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“Só há duas maneiras de viver a vida: a primeira é vivê-la como se os
milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre.”
Albert Einstein

“Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de
humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência.
Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá.”
Charles Chaplin

_________________________________________________

“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar,
ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida,
que o mais importante é o decidir.”
Cora Coralina
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RESUMO
Melo NC. Validação de genes diferencialmente expressos identificados em
células MCF-7 com diferenças de expressão de PAR-4 (Prostate Apoptosis
Response-4) antes e após a exposição de docetaxel [Dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.

O PAWR (Prostate apoptosis response- 4) também conhecido como PAR-4 é um gene
pró-apoptótico identificado em células de câncer de próstata quando expostas a
estímulos apoptóticos. A expressão de PAR-4 pode aumentar a sensibilidade da célula a
apoptose, incluindo células de câncer de mama. Ensaios de expressão gênica por
transcriptoma foram realizados em nosso laboratório (dados ainda não publicados), com
o objetivo de analisar genes diferencialmente expressos associados à
quimiossensibilidade ao docetaxel em células MCF-7 transfectadas com o vetor de
expressão para PAR-4 (MCF7pcPAR4) e o com vetor vazio (MCF7pcNEO) antes e
após o tratamento com docetaxel. Para avaliar a interação entre os genes
diferencialmente expressos foram geradas redes gênicas funcionais utilizando o
programa IPA- Ingenuity®. Dentre as diversas redes gênicas geradas destacaram-se as
que continham genes relacionados direta ou indiretamente com a via de sinalização
WNT (Wingless-Type MMTV Integration 1). O presente estudo visa validar genes
diferencialmente expressos identificados em células MCF-7 com diferenças de
expressão de PAR-4 antes e após a exposição de docetaxel. Através da anotação manual
dos genes mais diferencialmente expressos, foram selecionados os genes EGR1, XAF1,
TARP e WNT5A para validação por PCR em Tempo Real (qRT-PCR). A plataforma
Human WNT Signaling Pathway RT2 Profiler™ PCR Array (PCR Array) foi utilizada
para avaliar o efeito da overexpressão de PAR-4 e do tratamento de docetaxel na
expressão de genes das vias canônica e não canônica do WNT. A expressão positiva do
gene WNT5A nas células MCF7pcPAR4 em relação a MCF7pcNEO foi confirmada por
qRT-PCR na ausença e presença do tratamento com docetaxel. O gene EGR1
apresentou regulação positiva significativa na técnica de qRT-PCR na ausência de
tratamento, porém não apresenta o mesmo perfil de expressão observado no ensaio de
transcriptoma. O gene XAF1 apresentou regulação negativa nas células MCF7pcPAR4
quando comparadas com as células MCF7pcNEO na ausência e presença de docetaxel,
com tendência a validação na ausência de tratamento e de não validação na presença de
docetaxel. Foi observado o aumento significativo da expressão de TARP nas células
MCF7pcPAR4 por qRT-PCR na ausência e presença de docetaxel, porém esses achados
não confirmam os resultados obtidos no transcriptoma. Em nossos dados de PCR Array
na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO antes do tratamento, encontramos
diferença de expressão significativa (p<0,005) em 9 genes. Sendo que, os genes
CDKN2A, EGR1, FGF7, IL6 e TWIST apresentaram expressão positiva e os genes
NTRK2, SOX2, SOX9 e WISP1 tiveram expressão negativa. Na comparação na presença
de docetaxel observamos que os genes CACNAD2A3, GDF5, IL6, FGF7, LEF1 e
TWIST apresentaram regulação positiva e FST apresentou regulação negativa com
significância estatística (p<0,005). Dos 84 genes da plataforma PCR array foram
observados 21 e 14 genes comuns entre ambas às técnicas na ausência e presença de
docetaxel, respectivamente. Na ausência de docetaxel 16 genes apresentaram o mesmo
perfil de expressão, dentre estes a regulação positiva de GJA1, IGF1, IGF2, LEF1,
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MMP2, PDGFRA, PTGS2 e TWIST, associadas á regulação negativa de CDH1, JAG1,
NTRK2 sugerem ativação da via WNT/β-catenina. Enquanto, a expressão de DAB2,
WNT5A, FZD7 e RUNX2 indica inativação dessa via. Na presença do tratamento 6
genes apresentaram o mesmo perfil de expressão. Dentre estes, a regulação positiva de
CTGF, DAB2 e EGR1 sugerem inativação da via WNT/β-catenina. Por outro lado, a
expressão positiva de FGF20, LEF1 e PDGFRA sugerem que via WNT/β-catenina
estaria ativa. Neste estudo, podemos mostrar que PAR-4 modula genes da via de
sinalização WNT. Porém, mais experimentos serão necessários para verificar quais
mecanismos estão envolvidos e de que forma isso reflete na quimiossensibilidade a
drogas.
Descritores: neoplasias da mama; proteína de resposta a apoptose prostática;
docetaxel; expressão gênica; reação em cadeia da polimerase em tempo real; via
de sinalização Wnt.
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ABSTRACT
Melo NC. Validation of differentially expressed genes identified in MCF-7
cells with differences in expression of PAR-4 (Prostate Apoptosis-Response 4)
before
and
after
exposure
of
docetaxel [Dissertation].
São
Paulo:
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015.
PAWR (Prostate Apoptosis Response-4) also known as PAR-4 is a pro-apoptotic gene
identified in prostate cancer cells when exposed to apoptotic stimuli. PAR-4 expression
can increase sensitivity of cells to apoptosis, including breast cancer cells. Our
laboratory performed transcriptome profiling (unpublished data), with the aim of
analyzing differentially expressed genes associated with chemosensitivity to docetaxel
in transfected MCF-7 cells with PAR-4 expression plasmid (MCF7pcPAR4) and with
empty vector (MCF7pcNEO) before and after treatment with docetaxel. To assess the
interaction between the differentially expressed genes functional gene networks were
generated using the IPA Ingenuity® software. Networks generated containing genes
directly or indirectly related with the WNT signaling pathway (Wingless-Type MMTV
Integration 1) were highlighted. The present study aims to validate the differentially
expressed genes identified in MCF-7 cells with different PAR-4 expression before and
after exposure of docetaxel. By manual annotation of the genes most differentially
expressed, the genes EGR1, XAF1, TARP and WNT5A were selected to be validated by
quantitative real time PCR (qRT-PCR). The platform WNT Signaling Pathway Human
RT2 Profiler ™ PCR Array (Array PCR) was used to evaluate the effect of PAR-4
overexpression and docetaxel treatment in gene expression of canonical and noncanonical WNT pathways. The positive expression of WNT5A in MCF7pcPAR4 cells
relative to MCF7pcNEO was confirmed by qRT-PCR in the presence and absence of
docetaxel. The EGR1 gene showed significant upregulation in the qRT-PCR in the
absence of treatment, but showed a different expression profile of the one observed in
the transcriptome assay. The XAF1 showed a negative regulation in MCF7pcPAR4 cells
when compared with MCF7pcNEO cells in the absence and presence of docetaxel,
showing a similar trend in the absence of treatment but opposed trend in the presence of
docetaxel. It was observed a significant increase in TARP expression in MCF7pcPAR4
cells by qRT-PCR in the absence and presence of docetaxel, but these findings do not
confirm the results of the transcriptome. PCR Array data of MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO comparison before treatment, showed a significant expression difference
in nine genes (p <0.005). The genes CDKN2A, EGR1, FGF7, IL6 and TWIST showed
positive expression and the genes NTRK2, SOX2, SOX9 and WISP1 had negative
expression. In the presence of docetaxel it was observed that the genes CACNAD2A3,
GDF5, IL6, FGF7, LEF1 and TWIST showed upregulation and FST downregulation
with statistical significance (p <0.005). From 84 genes of the platform PCR array we
observed 21 and 14 common genes between both techniques in the absence and
presence docetaxel, respectively. In the absence of docetaxel 16 genes showed similar
expression profile, among them the upregulation of GJA1, IGF1, IGF2, LEF1, MMP2,
PDGFRA, PTGS2 and TWIST, together with downregulation of CDH1, JAG1, NTRK2
suggest activation of the WNT/β-catenin pathway. While the expression of DAB2,
WNT5A, FZD7 and RUNX2 indicates inactivation of this pathway. In the presence of
treatment six genes showed the same expression profile. Among these, the upregulation
of CTGF, DAB2 EGR1 suggest the inactivation of Wnt/β-catenin pathway. On the other
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hand, positive expression of FGF20, LEF1 and PDGFRA suggests that Wnt/β-catenin
would be active. In this study, we show that PAR-4 modulates genes of the WNT
signaling pathway. However, more experiments are needed to clarify the role of WNT
canonical and non-canonical pathways and how this reflects on drug chemosensitivity.
Descriptors:
breast
neoplasis;
prostate
Apoptosis
response-4
protein;
docetaxel; gene expression; real-time polymerase chain reaction; Wnt signaling
pathway.
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1.0 INTRODUÇÃO
1.1 Câncer de Mama

O carcinoma mamário é considerado uma patologia heterogênea, que apresenta
variações genéticas, moleculares e histopatológicas, podendo apresentar curso clínico
variável (Vargo-Gogola & Rosen, 2007).
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama
são: história familiar, idade, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, o uso
prolongado de contraceptivos orais, terapia de reposição hormonal e a obesidade
(Oldenburg et al., 2007; Cecilio et al., 2015). O consumo de álcool e tabaco também
podem aumentar a predisposição, quando utilizadas por longo período (Zhang et al.,
2007; Cecilio et al., 2015).
O histórico familiar no câncer de mama é um dos principais fatores de risco
e está relacionado em aproximadamente 5 a 10% dos casos nos países desenvolvidos
(MacPherson et al., 2000). A susceptibilidade genética do carcinoma mamário é herdada
de maneira autossômica dominante e pode ser transmitida por ambos os sexos através
das mutações em genes como o BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM e STK11/LKB1
(Trichopoulos et al., 2008; Larsen et al., 2014), entre outros.
O aumento da idade como um preditor de risco para o tumor de mama, pode
ser justificado pela contínua progressão de lesões benignas e de alterações morfológicas
na mama normal, ocasionadas por um descontrole nos processos de apoptose e
proliferação durante o ciclo de vida da mulher (Worsham et al., 2007).
O uso de contraceptivos orais foi associado com um aumento de 1,24% do
risco para o desenvolvimento do câncer mamário (Collaborative Group on Hormonal
Factors in Breast Cancer, 2002).
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A gravidez tardia contribui positivamente para o aumento do risco de
desenvolvimento do tumor de mama (Clavel-Chapelon & Gerber, 2002), enquanto que a
amamentação reduz o risco de desenvolvimento dessa patologia em 4,3% a cada 12
meses de aleitamento (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer,
2002).
O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco modificáveis e importantes
para o desenvolvimento do carcinoma de mama. Estudos demonstraram que mulheres
obesas na pós-menopausa apresentam um aumento três vezes maior de suscetibilidade
ao desenvolvimento da doença em comparação com o grupo de não-obesas (Montazer et
al., 2007). Este aumento pode ser explicado pelo acréscimo da conversão de precursores
androgênicos a estradiol, em resposta a atividade enzimática da aromatase no tecido
adiposo (Renehan et al., 2008).
A interação gene-ambiente e variações inter-individuais contribuem para o
aumento da predisposição ao câncer de mama. Análises das variáveis envolvidas no
desenvolvimento do câncer, como a exposição a fatores exógenos seguida de alterações
genéticas e epigenéticas (principalmente em oncogenes e genes supressores de tumor),
tornam-se fundamentais na construção de hipóteses precisas para a análise da origem e
evolução de neoplasias (Loeb & Harris, 2008).
Apesar de ser considerado um câncer de bom prognóstico se diagnosticado e
tratado adequadamente, as taxas de mortalidade por tumor de mama continuam elevadas
no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estadios
avançados (INCA, 2014).
O carcinoma mamário é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o
mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou uma incidência de 1,67
milhões de novos casos dessa doença em 2012 o que representa 25% de todos os
19

