pcNEO após o
tratatamento com 5nM e 100nM foi observado um aumento da expressão dos
transcritos. No entanto, observamos uma redução dos transcritos do TPM4 nas células
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MCF7pcSPARC tratadas com 5nM de docetaxel. Estes resultados sugerem que os
transcritos dos genes XAF1 e TPM4 são modulados pela expressão de SPARC e pelo
docetaxel.
Nas comparações entre as células MCF7pcSPARC vs. MCF7pcNEO, foi
observada um aumento na expressão do gene TARP antes e após o tratamento com
Docetaxel.
O gene ALDH1A3 apresentou uma tendência ao aumento de sua expressão nas
comparações MCF7pcSPARC vs. MCF7pcNEO.
A mudança no perfil de expressão mais importante nas nossas análises foi o
aumento gradativo e significativo de expressão do gene WNT5A nas células controle e
com 5nM e 100nM de Docetaxel (p=0.041 (CTR); p=0.011 (5nM) e p=0,027(100nM)).
O gene SPANXA1 apresentou aumento significativo de expressão nas
comparações MCF7pcSPARC vs. MCF7pcNEO Controle (p=0.009) e MCF7pcSPARC
vs. MCF7pcNEO 100nM (p=0.035) nas células transfectadas com o gene SPARC.
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Figura 16. Expressão relativa dos genes selecionados para validação nas células
MCF7pcSPARC e MCF7pcNEO - Comparação das médias de expressão relativa dos
genes XAF1 e ALDH1A3 entre as células (A) MCF7 Neo e MCF7 Sparc em cada um
dos tratamentos, (B) entre os tratamentos nas células MCF7 Neo e MCF7 Sparc CTR–
Controle, 5nM e 100nM e (C) utilizando como amostra referência MCF7pcNEO CTR.
* comparação estatisticamente significativa p<0,05, teste Mean Witney e ANOVA.
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Figura 17. Expressão relativa dos genes selecionados para validação nas células
MCF7pcSPARC e MCF7pcNEO - Comparação das médias de expressão relativa dos
genes SPANXA1 e WNT5A entre as células (A) MCF7 Neo e MCF7 Sparc em cada um
dos tratamentos, (B) entre os tratamentos nas células MCF7 Neo e MCF7 Sparc CTR–
Controle, 5nM e 100nM e (C) utilizando como amostra referência MCF7pcNEO CTR.
* comparação estatisticamente significativa p<0,05, teste Mean Witney e ANOVA.
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Figura 18. Expressão relativa dos genes selecionados para validação nas células
MCF7pcSPARC e MCF7pcNEO - Comparação das médias de expressão relativa dos
genes TPM4 e TARP entre as células (A) MCF7 Neo e MCF7 Sparc em cada um dos
tratamentos, (B) entre os tratamentos nas células MCF7 Neo e MCF7 Sparc CTR–
Controle, 5nM e 100nM e (C) utilizando como amostra referência MCF7pcNEO CTR.
* comparação estatisticamente significativa p<0,05, teste Mean Witney e ANOVA.
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Tabela 3: Validação dos genes diferencialmente expressos nos ensaios de cDNA
Microarray (FC=3,0) selecionados a partir das listas de comparações entre cada
tratamento.
Comparação

XAF1

TPM4

ALDH1A3

TARP

SPANXA1

WNT5A

array

qPCR

array

qPCR

array

qPCR

array

qPCR

array

qPCR

array

qPCR

Sparc vs Neo Ctr

 -4,1

x

-

NA

 5,13

T

 6.22

T

 87.92



 2.39



Sparc vs Neo 5nM

 -4,9

T

 4.54

x

 5.16

T

 6.55

T

 77.23



 2.33



Sparc vs Neo 100nM

 -5,08

T

 4.43

T

 9.23

T

 13.76

T

 82.95



 4.84



Ensaio Microarray Fold Change (FC) 3,0; array: FC obtido pela análise de microarray. qPCR:
resultado da validação pela técnica de PCR em Tempo real; NA: Não Avaliado; Neo: MCF-7
pcNeo, Sparc: MCF7pcSPARC, Ctr: Controle; 5nM e 100nM: concentração de Docetaxel utilizada nos
tratamentos. Χ: Não Validado; : Validado; T: Tendência a Validação

4.7.

