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Resumo
Casolari DA. Interação entre as vias de sinalização do IGF- I, do receptor de
estrógeno (ER) e da integrina β1 na regulação da transcrição dos genes
PHLDA1 e PAWR [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2008.
A interação entre as vias de sinalização do ER, do IGF-I e da integrina β1 é
essencial para a manutenção da homeostase da glândula mamária normal, e
alterações nessas vias de sinalização estão associadas ao processo de
tumorigênese da mama. Portanto, o objetivo deste trabalho foi investigar a
influência e inter-relação entre as vias de sinalização do IGF-I, do ER e da
integrina β1 na regulação da transcrição dos genes PHLDA1 e PAWR. Para
isso, células MCF-7 foram tratadas, por diferentes tempos, com 10nM de 17βestradiol (E2), 12,5nM de IGF-I, 30µM de LY294002 (inibidor da PI-3K), 30µM
de SB202190 (inibidor da p38MAPK) e 1µM de ICI182780 (antagonista do ER),
ou transfectadas com 40nM de siRNA para integrina β1. A expressão gênica foi
avaliada por PCR em tempo real e a expressão protéica por Western Blot. A
expressão do gene PHLDA1 aumentou após tratamento com E2 por 6h
(p=0,05), e esse efeito foi inibido pelo tratamento com ICI (p<0,05). O
tratamento com E2 por 24h inibiu a expressão do gene PAWR (p<0,05), e esse
efeito foi dependente de ER, pois foi inibido pelo tratamento com ICI (p<0,05). O
tratamento com IGF-I por 1,5h causou aumento na expressão do gene PHLDA1
(p<0,05); e o tratamento com IGF-I por 24h causou diminuição na expressão do
gene PAWR (p<0,05). Foi observado aumento na expressão protéica de
PHLDA1 após tratamento das MCF-7 com E2 ou IGF-I por 1:30h. A regulação
da expressão do PAWR pelo IGF-I ocorreu através das vias da PI-3K e
p38MAPK. O efeito do IGF-I sobre a expressão dos dois genes foi
independente da ativação do ER, mas foi observado sinergismo entre E2 e IGFI na inibição da expressão dos transcritos do PAWR, com diminuição na
expressão para nível menor do que o observado após tratamento com E2 ou
IGF-I sozinhos (p<0,05). A repressão da expressão da integrina β1 resultou na
diminuição dos níveis de expressão dos genes PHLDA1 e PAWR. Não foi
observada interação entre o IGF-I e a integrina β1 na regulação dos genes
PHLDA1 e PAWR. Portanto, o gene PHLDA1 é regulado positivamente pelo E2
e pelo IGF-I, mas não existe interação entre as vias. O gene PAWR é regulado
negativamente pelo E2 e pelo IGF-I; o efeito do IGF-I é dependente da ativação
da PI3-K e da p38MAPK, mas não do ER; e existe sinergismo entre E2 e IGF-I
na regulação do PAWR.
Descritores: neoplasias de mama, expressão gênica, receptores estrogênicos,
somatomedinas, integrinas, apoptose.

Abstract
Casolari DA. IGF-I, estrogen receptor (ER) and β1 integrin interaction over
PHLDA1 and PAWR transcriptional regulation [thesis]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.
The interactions among ER, IGF-I and β1 integrin signaling pathways are
essential for the maintenance of normal mammary gland homeostasis, and
alterations in these pathways have been associated with mammary
tumorigenesis. Therefore, the goal of this work was to investigate the influence
and interaction among IGF-I, ER and β1 integrin signaling pathways on the
regulation of PHLDA1 and PAWR transcription regulation. To accomplish that,
MCF-7 cells were treated with 10nM 17β-estradiol (E2), 12.5nM IGF-I, 30µM
LY294002 (a PI3-K inhibitor), 30µM SB202190 (a p38MAPK inhibitor) and 1µM
ICI182,780 (ICI – an ER antagonist), or transfected with 40nM siRNA aiming β1
integrin. Real time PCR and western blot were used to evaluate gene and
protein expression, respectively. PHLDA1 mRNA expression increased after 6h
of treatment with E2 (p=0.05), and this effect was inhibited by ICI (p<0.05).
Treatment with E2 for 24h repressed PAWR gene expression (p<0.05) and this
effect was dependent on ER, since treatment with ICI inhibited it (p<0.05).
Treatment with IGF-I for 1.5h resulted in increased PHLDA1 gene expression
(p<0,05) and also PHLDA1 protein expression; and treatment with IGF-I for 24h
inhibited PAWR mRNA expression (p<0.05). IGF-I regulation of PAWR
expression was dependent on PI3-K and p38MAPK activation. The regulation of
both genes by IGF-I was independent of ER activation; however, IGF-I acted in
synergism with E2 on PAWR expression resulting in lower PAWR expression
than the observed after the treatments alone (p<0.05). Repression of β1 integrin
expression resulted in downregulation of PHLDA1 and PAWR expression levels.
No interaction was observed between IGF-I and β1 integrin on PHLDA1 and
PAWR gene expression. In conclusion, PHLDA1 is positively regulated by E2
and IGF-I, but there is no interaction between them on PHLDA1 regulation. On
the other hand, PAWR is negatively regulated by E2 and IGF-I; IGF-I effect is
dependent on PI3-K and p38MAPK, but not on ER activation; E2 and IGF-I act
synergistically on PAWR gene expression regulation.
Drescriptors: breast neoplasms,
somatomedins, integrins, apoptosis
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INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Câncer de mama
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo e
o primeiro em mulheres, sendo responsável por aproximadamente 23% de
todos os casos de câncer na população feminina (Parkin, et al., 2005). No Brasil
sua incidência só é menor que a de câncer de pele não melanoma. São
estimados para 2008, 49.400 novos casos e com risco de 51 casos a cada 100
mil mulheres. (Estimativas 2008: Incidência de Câncer no Brasil).
O prognóstico do câncer de mama é bom, sendo a quinta causa de morte
em relação a todos os tipos de câncer. Porém, em mulheres é a primeira causa
de morte por câncer, sendo responsável por 14% das mortes por câncer em
mulheres no mundo (Parkin et al., 2006).
A etiologia do câncer de mama é complexa e envolve diversos fatores de
risco que podem ser divididos em hormonais e ambientais, sendo que o
primeiro grupo é o mais importante. Os fatores hormonais estão relacionados
com tempo de exposição aos hormônios esteroídicos durante a vida e incluem
gravidez tardia – depois dos 30 anos de idade –, nuliparidade, menarca precoce
(antes dos 12 anos) ou menopausa tardia (após os 50 anos), uso de
contraceptivos orais e reposição hormonal. Os fatores ambientais incluem estilo
de vida (dieta rica em gorduras, sedentarismo, consumo de álcool, cigarros,

obesidade), localização geográfica, status socioeconômico e exposição da
mama à radiação (Martin, Weber, 2000; McPherson et al., 2000). Além disso,
cerca de 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama são hereditários e
estão relacionados à presença de mutações na linhagem germinativa em genes
que conferem predisposição ao aparecimento da doença (como BRCA1 e
BRCA2). As mulheres com maior probabilidade de apresentar alguma dessas
mutações são as que vêm de famílias com diversos casos de câncer de mama
ou as que desenvolvem o tumor precocemente (antes dos 40 anos de idade)
(Ganz, 2005).

1.2 Hormônios esteróides e câncer de mama
Os estrógenos e progestinas são hormônios esteróides endógenos que
possuem diversos efeitos fisiológicos. Em mulheres são responsáveis pelo
controle do ciclo menstrual e por ações no metabolismo mineral, de
carboidratos, proteínas e lipídeos.
Os estrógenos regulam crescimento, diferenciação e homeostase de
diversos tecidos normais dos sistemas cardiovascular, muscoloesquelético,
imune, do sistema nervoso central, e especialmente dos órgãos sexuais
(Heldring et al., 2007). Juntamente com outros hormônios os estrógenos
causam crescimento normal da mama por promover crescimento ductal,
desenvolvimento do estroma e acréscimo de gordura (Hardman et al., 1996).

A progesterona, juntamente com os estrógenos, causa proliferação do
epitélio da glândula mamária durante a gravidez e num grau menor durante a
fase lútea do ciclo menstrual (Hardman et al., 1996). Durante a gravidez, os
estrógenos estimulam proliferação e crescimento ductal, enquanto altas
concentrações de progesterona induzem desenvolvimento e diferenciação
lóbulo-alveolar (Peck et al., 2002), efeitos potencialmente protetores contra o
câncer de mama.
Alguns estudos sugerem que as progestinas sintéticas usadas em terapia
de reposição hormonal combinadas com estrógenos aumentam o risco de
desenvolver câncer de mama, comparado ao risco com uso de estrógeno
sozinho (Schairer et al., 2000; Campagnoli et al., 2005a; LaCroix, 2005). Por
outro lado, o uso de progesterona oral com estradiol transdérmico não
aumentou o risco de desenvolver câncer de mama (Fournier et al., 2005). Foi
proposto que o risco aumentado associado ao uso de progestinas sintéticas
pode estar relacionado com atividade “não-progesterona” dessas substâncias.
Estudos mostraram que progestinas derivadas de 19-nortestosterona interagem
com o ER e exercem efeito proliferativo tipo-estrógeno em linhagens de células
de câncer de mama in vitro (Campagnoli et al., 2005b).
Os estrógenos são importantes tanto no desenvolvimento normal da
glândula mamária quanto na indução e progressão do carcinoma mamário.
Diversos estudos experimentais mostram que os estrógenos têm efeito
mitogênico em linhagens celulares derivadas de tumores de mama positivas
para receptor de estrógeno (ER) promovendo um aumento de 30 a 50% na

fração de células em fase S (Altucci et al., 1996; Foster et al., 1996) através da
regulação da transcrição de genes estrógeno-responsivos envolvidos no
controle do ciclo celular (Foster et al., 2001).
A exposição prolongada ao estrógeno é um importante fator de risco para
o desenvolvimento de câncer de mama, provavelmente por promover o
acúmulo de alterações genéticas em células normais sob estímulo proliferativo
(Allred et al., 2001). Essa hipótese também se aplica a células em lesões prémalignas. Os altos níveis de ER encontrados na maioria das células em lesões
pré-malignas pode contribuir para o aumento da proliferação dessas células, em
relação às células normais, por hipersensibilizá-las e torná-las responsivas a
níveis extremamente baixos de estrógenos (Mohsin et al., 2000).
O principal e mais potente estrógeno em humanos é o 17β-estradiol (E2).
Os metabólitos do E2, estrona e estriol, também estão presentes, porém são
agonistas fracos do ER (Heldring et al., 2007). A maioria dos efeitos dos
estrógenos sobre os seus tecidos alvos são mediados pelos receptores de
estrógeno (ERα e ERβ), que pertencem à superfamília de receptores nucleares
e atuam como fatores de transcrição regulados pela ligação ao hormônio
(Nagai, Brentani, 2008). O ERα (6q25) é expresso predominantemente na
mama, útero, colo do útero e vagina, enquanto a expressão do ERβ (14q) é
mais freqüente em ovário, próstata, testículos, baço, pulmões, hipotálamo e
timo (Hall et al., 2001).