cânceres. Desde 1990, o número de casos de câncer de mama tem aumentado
gradativamente em muitos países, acompanhando os processos de urbanização da
sociedade e a melhoria nas condições socioeconômicas (Jemal et al., 2008; 2011).
As taxas de incidência de câncer de mama variam quase quatro vezes entre
as regiões do mundo, com números de 27 casos por 100 mil mulheres na África e Ásia a
96 casos por 100 mil mulheres na Europa Ocidental. O tumor de mama é considerado a
quinta maior causa de morte na população feminina mundial (522.000 óbitos). Este tipo
de câncer representa a motivo mais freqüente de óbitos na população feminina nas
regiões em desenvolvimento (324.000 óbitos (14,3% do total)), e a segunda razão de
óbitos por câncer nas regiões desenvolvidas (198.000 óbitos (15,4% do total )) (WHO,
2012).
As maiores taxas de mortalidade ocorrem em regiões em desenvolvimento,
com renda média a baixa, incluindo América Latina, África e Ásia, onde os recursos
disponíveis para prevenção, diagnóstico e tratamento são limitados ou inexistentes,
abrangendo o Brasil. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda,
Dinamarca e Noruega, embora apresentem um aumento considerável na taxa de
incidência, observa-se uma redução da mortalidade devido à detecção precoce e ao
tratamento adequado das pacientes (WHO, 2012; Jemal et al., 2011; Cecilio et al.,
2015).
Para o Brasil, em 2014 e 2015, são esperados 57.120 casos novos de câncer
de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. Após os
tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais freqüente nas mulheres das
regiões Sudeste (71,18/ 100 mil), Sul (70,98/ 100 mil), Centro-Oeste (51,30/ 100 mil) e
Nordeste (36,74/ 100 mil). Na região Norte, é o segundo tumor mais incidente (21,29/
100 mil) (INCA, 2014).
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Segundo dados do INCA no período de 1979 a 2011, o número de óbitos
por tumor de mama no Brasil foi superior a 4 milhões. A fim de reduzir de modo efetivo
a mortalidade desta doença, torna-se necessário elaborar estratégias de prevenção e
detecção precoce. Deste modo, novos programas para o rastreamento de doenças
mamárias que sejam factíveis para países com dificuldades orçamentárias, precisam ser
implementadas para reverter o perfil de mortalidade no cenário mundial (Tan et al.,
2007).
1.1.2 Morfologia da Glândula Mamária, processo de iniciação e progressão do
câncer de mama

A glândula mamária é formada estruturalmente por duas porções distintas: o
parênquima e o estroma mamário. O estroma é constituído por tecido conjuntivo, tecido
adiposo e colágeno, que contém fibroblastos, adipócitos, vasos sanguíneos, nervos e
várias células do sistema imunológico. O parênquima é formado pela porção secretora,
composta por cerca 15 a 20 lóbulos mamários, sendo que cada lóbulo contém uma série
de ductos ramificados (Birnaum et al., 2004; Gjorevski & Nelson, 2011). O ducto
mamário maduro consiste de uma camada externa de células mioepiteliais adjacentes a
matriz extracelular e uma camada interna de células epiteliais luminais as quais
circundam o lúmen (Gjorevski & Nelson, 2011).
A glândula mamária sofre um intenso remodelamento e diferenciação em
mulheres adultas. Mudanças hormonais em cada ciclo menstrual induzem a proliferação
do epitélio mamário, enquanto que durante a gravidez ocorre um intenso processo de
ramificação dos ductos e aumento do número de alvéolos (Navarrete et al., 2005).
Os processos de proliferação e apoptose no tecido mamário normal são
influenciados por vários fatores, incluindo a fase do ciclo menstrual, idade da mulher,
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uso de contraceptivos orais (especialmente se nulíparas) e paridade recente (Anderson et
al., 1999). As vias pelas quais os hormônios esteróides estimulam o crescimento do
epitélio mamário são relevantes e estimulam investigação (Yao, 2006).
Os estrógenos são um grupo de pequenas moléculas que possuem atividade
hormonal e sua interação com os receptores ER-α e ER-β (ERs), desempenha um papel
importante no desenvolvimento normal da mama e na indução de tumores neste órgão.
A via de sinalização de esteróides é uma das mais importantes vias em câncer de mama
e aproximadamente 70% desses são positivos ao ER-α (Bouris et al., 2015). A
associação do estrógeno como um fator de risco para o câncer de mama refere-se a sua
exposição acumulativa no epitélio mamário (Feigelson & Henderson, 2000; Bouris et
al., 2015).
Os ERs são integrantes de uma família de receptores nucleares, que podem
atuar como fatores de transcrição de diversas maneiras, dentre elas a via clássica e a via
ligante-independente. De acordo com o modelo clássico ocorre a ligação do hormônio
com seu receptor, o que induz uma mudança conformacional no ER por dimerização.
Essa interação hormônio/ receptor forma um complexo com proteínas co-regulatórias.
Este complexo associa-se a sequências do tipo ERE (Elementos Responsivos ao
Estrógeno) encontradas na região promotora de determinados genes alvo (O’Lone et al.,
2004). Outra forma de ativação do receptor de estrógeno é denominada de liganteindependente. A ativação ligante-independente ocorre através da fosforilação de
resíduos de serina, treonina e tirosina presentes no ER. Essa fosforilação é promovida
pela ativação das vias de sinalização das MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinase),
PI3K (Phosphoinositide 3-Kinase) e por sinais advindos de vias de fatores de
crescimento como EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), ERBB2 (Human
Epidermal growth factor Receptor 2), receptor de insulina, entre outros. As vias
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MAPKs e PI3K estão envolvidas com a transcrição de fatores de crescimento,
proliferação celular e inibição da apoptose (Bjonstrom & Sjoberg, 2005). Uma vez que
ER está ativado este pode regular a transcrição gênica na ausência da interação com
hormônio (Arpino et al., 2008). Estes mecanismos demonstram que o estrógeno possui
um papel importante na regulação de diversos genes que participam no
desenvolvimento normal da glândula mamária e na progressão do câncer de mama.
Segundo o modelo de origem clonal a iniciação do câncer de mama ocorre
devido a eventos de transformação genética e epigenética em uma única célula. A
progressão subsequente do tumor é conduzida pelo acúmulo de alterações genéticas
combinadas com a seleção clonal e expansão da célula tumoral, que podem resultar na
redução

da

apoptose,

replicação

imortalizada,

proliferação

descontrolada,

reprogramação energética, evasão do sistema imune, angiogênese e metástase (Hanahan
& Weinberg, 2011; Kroigard et al., 2015).
Apesar da heterogenidade dos tumores de mama, diferentes modelos de
progressão têm sido propostos para explicar o desenvolvimento desta doença. Segundo
o modelo proposto por Polyak (2007) o processo de iniciação ocorre em uma célula do
epitelio luminal por alterações genéticas e epigenéticas (Figura 1). O acúmulo dessas
alterações leva a proliferação celular e estravazamento da membrana basal,
caracterizando o carcinoma ductal não invasivo.
O contato das células transformadas com as células do microambiente da
mama normal (células mioepiteliais, células endoteliais, fibroblastos, miofibroblastos,
leucócitos, e outros tipos celulares) favorece o crescimento da massa tumoral. A
capacidade de sobrevivência, perda de polaridade e adesão celular, atríbuem as células
transformadas um comportamento invasivo (Polyak, 2007). Neste estágio as células
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tumorais invadem o tecido circundante normal da mama e atingem a região dos nódulos
linfáticos (Liotta & Stetler-Stevenson, 1991; Rizwan et al., 2015).

Figura 1. Modelo de progressão linear do Câncer de Mama. Nos carcinomas in situ,
as células mioepiteliais são genética e fenotipicamente alteradas. O processo de
proliferação das células tumorais do lúmen leva o estravazamento da membrana basal, o
contato das células transformadas com as células do microambiente da mama normal,
favorece o crescimento da massa tumoral. 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, 2007).

No estágio metastático, as células tumorais adquirem a capacidade de
migração, podendo atingir órgãos secudários tais como pulmão, ossos, figado e cerébro.
No estágio avançado da metástase as pacientes apresentam baixa taxa de sobrevida
(Edge & Byrd, 2010).
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1.1.3 Docetaxel

Os taxanos são uma classe de quimioterápicos anti-microtúbulos que
incluem o paclitaxel e docetaxel. Estes medicamentos têm sido utilizados tanto por
monoterapia como em combinação com outros medicamentos para o tratamento de
diversos tumores como de ovário, mama, câncer de pulmão e sarcoma de Kaposi
(Huang et al., 2014; Du et al., 2015)
O paclitaxel foi desenvolvido em 1971 á partir da casca da árvore do Teixo
do Pacífico (Taxus brevifolia). Porém, somente em 1992 foi aprovada a utilização do

composto para o tratamento de câncer (Rowinsky, 1997). O desenvolvimento do
paclitaxel enfrentou alguns desafios, dentre eles o de natureza ambiental, pois a casca de
T. brevifolia contém pequenas quantidades do composto (0,01-0,03%), além da baixa
solubilidade do medicamento (Cragg et al., 1993).
O docetaxel foi o primeiro análogo do paclitaxel desenvolvido a fim de
reduzir as dificuldades na obtenção do paclitaxel. O docetaxel é produzido a partir do
Taxus baccata e se difere da estrutura química do paclitaxel e seus derivados em duas
posições, que o tornam mais solúvel (Yared & Tkaczuk, 2012). Apesar disso, o uso
clínico do docetaxel ainda apresenta alguns problemas como, baixa hidrossolubilidade,
e efeitos adversos como a mielosupressão e neuropatia sensorial periférica, que limitam
a dose a ser administrada (Noori et al., 2014; Du et al., 2015).
Atualmente são aceitos dois mecanismos de ação do docetaxel, sendo eles a
inibição dos microtúbulos e a indução da apoptose. Os microtúbulos são filamentos
ocos compostos pelas proteínas α e β tubulina, que possuem a capacidade de serem
instáveis e dinâmicos (Pasquier & Kavallaris, 2008). Essas estruturas juntamente com
os polímeros de actina e os filamentos intermédiarios do constituem citoesqueleto que
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são essenciais às diversas funções celulares, dentre elas, desenvolvimento, morfologia e
motilidade celular, transporte intracelular de vesículas e divisão celular. Devido à
instabilidade dos microtúbulos durante a divisão celular ocorre o rearranjo do fuso
mitótico e a segregação de cromátides-irmãs (Altmann & Gertsch, 2007).
Os inibidores de microtúbulos se ligam ás proteínas α e β tubulina e
estabilizam o fuso mitótico, dessa forma induzem a parada no processo de mitose e de
proliferação celular (Figura 2). A apoptose induzida pelos taxanos é uma consequência
direta de parada nas fases G2/M do ciclo celular (Rowinsky, 1997; Mackler & Pienta,
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 & Pienta, 2005).