Análise da Proteômica

Para os ensaios de proteoma, pellets de células MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC
antes e após o tratamento com 5nM e 100nM de docetaxel foram enviados para o INCA
(Instituto Nacional do Câncer - Rio de Janeiro). As amostras foram analisado por
cromatografia multidimensional (MSE) em um espectrofotômetro de massa SYNAPT
HDMS no laboratório da Dra. Eliana Abdelhay. Os dados de proteômica foram gerados
utilizando

o

software

Proteinlynks global Server

(Waters)

com

a

ferramenta Expression E, e o programa MetaCore™ foi utilizado para determinar o
perfil de proteômica. Foram utilizadas as amostras controle e tratadas (5nM e 100nM)
por 24 horas, seguindo o mesmo protocolo de tratamento utilizado no transcriptoma.
Após as análises utilizando o programa MetacoreTM, foram gerados diversos
mapas com um conjunto de vias de sinalização e processos metabolicos, representando
a expressão e a interação entre genes/proteínas.
A Figura 19 mostra o mapa do Remodelamento de Citoesqueleto, caracterizando
uma das vias mais enriquecidas na comparação entre as células MCF7pcSPARC vs
MCF7pcNEO Controle.
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Na comparação MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM
Docetaxel a via mais enriquecida foi a via do metabolismo do GTP mostrada na Figura
20. Proteínas de uma mesma família apresentaram-se reguladas de forma diferente neste
tratamento, como podemos observar na família de proteínas da Guanilato Ciclase
Solúvel, na qual a Guanilato Ciclase Alfa apresenta-se com expressão reduzida,
enquanto que a Guanilato Ciclase Beta apresenta-se com expressão aumentada. Além
disso, na família de proteínas Guanilato Ciclase Alfa dois membros apresentaram
regulações diferentes, sendo que a GUCYA1 apresenta expressão reduzida e a
GUCYA2 tem sua expressão aumentada. O mesmo efeito de diferença de expressão nas
nossas análises pode ser observado em outra família de proteínas, as Fosfodiesterases
(PDEs), onde a PDE9A e PDE10A foram regulados negativamente e a PDE2A regulada
posistivamente. Além destas, a proteína PKM2 (Pyruvate Kinase M2) também se
destacou neste mapa, sendo a sua expressão regulada negativamente.
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Figura 19. Remodelação do Citoesqueleto para a comparação entre as células
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO Controle. Os níveis de expressão das proteínas
estão representados como termômetros. Os termômetros com a cor vermelha
identificam as proteínas up reguladas e os termômetros com a cor azul identificam as
proteínas down reguladas.
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Figura 20. Metabolismo de GTP para a comparação entre as células
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM Docetaxel. Os níveis de
expressão das proteínas estão representados como termômetros. Os termômetros com a
cor vermelha identificam as proteínas up reguladas e os termômetros com a cor azul
identificam as proteínas down reguladas.
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4.8.

Integração dos dados de Transcriptoma e Proteoma

Para a integração dos dados gerados a partir das duas metodologias, foram
cruzadas as listas dos genes diferencialmente expressos para o transcriptoma e proteoma
nos três tratamentos.
Em nossos estudos, destacou-se a via do gene WNT, que foi alterada entre os
tratamentos de 5nM e 100nM de docetaxel no transcriptoma e 100nM de docetaxel na
proteoma. Os transcritos dos genes TCF (LEF), TCF7L2 e WNT5A foram modulados
positivamente na análise do transcriptoma. Por outro lado, os transcritos do gene WNT
foram regulados negativamente em ambos os tratamentos no transcriptoma e
positivamente na análise proteômica (Figura 21).
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Figura 21. Redes de interações entre proteínas gerada para a comparação
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM de Docetaxel, destacando
genes da via WNT -utilizando o software MetaCore ™.