Os receptores nucleares possuem um padrão molecular que inclui seis
domínios estruturais e funcionais, denominados de A a F (Figura 1). O domínio
A/B, localizado na região amino-terminal, apresenta grande variabilidade entre
os diversos receptores esteroídicos e contém o domínio de transativação
hormônio independente AF-1 (activation function 1). O domínio C, localizado na
região central da molécula, é altamente conservado e contém o domínio de
ligação ao DNA (DBD) com dois dedos de zinco. Esse domínio é de
fundamental importância para a ativação da transcrição, por ser responsável
pelo reconhecimento do ERE (Elemento Responsivo ao Estrógeno – seqüência
palindrômica específica de DNA separada por três nucleotídeos, 5’GGTCAnnnTGACC-3’) no gene alvo. O domínio D está relacionado à atuação
das proteínas co-regulatórias (repressoras e ativadoras) e contém sinais de
localização nuclear. Os domínios E/F, localizados na região carboxi-terminal,
contém o domínio de ligação ao ligante (LBD), o qual apresenta os domínios de
transativação AF-2/AF-2a, uma região de ligação para a proteína de choque
térmico Hsp90, outro sinal de localização nuclear e sítios relacionados à ligação
de proteínas co-regulatórias (Hall et al., 2001; Kumar et al., 1987; Sommer,
Fuqua, 2001; Spiers, Walker, 2007; White, Parker, 1998).

Adaptado de Spiers V, Walker RA. J Pathol. 2007;211:499-506.

Figura 1: Representação esquemática dos domínios estruturais e funcionais do
ER. O receptor é constituído de 595 aminoácidos divididos em seis domínios
estruturais A-F, os quais contêm diversos domínios funcionais. Os domínios
estruturais e funcionais estão representados nas estruturas do ERα e do ERβ,
respectivamente. A porcentagem de conservação dos domínios está
representada entre os receptores.
O mecanismo de ação dos receptores de estrógeno é complexo podendo
ocorrer de maneira ligante-dependente, modelos clássico e não-clássico, ou de
maneira ligante-independente (Figura 2). No modelo clássico a ligação do
estrógeno ao seu receptor resulta em fosforilação, dissociação de chaperonas,
alterações na conformação, dimerização, associação com proteínas coregulatórias, interação com EREs na região promotora de genes alvo e
regulação da transcrição gênica (Hall et al., 2001; Sommer, Fuqua, 2001;
Spiers, Walker, 2007; White, Parker, 1998). No entanto, cerca de um terço dos

genes regulados pelo ER não apresentam ERE na sua região promotora
(O’Lone et al., 2004). Nesses casos, a ativação do receptor ocorre através do
modelo não-clássico, no qual a ligação do hormônio promove a interação do ER
com outros fatores de transcrição, como fos/jun, e não diretamente com o DNA.
Dessa forma, a ativação do ER regula a transcrição de genes que possuam em
sua região promotora seqüências específicas para esses fatores de transcrição,
como AP-1 e SP-1 (Björnström, Sjöberg, 2005; Nilsson et al., 2001; Spiers,
Walker, 2007).

Adaptado de Björnström L, Sjöberg M. Mol Endocrinol. 2005;19(4):833-42.

Figura 2: Mecanismos de ação do ER. 1- Modelo clássico (ligante-dependente);
2- Modelo não-clássico (ERE-independente); 3- Modelo ligante-independente;
4- Modelo não-genômico.

Além da ativação mediada por hormônio, a função do ER pode ser
modulada por sinais extracelulares na ausência do estrógeno. Este mecanismo
independente de ligante envolve a ativação de vias de sinalização intracelular
por receptores de fatores de crescimento (como receptor de fator de
crescimento epidermal – EGFR – e receptor de fator de crescimento tipo
insulina 1 – IGF-IR) e segundos mensageiros (como AMP cíclico). Assim, o ER
é ativado pela fosforilação de resíduos de aminoácidos do domínio AF-1 na
região N-terminal por quinases intracelulares, como ERK1/2, AKT, PKA e c-Src
(Weigel, Zhang, 1998; Lannigan, 2003; Spiers, Walker, 2007).
A ativação do ER, por E2 ou fatores de crescimento, envolve fosforilação
de resíduos serina. A maioria dos resíduos fosforilados na presença de E2
estão no domínio A/B do receptor, Ser-104, -106, -118, -154 e -167. Foram
encontrados ainda, outros três sítios de fosforilação de serina, -236 no domínio
DBD, -294 na região “hinge” e -305 no domínio LBD (Le Goff et al., 1994;
Nilsson et al., 2001), e um único sítio de fosforilação de tirosina na posição -537
no ERα humano foi identificado in vitro e in vivo (Arnold et al., 1995; Nilsson et
al, 2001). Os fatores de crescimento levam à fosforilação do ERα através de
proteínas quinase, como a MAPK. A Ser-118 é um sítio de fosforilação crítico
do ERα humano pela MAPK (Bunone et al., 1996; Kato et al., 1995; Nilsson et
al, 2001). Porém, a ativação do ERα por fatores de crescimento pode ocorrer
por fosforilação de outros resíduos do receptor além da Ser-118. Por exemplo,
a quinase ribossomal S6 de 90kDa (pp90rsk1), ativada pela MAPK após estímulo

por EGF, fosforila o ERα humano no resíduo Ser-167 (Joel et al., 1998; Nilsson
et al., 2001).
Como descrito acima, os estrógenos exercem a maioria de seus efeitos
através da ação dos ERs sobre a expressão gênica, porém outros efeitos dos
estrógenos são tão rápidos que não podem depender da ativação da síntese de
RNA e proteínas. Esse mecanismo de ação é conhecido como efeito nãogenômico, e acredita-se que seja mediado por ERs associados à membrana
plasmática e ligados a proteínas quinase de diversas vias de transdução de
sinal, como por exemplo, a MAPK (Hall et al., 2001). Song et al. (2006)
sugeriram um modelo no qual a ligação do E2 ao ERα induz a fosforilação da
proteína Shc e sua ligação ao complexo E2-ERα. Então, Shc transporta o ERα
para a membrana plasmática por se ligar ao IGF-IR, e este é fosforilado em
resposta ao E2. A formação do complexo E2-ERα-Shc-IGF-IR resulta na
ativação das metaloproteinases 2 e 9 que liberam HB-EGF da membrana. Em
seguida, HB-EGF se liga ao EGFR potencializando a atividade das vias MAPK
e PI-3K (Song et al., 2006).
Os efeitos não-genômicos dos estrógenos também podem influenciar a
expressão gênica indiretamente, devido à ativação de vias de transdução de
sinal que agem sobre fatores de transcrição. As funções de muitos fatores de
transcrição, por exemplo, o AP-1, são reguladas por fosforilação mediada por
proteínas quinase, portanto esses fatores podem ser alvos dos efeitos nãogenômicos dos estrógenos. Essa via de sinalização pode ser chamada de
sinalização “não-genômica-a-genômica”, e representa um mecanismo não-

nuclear pelo qual os estrógenos podem modular a função de fatores de
transcrição e, conseqüentemente, regular a expressão de genes que não
contém o ERE (Björnström, Sjöberg, 2005).
Acredita-se que o processo de tumorigênese da mama resulta da
progressão de lesões benignas a malignas devido ao acúmulo de alterações
genéticas, provável conseqüência do aumento da proliferação celular
estimulada pelo ER. Essas alterações levariam à evolução do epitélio mamário
normal a lesões proliferativas benignas, lesões proliferativas atípicas e,
finalmente, carcinoma in situ e tumores invasivos (Allred et al., 2001). Estudos
mostraram que a progressão da carcinogênese mamária está normalmente
associada com resposta desregulada ao ER envolvendo aumento no número e
atividade proliferativa das células epiteliais ER-positivas (Stoll, 2002). Na mama
normal pré-menopausal as células ER-positivas são minoria e seu número
aumenta com a idade alcançando o platô após a menopausa. As lesões
hiperplásicas sem atipia apresentam pequeno aumento no número de células
ER-positivas comparadas com o tecido normal, mas a hiperplasia ductal atípica
e o carcinoma ductal in situ (DCIS – Ductal Carcinoma in situ) apresentam um
aumento muito mais intenso (Shoker et al., 1999; Schor et al., 2006). De fato, as
lesões associadas com maior risco de desenvolver carcinoma mamário invasivo
são hiperplasia típica, hiperplasia ductal atípica, DCIS e carcinoma lobular in
situ (Allred et al., 2001). Foi proposto, portanto, que um aumento na proporção
de células epiteliais ER-positivas é um indício de alteração pré-maligna na
mama (Shoker et al., 1999).

O aumento da atipia em lesões pré-malignas também aumenta a
expressão do receptor de progesterona (PR). Aproximadamente 60% dos
carcinomas de mama invasivos expressam PR, e a expressão desse receptor é
normalmente um indicador de que o ERα está funcionante. Pacientes cujos
tumores expressam ERα e PR apresentam maior probabilidade de resposta à
terapia endócrina e melhor prognóstico do que pacientes cujos tumores não
expressam esses receptores (Anderson, 2002). A terapia endócrina é indicada
para pacientes com tumor de mama ER- e/ou PR-positivo. O tamoxifeno é um
modulador seletivo do receptor de estrógeno (SERM) que apresenta atividade
tanto agonista quanto antagonista sobre o ER, e é o tratamento endócrino
padrão para câncer de mama dependente de estrógeno. O mecanismo de ação
antagonista do tamoxifeno (Figura 3) envolve translocação do ER para o
núcleo, ligação do complexo tamoxifeno-ER ao ERE de genes alvo
(Katzenellenbogen et al., 1996) e inativação da região AF-2, porém a
transcrição mediada pela região AF-1 não é afetada, característica que confere
a atividade agonista aos SERMs (Howell, 2006). O efeito antagonista do
tamoxifeno confere sucesso ao tratamento de pacientes com câncer de mama,
mas seu agonismo parcial está associado à ocorrência de efeitos colaterais,
como aumento no risco de desenvolver câncer de endométrio e eventos
tromboembólicos (venosos e pulmonares) (Howell, 2006; Jordan, 2007).
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Figura 3: Mecanismo de ação do E2, tamoxifeno e fulvestranto sobre a
atividade do ER. (a) a ligação do E2 ao ER leva a dimerização, mudança na
conformação e ligação do receptor no ERE do gene alvo regulando a
transcrição gênica; (b) a ligação do tamoxifeno no ER inativa o domínio AF-2,
mas não o AF-1, através do qual o ER ainda é capaz de regular a transcrição
gênica; (c) a ligação do fulvestranto no ER acelera a degradação do receptor
além de inativar os domínios AF-1 e AF-2 inibindo a transcrição regulada pelo
ER.
A ocorrência desses efeitos indesejados levou ao desenvolvimento de
novas drogas para o tratamento do câncer de mama que não apresentassem
ação agonista sobre o ER. Como resultado foram descobertos os antagonistas
puros do ER, esteróides análogos ao E2, dos quais o ICI 182.780, também
conhecido como fulvestranto (Faslodex®), foi aprovado para o tratamento de
câncer de mama avançado em mulheres pós-menopausais (Wakeling et al.,
1991; Howell, 2006).