O segundo mecanismo de ação proposto para docetaxel reside na inibição da
família de proteínas BCL-2 (The B-cell lymphma protein- 2 family). Essa classe de
proteínas é importante na regulação da apoptose. Os microtúbulos interagem com
muitas organelas incluindo a mitocôndria, onde muitas proteínas da família BCL-2 estão
localizadas. A estabilização dos microtúbulos induz a fosforilação de BCL-2, o que
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impede a ligação de BAX (BCL2-associated X protein). Aumento de BAX livre ativa
caspases e consequentemente conduz à apoptose (Mackler & Pienta, 2005).
Docetaxel é capaz de inibir os processos de migração de células endoteliais
in vitro e a angiogênese in vitro e in vivo. A injeção de docetaxel em modelos animais
foi capaz de reduzir o FGF2 (Fator de Crescimento de Fibroblastos 2) e a angiogênese
(Hotchkiss et al., 2002; Palmeri et al., 2008).
Docetaxel é utilizado para o tratamento de câncer de mama, no entanto, um
número considerável de pacientes com câncer de mama não respondem positivamente
ao docetaxel (Yared & Tkaczuk, 2012). Mecanismos de resistência tem sido reportados,
dentre eles alteração dos isótipos de ß-tubulina (Shalli et al., 2005) e a expressão
alterada dos genes, glicoproteína-P (McDonald et al., 2005), CYP3A4 (Myioshi et al.,
2005), BRCA2 (Egawa et al., 2001), ErbB2 (Ciardiello et al., 2000) e p27 (Brown et al.,
2004).
1.1.4 Marcadores Moleculares

O carcinoma mamário é uma doença heterogênea, que dificulta o tratamento
individualizado e efetivo, sendo assim, são necessários estudos que foquem na melhor
classificação destes tumores, visando condutas clínicas mais adequadas para cada
paciente.
O trabalho pioneiro de Perou e colaboradores (2000) utilizou a análise de
cDNA microarray para estratificar o tumor de mama de acordo com diferentes perfis de
expressão gênica e conseqüentemente diferentes prognósticos. Esta abordagem
possibilitou classificar essa doença nos seguintes subgrupos moleculares: Receptor
Estrógeno positivo (ER+), HER2/ErBB2; tipo basal e tipo basal-like.
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Trabalhos mais refinados foram realizados e permitiram subdividir os
tumores ER+ em dois grupos, denominados de Luminal A e Luminal B (Sørlie et al.,
2001). A partir destes estudos, foi proposta a classificação molecular dos tumores
mamários utilizada atualmente, identificados como: luminal A, luminal B, HER2+ e o
triplo negativo e ou basal-like (Perou et al., 2000; Sørlie et al., 2001).
O subtipo luminal A é caracterizado por tumores que expressam o ER e
receptores de progesterona (PR). Possuem negatividade de HER/ErbB2 e alta
positividade para citoqueratinas 7/8/18/19, além de possuir valor de Ki-67 (marcador de
proliferação) inferior a 14%. Os tumores luminal A são considerados de melhor
prognóstico, uma vez que são responsivos a terapias anti-estrogênicas (Sørlie et al.,
2001; Sotiriou et al., 2003).
Os tumores Luminal B apresentam positividade para ER, PR e podem ou
não expressar HER2/ErbB2. Apresentam baixa ou moderada expressão de
citoqueratinas 7/8/18/19 e possuem valor de Ki-67 superior a 14%. São tumores de bom
prognóstico, mas quando comparados ao luminal A, comportam-se como menos
diferenciados e apresenta pior prognóstico (Sørlie et al., 2001).
Tumores com positividade para HER2/ErbB2, são identificados pela
expressão aumentada de HER2/ErbB2 e negatividade para ER e PR. Neoplasias de
mama classificadas como HER2+ compreendem cerca de 30% dos casos de câncer de
mama (Alaoui-Jamalil et al., 2015), possuem comportamento agressivo, curta sobrevida
livre de doença e pior prognóstico, entretanto são responsivos a terapias que inibem a
atividade do HER2, tal como o trastuzumab (Collins et al., 2012; Alaoui-Jamalil et al.,
2015).
O subtipo triplo negativo apresenta ausência de expressão dos receptores
hormonais (ER/RP) e HER2, são tumores agressivos e de alto grau histólogico. Este
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subtipo representa um desafio para a clínica, devido a falta de alvos terapêuticos
(Nielsen et al., 2004; Zhang et al., 2014).
O estudo de Curtis e colaboradores (2012) utilizou técnicas de genômica e
transcriptoma para avaliar 2000 amostras de pacientes com carcinoma mamário. Esta
abordagem possibilitou a categorização em dez subgrupos, evidenciando assim, a
complexidade dos tumores de mama e a importancia da busca de novos biomarcadores.
Entretanto, este trabalho manteve os tumores ER+ como os de melhor prognóstico e os
tumores HER2+/ErbB2 como os tumores de pior prognóstico.
Apesar dos grandes avanços na classificação dos tumores de mama, uma
das principais áreas de pesquisa em câncer de mama é a busca por novos
biomarcadores. Seguindo essa linha de pesquisa, nosso grupo busca identificar
biomarcadores capazes de predizer a resposta terapêutica e progressão do câncer de
mama. No trabalho de Nagai e colaboradores (2003), genes foram identificados
diferencialmente expressos em tumores classificados em: ER+/PR+ e ER-/PR-. Este
estudo possibilitou a identificação de genes candidatos a biomarcadores para o tumor de
mama, dentre eles o gene PAR-4, proteína de interesse para este trabalho.
1.2 Prostate Apoptosis Response-4 (PAR-4)

O gene PRKC apoptosis WT1 regulator (PAWR) também conhecido como
Prostate Apoptosis Response–4 (PAR-4) foi identificado através da técnica de
hibridização diferencial em células murinas de câncer de próstata andrógeno
independente (AT3), tratadas ou não com ionomicina e cicloheximide. Este gene foi
detectado superexpresso precocemente no processo apoptótico em resposta a elevada
concentração de Ca2+ após o tratamento com ionomicina. A expressão de PAR-4
também foi observada na apoptose de células AT3 após a ablação androgênica induzida
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por castração. Além disso, quando as células AT3 foram submetidas a um prétratamento com nifedipine (inibidor de canais de cálcio) resultou na inibição do gene
Par-4, indicando que a ativação de Par-4 é um evento dependente de Ca2+ (Sells et al.,
1994).
O gene PAR-4 humano foi mapeado no cromossomo 12q21 (Johnstone, et al
1998), é constituído por 7 exóns e 6 intróns compreendendo 99,06 kB de DNA (Zhao &
Rangnekar, 2007). Este gene codifica uma proteína de peso molecular de
aproximadamente 40 kDa que consiste de 342 aminoácidos em seres humanos; 332
aminoácidos em ratos; e 333 aminoácidos em camundongos (El-Guendy et al., 2003). A
proteína PAR-4 apresenta domínios funcionais altamente conservados entre as espécies.
PAR-4 possui duas seqüências de localização nuclear (NLS), designadas de NLS1
(resíduos 20-25aa) e NLS2 (resíduos 137-153aa), um domínio SAC (Selective for
Apoptosis induction in Cancer cells) (resíduos 137-195aa) e um domínio zipper de
leucina na região C-terminal (resíduos 290-332aa) (Figura 3) (Gurumurty et al., 2005).

Figura 3. Esquema representativo dos domínios funcionais da proteína PAR-4.
PAR-4 possui quadro domínios funcionalmente ativos: dois domínios de proteína com
seqüência de localização nuclear (NLS), designado NLS1 (resíduos entre 20-25
aminoácidos) e NLS2 (resíduos entre 137-153 aminoácidos ); domínio SAC (resíduos
entre 137-195 aminoácidos), domínio de leucina-zipper (resíduos entre 292-332
aminoácidos aminoácidos) (Adaptado de Zhao et al., 2007).
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O domínio SAC possibilita a translocação nuclear, ativação das caspases, a
inibição da atividade de NF-κB (Factor Nuclear kappa B) e indução da apoptose. A
superexpressão do domínio SAC foi considerada essencial e suficiente para induzir
seletivamente a apoptose em células tumorais de prostáta (El-Guendy et al., 2003).
PAR-4 também possui diversos sítios de fosforilação por quinases, tais como
Proteínas Quinases A e C (PKA e PKC, respectivamente). Estes sítios parecem ser
importantes na regulação, localização, dimerização e modificação pós-traducional da
proteína PAR-4 (El-Guendy et al., 2003).
1.2.1 PAR-4 e a Apoptose

A expressão da proteína PAR-4 é induzida por diversos estímulos, tais como
retirada de fatores de crescimento, TNF (Tumor Necrosis Factor receptor- TNFR1),
radiações ionizantes, e altos níveis de cálcio (Sells et al., 1997).
A superexpressão de PAR-4 é suficiente para induzir a apoptose em células
tumorais hormônio independentes, enquanto que células normais ou imortalizadas e
hormônio dependentes são resistentes à sua ação apoptótica na ausência de um segundo
estímulo de morte (Chakraborty et al., 2001; El-Guendy et al., 2003).
A apoptose é um mecanismo celular importante e evolutivamente
controlado para regular a morte celular em diferentes condições fisiológicas e
patológicas. A desregulação deste processo confere uma vantagem celular crucial para a
transformação tumoral (Hanahan & Weinberg, 2011). A apoptose pode ocorrer por duas
vias independentes denomidadas de intrínseca e extrínseca, que convergem a via
comum das caspases executoras.
A via de sinalização intrínseca envolve a mitocôndria e sua ativação ocorre
por sinais internos (danos no DNA, privação de fatores de crescimento e ativação de
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oncogenes). A regulação dessa via é realizada pela familia de proteínas BCL-2. Após a
indução de um sinal de morte interno ocorre a liberação do citocromo c e
subsequentemente a formação de um complexo indutor de apoptose conhecido como
apoptossomo. Este complexo é constituído de APAF-1 (Apoptosis Proteases-activating
factor-1) e moléculas de caspase 9. Ativação da caspase 9 desencadeia a ativação de
caspases executoras, tais como caspase 3, que desencadeam o processo de apoptose
(Portt et al., 2011).
A via extrínseca é desencadeada por receptores transmembrana de morte,
membros da família do receptor TNF e FAS/ FAS L, cuja ativação é realizada pela
ligação de citocinas ou por proteínas citotóxicas das células imunes (Askenazi & Dixit,
1998). Estes receptores ativados interagem com proteínas adaptadoras e com o
complexo DISC (Death Inducing Signalling Complex), que ativam caspases iniciadoras
(caspase 8), induzindo a atividade de caspases executoras (caspase 3, 6 e 7). A caspase
8, por sua vez também pode ativar a via intrínseca através da clivagem da proteína BID
(BH3-interacting domain death agonist), gerando tBID, um fragmento permeabilizador
mitocondrial que induz a liberação do citocromo c, consequentemente leva ativação da
via intrínseca (Portt et al., 2011). PAR-4 parece emergir como facilitador geral de ambas
as vias extrínseca e intrínseca de apoptose.
O mecanismo de indução da apoptose mediado por PAR-4, envolve diversos
mecanismos, que regulam vias de sobrevivência com ações no citoplasma e no núcleo
(Figura 4) (El-Guendy & Rangnekar, 2003).
A fosforilação do resíduo de treonina 155 (T155) de PAR-4 pela PKA
(Protein kinase A), ativa a translocação de FAS / FASL para a membrana e inibe o NFkB. O papel preciso da fosforilação do resíduo T155 na translocação nuclear de PAR-4
ainda não está elucidado, mas há evidências que a fosforilação impede o dobramento do
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domínio de zipper de leucina de PAR-4, e assim facilita a entrada nuclear da proteína.
Embora necessária, a fosforilação por PKA não é suficiente para a entrada nuclear de
PAR-4, sugerindo a influência de múltiplos fatores na translocação de PAR-4 no núcleo
(El-Guendy & Rangnekar, 2003).
No citoplasma PAR-4 inibe a via de sobrevivência ativada por aPKC (atipic
Protein Kinase C). Estas são proteínas compostas por resíduos de treonina/serina que
desempenham um papel importante na ativação de NF-κB e AP-1 (Activator Protein 1).
PAR-4 interage com aPKC pelo domínio zipper de leucina, induzindo uma mudança
conformacional em aPKC, que impede sua interação com FADD (Fas (TNFRSF6)associated via death domain) e conseqüentemente inibe a formação do complexo DISC.
Outro reflexo dessa interação é a inibição da ativação de NFκB mediada pela aPKC. No
núcleo, PAR-4 inibe a expressão de NFκB pelo bloqueio da ativação intercedida por
aPKC (El-Guendy & Rangnekar, 2003).
Burikhanov e colaboradores (2009) descreveram a secreção de PAR-4 em
células normais e tumorais em modelos de próstata. A via de PAR-4 extracelular é
estimulada por estresse do Reticulo Endoplasmático (RE). O RE pode induzir à
formação de um complexo constituído por GRP78 (Glucose-Regulated Protein-78) e
PAR-4, este complexo se transloca para a membrana plasmática onde PAR-4 é
secretado para o meio extracelular. O GRP78 presente na membrana plasmática pode
atuar como um receptor de PAR-4, essa interação pode ativar da via FADD/caspase 8 e
3 desencadeando o processo o extrínseco da apoptose.
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Figura 4. Mecanismo atual de indução da apoptose mediado por PAR-4. PAR-4
induz a apoptose por diversos mecanismos, regulando vias de sobrevivência com ações
no citoplasma e no núcleo. No citoplasma, aumenta a translocação de Fas e FasL para a
membrana, bloqueia a atividade de PKC e da proteína anti-apoptótica BCL-2. No
núcleo PAR-4 inibe a transcrição de NF-κB e inibe a expressão de BCL-2 através de sua
interação com WT1 (Adaptado de El-Guendy & Rangnekar, 2003).