A tabela 4 mostra a lista de 40 genes identificados como diferencialmente
expressos tanto na análise do transcriptoma quanto na proteômica das células
MCF7pcNEO e MCF7pcSPARC controles e tratadas com 5nM e 100nM de Docetaxel.
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Tabela 4. Lista de genes identificados como diferencialmente expressos tanto nas
análises de transcriptoma quanto de proteôma.
Tratamento

Up Regulados

Down Regulados

Sparc vs Neo Controle

ABCA1, GCNT1, GLI2

ACACB, ANO1, EPHN2,
PTPRC, SDK2

Sparc vs Neo 5nM
Docetaxel por 24 horas

ASCC3, NRK, PSD3,
TPM4, TSC1

ADCY1, AGR2,
CHADL, DCDC2,
DYSF, INRS, JAK2,
KALRN, MCPH1,
MERTK, PDEA6, UACA

Sparc vs Neo 100nM
Docetaxel por 24 horas

TPM4, UBR4, UTY,
WNT5A

ABP1, ADCY1, CABP1,
CMYA5, FREM2,
MAGI1, MYOM2,
MYRIP, NAV3, TTC18

4.9.

Validação da expressão de genes da via do Wnt por WNT Signaling Pathway

RT2 Profiler PCR Array

Os resultados das análises de transcriptoma e proteôma revelaram uma
modulação de genes da via do WNT pelo docetaxel. A via de sinalização WNT é uma
via altamente conservada que regula aspectos cruciais da determinação do destino da
célula, migração celular, polaridade celular, padronização neural e organogênese
durante o desenvolvimento embrionário e alterações nos genes que participam das vias
canônicas e não canônicas do WNT estão associadas aos processo de tumorigênese.
A placa Human WNT Signaling Pathaway RT2 Profiler™ PCR Array possui um
amplo painel de genes da via do WNT, sendo constituída por 84 genes chaves
envolvidos na modulação dos processos biológicos da via do WNT e 5 genes
endógenos.
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Entre os 84 genes avaliados na via do WNT para a comparação MCF7pcSPARC
vs MCF7pcNEO Controle, 24 genes apresentaram alterações significativas (p<0,005) na
expressão. Desses, 15 genes apresentaram regulação positiva, enquanto que 9 genes
apresentaram regulação negativa (Tabela 5). Quando comparamos as células
MCF7pcNEO vs MCF7pcSPARC tratadas com 100nM de Docetaxel, 20 genes
apresentaram alterações significativas (p<0,005) na expressão, sendo que 10 genes
apresentaram regulação positiva, e 10 genes apresentaram regulação negativa (Tabela
6).
A tabela 7 apresenta um resumo da comparação dos genes da via do WNT que
se destacaram nas análises de PCR Array, alguns dos quais foram identificados como
diferencialmente expressos na nas análises por cDNA microarray. Dentre os 24 genes
com alteração de expressão por PCR Array na comparação MCF7pcSPARC vs
MCF7pcNEO Controle, 6 genes foram comuns as duas técnicas, e destes, somente 1
gene apresentou perfil de expressão diferente entre as duas técnicas. Para as análises de
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM de Docetaxel, dos 20 genes com
alteração de expressão na técnica de PCR Array, 8 genes foram comuns as duas
técnicas, e destes, somente 2 genes apresentaram perfis de expressão diferentes entre as
duas técnicas.
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Tabela 5. Expressão diferencial dos genes da via do WNT nas análises por WNT
Signaling Pathway RT² Profiler PCR Arraypara a comparação MCF7pcSparc vs
MCF7pcNeo Controle

GENE
SYMBOL
ANGPT4
AXIN2
BMP4
CD44
DKK1
EGR1
FN1
FOSL1
NRCAM
NRP1
PLAUR
SOX2
T
TLE1
WNT5A
CACNA23
CEBPD
DLK1
NANOG
NTRK2
POU5F1
PTCH1
TCF7L1
TWIST1
WNT9A

Description
Angiopoietin-like 4
Axin 2
Bone morphogenetic protein 4
CD44 molecule (Indian blood group)
Dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis)
Early growth response 1
Fibronectin 1
FOS-like antigen 1
Neuronal cell adhesion molecule
Plasminogen activator, urokinase receptor
Plasminogen activator, urokinase receptor
SRY (sex determining region Y)-box 2
T, brachyury homolog (mouse)
Transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog,
Drosophila)
Wingless-type MMTV integration site family, member 5A
Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit
3
CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta
Delta-like 1 homolog (Drosophila)
Nanog homeobox
Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
POU class 5 homeobox 1
Patched 1
Transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box)
Twist homolog 1 (Drosophila)
Wingless-type MMTV integration site family, member 9A