Assim como o tamoxifeno, o fulvestranto inibe competitivamente a ligação
do E2 ao ER, porém com uma afinidade muito maior. Enquanto a afinidade do
fulvestranto de ligação ao ER, comparada com a do E2, é de 89%, a do
tamoxifeno é de apenas 2,5% (Wakeling et al., 1991; Dowsett et al., 2005). No
entanto, o mecanismo de ação do fulvestranto é diferente do tamoxifeno (Figura
3). A ligação do fulvestranto induz a uma conformação do ER diferente da
obtida após a ligação do E2 ou do tamoxifeno. Essa nova conformação inibe a
dimerização do receptor, a translocação do complexo ligante-ER para o núcleo
e a ligação do ER em genes alvo. Além disso, ocorre aumento no turnover do
receptor, diminuição de sua meia-vida e aceleração da sua degradação,
resultando em rápida diminuição nos níveis celulares de ER. O fulvestranto
também inibe os domínios AF-1 e AF-2 do ER, assim, mesmo que algum
complexo fulvestranto-ER seja translocado para o núcleo não ocorre transcrição
gênica (Dowsett et al., 2005; Howell, 2006).

1.3 Matriz extracelular (ECM) e câncer de mama
O epitélio mamário é uma estrutura em bicamada, consistindo de uma
camada interna contínua de células epiteliais luminais e uma camada externa
de células mioepiteliais. O epitélio está mergulhado no estroma mamário que é
composto por fibroblastos, células endoteliais, células musculares lisas,
adipócitos,

células

inflamatórias,

células

nervosas,

e

uma

rede

de

proteoglicanos e glicoproteínas chamada de matriz extracelular (ECM) (Hansen,
Bissell, 2000).
As relações entre as células epiteliais, o estroma e a ECM são importantes
para a manutenção da homeostase tecidual e para a resposta ao hormônio
esteróide.

Estudos

em

camundongos

transgênicos

mostraram

que

o

desenvolvimento de tumores mamários experimentais é governado pela
desorganização progressiva do microambiente glandular (Cardiff et al., 2000).
Isso porque, a transformação maligna das células epiteliais adultas interrompe a
regulação da homeostase, levando à perda do controle da arquitetura tecidual,
adesão, morte e proliferação celular (Howlett, Bissell, 1993; Shekhar et al.,
2003).
A ECM é formada por colágenos, glicoproteínas, como laminina e
tenascina, e proteoglicanos que interagem com as células que estão
mergulhadas ou adjacentes à matriz. Existem dois tipos de ECM, a matriz
intersticial e a membrana basal, esta última é formada principalmente por
laminina, colágeno IV, nidogen e perlecan (Bosman, Stamenkovic, 2003).
A membrana basal fornece sinais críticos para sobrevivência, proliferação
e diferenciação celular do epitélio ductal e alveolar, ou seja, para sua
morfogênese. Esses sinais são iniciados principalmente pelas lamininas. As
lamininas pertencem a uma família de glicoproteínas que apresentam múltiplos
domínios e são essenciais na formação da membrana basal. Elas promovem
adesão celular e angiogênese, afetam a expressão gênica e estão envolvidas
na proliferação, migração e diferenciação celular (Givant-Horwitz et al., 2005).

Em células de câncer de mama ER-positivas, foi mostrado que as lamininas
reduzem a resposta ao estrógeno diminuindo sua eficácia em ativar a
transcrição de genes através do ERE (Woodward et al., 2000).
A ligação das células à laminina ocorre através das integrinas. As
integrinas pertencem à super família de receptores transmembrânicos que
conectam as células à ECM e ancoram o citoesqueleto à membrana plasmática
no interior das células (Clark, Brugge, 1995; Giancotti, Ruoslahti, 1999).
Existem mais de vinte receptores integrinas formados pela heterodimerização
entre diferentes subunidades α e β. Em células epiteliais mamárias normais
elas dimerizam formando os receptores α1β1, α2β1, α3β1, e α6β4 (Alford,
Taylor-Papadimitriou, 1996).

A interação com a ECM ocorre nas terminações distais dos receptores,
onde as subunidades α e β interagem. Os dímeros reconhecem pequenos
domínios peptídicos das proteínas de matriz e a especificidade da ligação a
esses domínios depende de ambas as subunidades (Bosman, Stamenkovic,
2003). A ligação a uma proteína da matriz e conseqüente agregação das
subunidades das integrinas resulta em interação com proteínas adaptadoras,
como talina, α-actinina, vinculina e paxilina, que as unem tanto ao citoesqueleto
de actina quanto às proteínas que disparam cascatas de transdução de sinal,
como a FAK que é fosforilada e recruta um complexo de sinalização composto
por tirosina quinases e proteínas G (como MAPK e Rho GTPase) (Giancotti,

Ruoslahti, 1999) (Figura 4). Assim, as integrinas regulam diferentes processos
biológicos, como adesão, migração, proliferação e diferenciação (Bosman,
Stamenkovic, 2003). Na mama normal, a sinalização resultante da ligação
laminina-integrina, por exemplo, tem papel importante na polarização das
células epiteliais, na formação do lúmen e na expressão de β-caseína, um
produto indicativo de diferenciação (Muschler et al., 1999).
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Figura 4: Sinalização mediada por integrinas. Proteínas adaptadoras (αactinina, paxilina, talina, vinculina e tensina) ligam as integrinas, associadas às
proteínas de matriz, ao citoesqueleto de actina e às proteínas de transdução de
sinal (como FAK), que ativam outras proteínas sinalizadoras iniciando uma rede
de sinalização intracelular que regula diversos processos biológicos.

Tanto mudanças quantitativas quanto qualitativas na expressão de
integrinas já foram associadas ao câncer de mama (Hansen, Bissell, 2000).
Essas mudanças na expressão podem resultar em razões alteradas de
integrinas na superfície celular, o que afetaria a organização do tecido e a
progressão do tumor devido à sinalização intracelular alterada. Um exemplo é o
aumento, em células tumorais de mama, da expressão da integrina β1 que
promove crescimento e perturbação na morfogênese celular (Weaver et al.,
1997). Foi demonstrado ainda que a integridade funcional da integrina β1 é
essencial para a indução de tumor de mama em um modelo de câncer de
mama em camundongo transgênico (White et al., 2004), e que a inibição da
atividade da integrina β1 causa reversão do fenótipo tumoral com bloqueio da
proliferação e indução de apoptose in vitro e in vivo, mesmo com a persistência
das anormalidades genéticas (Weaver et al., 1997; White et al., 2004; Park et
al., 2006). Esses resultados sugerem que a manutenção da arquitetura tecidual
é essencial para que o fenótipo normal supere o genótipo transformado, agindo
assim como um potente supressor de tumor.
As integrinas podem interagir com receptores de fatores de crescimento,
como EGFR, PDGFR, TGFβ, IGF-IR, entre outros (Adams, Watt, 1993; Dunn et
al., 1998; Lal Goel et al., 2004; Streuli, 1999; Tai et al., 2003). Ao induzir a
associação da integrina β1 com o IGF-IR, o IGF-I leva ao aumento da adesão
de células de mieloma à fibronectina. Em linhagens celulares tumorais de
próstata expressando integrinas β1A ou β1C, o complexo formado entre o IGF-IR

ativado e a integrina β1A, leva a proliferação celular e crescimento tumoral. Já a
interação entre a proteína adaptadora Gab1 e a integrina β 1C causa inibição
desse efeito e estimula adesão da célula à laminina (Lal Goel et al., 2004). O
IGF-I também participa de outros mecanismos de adesão celular ativando as
vias de sinalização PI-3K/AKT e ERK, a polimerização da actina e a formação
do complexo de adesão focal contendo p125FAK e paxilina (Tai et al., 2003). Ele
causa ainda aumento da adesão de células de câncer de mama à laminina,
também de forma dependente de IGF-IR (Dunn et al., 1998), fato que pode ser
explicado pelo aumento da interação da integrina β1 (abundante em células de
câncer de mama) com moléculas de adesão focal ativadas pelo IGF-I (Tai et al.,
2003).

1.4 Fatores de crescimento do tipo-insulina (IGFs) e câncer de mama

Altos níveis de IGF-I circulantes são associados ao desenvolvimento de
câncer de mama em modelos animais (Wu et al., 2003). Além disso, alta
concentração plasmática de IGF-I têm sido associada com risco elevado de
desenvolvimento de diversos tipos de câncer em humanos, entre eles o de
mama (Hankinson et al., 1998; Pollak, 2000; Yu et al., 2002).
Os IGFs são fatores peptídicos com homologia estrutural à insulina.
Existem dois tipos de IGF, o IGF-I (com 70 aminoácidos) e o IGF-II (com 67
aminoácidos) (Rinderknecht, Humbel, 1976a,b). A maior parte dos IGFs

circulantes é encontrada em complexo com as proteínas ligadoras de IGF 1-6
(IGFBP 1-6) que podem modular as ações biológicas dos IGFs por interferirem
com a ligação ao receptor e por regularem a biodisponibilidade desses fatores
de crescimento. (Helle, 2004; Hwa et al., 1999).
Para
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citoplasmáticas envolvidas na transdução de sinal mitogênico e anti-apoptótico
para o núcleo da célula. Existem dois tipos de receptores de IGF, o tipo I (IGFIR) e o tipo II (IGF-IIR). O IGF-IR regula a maioria dos efeitos fisiológicos dos
IGFs, como proliferação, sobrevivência, transformação, diferenciação e
interações célula-célula e célula-substrato (Surmacz, Bartucci, 2004). O IGF-IIR,
cujo ligante é o IGF-II, não tem atividade de tirosina quinase e sua habilidade de
transdução de sinal não é clara. Acredita-se que seja importante para a
internalização e degradação do IGF-II (Pavelic et al., 2002).
O IGF-IR é expresso em todos os tecidos humanos com exceção das
células hepáticas e dos linfócitos T (Sachdev, Yee, 2001). Este receptor é uma
glicoproteína composta por duas subunidades α e duas subunidades β. As
subunidades α extracelulares são responsáveis pela ligação ao ligante e as
subunidades β, que possuem uma porção transmembrânica e uma intracelular,
transmitem o sinal induzido pelo ligante (Surmacz, Bartucci, 2004).
A ligação do IGF-I ou IGF-II ao IGF-IR resulta em ativação de sua
atividade tirosina quinase com subseqüente autofosforilação de resíduos de

tirosina

da

subunidade

β

e

recrutamento

de

proteínas

adaptadoras

sinalizadoras, como IRS-1 e Shc (Figura 5) (Dupont et al., 2003; Surmacz,
Bartucci, 2004). A principal via de sinalização induzida pela fosforilação de
tirosina de IRS-1 é a da PI-3K, a qual está envolvida na regulação da
mitogênese e do metabolismo, no rearranjo do citoesqueleto de actina e na
resistência a apoptose (Shepherd et al., 1998; Surmacz, Bartucci, 2004).
Porém, a associação da IRS-1 com o complexo GRB2/SOS leva à estimulação
de outra via de sinalização, a da Ras/MAPK, uma via que está relacionada com
uma grande variedade de respostas celulares, incluindo proliferação e
diferenciação celular (Goalstone, Draznin, 1998; Surmacz, Bartucci, 2004;
White, 1998).
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Figura 5: Ativação e sinalização do IGF-IR. O IGF-IR é um receptor de
membrana tipo tirosina quinase que pode ser ligado por IGF-I ou IGF-II. A
ligação de IGF ativa o receptor e este estimula vias de sinalização,
principalmente as vias da PI3K-AKT e da MAPK (RAF-MEK-ERK), que regulam
proliferação e sobrevida celular.
A ativação das vias de crescimento e sobrevida induzidas por IGF-IR pode
ser influenciada por interações entre a célula e a ECM. Como dito
anteriormente, a associação de proteínas da via do IGF-IR com integrinas
transmite sinais de sobrevivência dependentes da ECM. Além disso, o IGF-IR
também regula a atividade de diversas proteínas que participam da organização