A proteína GRP78 é um membro da família de proteínas HSP70 e
desempenha a função de regular a atividade de RE (Lee, 2007). Para avaliar a relevância
de GRP78 na secreção, estudos utilizaram anticorpo neutralizante e iRNA (RNA de
interferência) para inibir esta proteína, os resultados mostraram que a inibição de
GRP78 foi capaz de inibir a via de secreção de PAR-4. Análises de western-blot e co34

imunopreciptação com extratos celulares de PC-3 identificaram o receptor GRP78 como
parceiro de interação de PAR-4 (Burikhanov et al., 2009).

1.2.2 PAR-4 como supressor tumoral

Do ponto de vista funcional, supressores de tumor são responsáveis pela
preservação da integridade genômica, regulação do ciclo celular, proliferação celular,
diferenciação e apoptose (Paige, 2003).
A redução na expressão de PAR-4 é observada em muitos tipos de câncer, como
em carcinoma de células renais (Cook et al., 1999), neuroblastoma (Kogel et al., 2001),
câncer do endométrio (Moreno-Bueno et al., 2007), e câncer de mama (ZapataBenavides et al., 2009; Nagai et al., 2010). Moreno-Bueno e colaboradores (2007)
analisaram amostras de tumor de endométrio e verificaram uma associação entre a
diminuição na expressão de PAR-4 e hipermetilação da região promotora em 30% das
amostras estudadas, sugerindo que a hipermetilação poderia ser um mecanismo
responsável pela redução desse gene.
Estudos em camundongos knockout para PAR-4, mostraram o desenvolvimento
espontâneo de tumores em diferentes tecidos, como pulmões, fígado, bexiga e do
endométrio. Os tecidos do endométrio e de próstata parecem ser sensíveis à perda de
PAR-4, sugerindo um papel desta proteína no desenvolvimento de tecidos hormôniodependentes. Camundongos knockout de PAR-4 possuem vida média menor em
comparação com os animais do tipo selvagem, devido à morte por tumores espontâneos
(Garcia-Cao et al., 2005).
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1.2.3 PAR-4 e os parceiros de interação

PAR-4 interage e forma complexo com diversas proteínas, como a TOP1
(Topoisomerase 1), WT1 (Wilm tumor 1), aPKC (atipic Protein Kinase C) e DLK
(DAP-Like Kinase) (Vetterkinda et al., 2005), entre outras.
Evidências mostram que PAR-4 atua como um repressor intracelular da
TOP1. PAR- 4 interage com a TOP1 através do domínio de zipper de leucina, essa
interação resulta na inibição da ação de TOP1 no relaxamento das fitas de DNA, dessa
forma reduz a transformação celular (Goswami et al., 2007; Burihkanov et al., 2009).
A interação de PAR-4 com WT1, pode ocorrer de duas formas: interação
zipper de leucina/zipper de leucina ou zipper de leucina/dedo de zinco. A interação
zipper de leucina de PAR-4 com a zipper de leucina de WT1, forma um complexo que
se liga a região promotora de BCL-2. Dessa forma, PAR-4 pode inibir a transcrição
gênica de BCL-2 mediada por WT1. Já a interação zipper de leucina de PAR-4 com
dedo de zinco de WT1, resulta no sequestro de WT1 e consequentemente na repressão
da transcrição de BCL-2 (Cheema et al., 2003).
As isoformas da aPKC e DLK também se ligam a PAR-4 pelo domínio
zipper de leucina. Ao se ligar a aPKC, PAR-4 melhora a função apoptótica, inibindo as
proteínas BCL-2 e NF-κB. Já a interação PAR-4/ DLK resulta no processo de morte
celular caracterizada por alterações dramáticas do citoesqueleto que facilitam o processo
apoptótico (Vetterkinda et al., 2005).
Estudo de Thonel (2014) identificou um sitio alvo de fosforilação em PAR4 por CK2 (Casein Kinase 2). A fim de verificar as consequências desta fosforilação,
sobre as funções pró-apoptóticos de PAR-4, os resíduos S124 e S223 de PAR-4 alvos de
CK2 foram mutados. Foi observado que o mutante mimetizando PAR-4 não fosforilado
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manteve as funções apoptóticas, enquanto mutante de PAR-4 fosforilado por CK2,
perdeu a capacidade de inibir a via NF-κB, além de apresentar resistência a apoptose.
Assim, a fosforilação dos resíduos S124 e S223 de PAR-4 por CK2 resulta na perda das
propriedades pró-apoptóticas de PAR-4 e reduz a ativação de caspases mediadas por
PAR-4.
1.2.4 Par-4 e o Câncer de Mama

Estudos envolvendo PAR-4 e o câncer de próstata obtiveram grandes
avanços, porém pouco se sabe do papel de PAR-4 no carcinoma mamário. Assim, nosso
grupo tem se empenhado na busca do papel de PAR-4 nos processos de tumorigênese da
mama.
Um trabalho de nosso grupo, avaliou a expressão de PAR-4, pAKT, ER, PR,
HER2 e EGFR em 1116 amostras histopatológicas de tumor de mama. Os resultados
apresentados forneceram evidências de que a redução da expressão nuclear de PAR-4 é
um evento freqüente e está associada com a progressão do câncer de mama. PAR-4 se
mostrou capaz de refinar a classificação de tumores Luminal A, mostrando que neste
grupo a ausência atribuiu baixa taxa de sobrevida aos pacientes analisados. Quando a
redução da expressão de PAR-4 foi relacionada com a positividade de marcadores
estabelecidos clinicamente como pAKT, ER, PR, HER2 e EGFR, pode-se identificar
um grupo com pior prognóstico (Nagai et al., 2010). Experimentos de cultura 3D com a
linhagem MCF10A mostrou evidências que a expressão de PAR-4 pode ter um papel
importante na formação do lumén durante o processo de morfogênese dos ácinos na
glândula mamária (Nagai et al., 2010; Bessa-Garcia et al., 2010).
Outro estudo de nosso grupo avaliou a influência do IGF-1 (Insulin-like
factor) e de 17β-estradiol (E2) na modulação de PAR-4 em células de câncer de mama
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MCF-7. O tratamento com E2 e IGF-1 se mostrou capaz de reduzir os níveis de mRNA
de PAR-4 de maneira tempo dependente, aumentando a proliferação celular.
Subsequentemente, quando as células foram submetidas a inibidores de E2 e IGF-1 os
níveis de PAR-4 foram reestabelecidos, demostrando que E2 e IGF-1 atuam em
sinergismo na redução na expressão de PAR-4, mas que a ativação de IGF-1 não
depende da ativação do ER (Casolari et al., 2011).
Objetivando examinar a relação entre a expressão de PAR-4 e sobrevida
livre de recorrência (RFS), o grupo de Alvarez e colaboradores (2013) induziram tumor
de mama em ratos. O modelo animal foi submetido ao tratamento com adriamicina e
ciclofosfamida, seguidos do tratamento com paclitaxel. Os tratamentos levaram a
regressão acentuada dos tumores, enquanto que os tumores não tratados continuaram a
crescer. Após a regressão do tumor, os tratamentos foram encerrados e os ratos foram
monitorados para recidiva. Os tumores que sofreram recidiva após quimioterapia
exibiram uma redução acentuada na expressão de PAR-4. A mesma comparação foi
estabelecida para pacientes com câncer de mama, onde os níveis de PAR-4 foram
associados ao aumento de recorrência ao longo de 5 anos em comparação com mulheres
cujos cânceres de mama expressavam maiores níveis de PAR-4.
Um trabalho recente de nosso laboratório verificou o papel de Par-4 em
células MCF-7 expostas ao tratamento com docetaxel. As células MCF-7 foram
transfectadas com o vetor de expressão de Par-4 e o com vetor vazio para a expressão
desse gene. Pode-se observar que as células MCF-7 com over-expressão de Par-4,
quando tratadas com docetaxel em diferentes concentrações, apresentaram maior
porcentagem de apoptose. Concomitantemente, quando Par-4 foi silenciado nas células
MCF-7, estas apresentaram aumento de proliferação (Pereira et al., 2013).