: genes positivamente regulados; : genes negativamente regulados

FOLD
CHANGE
3,0383
4,1022
2,692
2,1493
3,3689
2,2394
2,0356
4,029
3,5611
4,8061
2,8705
5,582
2,113
2,5021
3,477
-14,8752
-2,2631
-2,0875
-2,9155
-2,6089
-2,2305
-4,171
-3,706
-3,3793
-2,2815
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Tabela 6. Perfil de expressão de genes da via Wnt pela pela análise por Human
WNT Signaling Pathaway RT2 Profiler™ PCR Array para a comparação
MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM de Docetaxel
GENE
Description
SYMBOL
ANGPT4 Angiopoietin-like 4
Axin 2
AXIN2
Early growth response 1
EGR1
Glial cell derived neurotrophic factor
GDNF
Lymphoid enhancer-binding factor 1
LEF1
Neuropilin 1
NRP1
NRCAM Neuronal cell adhesion molecule
PLAUR Plasminogen activator, urokinase receptor
SRY (sex determining region Y)-box 2
SOX2
WNT5A Wingless-type MMTV integration site family, member 5A
ABCB1 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1
ANTXR1 Anthrax toxin receptor 1
Baculoviral IAP repeat containing 5
BIRC5
CEBPD CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta
Cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor)
CUBN
NANOG Nanog homeobox
NTRK2 Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
Patched 1
PTCH1
TCF7L1 Transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box)
TWIST1 Twist homolog 1 (Drosophila)
: genes positivamente regulados; : genes negativamente regulados

FOLD
CHANGE
2,8299
3,5946
2,6103
4,9711
3,9067
4,6701
2,7329
2,1953
4,4426
3,1883
-9,8435
-2,537
-2,2055
-2,5113
-2,2206
-3,6859
-2,6481
-7,0853
-4,7569
-2,7656

Tabela 7: Genes que se destacaram nas análises de Human WNT Signaling
Pathaway RT2 Profiler™ PCR Array, e que estavam presentes nas análises de
Microarray. (A) MCF7pcSPARC vs MCFpcNeo Controle e (B) MCF7pcSPARC vs
MCFpcNeo 100nM Docetaxel.
(A)

Gene
BMP4
NRP1
SOX2
WNT5A
PTCH1
TCF7L1

(B)

Placa
Array
WNT
(2,692)
(4,806)
(5,582)
(3,477)
(-4,171)
(-3,706)

Array

Gene

Placa Array
WNT

Array

 (-2.08)
 (2.073)
 (2.439)
 (2.379)
 (-8.116)
 (-3.396)

EGR1
NRP1
NRCAM
WNT5A
ANTXR1
NTRK2
PTCH1
TWIST1

(2,610)
(4,670)
(2,733)
(3,188)
(-2,537)
(-2,648)
(-7,085)
(-2,766)

 ( -2.917)
 (3.039)
 ( 3.516)
 ( 4.841)
 (-2.535)
 (-2.254)
 (-6.64)
 (7.425)

: genes positivamente regulados; : genes negativamente regulados

5. DISCUSSÃO
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No presente estudo avaliamos o transcriptoma e proteoma de células MCF7 com
diferença na expressão do gene SPARC na presença e ausência do quimioterápico
Docetaxel, afim de avaliarmos o envolvimento deste gene na quimiossensibilidade a
droga em câncer de mama.
A quimioresistência representa um obstáculo para a terapia eficaz do câncer,
assim, a melhor compreensão dos mecanismos que levam à resistência a droga pode
resultar na melhor adequação dos protocolos terapêuticos para as pacientes (Djeu JY
and Wei S, 2009). A proteína SPARC tem sido associada ao remodelamento da matriz
extracelular (ECM), transição epitélio-mesenquima, proliferação e sobrevivência,
motilidade celular e invasão, adesão, extravasão, proliferação nos sítios metastáticos,
angiogênese e, inclusive, quimiossensibilidade (Chong HC et al, 2012). Porém, a sua
função é dependente do contexto celular, do tipo e estágio tumoral e o tipo de interações
estabelecidas com os diferentes componentes presentes no microambiente celular
(Arnold SA and Brekken RA, 2009). Trabalhos anteriores de nosso grupo mostraram
que a expressão do gene SPARC foi associada a quimossensibilidade ao Docetaxel em
linhagem de células de mama (Dos Santos ML et al., 2009) e que a positividade desta
proteína está associada com melhor prognóstico das pacientes com câncer de mama
(Nagai MA et al., 2011).
Os resultados do presente estudo apontaram para um painel de genes
diferencialmente