do citoesqueleto, como FAK, paxilina e p130Cas (Kim, Feldman, 1998;
Guvakova, Surmacz, 1999), estimula adesão intercelular e melhora a sobrevida
celular em condições independentes de ancoragem (Mauro et al., 2003;
Guvakova, Surmacz, 1997).
Na mama, o IGF-I é expresso em células do estroma adjacentes às células
epiteliais normais. O IGF-IR tem papel importante no desenvolvimento da mama
normal, mas já foi implicado na etiologia do câncer de mama. Os IGFs são
potentes mitógenos para as células de câncer de mama em cultura (Bartucci et
al., 2001). Além disso, Jones et al. (2007) demonstraram que o IGF-IR é
essencial no controle do desenvolvimento do ducto mamário e que sua
superexpressão em um modelo de camundongo transgênico é suficiente para
indução de hiperplasia mamária e formação de tumor. Acredita-se que a
atividade tumorigênica do IGF-IR no epitélio mamário esteja relacionada com a
superativação das vias de proliferação e sobrevivência reguladas pelo receptor
(Pollak, 2000; Sachdev, Yee, 2001; Sisci, Surmacz, 2007), isso porque diversos
componentes do sistema IGF encontram-se desregulados no câncer de mama,
e como conseqüência estimulam a resposta ao IGF-I. O próprio IGF-IR, por
exemplo, encontra-se significativamente superexpresso e altamente ativado em
câncer de mama primário quando comparado com seu perfil em células
epiteliais normais (Koda et al., 2003).
Sabe-se que o ER não trabalha isolado do restante da célula, e muitos
outros elementos, principalmente aqueles que participam das cascatas de
transdução dos fatores de crescimento, foram identificados como podendo

influenciar ou sendo influenciados pela sinalização do ER. Portanto, tais
elementos possuem o potencial de aumentar a atividade do receptor nas
células de câncer de mama.
Como dito anteriormente, a ação de fatores de crescimento pode levar a
ativação do ER na ausência de E2. Além disso, em células e tecidos que
respondem a E2, a resposta induzida por fator de crescimento está ligada à
expressão do ER. Por exemplo, em camundongos knockout para ERα, os
efeitos do EGF e do IGF-I são atenuados ou completamente inibidos (Curtis et
al., 1996; Klotz et al., 2002). Já a proliferação de células MCF-7 induzida por
IGF-I é inibida pelo tratamento com anti-estrógenos ou com o inibidor da PI3-K
(LY294002) (Zhang et al., 2005), e uma linhagem MCF-7 negativa para ERα
não responde ao estímulo de crescimento induzido por IGF-I, efeito esse
revertido pela re-expressão do receptor (Oesterreich et al., 2001). Também foi
visto que células ERα-negativas respondem à presença de IGF-I apenas com
migração e não com proliferação, portanto, parece que o ERα interfere nas
atividades de proliferação e sobrevivência de IGF-I, mas não na de motilidade
(Oesterrreich et al., 2001; Surmacz, Bartucci, 2004).
Por outro lado, os estrógenos, via ER, podem aumentar a expressão de
componentes da via do IGF, como IRS-1 (Lee et al., 1999), IGF-I (Fournier et
al., 2001) e IGF-IR (Stewart et al., 1990), e o tratamento com os antiestrógenos
tamoxifeno e ICI 182.780 inibe a expressão e sinalização de IGF-IR e IRS-1
(Surmacz, Bartucci, 2004). Portanto, um estímulo simultâneo com IGF-I e E2

ativa vias de sinalização comuns resultando em efeito sinérgico ou aditivo na
resposta celular.
Como descrito acima, a manutenção da estrutura e da função da glândula
mamária normal depende de um sistema complexo de transdução de sinal. As
vias de sinalização ativadas pelas integrinas, fatores de crescimento e
estrógenos são fundamentais na manutenção da homeostase de crescimento e
diferenciação da glândula mamária e alterações nessas vias estão associadas
com o desenvolvimento e progressão do câncer de mama (Hansen, Bissell,
2000).
Assim, neste estudo, iremos investigar a influência e inter-relação entre as
vias de sinalização do ER, do IGF-I e da integrina β1 na regulação da
transcrição dos genes PHLDA1 e PAWR, associados a sobrevivência celular, e
identificados em estudos prévios de nosso grupo como sendo regulados pelo
estrógeno via ER.

1.5 PHLDA1 (pleckstrin homology-like domain, família A, membro 1)

O gene PHLDA1 (também conhecido como TDAG51) está localizado no
cromossomo 12q15 e codifica uma proteína que pertence à família de proteínas
com domínio homólogo à plecstrina (Frank et al., 1999). Dos três membros
dessa família, entre eles Ipl/Tsc e Tih, o PHLDA1 é o único que possui um
domínio rico em prolina/glutamina/histidina que causa indução de morte celular

(Hayashida et al., 2006). A proteína PHLDA1 foi encontrada no citoplasma de
células em cultura, mas apresenta um domínio de localização nuclear,
indicando que pode ser translocada para o núcleo em condições específicas
(Neef et al., 2002).
O mecanismo pelo qual PHLDA1 induz apoptose ainda não é bem
compreendido,

mas

já

foram

relatados

mecanismos

dependentes

e

independentes de Fas, de acordo com o tipo celular em que é expresso. Em
células T, a indução de apoptose ocorre após aumento da expressão de Fas
induzido por PHLDA1 (Park et al., 1996), porém em MEF e HELA a indução de
apoptose por PHLDA1 é independente da expressão de Fas (HAYASHIDA et
al., 2006).
Foi descrito que PHLDA1 tem sua expressão gênica e protéica reduzida
em células de melanoma metastáticas, comparadas com células de melanoma
primárias (Neef et al., 2002). E em células endoteliais vasculares, o aumento da
expressão de PHLDA1 resulta em alterações morfológicas, diminuição da
adesão e anoikis, apoptose causada por perda de adesão celular (Hossain et
al., 2003).
Ao contrário dos outros estudos com PHLDA1, Toyoshima et al. (2004)
demonstraram um efeito antiapoptótico para essa proteína. Em fibroblastos de
camundongo (NWTB3) que expressam níveis aumentados de IGF-IR, o IGF-I
estimula a expressão gênica e protéica de PHLDA1, e a supressão da
expressão do PHLDA1 por siRNA inibe o efeito protetor do IGF-I contra

apoptose em células carenciadas, sugerindo que essa proteína seja um
regulador crucial dos efeitos anti-apoptóticos do IGF-I (Toyoshima et al., 2004).
Utilizando

a

técnica

de

DDRT-PCR

(Differential

Display

Reverse

Transcription – PCR) nosso grupo identificou diversos genes diferencialmente
expressos em células de câncer de mama ER-positivas na presença ou
ausência de uma monocamada de laminina. Foi observado que transcritos do
gene PHLDA1 estão aumentados em células de câncer de mama ER-positivas
aderidas à monocamada de laminina (Da Ros, 2003). E dados do laboratório
confirmaram que o PHLDA1 é positivamente regulado pelo estrógeno. Em outro
estudo, foram identificados genes que são diferencialmente expressos em
tecido mamário normal e tumoral, independente da expressão do ER. Dentre
esses genes, o PHLDA1 foi identificado como menos expresso em tumores,
comparado à mama normal (Nagai et al., 2003). Recentemente, nosso grupo
demonstrou que pacientes com tumor de mama que expressa PHLDA1 têm
melhor prognóstico do que pacientes cujos tumores não expressam esse gene.
Foi demonstrado ainda, que das pacientes com tumores que expressam
PHLDA1, as portadoras de tumores ER-negativos têm prognóstico um pouco
melhor do que as que possuem tumor ER-positivo (Nagai et al., 2007).

1.6 PAWR (PRKC, apoptosis, WT1, regulator)

O gene PAWR (ou Par4 – prostate apoptosis response 4) está localizado
no cromossomo 12q21 e codifica para uma proteína de 332 aminoácidos que
apresenta duas seqüências de localização nuclear e um domínio zíper de
leucina. A expressão do PAWR foi registrada em quase todos os tecidos de
humanos e de vários outros mamíferos e vertebrados (El-Guendy, Rangnekar,
2003).
Ainda não se conhece o mecanismo exato de ação de PAWR, mas sabese que tem função pró-apoptótica, e inibe WT1 e PKCζ. PAWR também
estimula a função apoptótica da quinase Dlk/Zip, inibe as proteínas Bcl-2 e NFκB e causa diminuição da expressão de ERK-2. Além disso, PAWR estimula
apoptose por induzir a translocação de Fas/FasL para a membrana celular (ElGuendy, Rangnekar, 2003).
A expressão de PAWR é necessária, mas não suficiente, para a indução de
apoptose em células de próstata (Sells et al., 1994, 1997). Sua expressão
sensibiliza células tumorais de próstata a diversos estímulos apoptóticos, como
elevação intracelular de cálcio (Sells et al., 1994) e tratamento com tapsigargina
(Sells et al., 1997). Já o tratamento de neurônios embrionários de hipocampo de
rato com estradiol, vitamina E e ácido úrico inibe a expressão do gene PAWR e
a morte celular causada pela ausência de fatores tróficos (Chan et al., 1999).
Na linhagem de células de câncer de mama MCF-7, a retirada dos
estrógenos do meio de cultura resulta em redução da proliferação celular e

promove a apoptose (Kyprianou et al., 1991), porém os mecanismos envolvidos
neste processo de indução de morte celular ainda não estão estabelecidos.
Dados do nosso grupo mostram um aumento significativo na expressão dos
transcritos do gene PAWR nas células MCF-7 após a retirada dos estrógenos e
de fatores de crescimento do soro (De Bessa, 2004). Além disso, dados do
laboratório corroboram os resultados obtidos por Chan et al. (1999) em células
nervosas, mostrando que a exposição das células MCF-7 ao estrógeno é capaz
de reduzir a expressão dos transcritos do PAWR aos níveis observados nas
células controle, sugerindo que o estrógeno em associação com outros fatores
mitogênicos tenha papel importante na regulação desse gene.

OBJETIVOS

2 OBJETIVOS

Investigar a possível interação entre as vias de sinalização do IGF-I, do ER
e da integrina β1 sobre a regulação da expressão de genes associados à
sobrevida celular na linhagem de células de câncer de mama em cultura MCF7.

2.1 Objetivos específicos
Verificar os efeitos do E2 na regulação da expressão dos transcritos dos
genes PHLDA1 e PAWR na linhagem de células de câncer de mama MCF-7, na
presença e ausência do antiestrógeno fulvestranto (ICI 182.780).
Verificar os efeitos do IGF-I na regulação da expressão dos transcritos
PHLDA1 e PAWR na linhagem de células de câncer de mama MCF-7 na
presença e ausência de E2 e de ICI 182.780.
Verificar os efeitos do IGF-I na regulação da expressão dos transcritos dos
genes PHLDA1 e PAWR na linhagem de células de câncer de mama MCF-7, na
presença e ausência de LY294002 e SB202190.
Verificar os efeitos do IGF-I na regulação da expressão dos transcritos
PHLDA1 e PAWR na linhagem de células de câncer de mama MCF-7 após a
supressão da expressão da integrina β1 pela técnica de RNAi.