38

1.2.5 PAR-4 e Quimiossensibilidade a drogas

A função apoptótica de PAR-4 tem impulsionado vários estudos sobre a
relação desta proteína e a quimiossenbilidade à drogas. Em células de leucemia o
aumento da expressão de PAR-4, foi capaz de reduzir a expressão de inibidores de
apoptose como cIAP-2 e XIAP, e de aumentar a expressão de caspases iniciadoras e
executoras. Consequentemente, PAR-4 aumentou a sensibilidade dessas células a
quimioterápico (Bergmann et al., 2004;. Boehrer et al., 2006).
Células de câncer do cólon (HT29) transfectadas com o vetor de expressão
de PAR-4 apresentaram aumento na sensibilidade a apoptose. A administração em
camundongos com câncer de colón de nanolipossomos com plasmídeos contendo PAR4 e de 5-FU (5-fluorouracil), se mostrou mais eficaz em reduzir o tamanho de tumor
quando comparado ao tratamento isolado com 5-FU (Kline et al., 2009).
O estudo de Wang e colaboradores (2012) foi realizado com o objetivo de
determinar o mecanismo que PAR-4 induz a apoptose em células de câncer de cólon.
Este forneceu evidências que PAR-4, atua no citoplasma inibindo NF-κB e no núcleo
bloqueiando a transcrição do gene Drosha, com a redução da expressão de genes prósobrevivência e aumento da expressão de genes pró-apoptóticos. Deste modo, PAR-4
sensibiliza as células de câncer de cólon a apoptose frente ao tratamento com 5-FU.
Um trabalho de nosso grupo mostrou pela primeira vez que o aumento da
expressão de PAR-4 sensibiliza as células de câncer de mama á drogas. Células MCF-7
transfectadas com PAR-4 quando submetidas ao tratamento com docetaxel
apresentaram aumentao significativo nas taxas de apoptose em resposta ao
quimioterápico (Pereira et al., 2013).
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Ensaios de expressão gênica por cDNA microarray foram realizados em
nosso laboratório (dados ainda não publicados), com o objetivo de analisar o perfil de
expressão de células MCF-7 transfectadas com o vetor de expressão para PAR-4 e com
vetor vazio na ausência e presença do tratamento com docetaxel. A análise dos dados
foi realizada utilizando-se o programa GeneSpring 12.5.G.X. Diversos genes foram
identificados como diferencialmente expressos. Para avaliar a interação entre os genes
diferencialmente expressos foi utilizado o programa IPA- Ingenuity® para gerar redes
gênicas funcionais. Dentre as diversas redes gênicas geradas destacaram-se as que
continham genes relacionados direta ou indiretamente com a via de sinalização WNT
(Wingless-Type MMTV Integration 1) Figura 5 e 6. Neste contexto, o presente trabalho
tem como objetivo validar genes diferencialmente expressos identificados em células
MCF-7 com diferenças de expressão de PAR-4 antes e após a exposição de docetaxel.
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Figura 5. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO na ausência de tratamento. Genes ou produtos de genes são
representados como nós, e a 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. Genes circulados em
vermelho são integrantes da via do WNT.
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Figura 6. Rede de interação molecular mostrando uma visão integrada dos genes
mais expressos (vermelho) e menos expressos (verde) em células MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO na presença de docetaxel. Genes ou produtos de genes são
representados como nós, e a 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. Genes circulados em
vermelho são integrantes da via do WNT.
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Objetivo
43

2.0 OBJETIVO

- Validar genes diferencialmente expressos identificados em células MCF-7 com
diferenças de expressão de PAR-4 (Prostate Apoptosis Response-4) antes e após a
exposição de docetaxel.
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Material e Métodos
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS

3. 1. Células em cultura

A linhagem MCF-7 derivada de adenocarcinoma de mama é ER-positiva e
foi adquirida da American Type Culture Colletion (Rockville, MD). Em experimentos
anteriores do laboratório as células MCF-7 foram transfectas com o vetor de expressão
pCMV6-XL6-PAR-4 contendo o vetor completo o cDNA completo de PAR-4 ou com o
vetor vazio pCMV6-XL6-NEO. As células MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4 foram
cultivadas em meio RPMI suplementado com soro fetal bovino (FBS) e mantidas em
estufa a 37oC sob atmosfera de 5% de CO2.
3.2 Tratamento com docetaxel

As células MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4 foram tratadas com o
quimioterápico Docetaxel (Taxotere; Aventis Pharmaceutics Inc, Bridgewater, NJ), que
foi dissolvido em etanol absoluto (solução estoque de 1 mM). As concentrações
utilizadas foram de 100nM e 50nM de docetaxel (concentrações estabelecidas
previamente no laboratório) e as células controle tratadas com etanol absoluto (inferior a
0,01%), por 24 horas. Para validação foi utilizada as células tratadas com 50nM de
docetaxel.
3.3.1 Extração Proteica

Para a extração de proteínas, células MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4 foram
lavadas 2 vezes com PBS e incubadas com tripsina a 37˚C para a remoção da
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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
extrato proteico, e a concentração proteica foi determinada através do método de
Bradford (Bradford MM, 1976).
3.3.2 Western Blot

Os extratos proteicos quantificados e alíquotados 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-Par-4 Abcam, 1:2000), diluídos em solução
de bloqueio, foi realizada durante 2h a temperatura ambiente. Após lavagem com TBS e
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TBS-T, as membranas foram incubadas com o anticorpo secundário (mouse, 1:2000)
associado a peroxidase por 1,5 hora a temperatura ambiente. O anticorpo anti-actina foi
utilizado como controle de massa. 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 raio-X Amershan
HiperfilmTM ECL (GE Healthcare, UK) por 10 minutos a temperatura ambiente.

Tabela 1. Anticorpos utilizados nas hibridizações do Western-blot
Anticorpo

Empresa

Diluição do Anticorpo
Primário

Diluição do Anticorpo
Secundário

Anti--Actina

Millipore

1:2000

Mouse 1:2000

Anti-Par-4

Abcam (ab5787)

1:1000

Rabbit 1:10000

3.3.3 Densitometria

As análises semi-quantitativas da expressão protéica foram determinadas
por densitometria da intensidade das bandas do Western-blot. A expressão da proteína
do controle de massa da β-actina foi utilizada para normalização dos resultados. A
densitometria foi realizada utilizando o software ChemiImagerTM 4400 (Apha
Innotecch Corporation, San Leandro, USA)
3.3.4 Extração de RNA
Para os ensaios de análise de expressão gênica por Real Time, o RNA total
foi extraído das células MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4 controle e tratado com 50nM e
100 nM, por 24 horas, utilizando a metodologia de Isotiocianato de Guanidina e Fenol48

Clorofórmio (Chomczynsky and Sacchi, 1987). Em resumo, o método consiste na
adição de 500ul 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
adicionou-se 70ul de acetato de sódio 2M pH 4,0, 500ul de fenol saturado, e 150ul 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. Em seguida foi
removida a fase aquosa do sobrenadante, referente ao RNA extraído, transferindo assim
para um novo tubo. Em seguida, foi adicionado nas 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 a 4°C, e o sobrenadante
descartado e o precipitado dissolvido em 150ul 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 descartado e
novamente o precipitado foi lavado com etanol 75%, e centrifugado 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 30ul 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.
3.4.1 Tratamento do RNA com DNAse I
A partir de 3ug do RNA extraído das amostras tratadas com docetaxel e controle
foi realizado o tratamento 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.
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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).
3.4.2 Síntese de cDNA
Para a síntese de cDNA foi utilizado o kit High-Capacity cDNA revererse
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. A
reação de síntese de cDNA foi realizada a 25˚C por 10 minutos, seguida de uma
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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3.5 Validação
3.5.1 Anotação Manual
Os genes para validação foram selecionados por anotação manual de acordo
com sua relevância nos processos de tumorigênese e quimiossensibilidade. A busca foi
realizada utilizando o banco de dados do site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

3.5.2 Desenho de Oligonucleotídeo
Para a validação dos transcritos diferencialmente expressos foram desenhados
oligonucleotídeos para uma região entre exóns, capazes de amplificar somente o gene de
interesse, utilizando como base o Primer Express® Software v3.0.1 (Applied Biosystems) e
com

o auxílio dos algoritmos ensemble

(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.

4.5.6 Real time PCR

A quantificação relativa dos transcritos diferencialmente expressos foi feita por
PCR em tempo real utilizando cDNAs provenientes das amostras de RNA das células
MCF7 e oligonucleotídeos específicos desenhados para os transcritos a serem
analisados e o kit SYBR Green PCR Reagent (PE Applied Biosystems) de acordo com
as instruções do fabricante. A amplificação e detecção dos fragmentos amplificados foi
feita utilizando-se o 7500 Detection System (Perkin Elmer).
Foram utilizados os cDNAs obtidos a partir do RNA total extraído das células
MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4, na ausência e na presença do tratamento com docetaxel.
A detecção dos produtos foi feita pelo contínuo monitoramento do sinal fluorescente
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emitido pelo interlacante de DNA SYBR Green. As reações foram realizadas em
duplicata para cada amostra e o gene o GADPH foi utilizado como referência.
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. As amostras foram analisadas em triplicata.
-ΔΔCT

O nível de expressão gênica foi determinado pela seguinte fórmula: 2

, 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).
No presente estudo utilizamos o GAPDH como normalizador, pois experimentos
anteriores de nosso grupo fizeram reações de qRT-PCR com genes constitutivos (BAT,
GAPDH, HP e RL13), em diferentes concentrações de docetaxel nas células MCF-7. Os
dados obtidos foram analisados no software DataAsist v 3.01 (Applied Biosystems),
sendo escolhido o gene GAPDH como normalizador por apresentar menor variação e
menor Score.
3.5.7 Análise da Expressão Gênica por qRT-PCR array

Os cDNAs sintetizados das amostras MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4, na ausência e
na presença do tratamento com docetaxel, foram submetidas a análise de expressão
gênica por PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR array). O RT2 Profiler™ PCR

array é uma ferramenta de analise da expressão gênica de um grupo específico de genes
envolvidos em transdução de sinais, processos biológicos ou vias de sinalização
envolvidas com o desenvolvimento de doenças por meio de qPCR. A geração de
moléculas de DNA dupla fita e amplificação das sequências de interesse pela reação de
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PCR array são detectadas através de fluorescência emitida pelo intercalante de DNA
SYBR® Green. Está técnica possui alta sensibilidade, reprodutividade e especificidade
para vários genes simultaneamente.
Para reação da PCR em Tempo Real foram utilizados o equipamento 7500
Detection System (Perkin Elmer) e o Human WNT Signaling Pathway 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. Todas as placas contêm um controle de DNA
genômico (GDC), três controles de transcrição reversa (RTC) e três controles positivos
da PCR, onde seus valores foram utilizados nos cálculos para determinação da
expressão de cada gene alvo presente na placa (Figura 7).
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Figura 7. Desenho referente à placa PCR array da via de sinalização de WNT. Esta
plataforma é constituída por 84 genes chaves envolvidos na modulação dos processos
biológicos da via do WNT e 5 genes endógenos. A placa contém um controle de DNA
genômico (GDC), três controles de transcrição reversa (RTC) e três controles positivos
da PCR.

A qRT-PCR foi realizada em um volume final de 25μl para cada poço da
plataforma de PCR array, contendo os reagentes: RT2 qPCR Master Mix, a diluição da
reação de síntese de cDNA fita simples e água livre de nuclease. As condições da PCR
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consistiu em um programa de ciclagem, 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.
4.3 Seleção dos genes constitutivos
Para análise de genes diferencialmente expressos obtidos no Human Wnt
Signaling Pathway RT2 Profiler™ PCR Array é essencial o uso de genes constitutivos.
Estes foram utilizados como controles internos da reação para normalizar os dados da
diferença de expressão nos experimentos de qRT-PCR. Está plataforma contém 5 genes
como potenciais normalizadores (ACTB, B2M, GAPDH, HPRT1, RLP0).
Como mencionado no item 3.5.7 de materiais e métodos, estudo de nosso grupo
mostrou que o gene GAPDH apresenta menor variação e menor Score, sobre diferentes
concetranções de docetaxel em células MCF-7. Por tais motivos, para essas análises
foram utilizados como genes normalizadores GAPDH e a B2M por apresentar Ct
semelhante.
3.6 Análise dos dados da qRT-PCR array

Os dados com os valores de thresholds foram exportados para serem
posteriormente analisados pelo programa RT² Profiler PCR Array Data Analysis
-ΔΔCT

Template v 3.3 (SABiosciences). O programa executa o cálculo do fold change 2

,

-ΔΔCT

que consistui no valor da expressão do gene normalizado 2

na amostra do grupo
-ΔΔCT

experimental dividido pela expressão do gene normalizado 2

na amostra do grupo

controle, para cada gene. Os valores de fold-change ˃ 1 indicaram um aumento de
expressão gênica. Os valores de fold-change ˂ 1 indicaram uma diminuição de
expressão gênica.
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3.7 Análise Estatística
Os resultados serão analisados pelo test-t (student) utilizando o programa
GraphPad Prism 5.0 (Software Inc., EUA). Foram considerados valores p<0,05 como
estatisticamente significativos.