expressos

que

possam

estar

envolvidos

envolvidos

na

quimiosensibilidade ao docetaxel. O processo de anotação gênica conduziu a escolha
dos genes SPANXA1, ALDH1A3, TPM4, TARP, XAF1 e WNT5A, para validação por
PCR em Tempo Real.
O gene SPANXA1 (sperm protein associated with the nucleus in the X
chromosome), se destacou como um dos genes mais diferencialmente expressos nas
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células MCF7 expressando SPARC e como positivamente regulado em todas as
comparações MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO (FC=87.9 (CTR);FC=77.2 (5nM) e
FC=82.6 (100nM)), sugerindo que a expressão dos transcritos do gene SPANXA1 foi
modulada pela presença de SPARC. Este perfil foi validado com as amostras de
validação, e a expressão dos transcritos do SPANXA1 se manteve aumentado nas
células MCF7 com espressão de SPARC após o tratamento com Docetaxel. Esse gene
pertence à família de proteínas SPANX, que estão envolvidas na morfogênese dos
espermatozóides maduros (Westbrook VA et al., 2000; Zendman AJ et al., 2003), sendo
classificados como CTs (cancer/testis antigens). A expressão dos genes CTs foi
observada também em diversas linhagens de células derivada de tumores humanos
(Yamada R et al., 2013). Quatro membros da família SPANX (A1, A2, B e D) foram
descritos como expressos em tumores humanos, tais como melanomas, carcinomas de
bexiga, mielomas e tumores hematopoiéticos (Wang Z et al., 2003; Westbrook VA et
al., 2004; Salemi M et al., 2010). Resposta imune humoral e celular para proteínas
codificadas pelos genes classificados como CTs têm sido observados em pacientes com
doenças malignas, assim, os genes CTs são considerados alvos para a imunoterapia
tumoral (Kouprina N et al., 2003; Almanzar G et al., 2009; Yamada R et al., 2013). No
presente estudo, outros genes da família do SPANX (B2, N4, N5) foram encontrados
nas comparações de células MCF7 com diferente expressão de SPARC, sugerindo um
possível papel do SPANX na tumorigênese da mama. Estudos clínicos e experimentais
são necessários para melhor avaliar o papel dos genes SPANX em câncer de mama.
O gene ALDH1A3 (aldehyde dehydrogenase 1 family, member A3) nos dados de
cDNA array, apresentou-se regulado positivamente em todas as comparações entre as
células MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO. Os resultados de validação confirmam a
regulação positiva deste gene nas células MCF7pcSPARC. O gene ALDH1A3 codifica
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uma enzima da família das aldeído-desidrogenases que atua na oxidação de retinol a
ácido retinóico. As enzimas aldeído desidrogenase são uma família de enzimas
intracelulares que estão envolvidos na proliferação celular, a diferenciação, a
desintoxicação e resistência a drogas através da oxidação de aldeídos celulares
(Koppaka V et al., 2012). Aumento de sua expressão foi detectada em diferentes
tumores tais como, hepatoma, adenocarcioma de pulmão, mieloma, mama (Sreerama L
et al., 1995; Rekha GK et al., 1997). Kock JG et al., 2007 utilizando como modelo,
animais geneticamente modificados heterozigotos para p53, e que desenvolvem tumores
espontâneos de mama, descreveram o gene ALDH1A3 como um dos genes responsáveis
pelo desenvolvimento destes tumores.