MATERIAL E MÉTODOS

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Cultura celular

A linhagem de células derivada de adenocarcinoma de mama MCF-7 foi
cultivada em meio RPMI 1640 (Sigma Chemical Corporation, Saint Louis –
EUA) com antibiótico-antimicótico contendo 100U/ml de penicilina, 100µg/ml de
estreptomicina e 0,25µg/mM de fungizona (GIBCO, Gainthersburg – EUA)
suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS) (GIBCO, Gainthersburg –
EUA) e mantida em estufa a 37°C sob atmosfera de 5% de CO2. Para
realização dos tratamentos as células foram mantidas por 48h em meio RPMI
1640 sem vermelho de fenol e com 5% de FBS tratado com carvão dextrana
(para o tratamento do FBS, 100ml de FBS foram misturados com 1,25% de
carvão dextrana e ficou sob agitação por 1h a 4°C; a mistura foi centrifugada a
10.000 g por 25 minutos a 4°C e o sobrenadante filtrado em papel de filtro
comum e 3 vezes em membrana de 0,22µm; o tratamento do FBS resulta na
retirada de fatores de crescimento e mais de 90% de esteróides livres presentes
no soro – Darbre et al., 1983). Após as 48h, as células foram tratadas com
10nM de 17β-estradiol (E2) (Sigma Chemical Corporation, Saint Louis – EUA)
por 2, 6 e 24 horas ou com 6,25nM, 12,5nM e 50nM de IGF-I (Sigma, Chemical
Corporation, Saint Louis – EUA) por 0,5, 1,5, 3, 6, 12 e 24 horas, para
determinar os tempos de tratamento e concentração que exercem o maior efeito

sobre a expressão dos genes PHLDA1 e PAWR. Em seguida, as células
mantidas por 48h em meio RPMI sem vermelho de fenol e em soro tratado
foram tratadas por 1 hora com 1µM de fulvestranto (ICI-182.780) (Tocris,
Ellisville – EUA), 30µM de LY294002 (Calbiochem, San Diego – EUA) ou 30 µM
de SB202190 (Calbiochem, San Diego – EUA), e então com E2 ou IGF-I pelos
tempos apropriados.

3.2 Interferência de RNA (RNAi)

Células MCF-7 foram cultivadas até atingirem uma confluência de 30%.
Então, foram incubados 5µl de LipofectaminaTM 2000 (Invitrogen, Carlsbad –
EUA) com 245µl de meio RPMI sem antibiótico por 5 minutos a temperatura
ambiente. Em seguida, foram adicionados 250µl de meio RPMI sem antibiótico
contendo 1µl de siRNA para integrina β1 (100pmol/µl) (Dharmacon, Chicago –
EUA) ou 1µl de siRNA controle negativo (100pmol/µl) (Dharmacon, Chicago –
EUA), e a mistura foi incubada por 20 minutos a temperatura ambiente. Após
esse período, os 500µl de mistura foram adicionados às células MCF-7 em
cultura com 2ml de meio RPMI sem antibiótico e sem FBS. Após 6 horas, foi
adicionado 10% de FBS e as células foram cultivadas nessas condições por
24h, 48, 72h e 96h. Ou, alternativamente, o meio de cultura foi trocado por meio
RPMI sem vermelho de fenol suplementado com 5% de FBS tratado 24h após a
transfecção; as células foram mantidas nessa condição por 48h; e então foram

tratadas com IGF-I na concentração e tempo adequados, até um total de 96
horas após a transfecção. O silenciamento da integrina β1 foi confirmado por
PCR em tempo real e por Western Blot.

3.3 Extração de RNA pelo método de Chomczynski e Sacchi (1987)

Após os tratamentos, as células em cultura foram lavadas três vezes com
solução PBS (contendo 139mM de NaCl, 2,7mM de KCl, 8,1mM de Na2HPO4,
1,5mM de KH2PO4) e, então, foi adicionado 700µl de solução D gelada (4M de
isotiocianato de guanidina, 25mM de citrato de sódio pH 7,0, 0,5% de sarcosil e
0,1M de β-mercaptoetanol). Após a lise total das células a solução foi
transferida para um microtubo de 2ml e foram adicionados seqüencialmente
70µl de acetato de sódio 2M, pH 4,0; 700µl de fenol pH 5,0-6,0; e 140µl de
clorofórmio-álcool isoamílico (na proporção 49:1). Após a adição de cada
solução a mistura foi homogeneizada por inversão. A suspensão final foi
agitada vigorosamente por 10 segundos e deixada em banho de gelo por 15
minutos. Então, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 10.000 g a
4°C. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo e precipitada com 1ml de
isopropanol a -20°C por 16 horas. Após este período, o tubo foi centrifugado a
10.000 g, a 4°C por 20 minutos. O precipitado resultante foi seco e ressuspenso
em 150µl de solução D. Então, foi transferido para um microtubo de 1,5ml e
precipitado com 150µl de isopropanol por 16 horas a -20°C. Os tubos foram
centrifugados por 10 minutos a 10.000 g e a 4°C e o precipitado resultante foi

lavado com 150µl de etanol 75% e centrifugado novamente a 10.000 g por 10
minutos a 4°C. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, o RNA precipitado
foi seco e ressuspenso em volume adequado de água livre de RNAse
(Invitrogen, Carlsbad – EUA) e mantido a -70°C.
A

concentração

do

RNA

extraído

foi

determinada

por

leitura

espectrofotométrica a 260nm. Para verificar a integridade das amostras, 1µl de
RNA foi adicionado a 4µl de tampão de aplicação (52,8% de formamida
deionizada, 10,5% de MOPS, 16,9% de formaldeído, 7,0% de glicerol e 5,6% de
bromofenol blue) e a 3µl de água livre de RNAse, e a mistura aquecida a 65°c
por 15 minutos. Em seguida, as amostras foram deixadas em gelo por 2
minutos e foi adicionado 1µl de brometo de etídio (Sigma Chemical Corporation,
Saint Louis – EUA). Então, foram aplicadas em gel de agarose 1% com 10% de
MOPS 10X e 5,1% de formaldeído 37%, e submetidas a eletroforese.

3.4 Tratamento do RNA com DNAse

Alíquotas de 10µg de RNA total foram tratadas com enzima DNAseI
RNAse-free 1U/µl (Promega, Madison – EUA) por 60 minutos a 37°C. O RNA
foi precipitado com 125µL de etanol absoluto e 5,2µL de solução de acetato de
sódio 2M, pH 4, a -20°C por 16 horas. As amostras foram, então, centrifugadas
a 11.000 g, a 4°C por 30 minutos. O sobrenadante foi descartado e o RNA
lavado com 200µl de etanol 75%. As amostras foram centrifugadas novamente

a 10.000 g, a 4°C por 20 minutos e o sobrenadante foi descartado. O RNA foi
seco e ressuspenso em 50µl de água livre de DNase e RNase.

3.5 RT-PCR (Reverse Trancriptase-Polymerase Chain Reaction)

O cDNA foi sintetizado a partir de 10µg do RNA total extraído utilizando-se
o kit High Capacity cDNA Archive (Applied Biosystems, Foster City – EUA).
Para 10µg de RNA foram utilizados 10µl de 10x RT Buffer, 4µl de 25x dNTP,
10µl de 10x Random Primers, 250 unidades da enzima Multiscribe RT e 100
unidades da enzima RNase OUT Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen Life
Technologies, Carlsbad – EUA). A reação ocorreu a 25°C por 10 minutos e em
seguida a 42°C por 2 horas. Então, o cDNA sintetizado foi mantido a -70°C.
Para verificar a qualidade e a integridade do cDNA sintetizado, foi
realizada uma reação de PCR (35 ciclos de 95°C por 1 minuto, 55°C por 1
minuto e 72°C por 1 minuto, mais um passo final de extensão de 72°C por 5
minutos) para os genes β -microglobulina e GADPH com 0,15µl de cada
oligonucleotídeo numa concentração de 20µM, 2,5µl de tampão para PCR 10x
(500nM de KCl, 100nM de Tris HCL, pH 8,3, 1mg/ml de gelatina e 15mM de
MgCl2), 2,5µl de dNTP 1250µM (Amersham Biosciences, Nova Jersey – EUA),
0,15µl de taq DNA polimerase 5U/µl (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad –
EUA) e 2,5µl de cDNA diluído 1:10, no termociclador PCR System 9700
(Applied Biosystems, Foster City – EUA). O produto final da reação foi

analisado em gel de agarose 2% em TBE 1x (89 mM de Tris, 89 mM de ácido
bórico, 2 mM de EDTA, pH 8,5) com 2 µl de brometo de etídio.
As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados foram: GAPDH forward: 5’CCT CCA AAA TCA AGT GGG GCG-3’, reverse: 5’-GGG GCA GAG ATG ATG
ACC CTT-3’; β-microglobulina forward: 5’-ATC CAG CGT ACT CCA AAG ATT
CAG-3’, reverse: 5’-AAA TTG AAA GTT AAC TTA TGC ACG C-3’

3.6 Real time PCR (qPCR)

A quantificação relativa dos transcritos diferencialmente expressos foi feita
por PCR em tempo real utilizando oligonucleotídeos específicos para os
transcritos dos genes PHLDA1 e PAWR. Foram utilizados 12,5µl do kit Power
SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Foster City - EUA), 2,5µl do
cDNA diluído 1:10 e 0,375µl de 20µM da seqüência forward e 0,225µl de 20µM
da seqüência reverse do oligonucleotídeo para PHLDA1, ou 0,375µl de 2µM da
seqüência forward e 0,375µl de 20µM da seqüência reverse do oligonucleotídeo
para PAWR, ou 0,375µl de 20µM das seqüências forward e reverse dos
oligonucleotídeos para GAPDH, IGFR ou ITGB1, para um volume final de 25µl.
A reação de amplificação ocorreu sob as seguintes condições: 50°C por 2
minutos, 95°C por 10 minutos e 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 55°C por
1 minuto. A amplificação e detecção dos fragmentos amplificados foi feita
utilizando-se

o

GeneAmp 5700 Sequence

Detection System

(Applied

Biosystems, Foster City - EUA). As reações foram feitas em duplicata para cada
amostra e o gene utilizado como referência foi o GADPH.
A expressão relativa foi calculada por 2-∆∆Ct, onde Ct é o ciclo de início de
quantificação do transcrito, ∆Ct é o Ct do gene de interesse PHLDA1 ou PAWR
menos o Ct do gene referência (GAPDH), ∆∆Ct é o ∆Ct médio da amostra de
interesse menos ∆Ct médio da amostra referência (amostra de célula mantida
em soro normal ou transfectada com siRNA controle).
As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados foram: PHLDA1 forward:
5’-CCA CAT CCA CAT CCA CAC TCT-3’, reverse: 5’-AGG TGC TGC GGA
GAA GCC GGT-3’; PAWR forward: 5’-CCA GAG AAG GGC AAG AGC TCG G3’, reverse: 5’-ATT GCA TCT TCT CGT TTC CGC-3’; IGFR forward: 5’-ACG
TTC TTT CAG CAT CGA ACT-3’, reverse: 5’-TAC TTC CTG ATG GGG ATT
TTG-3’; ITGB1 forward: 5’-TTC TTC CTG GAC TAT TGA AAT C-3’; reverse: 5’AGA AAC TCT CAT CAT GCT CAT T-3’.