3.8 Considerações éticas

O presente projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa N° 45813).
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4.0 RESULTADOS
4.1 Expressão da proteína PAR-4 em células de câncer de mama MCF7

As células MCF7pcPAR4 e MCF7pcNEO foram cultivadas até atingirem
confluência de 70% e a expressão protéica do PAR-4 foi analisada pela técnica de
Western Blot conforme descrito no item materiais e metódos. Como pode ser observado
na Figura 8 as células MCF7pcPAR4 cultivadas para validação apresentaram um
aumento de aproximadamente 2,4 vezes da expressão de PAR-4 em relação as células
MCF7pcNEO.

Figura 8. Expressão protéica de Par-4 nas células MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO.
A. Imagem representativa de Western blot, utilizando o Anticorpo anti-PAR-4 (Abcam)
e Anticorpo anti-β-Actina para normalização da massa. B. Representação Gráfica da
razão dos valores densitométricos de PAR-4 pela actina.
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4.3 Validação dos genes EGR1, XAF1, TARP, e WNT5A nas células
MCF7PpcPAR4 por qRT-PCR.

Após anotação manual dos genes mais diferencialmente expressos
identificados no ensaio de transcriptoma, foram selecionados para validação os genes
EGR1, XAF1, TARP e WNT5A, devido sua relevância nos processos de tumorigênese e
quimiossensibilidade á drogas.
Para a validação dos genes EGR1, XAF1, TARP e WNT5A foram
consideradas a análise de qRT-PCR na comparação MCF-7pcPAR4 vs MCF-7pcNEO
antes e após o tratamento com docetaxel. Porém, outra análise foi realizada para
observar a influência apenas do docetaxel nas células MCF-7pcPAR4 e MCF-7pcNEO.
Na comparação MCF-7pcPAR4 vs MCF-7pcNEO na ausência de
tratamento, observamos regulação positiva na expressão relativa do gene EGR1
(p=0,0365). Após o tratamento com docetaxel podemos notar o aumento discreto na
expressão relativa de EGR1 em relação às células MCF-7pcNEO (Figura 9).
A expressão relativa de XAF1 não foi alterada na comparação a MCF7pcPAR4 vs MCF-7pcNEO sem tratamento. Na presença do docetaxel XAF1
apresentou regulação negativa, com significância estatística de p=0,0036, e pode ser
observada na Figura 9.
Os resultados de qRT-PCR mostram regulação positiva significativa da
expressão de TARP nas células com aumento de expressão de PAR-4 em relação as
células MCF-7pcNEO antes (p=0,0003) e após (p=0,0052) o tratamento com docetaxel
(Figura 10).
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Figura 9. Expressão relativa dos genes selecionados para validação nas células
MCF7pcPAR4 e MCF7pcNEO - Comparação das médias de expressão relativa dos
genes EGR1 (esquerda) e XAF1 (direita): (A) Entre os tratamentos nas células
MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4– Controle e tratadas com Docetaxel (B) MCF7pcNEO e
MCF7pcPAR4 antes e após o tratamento com Docetaxel * comparação estatisticamente
significativa p<0,05, teste t.
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Figura 10. Expressão relativa dos genes selecionados para validação nas células
MCF7pcPAR4 e MCF7pcNEO - Comparação das médias de expressão relativa dos
genes TARP (Esquerda) e WNT5A (Direita): (A) Entre os tratamentos nas células
MCF7pcNEO e MCF7pcPAR4– Controle e tratadas com Docetaxel (B) MCF7pcNEO e
MCF7pcPAR4 antes e após o tratamento com Docetaxel * comparação estatisticamente
significativa p<0,05, teste t.
Foi observada regulação positiva de expressão dos transcritos de WNT5A
nas comparações MCF-7pcPAR4 vs MCF-7pcNEO na ausência de docetaxel. Após o
tratamento, pode ser vista regulação positiva de WNT5A (p=0,0497) (Figura 10).
A expressão dos transcritos selecionados para validação nas técnicas de
transcriptoma e qRT-PCR podem ser observadas na Tabela 2.
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Tabela 2. Validação dos genes diferencialmente expressos nos ensaios de transcriptoma
nas comparações célula MCF-7pcPAR4 vs MCF-7pcNEO, antes e após o tratamento
com docetaxel.
EGR1
Comparação

Transcritoma

PAR4 vs
NEO CTR
PAR4 vs
NEO DOC
NEO DOC vs
NEO CTR
PAR4 DOC
vs PAR4 CTR

ND
↑2,09
ND

↓2,37

XAF1
RT
PCR
NC
↑3,09
T
↑1,17
NC
↑2,49
T
↓0,77

Transcritoma
↓1,79
↑3,39
↑3,15
↓3,33

TARP
RT
PCR
NC
↓0,69
X
↓0,54
T
↑2,00
X
↑1,63

Transcritoma
ND
↓3,79
↓2,72
↑2,20

WNT5A
RT
PCR
NC
↑4,69
X
↑4,67
X
↑1,76

↑1,69

Transcritoma
↑2,39
↑2,31
↓2,12
↓2,04

RT
PCR
T
↑1,96

↑2,67
X
↑1,22
X
↑1,58

Transcriptoma: Fold change obtido pela análise de microarray. RT-PCR: resultado da validação
pela técnica de PCR em Tempo real; Neo: MCF7pcNEO, PAR-4: MCF7pcPAR-4; ↑: regulação
positiva; ↓: regulação negativa; X: Não Validado; : Validado; T: Tendência a Validação; NC: Não
conclusivo; ND: Não Detectado.

4.4 O efeito da expressão de PAR4 e do tratamento com docetaxel nos genes da via
de sinalização de WNT

As análises das redes gênicas geradas pelo programa IPA- Ingenuity®
mostraram a modulação de diversos genes integrantes da via de sinalização canônica e
não-canônica de WNT nas células MCF-7 com aumento de expressão de PAR-4 antes e
após o tratamento com docetaxel. Para validar estes achados foi utilizada a plataforma
WNT Signaling Pathway RT2 Profile PCR array (PCR Array) que possui 84 genes
chave envolvidos na modulação dos processos biológicos da via do WNT e 5 genes
endógenos.
A expressão gênica dos genes da via do WNT foi observada nas
comparações MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na ausência e presença de docetaxel. A
partir da expressão relativa para os 84 genes analisados, foi possível obter o Heat Map.
Nesta representação os genes com regulação negativa possuem valores de fold-change
< 1 e estão apresentados em tonalidades de verde, já os genes com regulação positiva
possuem valores de fold-change > 1 e estão representados em tonalidades de vermelho.
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Enquanto, a cor preta mostra que não houve diferença de expressão e cor cinza
representa genes cujo Ct foi 35 > ciclos (Figura 11).
A expressão relativa dos 84 genes analisados pode ser observada na Figura
11. Dos 84 genes da via do WNT analisados para a comparação MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO na ausência de docetaxel, observamos que 9 genes apresentaram
diferença de expressão estatísticamente significativa (p<0,005). Destes, 5 genes
apresentaram regulação positiva sendo eles CDKN2A, EGR1, FGF7, IL6 e TWIST e 4
genes tiveram regulação negativa, sendo eles o NTRK2, SOX2, SOX9 e WISP1 (Tabela
3).
Na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO tratadas com docetaxel
encontramos 7 genes com diferenças de expressão estatística (p<0,005). Dentre os
genes modulados nesta comparação, 6 genes apresentaram regulação positiva sendo eles
CACNAD2A3, FGF7, GDF5, IL6, LEF1 e TWIST e somente FST apresentou regulação
negativa (Tabela 4).
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Figura 11. Diferença de expressão gênica de genes da via do WNT entre as células
MCF-7pcPAR4 e MCF-7pcNEO na ausência e presença de docetaxel. Representação do
Heat Map nas células MCF-7pcPAR4 e MCF-7pcNEO na ausência (A) e presença de
docetaxel (B). Em vermelho temos genes com regulação positiva, em verde temos genes
com regulação negativa, em preto genes sem diferença de expressão e em cinza genes
com nível de expressão não detectada. (C) Histograma de expressão gênica de genes da
via de sinalização do WNT, nas comparações MCF-7pcPAR4 vs MCF-7pcNeo na
ausência (azul) e na presença de docetaxel (vermelho).
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Tabela 3. Diferença de Expressão Gênica de genes da via de sinalização do WNT pela
análise Human Wnt Signaling Pathway Array na comparação MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO na ausência de docetaxel
Gene
↑CDKN2A
↑EGR1
↑FGF7
↑IL6

Locus
9p21
5q31.1
15q21.2

Name
cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
early growth response 1
fibroblast growth factor 7

7p21
interleukin 6
7p21.2
twist family bHLH transcription factor 1
9q22.1
neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
3q26.3q27
SRY (sex determining region Y)-box 2
↓SOX9
17q24.3 SRY (sex determining region Y)-box 9
↓WISP1
8q24.22 WNT1 inducible signaling pathway protein 1
↑: genes regulados positivamente; ↓: genes regulados negativamente
↑TWIST
↓NTRK2
↓SOX2

FC
2,88
2,95
2,99
2,42
5,75
-2,94
-3,87
-2,07
-4,18

Tabela 4. Diferença de Expressão Gênica de genes da via de sinalização do WNT pela
análise Human Wnt Signaling Pathway Array na comparação MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO na presença de docetaxel.
Gene
Locus
↑CACNAD2A3 9p21

Name
calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta
subunit 3

↑FGF7
15q21.2
fibroblast growth factor 7
↑GDF5
20q11.2
growth differentiation factor 5
↑IL6
7p21
interleukin 6
↑LEF1
4q23-q25 lymphoid enhancer-binding factor 1
↑TWIST
7p21.2
twist family bHLH transcription factor 1
↓FST
5q11.2
Follistatin
↑: genes regulados positivamente; ↓: genes regulados negativamente

FC
2,20
5,04
2,35
4,03
6,47
8,35
-2,16

4.5 Integração dos dados de Transcriptoma e Human WNT Signaling Pathway
Array
Utilizando a expressão relativa , foi estabelecida uma comparação entre o valor
de expressão dos genes da via do WNT presentes no Human WNT Signaling Pathway e
os valores de fold-change apresentados pelo ensaio transcriptoma. As Tabelas 5 e 6
apresentam os genes diferencialmente expressos em ambas as técnicas.
Na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na ausência de docetaxel,
dos 84 genes contidos no PCR array, encontramos 21 genes comuns com a técnica de
64

transcriptoma. Dentre estes, 16 genes apresentaram o mesmo perfil de expressão em
ambas as técnicas e 5 genes apresentaram perfil de expressão diferente (Tabelas 5).
Na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na presença de docetaxel,
foram encontrados 14 genes comuns. Dentre estes, 6 genes apresentaram o mesmo perfil
de expressão e 8 genes apresentaram diferente perfil de expressão entre as duas técnicas
(Tabela 6).
Tabela 5. Tabela de integração dos dados de Transcriptoma e o Human WNT Signaling
Pathway para as comparações MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO ausência de docetaxel.