Além disto, amostras de tumor de mama

metastática apresentaram um aumento nos níveis de ALDH1A3 (Marcato P et al.,
2011).
A modulação negativa da atividade de ALDH tem sido alvo de investigação para
melhorar a eficácia dos fármacos quimioterápicos convencionais e radioterapia (Kim EI
et al., 2014) e determinadas isoenzimas da ALDH, principalmente a ALDH1A1 e
ALDH1A3, são positivamente reguladas em células tumorais, resultando em uma
diminuição da sensibilidade a ciclofosfamidas, diminuindo o efeito quimioterapêutico
(Cortes-Dericks L et al., 2014). Nossos dados mostraram um aumento de ALDH1A3
em células com aumento da expressão de SPARC, mas que não foi modulado pelo
tratamento com docetaxel. A elevação da expressão de ALDH1A3 nas células
MCF7pcSPARC pode sugerir uma associação com EMT (epithelial to mesenquymal
transition), processo que pode ser modulado por SPARC (Chong HC et al., 2012).
O gene TARP (TCR gamma alternate reading frame protein,), apresentou-se
regulado positivamente em todas as comparações entre as células MCF7pcSPARC vs
MCF7pcNEO. A expressão deste gene foi descrita pela primeira vez em células
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epiteliais de próstata e posteriormente identificadas como expressa em tumores de
câncer de mama (Wolfgang CD et al., 2000). Fritzsche FR et al (2005) através da
técnica de Microarray analisou mais de 600 casos de tumores de próstata e encontrou o
TARP significativamente super expresso quando comparados ao tecido normal. Além
disto, sua expressão foi correlacionada com pior prognóstico quando associada a
marcadores já estabelecidos para tumores de próstata. Estudos associaram ao gene
TARP a função de CTs e este gene tem sido proposto como um potencial alvo para a
imunoterapia do câncer de próstata e mama (Epel M et al., 2008; Oh S et al., 2004;
Hillerdal V et al., 2012). Em nossos dados, observamos um aumento da expressão de
TARP em associação com a expressão de SPARC e positivamente regulada pelo
tratamento com Docetaxel 100nM tanto nestas células quanto nas células sem a
expressão de SPARC, sugerindo que a modulação da expressão de TARP possa estar
associada a resposta ao Docetaxel.
O aumento da expressão dos transcritos do gene TPM4 (tropomyosin 4), foi
identificado como aumentado expresso tanto nas análises de transcriptoma como na
proteômica após o tratamento com Docetaxel. Este gene codifica uma proteína que
pertence à família das tropomiosinas e se ligam a filamentos de actina tanto em células
musculares como em não musculares. A redução da expressão de TPM4 tem sido
identificadas em tumores de câncer cervical (Lomnytska MI., et al 2011), próstata e em
células de mama (Li DQ et al 2006). Dados na literatura são escassos em relação ao
comportamento da expressão do gene TPM4 em câncer de mama. Mendes-Pereira AM
et al (2011) mostraram que o silenciamento de um conjunto de genes, incluindo o
TPM4, aumentou a sensibilidade de células MCF7 ao tratamento com Tamoxifeno.
Nossos dados mostram uma associação entre a expressão de SPARC e TPM4, e pode
estar associada a alteração de morfologia observada entre as células MCF7pcNEO e
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MCF7pcSPARC. Além disso, observamos que o Docetaxel promoveu regulação
negativa e positiva dos transcritos de TPM4 nas células MCF7 expressando SPARC e
sem expressão desse gene, respectivamente, sugerindo um possível papel do TPM4 na
resposta ao Docetaxel.
Os transcritos do gene XAF1 (XIAP associated factor 1) foram identificados
como negativamente regulados em todas as comparações nas análises de transcriptoma.
No processo de validação este gene foi identificado como mais expresso nas células
SPARC e foi positivamente regulado nas células sem expressão de SPARC após o
tratamento com o Docetaxel. Entretanto, a redução de expressão de XAF1 foi
confirmada nas células SPARC após o tratamento com Docetaxel. Liston P et al (2001)
através de ensaios in vivo, mostraram que XAF1 antagoniza a atividade anti-caspase de
XIAP e inverte o efeito protetor de XIAP em linhagens celulares, levando às células a
morte por apoptose, e que a diminuição da expressão de XAF1, conferiu proteção
significativa das células a ação do quimioterápico etoposídeo. A perda de expressão de
XAF1 pode também aumentar o limiar de sensibilidade de células tumorais a agentes
quimioterapêuticos (Ng KC et al., 2004). Além disso, a expressão de XAF1 aumentou a
sensibilidade e morte celular e inibiu o crescimento tumoral em câncer de ovário e
cólon, e em células transformadas com vírus potencialmente causadores de cânceres
como carcinoma de nasofaringe e carcinomas gástricos (Wang Y et al., 2012; Tu SP et
al., 2010; Park GB et al., 2013). Dessa maneira, a expressão do gene XAF1 parece estar
associada a mecanismos de sensibilidade a drogas, e nossos dados corroboram com a
dos autores citados, e mostram pela primeira vez que a expressão de XAF1 está
associada a ação do quimioterápico Docetaxel.
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Nos resultados de proteômica vários mapas de vias de sinalização e metabolismo
foram gerados. Os dois mapas mais abundantes e significativo para o nosso trabalho
foram a via de Remodelamento do Citoesqueleto e via do Metabolismo de GTP.
Podemos observar que na comparação entre as células MCF7pcSPARC vs
MCF7pcNEO Controle, as vias mais enriquecidas foram a de Remodelamento de
Citoesqueleto, que contém alteração de expressão de várias proteínas relacionadas com
a Matriz extracelular (colágeno, laminina), sugerindo que a proteína SPARC esteja
atuando no remodelamento da Matriz, corroborando assim com uma de suas funções
descrita na literatura (Clark and Sage,2008; Nagaraju GP and Sharma D, 2011).
Na comparação MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO 100nM, observamos que a via
do metabolismo do GTP foi a via que apresentou-se mais enriquecida. Proteínas
Guanilato Ciclase Soluvel de uma mesma família apresentaram-se reguladas de forma