3.7 Western blot

Após os tratamentos, as células foram lavadas duas vezes com PBS e
solubilizadas com tampão de lise (contendo 50mM de pirofosfato de sódio,
50mM de fosfato de sódio, 5mM de cloreto de sódio, 5mM de EDTA dissódico,
5mM de EGTA, 10mM de HEPES, 0,5% de Triton X100, 2mM de ortovanadato
de sódio, 1mM de PMSF e 1µg/ml de aprotinina). A mistura foi deixada em gelo

por 15 minutos (com agitação a cada 5 minutos) e centrifugada a 17.000 g e
4°C por 15 minutos. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo (o
precipitado foi descartado) e a concentração protéica foi determinada através
do método de Bradford (Pierce, Rockford – EUA).
20µg ou 50µg de proteína das amostras foi desnaturada com 6 µl de
tampão de Laemmli (contendo 7,5% de Tris 2M – pH 6,8, 50% de SDS 10%, 5g
de azul de bromofenol, 26% de glicerol e 16,5% de β-mercaptoetanol) a 95°C
por 5 minutos. As amostras foram separadas por eletroforese a 100V por 2
horas em gel de SDS-PAGE 7,5% ou 10%. Foi utilizado o tampão de corrida
Tris-Glicina com 10% de SDS. As proteínas foram, então, transferidas para
membranas de nitrocelulose por eletroforese (15 V por 45 minutos) utilizando
tampão Tris-Glicina com 2% de metanol no Trans-Blot Semi-Dry (BioRad,
Hercules – EUA). As membranas foram coradas com Pounceau S (controle da
transferência), lavadas com água destilada e bloqueadas em solução de 5% de
leite desnatado em TBS-t (tampão TBS com 0,1% de tween 20) sob agitação,
por 1 hora a temperatura ambiente. Então, foram lavadas com TBS-t por dez
minutos e incubadas com o anticorpo primário diluído em 3% de albumina
bovina (Sigma Chemical Corporation, Saint Louis – EUA) em TBS-t a 4°C por
16 horas (anti-integrina β1 1:1000, anti-β-actina 1:1000, anti-ERα 1:500 ou antiPHLDA1 1:200). Em seguida, foram lavadas três vezes por dez minutos com
TBS-t e incubadas com o anticorpo secundário apropriado associado a

peroxidase (diluído 1:1000 em 3% de albumina bovina em TBS-t). O anticorpo
anti-β-actina foi utilizado para a normalização dos resultados.
A

detecção

das

proteínas

na

membrana

foi

realizada

por

quimioluminescência com o kit Super Signal West Pico Chemiluminescent
Substrate (Pierce Pierce, Rockford – EUA) por 10 minutos a temperatura
ambiente. E a revelação foi realizada com exposição da membrana a filme de
raio-X (AGFA – Gevaert Argentina SA, Florencio Valera – Argentina) por 15 a
30 minutos a temperatura ambiente.

3.8 Análise Estatística

Os resultados foram analisados por teste t (Student), para amostras não
pareadas, com o programa Microsoft® Office Excel® 2007 (Microsoft
Corporation, Redmond, EUA). Foram considerados valores significativamente
diferentes, aqueles com p≤0,05.
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4.1 Efeito do tratamento com 17β
β -estradiol (E2) e ICI 182.780 (ICI) sobre a
expressão dos transcritos dos genes PHLDA1 e PAWR

Dados do laboratório mostraram que não houve diferença significativa na
expressão dos genes PHLDA1 e PAWR após tratamento das células com E2
nas

concentrações

10-10M

(concentração

fisiológica),

10-9M

ou

10-8M

(concentração farmacológica) de E2. Então, a concentração 10-8M foi a
escolhida para a continuação dos tratamentos por ser a mais utilizada na
literatura.
Para verificar se o pré-tratamento com ICI por 1 hora seria suficiente para
inativar o ER e induzir sua degradação, foi realizado um western blot para ERα
com amostras de MCF-7 tratadas com E2 (10nM) por 1:30h, pré-tratadas com
ICI (1µM) por 1h seguido por E2 (10nM) por 1:30h, ou tratadas com ICI (1µM)
por 1:30h e 24h. Como se pode observar na figura 6A, o tratamento com E2
leva a uma diminuição de cerca de 2 vezes nos níveis de expressão do receptor
ERα em relação ao ST, o pré-tratamento com ICI seguido por E2 leva a uma
inibição de 5 vezes na expressão do receptor em relação ao ST, e o tratamento
com ICI sozinho reduz a expressão do ER cerca de 7 vezes em relação do ST.

Esse resultado indica que o tempo de 1 hora de pré-tratamento com ICI é
suficiente para levar à degradação do ERα.
Em seguida, as células MCF-7 foram tratadas com E2 (10nM), ICI (1µM) e
ICI (1µM) por 1 hora seguido por E2 (10nM) por 2, 6 e 24 horas para determinar
se a expressão dos genes PHLDA1 e PAWR é regulada pelo E2, se essa
regulação é via ER, e em qual tempo os tratamentos apresentam maior efeito
sobre a regulação desses genes.
A expressão do PHLDA1 não sofreu alteração significativa nas células
mantidas em ST em relação às mantidas em SN (Figura 6B). Após tratamento
com E2 foi observada uma indução na expressão desse gene em relação ao
ST. Os tratamentos por 6 e 24h apresentaram aumento significativo do PHLDA1
(2,25±0,912 vs. 0,78±0,189, p≤0,05; 1,67±0,537 vs. 0,78±0,189, p≤0,05,
respectivamente), e o tempo de 6h foi o que resultou em maior indução desse
gene. Os tratamentos com ICI inibiram a expressão do PHLDA1 em relação aos
tratamentos com E2 (ICI-2h vs. E2-2h: 0,36±0,086 vs. 1,61±0,671, p≤0,05; ICI6h vs. E2-6h: 0,35±0,074 vs. 2,25±0,912, p≤0,05), e em relação ao ST (p≤0,05).
O pré-tratamento por 1h com ICI, seguido pelo tratamento com E2 por 2h e 6h
resultou em inibição da resposta ao hormônio, com redução significativa na
expressão do PHLDA1 em relação ao tratamento com E2 (ICI+E2-2h vs. E2-2h:
0,50±0,162 vs. 1,61±0,671, p≤0,05; ICI+E2-6h vs. E2-6h: 0,58±0,260 vs.
2,25±0,912, p≤0,05). Já o pré-tratamento por 1h com ICI, seguido pelo
tratamento com E2 por 24h resultou numa tendência de diminuição, não

significativa, na expressão do RNAm do PHLDA1 em relação ao tratamento
apenas com E2 por 24h.
A expressão do PAWR sofreu uma indução significativa (p≤0,05) de
aproximadamente 2 vezes nas células mantidas em ST em relação às mantidas
em SN (Figura 6C). Os tratamentos com E2 inibiram a expressão do PAWR em
relação ao ST, e o tempo de maior inibição foi o de 24 horas (1,15±0,126 vs.
2,12±0,165, p≤0,05). A expressão do PAWR após 2h e 6h de tratamento com
ICI e após pré-tratamento com ICI por 1h seguido de E2 por 2h e 6h não
apresentou diferença em relação aos tratamentos com E2. Porém, após
tratamento com ICI por 24h e pré-tratamento por 1h com ICI seguido por E2 por
24 horas, a expressão deste gene sofreu uma indução significativa em relação
ao tratamento com E2 (5,46±0,201 vs. 1,15±0,126, p≤0,05; 4,09±0,128 vs.
1,15±0,126, p≤0,05, respectivamente) e em relação ao ST (5,46±0,201 vs.
2,12±0,165, p≤0,05; 4,09±0,128 vs. 2,12±0,165, p≤0,05, respectivamente).
Portanto, os melhores tempos de tratamento com E2, ICI e ICI mais E2
para avaliar o efeito do E2 sobre a expressão dos transcritos dos genes
PHLDA1 e PAWR são de 6h e 24h, respectivamente.

4.2 Efeito do tratamento com IGF-I sobre a expressão dos transcritos dos
genes PHLDA1 e PAWR

Com o objetivo de avaliar o efeito do IGF-I na expressão relativa dos
genes PHLDA1 e PAWR, as células MCF-7 foram tratadas com 50nM de IGF-I
por 0,5, 1,5, 3, 6, 12 e 24 horas.
As células mantidas em ST não apresentaram alteração significativa na
expressão do PHLDA1 em relação às mantidas em SN (Figura 7A). O
tratamento com IGF-I resultou em indução tempo dependente na expressão dos
transcritos de PHLDA1 nas células MCF-7. Após 1,5h (5,94±0,786), 3h
(6,75±2,970) e 6h (3,60±0,202) de tratamento com IGF-I houve aumento
significativo na expressão do PHLDA1 em relação às células mantidas em ST
(1,62±0,464) (p≤0,05). Após 12h e 24h de tratamento, a expressão foi
semelhante à observada no ST e no SN.
A expressão do gene PAWR (Figura 7B) aumentou aproximadamente 3,5
vezes nas células mantidas em ST, em relação às mantidas em SN (p≤0,05). O
tratamento com IGF-I também resultou em resposta tempo dependente para a
expressão do PAWR. Após 30 minutos e 1,5h de tratamento com IGF-I, o
PAWR apresentou uma tendência de aumento de expressão em relação ao ST.
Com 3h de tratamento, a expressão do PAWR foi semelhante à do ST. A partir
de 6h a expressão foi significativamente menor que a do ST e diminuiu até
chegar ao nível de expressão observado no SN (IGF-6h vs. ST: 1,50±0,593 vs.
3,76±0,766, p≤0,05; IGF-12h vs. ST: 1,17±0,433 vs. 3,76±0,766, p≤0,05; IGF-

24h vs. ST: 1,11±0,328 vs. 3,76±0,766, p≤0,05). Portanto, com esse
experimento, foi possível determinar que o IGF-I regula a expressão dos genes
PHLDA1 e PAWR, e que os tempos de tratamento com IGF-I que mais afetam a
expressão dos transcritos do PHLDA1 e do PAWR são 1:30h e 24h,
respectivamente.
O próximo experimento realizado teve como objetivo determinar qual
concentração de IGF-I deveria ser usada para se obter o melhor efeito sobre a
expressão dos genes PHLDA1 e PAWR. As células MCF-7 foram tratadas com
IGF-I nas concentrações 6,25nM, 12,5nM e 50nM por 1:30h.
Os resultados obtidos, representados na figura 8, mostram que a
expressão do gene PHLDA1 sofreu uma indução significativa, em relação ao
ST, após tratamento das células com 6,25nM (1,78±0,453 vs. 0,78±0,131,
p≤0,05), 12,5nM (2,72±0,578 vs. 0,78±0,131, p≤0,05) e 50nM de IGF-I
(3,23±0,892 vs. 0,78±0,131, p≤0,05) (Figura 8A). A expressão do gene PAWR
não sofreu alteração após os tratamento com 6,25nM, 12,5nM e 50nM de IGF-I,
em relação ao ST (figura 8B).
Como a diferença na expressão do PHLDA1 após tratamento com 12,5nM
e com 50nM de IGF-I é muito pequena, foi determinado que nos próximos
experimentos as células seriam tratadas com 12,5nM de IGF-I.