GENES
CDH1

LOCUS
16q22.1

DAB2
DPP10
FST
FZD7
GJA1
IGF1
IGF2

5p13.1
2q14.1
5q11.2
2q33
6q22.31
12q23.2
11p15.
20p12.1p11.23
jagged 1
4q23-q25 lymphoid enhancer-binding factor 1
matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase,
16q13-q21 72kDa type IV collagenase)
12p13.31 Nanog homeobox
9q22.1
neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
4q12
platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
1q25.2prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H
q25.3
synthase and cyclooxygenase)
6p21
runt-related transcription factor 2
7p21.2
twist family bHLH transcription factor 1
20q13.12 WNT1 inducible signaling pathway protein 2
1q42
wingless-type MMTV integration site family, member 3A
3p21-p14 wingless-type MMTV integration site family, member 5A
1q42
wingless-type MMTV integration site family, member 9A

JAG1
LEF1
MMP2
NANOG
NTRK2
PDGFRA
PTGS2
RUNX2
TWIST1
WISP2
WNT3A
WNT5A
WNT9A

DESCRIÇÃO
cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)
Dab, mitogen-responsive phosphoprotein, homolog 2
(Drosophila)
dipeptidyl-peptidase 10 (non-functional)
Follistatin
frizzled class receptor 7
gap junction protein, alpha 1, 43kDa
insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
insulin-like growth factor 2

FC PCR
array

FC
array

↓1,63

↓5,67

↑1,19
↑1,19
↓1,77
↓1,47
↑1,18
↑1,46
↑1,04

↑2,50
↑2,41
↑2,06
↓2,13
↑4,65
↑2,89
↑2,05

↓1,30
↑1,08

↓2,18
↑2,95

↑1,19
↓1,07
↓2,64
↑1,19

↑2,10
↑2,86
↓3,32
↑1,66

↑1,19
↓1,90
↑5,75
↑1,20
↑1,71
↑1,23
↓1,44

↑2,50
↓2,59
↑1,51
↓2,03
↓2,26
↑2,39
↑2,24

↑: genes regulados positivamente; ↓: genes regulados negativamente
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Tabela 6. Tabela de integração dos dados de Transcriptoma e o Human WNT Signaling
Pathway para a comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na presença de docetaxel.

GENES LOCUS DESCRIÇÃO
CTGF
6q23.1
connective tissue growth fator
Dab, mitogen-responsive phosphoprotein, homolog 2
DAB2
5p13.1
(Drosophila)
EGR1
5q31.1
early growth response 1
8p22
FGF20
fibroblast growth factor 20
20p12.1JAG1
p11.23
jagged 1
LEF1
4q23-q25 lymphoid enhancer-binding factor 1
NANOG 12p13.31 Nanog homeobox
PDGFRA 4q12
platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
RUNX2 6p21
runt-related transcription factor 2
SOX9
17q24.3 SRY (sex determining region Y)-box 9
TCF7L2 2p11.2
transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box
TWIST1 7p21.2
twist family bHLH transcription factor 1
WISP1 8q24.22 WNT1 inducible signaling pathway protein 1
WNT5A 3p21-p14 wingless-type MMTV integration site family, member 5A

FC
PCR array FC array

↑1,52

↑3,27

↑1,75
↑1,29
↑1,07

↑2,08
↑2,09
↑2,28

↓1,07
↑6,47
↓1,99
↑1,91
↓1,06
↓1,33
↑1,22
↑8,35
↑1,46
↓1,02

↑2,48
↑1,79
↑2,65
↑1,97
↑2,15
↑1,97
↓4,02
↓1,81
↓2,16
↑2,31

↑: genes regulados positivamente; ↓: genes regulados negativamente
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Discussão
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5.0 DISCUSSÃO