diferente. A proteína Guanilato Ciclase Soluvel é a principal enzima responsável pela
conversão enzimática do GTP (Guanosina trifosfato) para o cGMP (Guanosina
monofosfato cíclico) (Kots AY et al., 2006). As proteínas Guanilato Ciclase são
ativadas endogenamente pelo óxido nítrico (NO), resultando na formação do cGMP. O
cGMP por sua vez, atua como segundo mensageiro em várias células, e estão
envolvidos em processos celulares como proliferação, regulação do ciclo celular e
funções metabólicas. Estudos também demonstraram diferença de expressão das
subunidades das proteínas Guanilato Ciclase, mostrando que células de hepatocarcioma
com baixa expressão e atividade desta proteína podem apresentar alta frequência de
células iniciadoras do câncer quando comparadas com células cancerosas com alta
expressão e atividade de Guanilato Ciclase (Mujoo K et al., 2010).
Além disto, nossos resultados mostraram o mesmo efeito de diferença de
expressão na família de proteínas Fosfodiesterases (PDEs). As PDEs são enzimas que
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regulam os níveis intracelular de cGMP e cAMP (Adenosina monofosfato cíclico), e
consequentemente exibem um papel central em múltiplas funções celulares (Isaac Levy
et al., 2011). A inativação das PDEs acaba por levar a uma desregulação de cGMP e
cAMP, e a desregulação destes fatores foi correlacionada com o desenvolvimento de
tumorigênese (Kim MJ et al., 2006; Levy I et al., 2011).
Em nossas análises, a proteína PKM2 (Pyruvate Kinase M2) teve a sua
expressão regulada negativamente na via do metabolismo do GTP. A Piruvato quinase
(PK) é uma enzima glicolítica que catalisa a transferência de um grupo fosfato a partir
de fosfoenolpiruvato (PEP) e ADP (Adenosina difosfato), gerando ATP (Adenosina
trifosfato) e piruvato. Células tumorais aumentam a taxa de capitação de glicose,
diminuindo proporcionalmente a fosforilação oxidativa, mesmo na presença de O2. Este
fenômeno é conhecido como glicólise aeróbica ou efeito Warbug (revisado por Wong N
et al., 2013). A expressão da proteína PKM2 é um evento chave para que ocorra este
fenômeno e a expressão da isoforma M2 é necessária para ocorrer a glicólise aeróbica, e
este fenótipo metabólico fornece uma vantagem para o crescimento tumoral (CortésCros M et al., 2013). A expressão de PKM2 quando comparada com tecidos normais
apresentou-se aumentada em câncer de pulmão, mama, próstata, cólon de útero
(Bluemlein K et al., 2011). A proteína PKM2 desempenha um papel importante no
metabolismo de células tumorais, podendo contribuir para um fenótipo mais agressivo,
e ser um excelente alvo terapêutico (Tamada M et al., 2012).
Genes da via do WNT foram identificados como modulados tanto nas análises
de trasncriptoma quanto nas análises de proteômica em todos os tratamentos. Os genes
WNT codificam para uma família de glicoproteínas constituídas até o presente
momento, de 19 genes que participam na transdução de sinal através de sua ligação a
membros da família de receptores Frizzled (FZD) que, quando ativados pela ligação
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com as proteínas WNT, ativam uma cadeia de sinalização intracelular, denominadas via
WNT (Pez F et al., 2013). A expressão das proteínas via WNT tem papel importante em
diversos processos biológicos, no desenvolvimento embrionário e no processo de
tumorigenese, sendo associada com um grande número de malignidades, incluindo o
câncer de mama (Michaelson JS and Leder P, 2001; Giles RH et al., 2003; Pongracz JE
and Stockley RA, 2006; Amin N and Vincan E, 2012). A via WNT é dividida em: via
Wnt/β-catenina e via β-catenina independente, que incluem via da polaridade da célula
planar (PCP) e via de Wnt/Ca2+ (revisado por, Zimmerman ZF et al., 2012). Estudo
utilizando linhagens de células mamárias mostrou que as WNTs 1, 2, 3 e 3a são capazes
de induzir transformação nestas células pela acumulação citosólica da β-catenina
(Alexander CM et al.,2013). Loh YN et al (2013) mostrou que a resistência adquirida
por células MCF-7 a tamoxifeno foi acompanhada por um aumento na via de
sinalização WNT e de uma transição para um fenótipo mesenquimal.
Transcritos do gene WNT5A (Wingless-related MMTV Integration Site 5) foram
identificados como regulado positivamente nas células que expressa SPARC, tanto no
transcriptoma quanto na proteômica, sendo sua expressão modulada positivamente pelo
tratamento com Docetaxel. A proteína e foi descrita como um membro sinalizador da
via WNT não canônica e age como um ligante para o os receptores: seven
transmembrane receptor frizzled-5 (Frizzled) e o tyrosine kinase orphan receptor 2
(Torres MA et al., 1996). Classicamente, o WNT5A desempenha um papel essencial na
regulação de vias de desenvolvimento durante a embriogênese e oncogênese (Logan CY
et al., 2004) e pode atuar como mediador de agressividade tumoral. Em tumores de
ovario Peng C et al (2011), identificou alta expressão da proteína tumores de ovário
quando comparados aos normais, e, células SKOV3 transfectadas com WNT5A
aumentaram a quimioresistência quando comparados com células contendo o vetor
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vazio. Corroborando com estes resultados, em modelo de tumores pancreáticos, a
superexpressão de WNT5A resultou em um aumento da quimioressistência quando
tratadas com Gemcitabina (Wei W et al., 2014). Outro estudo recente relacionou o
aumento da expressão de WNT5A com resistência a multi-drogas. Expressão elevada de
WNT5A, além de secreção desta proteína para o meio extracelular foram observadas em
células multirresistente modificadas de colo do útero, ovário, cólon e mama (Hung TH
et al., 2014). Em um estudo utilizando células de melanoma, o WNT5A promoveu
indução de transição epitélio mesenquima e invasão celular (Dissanayake SK et al.,
2007). A identificação do WNT5A é mais uma evidência que a expressão de SPARC
nas células MCF7 pode levar a EMT e pode estar associada a resposta ao Docetaxel.