4.3 Interação entre IGF-I e ER sobre a expressão dos transcritos dos
genes PHLDA1 e PAWR

Para avaliar a possível interação entre o IGF-I e o ER na regulação dos
genes PHLDA1 e PAWR, as células MCF-7 foram tratadas com IGF-I (12,5nM),
E2 (10nM), IGF-I (12,5nM) mais E2 (10nM), ou por 1h com ICI (1µM) seguido
por IGF-I (12,5nM) por 1:30h, 6h e 24h,
Os tratamentos com E2, IGF-I e IGF-I mais E2 por 1:30h e 6h resultaram
em aumento significativo na expressão de PHLDA1 em relação ao ST (p≤0,05)
(Figura 9A). Porém, não foi observado sinergismo entre IGF-I e E2 após 1:30h e
6h de tratamento. Os tratamentos concomitantes de E2 e IGF-I por 1:30h e 6h
resultaram em expressão de PHLDA1 semelhante à observada após tratamento
com IGF-I sozinho pelos mesmos tempos (IGF+E2-1:30h vs. IGF-1:30h:
4,36±1,032 vs. 4,81±1,334; IGF+E2-6h vs. IGF-6h: 4,00±0,333 vs. 3,60±0,202).
O pré-tratamento por 1h com ICI seguido por IGF-I por 1:30h resultou em
expressão gênica de PHLDA1 significativamente maior do que a observada no
ST (p≤0.05), e semelhante à observada nas amostras tratadas com IGF-I
sozinho, ou com E2 mais IGF-I. E o tratamento com ICI sozinho por 1:30h
resultou em expressão de PHLDA1 semelhante à do ST e significativa menor
que a do IGF-I, IGF mais E2 e ICI mais IGF (p≤0,05).
Para verificar se o efeito dos tratamentos com E2 e IGF-I observado na
expressão dos transcritos do PHLDA1 se reflete na expressão da proteína
PHLDA1, foi realizado um western blot com amostras de MCF-7 mantidas em

ST e tratadas com E2 (10nM) ou IGF-I (12,5nM) por 1:30h. O tratamento das
células MCF-7 com E2 por 1:30h apresentou um aumento de 3 vezes na
expressão de PHLDA1 em relação ao ST (Figura 9B). A expressão de PHLDA1
observada após tratamento com IGF-I por 1:30h foi 6,5 vezes maior que a
observada no ST e 5 vezes maior que a observada após tratamento com E2.
Porém, assim como observado com a expressão gênica, não ocorreu
sinergismo entre E2 e IGF-I para a expressão protéica do PHLDA1. O
tratamento concomitante de E2 e IGF-I por 1:30h resultou em expressão
protéica de PHLDA1 igual à observada após tratamento com IGF-I sozinho por
1:30h, e menor que a observada após tratamento com E2 sozinho por 1:30h.
Os tratamentos com E2, IGF-I e IGF-I mais E2 por 24h resultaram em
diminuição significativa na expressão de PAWR em relação ao ST (p≤0,05)
(Figura 9C). Mas diferentemente do que ocorreu com a expressão do PHLDA1,
o tratamento por 24h com IGF-I apresentou sinergismo com o E2 resultando em
diminuição significativa na expressão do gene PAWR em relação aos
tratamentos com IGF-I e E2 sozinhos (0,61±0,128 vs. 1,09±0,166, p≤0,05;
0,61±0,128 vs. 1,50±0,345, p≤0,05, respectivamente). O pré-tratamento por 1h
com ICI seguido por IGF-I por 24h não alterou a expressão do PAWR em
relação ao IGF-I sozinho, mas foi significativamente maior que a observada
após tratamento concomitante de E2 e IGF (1,08±0,222 vs. 0,61±0,128,
p≤0,05). O tratamento com ICI sozinho por 24h resultou em expressão de
PAWR semelhante à observada no ST, e maior do que a observada após
tratamento com E2 (2,70±0,289 vs. 1,50±0,345, p≤0,05), IGF-I (2,70±0,289 vs.

1,13±0,148, p≤0,05), IGF mais E2 (2,70±0,289 vs. 0,61±0,128, p≤0,05) e ICI
mais IGF-I (2,70±0,289 vs. 1,08±0,222, p≤0,05).
Como o tratamento com IGF-I mais E2 apresentou efeito sinérgico sobre o
controle da expressão do PAWR, e como o pré-tratamento com ICI não
interferiu no efeito do IGF-I, foi analisado o efeito do E2 sobre a expressão do
gene IGFR (gene que codifica para o receptor IGF-IR). O nível de expressão do
IGF-IR (receptor de IGF-I) nas células tratadas com E2 por 1:30h apresenta
uma leve tendência de aumento em relação ao ST, porém não significativa
(Figura 10). Após 24h de tratamento com E2, a expressão do IGFR é igual à
observada no ST.

4.4 Determinação das vias de sinalização através das quais o IGF-I regula
a expressão dos transcritos dos genes PHLDA1 e PAWR

Para determinar por qual via o IGF-I altera a expressão dos genes
PHLDA1 e PAWR, as células MCF-7 foram tratadas por 1:30h e 24h com IGF-I
(12,5nM) e com o inibidor da PI-3K, LY294002 (LY, 30µM), ou com o inibidor da
p38MAPK, SB202190 (SB, 30µM).
A expressão do gene PHLDA1 sofreu um aumento significativo após
tratamento por 1:30h com IGF-I em relação ao ST (4,09±0,711 vs. 1,18±0,369,
p≤0,05) (Figura 11A). Os pré-tratamentos por 1h com os inibidores (LY ou SB) e
então com IGF-I por 1:30h não afetaram o estímulo do IGF-I sobre a expressão

do PHLDA1 em relação ao tratamento com IGF-I sozinho (3,33±0,117 vs.
4,09±0,711; 3,62±0,461 vs. 4,09±0,711). E os tratamentos com os inibidores
sozinhos por 1:30h resultaram em expressão do PHLDA1 semelhante à do ST.
O gene PAWR sofreu uma diminuição significativa na sua expressão, após
tratamento com IGF-I por 24h em relação ao ST (1,13±0,148 vs. 3,70±1,255,
p≤0,05) (Figura 11B). O pré-tratamento por 1h com LY seguido por tratamento
com IGF-I por 24h inibiu o efeito do IGF-I sobre a expressão do PAWR,
resultando em aumento significativo na expressão deste gene em relação ao
tratamento com IGF-I (5,86±0,480 vs. 1,13±0,148, p≤0,05), assim como em
relação ao ST (5,86±0,480 vs. 3,70±1,255, p≤0,05). Efeito semelhante foi
observado após o tratamento com LY sozinho, aumento significativo na
expressão do PAWR em relação ao tratamento com IGF-I por 24h (8,59±0,987
vs. 1,13±0,148, p≤0,05) e ao ST (8,59±0,987 vs. 3,70±1,255, p≤0,05). O prétratamento por 1h com SB seguido por IGF-I por 24h e o tratamento com SB
sozinho por 24h resultaram em aumento significativo na expressão do PAWR
em relação ao tratamento com IGF por 24h (1,77±0,328 vs. 1,13±0,148, p≤0,05;
2,54±0,479 vs. 1,13±0,148, p≤0,05, respectivamente). Porém, o pré-tratamento
com SB não inibiu completamente o efeito do IGF-I, pois a expressão do PAWR
foi significativamente menor que a observada no ST (1,77±0,328 vs.
3,70±1,255, p≤0,05)

4.5 Efeito da integrina β1 sobre a expressão dos transcritos dos genes
PHLDA1 e PAWR

Para avaliar o efeito da integrina β1 na expressão dos genes PHLDA1 e
PAWR pelas células MCF-7, foi utilizada a técnica de siRNA para inibir a
expressão da integrina β1.
Para a padronização da técnica de siRNA para integrina β1, células MCF-7
foram transfectadas com 40nM de siRNA para integrina β1 (siβ1) ou 40nM de
siRNA controle negativo (siC) e mantidas em cultura por 48 horas após a
transfecção. Então, foi verificado o nível de inibição da expressão dos
transcritos do gene ITGB1 (gene que codifica para a proteína integrina β1) e da
proteína integrina β1.
A transfecção com siC não alterou a expressão do RNAm do gene ITGB1
e da proteína integrina β1 (Figura 12A e B). Após transfecção com siβ1, a
expressão de ITGB1 sofreu inibição de aproximadamente 80% em relação ao
siC (Figura 12A), e a expressão da integrina β1 foi indetectável (Figura 12B).
Para determinar quanto tempo dura a inibição gênica e protéica da
integrina β1 após transfecção com o siRNA, as células foram transfectadas com
siC e siβ1 e mantidas em cultura por 24h, 48h, 72h e 96h.
As células expressaram 65% menos RNAm de ITGB1 após 24h da

transfecção com siβ1, em relação ao siC. A maior inibição na expressão deste
gene se deu após 48h de transfecção com o siβ1 (90% de inibição). Depois de
72h, a expressão do ITGB1 foi 80% menor que a do siC, e com 96h de
exposição a inibição foi de 65% (Figura 13A).
Após 24h de transfecção com siβ1 não houve redução na expressão da
proteína integrina β1 (Figura 13B). Mas após 48h, 72h e 96h de transfecção
com siβ1 a expressão protéica da integrina β1 foi indetectável.
Esse experimento também foi utilizado para determinar o efeito da
integrina β1 sobre a expressão dos transcritos dos genes PHLDA1 e PAWR.
Como se pode observar na figura 14A, a expressão dos transcritos do PHLDA1
diminui de forma tempo dependente nas células transfectadas com siβ1, a partir
de 24h de transfecção, até voltar ao mesmo nível observado nas células
transfectadas com siC após 96h de transfecção. A maior inibição na expressão
do PHLDA1, de aproximadamente 65%, foi obtida após 48h de transfecção com
siβ1.
A expressão dos transcritos do PAWR sofreu inibição de 50% após 24h de
transfecção com siβ1, em relação à transfecção com siC (Figura 14B). Essa
inibição foi mantida até 72h depois da transfecção com siβ1, em relação ao siC.
E após 96h de transfecção com siβ1, a expressão do PAWR voltou ao mesmo
nível observado nas células transfectadas com siC.

4.6 Interação entre o IGF-I e a integrina β1 sobre a expressão dos
transcritos dos genes PHLDA1 e PAWR

Para determinar a ocorrência de interação entre o IGF-I e a integrina β1 na
regulação dos genes PHLDA1 e PAWR, as células MCF-7 foram transfectadas
com siC ou com siβ1 e 24h após a transfecção, o meio de cultura foi trocado
por meio RPMI sem vermelho de fenol suplementado com 5% de FBS tratado.
As células foram mantidas nessa condição por 48h, e então tratadas com IGF-I
12,5nM por 1:30h e 24h.
A expressão do ITGB1 apresentou tendência de aumento, em relação ao
ST, nas células não transfectadas com siRNA tratadas com IGF-I por 1:30h e
retornou ao nível do ST após 24h de tratamento com IGF-I (Figura 15A). O
mesmo não foi observado com os níveis de expressão da proteína. Não foi
observada alteração na expressão protéica da integrina β1 na células não
transfectadas mantidas em SN, ST, ou tratadas com IGF-I por 1:30h e 24h
(Figura 15C).
A transfecção com siβ1 resultou em 80% de inibição da expressão do
ITGB1 em relação às transfecção com siC (Figura 15B). O tratamento com IGFI por 1:30h ou 24h não interferiu na inibição da expressão da integrina β1 nas
células transfectadas com siβ1 em relação às transfectadas com siC. A inibição
do ITGB1 nas células transfectadas com siβ1 e tratadas com IGF-I por 1:30h foi
de 65%, em relação às transfectadas com siC e tratadas com IGF-I por 1:30h.