O presente estudo foi realizado com objetivo de validar genes identificados
como diferencialmente expressos em células MCF-7 com diferenças de expressão de
PAR-4 antes e após a exposição ao docetaxel.
Devido a relevância nos processos de tumorigênse e quimissensibilidade,
foram selecionados por anotação gênica manual os genes EGR1, XAF1, TARP e WNT5A
para validação pela técnica de qRT-PCR.
O gene EGR1 (Early Growth Response 1) está localizado no cromossomo
5q31. O produto desse gene é uma fosfoproteína nuclear capaz de induzir mitógenos e
fatores de diferenciação (Mansoor, 2004). No ensaio de transcriptoma na comparação
MCF-7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na presença de docetaxel, EGR1 apresentou regulação
positiva. Nos experimentos de validação observamos regulação positiva significativa
(p=0,0365) de EGR1 na ausência de tratamento, sugerindo que a expressão dos
transcritos deste gene foi modulada pela presença de PAR-4. Após o tratamento com
docetaxel, observamos uma discreta regulação positiva de EGR1 nas células com
overexpressão de PAR-4, porém não é conclusiva à tendência a validação. A expressão
de EGR1 em tumores é controversa, sendo observada redução ou falta de expressão em
glioma (Calogero et al., 2002), carcinoma hepatocelular, esofágico (Wu et al., 2002),
câncer de pulmão (Mcdoniels-Silvers et al., 2002) e câncer de mama (Liu et al., 2007).
Entretanto, é descrito o aumento de EGR1 em tumores de próstata (Eid et al., 1998).
EGR1 pode atuar como supressor tumoral por induzir a apoptose em resposta ao stress,
danos celulares e exposição à mitógenos. Camundongos knockout para EGR1
apresentaram resistência a apoptose induzida por radiação (Gitenay & T Baron, 2010).
Além disso, Mansoor (2004) sugere que células de câncer de próstata quando expostas à
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radiação, aumentam a expressão de EGR1, que por sua vez inibe genes de sobrevivência
e ativa genes pró-apoptóticos como PAR4. Outro estudo observou que à exposição ao
estrógeno é capaz de ativar a expressão de EGR1 em células MCF-7 (Chen et al., 2004).
Nossos resultados sugerem que a expressão de EGR1 é modulada pela presença de
PAR-4 em células MCF-7, além disso, estes genes poderiam estar atuando em
sinergismo, na sensibilização das células de câncer de mama a apoptose.
O gene XAF1 (XIAP Associated Factor 1), se localiza no cromossomo
17p13.1, o produto desse gene codifica uma proteína dedo de zinco, que se liga e
neutraliza o efeito inibitório de XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis) sobre a apoptose
(Larref et al., 2004). Em nossos achados de transcriptoma XAF1 apresentou regulação
negativa na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na ausência de docetaxel e
regulação positiva na presença do tratamento. Nos experimentos de qRT-PCR a
expressão de XAF1 na ausência de docetaxel se manteve reduzida possuindo tendência a
validação. Na presença de docetaxel XAF1 mostrou regulação negativa significativa
(p=0,0036), logo estes dados não corroboram com os achados do transcriptoma. A perda
de XAF1 foi observada numa variedade de linhagens celulares de tumores humanos (Ng
KC et al., 2004; Xia et al., 2006), e está associada com o desenvolvimento e progressão
de tumores malignos (Huang et al., 2010). O restabelecimento da expressão de XAF1
induz apoptose, autofagia, e inibe o crescimento de tumores em cânceres gástricos,
cólon, fígado, pâncreas e próstata (Huang et al., 2010; Sun et al., 2011), que evidenciam
a função supressora tumoral de XAF1. Portanto, a restauração dos níveis de XAF1 pode
proporcionar uma estratégia promissora para terapia do câncer (Wang et al., 2012) e
parece estar associada a mecanismos de sensibilidade á drogas.
O gene TARP (TCR Gamma Alternate Reading Frame Protein) está
localizado no cromossomo 7p15-p14. Este gene apresentou regulação negativa no
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transcriptoma na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na presença de docetaxel.
Porém, nos experimentos de validação identificamos regulação positiva na expressão de
TARP com significância na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO antes
(p=0,0003) e após (p=0,0052) o tratamento com docetaxel, dessa forma não confirmam
o achado do transcriptoma. Estudos têm apontando TARP como biomarcador em câncer
de próstata, pois é verificado o aumento da expressão em tecidos de tumores de próstata
(Kristiansen et al., 2005; Fritzsche et al., 2010). Além disso, aumento de TARP foi
associado a fatores de prognóstico importantes no tumor de próstata como PSA
(Prostate-Specific Antigen) e aumento da idade. A marcação de TARP por
imunohistoquimica foi capaz de separar tecido tumoral de próstata do tecido normal
(Fritzsche et al., 2010). Epítopos da proteína TARP são encontrados em linfócitos T no
microambiente de câncer de mama e de próstata, tal fato tem impulsionado a busca de
imunoterapias específicas (Epel et al., 2008; Nuguyen et al., 2010). Apesar dos dados da
literatura apresentados, ainda não é elucidada a função de TARP em tumores. Nossos
resultados de validação por qPCR corroboram com estudos na literatura que reportam o
aumento de TARP nas células MCF7 (Fritzsche1 et al., 2010) e sugerem que a expressão
deste gene é modulada pela presença de PAR-4 e pelo tratamento com docetaxel.
A regulação positiva dos transcritos do gene WNT5A (wingless-type MMTV
integration site family, member 5) foi identificada nas análises de transcriptoma antes e
após o tratamento com Docetaxel. Esses achados possuem tendência a validação na
ausência de tratamento, e validação na presença de docetaxel (p=0,0497). O WNT5A
membro da família WNT codifica uma proteína de 379 aa e sinaliza através de ambas as
vias de WNT (canônica e não-canônica). Esta proteína é um ligante para os receptores
Frizzled e Tyrosine Kinase Orphan Receptor 2 (ROR2), que desempenha um papel
essencial na embriogênese e oncogênese (Zhu et al., 2014). MacLeod e colaboradores
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(2007) relataram que a β-catenina ativa constitutivamente em linhagens de células de
câncer de cólon pode ser degradada pela exposição com Ca2+ extracelular. Este estudo
mostrou que Ca2+ extracelular ativa os receptores sensíveis ao cálcio (CaSrS) em células
epiteliais intestinais. Em resposta houve o aumento da transcrição e tradução de
WNT5A. Este por sua vez, ativa a via WNT5A/ROR2 a qual levou a degradação de βcatenina pela ubiquitina-ligase Siah2. Contrariando a hipótese que WNT5A seria um
supressor tumoral, esta proteína tem sido identificada como um oncogene. Em tumor
gástrico a regulação positiva de WNT5A em pacientes foi associada com infiltração,
metástase linfonodal, estágio avançado da doença e pior prognóstico (Kurayoshi et al.,
2006). Em nossos dados WNT5A apresentou regulação positiva na comparação
MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na ausência e presença de docetaxel, nos levando a
hipotetizar que a via WNT/β-catenina estaria inativa. O aumento da expressão dos genes
PAR-4 e WNT5A podem atuar na redução da transcrição de genes alvos da via canônica
do WNT, dessa forma colaborariam no aumento da sensibilidade ao docetaxel.
A família de proteínas WNT inclui pelo menos 19 glicoproteínas ricas em
cisteína secretadas, que estão envolvidas na regulação de processos normais e
patológicos, incluindo embriogênese, diferenciação e tumorigênese (Yao et al., 2014).
As proteínas WNT são capazes de ativar diversas vias de sinalização, que podem ser
divididas em duas categorias gerais; via canônica dependente de β-catenina e a via nãocanônica independente de β-catenina.
Na via canônica, uma proteína WNT (tais como WNT1, WNT3A e
WNT7A) liga-se aos receptores Frizzled e LRP 5/6, que desencadeia uma cascata de
inibição da atividade da GSK-3β (Glicogênio Sintase Quinase-3β). A inativação de
GSK-3β pelo complexo Axina/APC leva a redução da degradação de β-catenina pelo
sistema de ubiquitina/proteossoma. A β-catenina livre entra no núcleo e ativa os fatores
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de transcrição TCF/LEF e, por sua vez desencadeia a transcrição de um conjunto de
genes alvo do WNT, como c-MYC, CICLINA D, VEGF, ENDOTELINA 1, que
conduzem à proliferação e transformação da celular (Veeman et al., 2003; Chakraborty
et al., 2010). Na ausência da sinalização de WNT, a β-catenina é degradada pela
ativação da GSK-3β, porém os níveis são estabilizados quando o sinal de WNT é
recebido.
Mudanças na sinalização de WNT e aberrações genéticas que afetam a via
de WNT têm sido associadas com um grande número de malignidades, incluindo câncer
de mama em humanos e camundongos (Brown et al., 2001; Lamb et al., 2013), câncer
de ovário em humanos (Wright, 1999), câncer de pulmão (Pongracz JE & Stockley RA,
2006), câncer de cólon (Clevers, 2006), câncer de próstata (Polakis, 2007), entre outros.
Para avaliar o efeito da overexpressão de PAR-4 e do tratamento de
docetaxel em células MCF-7 na expressão gênica de genes envolvidos com a via
canônica e não canônica do WNT, foi utilizada a plataforma PCR Array para ampla
análise de expressão gênica da via do WNT.
Em nossos dados de PCR Array na comparação MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO antes do tratamento, encontramos diferença de expressão significativa
(p<0,005) em 9 genes. Sendo que, os genes CDKN2A, EGR1, FGF7, IL6 e TWIST
apresentaram expressão positiva e os genes NTRK2, SOX2, SOX9 e WISP1 tiveram
expressão negativa. O perfil de expressão dos genes EGR1, IL6, SOX2 e WISP1 indicam
provável inativação da via WNT/β-catenina (David et al., 2002; Jing et al., 2014; Lam
et al., 2010; Venkatesan et al., 2011). Por outro lado, o perfil de expressão dos genes
CDKN2A, FGF7, TWIST, NTRK2 e SOX9, sugerem provável ativação da via de
sinalização de WNT/β-catenina (Ayyanan et al., 2006; Katoh & Katoh, 2005; Vadnais
et al., 2014; Barreto et al., 2012; Akiyama et al., 2007).
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Na comparação na presença de docetaxel (Tabela 4) observamos os genes
CACNAD2A3, GDF5, IL6, FGF7, LEF1 e TWIST apresentaram regulação positiva e
FST apresentou regulação negativa com significância estatística (p<0,005). Sendo que,
o perfil de expressão de CACNAD2A3, GDF5, IL6 e FST, sugerem inativação da via
WNT/β-catenina (Wong et al., 2013; Lam et al., 2010; Enochson et al., 2014; Xiang et
al., 2014). No entanto, a expressão de FGF7, LEF1 e TWIST, sugerem que a via
WNT/β-catenina está ativa. Estes são genes alvo da via canônica, além de serem
asssociados á EMT e a quimioresistência (Katoh & Katoh, 2005; Nguyen et al., 2009; Je
et al., 2013).
Na integração dos dados das técnicas de transcriptoma e PCR Array
podemos observar que diversos genes foram comuns entre as duas técnicas, indicando
que o aumento da expressão de PAR-4 e do tratamento com docetaxel modulam os
genes da via de sinalização do WNT. Considerando os genes comuns a ambas as
técnicas na ausência de tratamento, foram observados 16 genes comuns. Dentre estes, a
regulação positiva de GJA1, IGF1, IGF2, LEF1, MMP2, PDGFRA, PTGS2 e TWIST,
associadas á regulação negativa de CDH1, JAG1, NTRK2 sugerem ativação da via
WNT/β-catenina (Desbois-Mouthon et al., 2001; Harper et al., 2006; Nguyen et al.,
2009; Wu et al., 2007; Hwang et al., 2014; Nunez et al., 2011; Je et al., 2013;
Mukherjee et al., 2012; Chen et al., 2010; Barreto et al., 2012). Enquanto, a expressão
de DAB2, WNT5A, FZD7 e RUNX2 sugerem inibição desta via (Jiang et al., 2012,; Zhu
et al., 2014; Fernandez et al., 2014; Gaur et al., 2005)
Na presença do tratamento foram encontrados 6 genes comuns entre as duas
técnicas, sendo que a expressão positiva de CTGF, DAB2 e EGR1 está associada com a
inativação da via WNT/β-catenina, pois estes genes são antagônicos desta via (Mercurio
et al., 2003; Jiang et al., 2012; David et al., 2002). Contudo, a expressão positiva de
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FGF20, LEF1 e PDGFRA sugerem que via WNT/β-catenina estaria ativa. Uma vez que
estes são genes alvos desta via (Chamorro et al., 2005; Gracanin et al., 2014; Hwang et
al., 2014).
Nossos resultados ainda são preliminares e não nos permitem afirmar qual
via de WNT estaria ativa na presença de PAR-4 nas células MCF-7 com ou sem
tratamento com docetaxel, ou predizer o papel biológico dessa via para a
quimiosensibilidade ao docetaxel em células de câncer de mama. Entretanto, nossos
dados indicam que o aumento da expressão de PAR-4 e o tratamento com docetaxel
modulam os genes da via de sinalização de WNT e permitem algumas hipóteses.
Alteração na via de sinalização β-catenina/WNT é um evento freqüente no
processo de tumorigênese. Em câncer de mama estudos demonstraram que a via βcatenina/WNT é fundamental para o desenvolvimento e progressão tumoral (Anastas et
al., 2009; Lamb et al., 2013). Aumento dos níveis de expressão do receptor Frizzled ou
a ativação aberrante de β-catenina foram associados à resistência a radioterapia e
quimioterapia neste tipo de tumor (Zhang et al., 2012; Woodward et al., 2007). A
regulação negativa da via WNT/β-catenina a inibe a EMT e reduz a invasão em
linhagens celulares de tumor de mama (Wu et al., 2012; Ahmad et al., 2012). Porém
nenhum estudo abordou o envolvimento de PAR-4 com a via de sinalização de WNT e
tratamento com docetaxel.
Dentre os genes diferencialmente expressos na ausência de tratamento
destaca-se o gene EGR1 por apresentar associação com PAR-4 (Manssor, 2004), além
de ser um gene selecionado para validação por RT-PCR. Em nossos resultados de RTPCR e PCR array verificamos regulação positiva significativa da expressão de EGR1
em células com aumento da expressão de PAR-4. Um estudo utilizando a linhagem
celular C57MG (Mouse Mammary Epithelial Cell Line) estimulou a expressão de WNT1
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com TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate), isto desencadeou inibição de EGR1
e de outros genes de crescimento precoce. Esses resultados sugerem que a inibição de
genes de crescimento precoce pode representar um passo na progressão tumoral em
resposta à ativação da via WNT/β-catenina (David et al., 2002). Logo o aumento da
expressão de EGR1 sugere que está via estaria inativa, e o aumento da expressão de
PAR4 e EGR1 poderiam atuar na regulação negativa da via WNT/ β-catenina.
Na comparação MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO após o tratamento com
docetaxel, destaca-se o gene CACNA2D3 por apresentar função pró-apoptotica como a
de PAR-4. O CACNA2D3 (calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3)
localizado no cromossomo 3p21.1, codifica uma proteína do complexo do canal de
cálcio voltagem dependente. A perda dos alelos de CACNA2D3 tem sido relatada em
câncer de pulmão, mama e outros (Gao et al., 2000). A metilação da região promotora
de CACNA2D3 foi detectada no câncer gástrico e associada com pior prognóstico da
doença (Wanajo et al., 2008). O trabalho de Palmeri e colaboradores (2012) identificou
a metilação do CACNA2D3 em tumor de mama e associou à capacidade metastática,
porém ainda não é elucidado o papel deste gene no câncer de mama. Um estudo
mostrou que CACNA2D3 mediado pela concentração do cálcio intracelular Ca2+, pode
induzir a via intrínseca da apoptose e ativação de NLK (através da via WNT/Ca2+). A
ativação de NLK antagoniza a via canônica de WNT, o que resulta na redução da
transcrição de genes envolvidos nos processos de proliferação (CCND1 e C-MYC),
invasão (MMP7) e EMT (SNAIL) (Wong et al., 2013). Em nossos resultados na
comparação MCF-7pcPAR4 vs MCF7pcNEO na ausência e presença de docetaxel
verificamos a regulação negativa de CCND1 (Figura 11), que concordam com os dados
da literatura. PAR-4 foi primeiramente identificado em células de câncer de próstata
induzidas a apoptose pelo aumento de Ca2+ (Sells et al., 1997). Esses dados em
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associação com os nossos sugerem que PAR-4 pode atuar na presença de Ca2+ para
ativar a via WNT/Ca2+, antagonizando a via WNT/β-catenina, o que resultaria no
aumento da sensibilidade das células a drogas quimioterapicas.
Alguns estudos têm mostrado que a combinação de inibidores da via
canônica do WNT reduziram a proliferação das células de câncer de próstata e colo retal
à quimioterápicos. O docetaxel é um estabilizador de microtúbulos, enquanto a via
WNT/β-catenina regula a dinâmica dos microtúbulos (Ciani et al., 2003). O estudo de
He e colaboradores (2005) tratou células de câncer colo retal com anticorpo monoclonal
para WNT1 e docetaxel. Essa combinação resultou no efeito sinérgico na sensibilização
das células com docetaxel. Dados prévios do nosso laboratório confirmam que a
presença de PAR-4 aumenta a sensibilidade das células MCF7 ao tratamento com
docetaxel (Pereira et al., 2013). Os dados do presente estudo fornecem evidências de
que a inativação da via WNT/β-catenina possa ser um dos mecanismos de pelo qual
PAR-4 aumenta a sensibilidade de células de câncer de mama ao docetaxel
A redução de β-catenina foi associada com a clivagem mediada por caspase
3 e 8, e por TRAIL. Estudo utilizou uma combinação de drogas em células TRAIL
resistentes, os resultados mostraram que a diminuição na expressão β-catenina é elevada
na atividade apoptótica máxima (Subramanian et al., 2009). PAR-4 ativa caspases tanto
na via intrínseca como extrínseca de apoptose, dessa forma PAR-4 poderia colaborar
para a redução nos níveis de β-catenina e contribuiria no aumento da
quimiosenssibilidade.
Muitos estudos têm focado em demonstrar a funcionalidade de PAR-4 em
induzir os processos apoptóticos, entretanto pouco se sabe do envolvimento dessa
interessante proteína em outros processos celulares. Neste estudo, podemos mostrar que
PAR-4 modula genes da via de sinalização WNT. Porém, mais experimentos serão
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necessários para verificar quais mecanismos estão envolvidos e de que forma isso
reflete na quimiossensibilidade a drogas.
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Conclusões
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CONCLUSÕES
 Os genes EGR1, XAF1, TARP e WNT5A foram identificados como
diferencialmente expressos em células MCF7pcPAR4 vs MCF7pcNEO antes e
após o tratamento com docetaxel utilizando as técnicas de cDNA microarray e
qRT-PCR,

evidenciando

uma

associação

desses

genes

com

a

quimiossensibilidade a taxanos.
 Nossos resultados sugerem que a expressão de EGR1 é modulada pela presença
de PAR-4 em células MCF-7, dessa forma estes genes poderiam estar atuando
em sinergismo, na sensibilização das células de câncer de mama a apoptose.
 O aumento da expressão de TARP nas células MCF-7 corrobora com estudos da
literatura e indicam que a expressão deste gene é modulada pela presença de
PAR-4 e pelo tratamento com docetaxel.
 O aumento da expressão de WNT5A foi observada em células MCF7pcPAR4 vs
MCF7pcNEO antes e após o tratamento com docetaxel, sugerindo que PAR-4 e
WNT5A poderiam atuar na redução da transcrição de genes alvos da via canônica
do WNT, dessa forma colaborariam no aumento da sensibilidade ao docetaxel.
 Nossos dados indicam que o aumento da expressão de PAR-4 e o tratamento
com docetaxel modulam os genes da via de sinalização de WNT. Porém, mais
experimentos serão necessários para verificar quais mecanismos estão
envolvidos e de que forma isso reflete na quimiossensibilidade a taxanos.
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