6. CONCLUSÕES
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 Utilizando as técnicas de transcriptoma e/ou proteômica, foi possível identificar
genes

como

diferencialmente

expressos

nas

células

MCF7pcNEO vs MCF7pcSPARC antes e após o tratamento com Docetaxel,
potencialmente associados a quimiossensibilidade, sendo eles XAF1, TARP,
SPANXA1, ALDH1A3, TPM4 e WNT5A.
 Nossos estudos mostram, pela primeira vez, que os genes XAF1 e TARP podem
estar envolvidos em resposta ao Docetaxel em câncer de mama.
 Genes da via WNT foram modulados pela expressão do SPARC e pela ação do
Docetaxel, potencializando estes genes como moduladores de resposta a
taxanos.
 Dados de proteômica das células MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO Controle
mostraram diferença de expressão de proteínas relacionadas com remodelamento
da matriz extracelular, sugerindo que a proteína SPARC esteja atuando no
citoesqueleto, corroborando assim com sua função descrita na literatura.
 Células MCF7pcSPARC vs MCF7pcNEO tratadas com 100nM de Docetaxel
mostraram a modulação de expressão de diversas proteínas relacionadas com o
metabolismo do GTP, mostrando que possivelmente, a associação da via do
metabolismo do GTP em resposta a droga.
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