Nas células transfectadas com siβ1 e tratadas com IGF-I por 24h, a inibição do
ITGB1 foi de 80%, em relação às transfectadas com siC e tratadas com IGF-I
por 24h.
Já a expressão protéica da integrina β1 foi inibida completamente após a
transfecção com siβ1 em relação à transfecção com siC (Figura 15C). Os
tratamentos com IGF-I por 1:30h e 24h nas células transfectadas com siβ1 não
interferiram na inibição protéica da integrina β1 pelo siRNA, em relação às
células transfectadas com siC e tratadas com IGF-I pelos mesmos tempos.
O tratamento com IGF-I por 1:30h e 24h não alterou a expressão do gene
IGFR (Figura 16A). Da mesma forma, a inibição da integrina β1 não influencia
na expressão do IGFR (Figura 16B). O tratamento com IGF-I por 1:30h nas
células transfectadas com siC ou siβ1 resultou em inibição significativa (cerca
de 1,3 vez, p≤0,05) na expressão do IGFR, em relação às células transfectadas
com siC e não tratadas com IGF-I. O tratamento com IGF-I por 24h nas células
transfectadas com siC ou siβ1 também resultou em inibição significativa na
expressão do IGFR, em relação às células transfectadas com siC (cerca de 2
vezes, p≤0,05) ou siβ1 (cerca de 2,5 vezes, p≤0,05) e não tratadas com IGF-I.
Houve diminuição significativa (p≤0,05) de cerca de 1,5 vez na expressão
do PHLDA1 após a transfecção com siβ1, em relação ao siC (Figura 17A). A
expressão dos transcritos do PHLDA1 foi semelhante entre as células
transfectadas com siC e siβ1 e tratadas com IGF-I por 1:30h, e foi
significativamente maior nessas células quando comparadas às células apenas
transfectadas com siC (cerca de 1,8 e 1,6 vez, respectivamente, p≤0,05,) ou

siβ1 (1,83±0,331 vs. 0,64±0,162, p≤0,05; 1,64±0,346 vs. 0,64±0,162, p≤0,05,
respectivamente), sem tratamento.
A expressão do gene PAWR diminuiu significativamente nas células
transfectadas

com

siβ1

em

relação

às

transfectadas

com

siC

(aproximadamente 1,8 vez, p≤0,05) (Figura 17B). O tratamento com IGF-I por
24h nas células transfectadas com siC e siβ1 resultou em diminuição
significativa na expressão do PAWR comparada à expressão nas células
transfectadas com siC apenas (respectivamente 2,3 vezes, p≤0,05, e 4,2 vezes,
p≤0,05). O tratamento com IGF-I por 24h, nas células transfectadas com siβ1,
resultou em uma tendência de diminuição da expressão de PAWR, quando
comparada à expressão nas células transfectadas com siβ1 apenas ou
transfectadas com siC e em seguida tratadas com IGF-I por 24h, porém essa
diferença não foi significativa.

DISCUSSÃO

5 DISCUSSÃO

As vias de sinalização ativadas pelas integrinas, fatores de crescimento e
estrógenos são essenciais para a manutenção da homeostase de crescimento
e diferenciação da glândula mamária, por controlar proliferação e sobrevivência
celular. Mais especificamente, as vias de sinalização do ER, do IGF-I e da
integrina β1 são importantes no desenvolvimento do câncer de mama. Além
disso, interações entre essas vias já foram descritas em células de câncer de
mama e em outros sistemas celulares. Em tumores de mama e em linhagens
de células tumorais de mama ER-positivas, a co-expressão de ERα e IGF-IR
resulta em sinergismo entre E2 e IGF-I na estimulação da proliferação celular
(Mawson et al., 2005; Sisci, Surmacz, 2007). Já interações entre IGF-IR e
integrina β1 controlam adesão, migração e proliferação em diferentes linhagens
celulares (Tai et al., 2003; Goel et al., 2004; Goel et al., 2005).
A homeostase tecidual é adquirida e mantida pelo balanço entre sinais de
proliferação e morte celular, os quais se encontram freqüentemente alterados
em diversas patologias, como no câncer. A apoptose é fundamental na
manutenção da quantidade adequada de células em um organismo, e de
acordo com Hanahan e Weinberg (2000) a resistência à apoptose é uma das 6
características adquiridas pela célula durante a transformação maligna.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a possível interação entre o ER, o
IGF-I e a integrina β1 na regulação da expressão dos transcritos de dois genes

relacionados com apoptose, o PHLDA1 e o PAWR, nas células de câncer de
mama MCF-7.
O tratamento das células MCF-7 com E2, IGF-I ou siRNA para integrina β1
mostrou que o PHLDA1 é regulado pelos três fatores, porém não foi observada
interação entre as três vias na regulação deste gene. Foi verificado que o
aumento da expressão dos transcritos de PHLDA1 causado pelo E2 depende
da ativação do ER, mas não foi possível determinar a via responsável pelo
mesmo efeito causado pelo IGF-I.
A expressão dos transcritos de PAWR foi inibida pelos tratamentos com
E2 e com IGF-I em MCF-7. O efeito do tratamento com E2 sobre a expressão
do PAWR depende da ativação do ER pelo E2, e o efeito do tratamento com
IGF-I ocorre através da ativação da via da PI3-K e em parte através da ativação
da via da p38MAPK. Assim como observado para a expressão do PHLDA1, a
repressão da expressão da integrina β1 causa uma diminuição na expressão do
RNAm do PAWR, portanto a integrina β1 possui um papel na regulação da
expressão desses genes. Por fim, o efeito do tratamento com IGF-I sobre a
expressão do PAWR não foi dependente da ativação do ER pelo IGF-I, mas foi
observado sinergismo no tratamento simultâneo com E2 e IGF-I por 24h na
regulação da expressão desse gene. O tratamento conjunto com E2 e IGF-I
resultou em diminuição maior na expressão do PAWR quando comparada à
observada após os tratamentos com E2 e IGF-I sozinhos. Esse sinergismo
pode ser resultado de um aumento na expressão protéica de IGFR, pois foi
observada uma tendência ao aumento na expressão gênica de IGFR nas

células tratadas com E2 por 1:30h. É possível que esse pequeno aumento
observado tenha sido suficiente para aumentar o nível de proteína expressa
resultando em uma resposta mais intensa ao tratamento com IGF-I
A regulação do PHLDA1 pelo E2 através da ativação do ER era um
resultado esperado devido à presença de uma palíndrome imperfeita de ERE,
diversas meias palíndromes de ERE e um sítio AP-1 e três SP-1 na região
promotora desse gene (Marchiori et al., in press). No entanto, a regulação
positiva pelo E2 parece ser contraditória com a função pró-apoptótica descrita
para o PHLDA1 na literatura e com e efeito de proliferação induzido pelo ER.
Ainda não existem trabalhos na literatura descrevendo a função do PHLDA1 no
câncer de mama, no entanto, Nagai et al. (2007) relataram que pacientes com
tumor de mama positivo para PHLDA1 tem melhor prognóstico do que
pacientes com tumor PHLDA1 negativo, resultado que sugere efeito próapoptótico de PHLDA1 em tumor de mama. Portanto, é possível que o aumento
da expressão do PHLDA1 pela ativação do ER seja um efeito protetor contra
um estímulo proliferativo exacerbado iniciado pelo próprio ER.
A regulação positiva pelo IGF-I sobre a expressão dos transcritos de
PHLDA1 também é aparentemente contraditória, já que um dos efeitos da
ativação do IGF-IR pelo IGF-I é a inibição da apoptose, principalmente através
da via PI3-K/Akt (Ryan, Goss, 2008).
O efeito de inibição do PHLDA1 e do PAWR pela supressão da integrina
β1 é tempo dependente e foi rapidamente revertido por fatores presentes no

FBS. Após 96h de transfecção, a expressão dos dois genes nas células
mantidas em SN e transfectadas com siβ1 foi igual à expressão nas
transfectadas com siC; porém, nas células mantidas em ST, a expressão do
PHLDA1 e do PAWR após 96h de transfecção com siβ1 foi menor do que após
96h de transfecção com siC.
O efeito da integrina β1 sobre a expressão dos transcritos do PHLDA1 e
do PAWR parece ser contraditório devido à função pró-apoptótica desses
genes. Como uma das principais funções da integrina β1 na mama é a indução
de proliferação (White et al., 2004; Li et al., 2005), não é esperado que ela
induza a expressão de genes pró-apoptóticos, como descrito aqui. Porém, já foi
visto que a inibição da expressão ou da função da integrina β1 em glândula
mamária normal e em tumor de mama causa bloqueio na proliferação sem
indução de apoptose (White et al., 2004; Li et al., 2005), dados que corroboram
o resultado descrito de inibição da expressão de PHLDA1 e PAWR após
inibição da expressão da integrina β1.
A diminuição da concentração de fatores tróficos do soro nas células MCF7 (mantidas em ST) causou um aumento de até 4 vezes na expressão dos
transcritos de PAWR, e o tratamento com E2 inibiu o nível dessa expressão
para o mesmo observado nas células mantidas em SN, assim como observado
por Chan et al. (1999) em neurônios do hipocampo em cultura. A inibição da
expressão do gene PAWR pela ativação do ER condiz com o efeito proliferativo
de ER e a função pró-apoptótica de PAWR, apesar de já ter sido mostrado que

as células MCF-7 são resistentes à apoptose causada por PAWR (El-Guendy et
al., 2003).
A inibição da expressão do PAWR pelo tratamento com IGF-I é condizente
com a função pró-apoptótica de PAWR e com a função proliferativa e antiapoptótica de IGF-I. Ainda, a regulação da expressão do PAWR pelo IGF-I via
PI3-K/Akt complementa os dados da literatura que descrevem a inativação de
PAWR por ligação à proteína 14-3-3 após fosforilação de PAWR por Akt
(Goswami et al., 2005). Por outro lado, a inibição do PAWR por IGF-I através da
ativação da via da p38MAPK pode parecer inesperado a princípio, pois esta via
é frequentemente implicada na indução de apoptose como resposta a diversos
agentes em vários sistemas, inclusive nas células MCF-7 (Xia et al., 1995; Lei
et al., 2007). Porém, já foi mostrado que a via da p38MAPK também medeia os
efeitos anti-apoptóticos do IGF-I em células PC-12 e NIH3T3 (Wu et al., 2004;
Toyoshima et al., 2004).
Diversos trabalhos já descreveram interação entre as vias de integrinas e
fatores de crescimento (Miyamoto et al., 1996; Schneller et al., 1997; Wang et
al., 1998; Tai et al., 2003; Goel et al., 2004; Goel et al., 2005). Foi descrito que
as interações entre integrina β1 e IGF-I, em células de linhagem tumoral de
próstata e de mieloma múltiplo, regulam adesão e proliferação celular (Tai et al.,
2003; Goel et al., 2004; Goel et al., 2005). Além disso, Wang et al. (1998)
relataram diferença na interação entre as vias da integrina β1 e do EGFR em
linhagens de células tumorais de mama quando cultivadas em monocamada
(2D) e em Matrigel (3D). A inibição específica da atividade de um ou de outro

receptor resultou em inibição concomitante na expressão dos dois receptores
quando as células eram cultivadas em 3D, efeito esse não observado quando a
cultura foi feita em 2D. Portanto, é possível que exista interação entre IGF-I e
integrina β1 em MCF-7, mas que essa interação regule outra função que não
apoptose, já que a expressão do PHLDA1 não sofreu alteração nas células
transfectadas com siRNA para integrina β1 e tratadas com IGF-I, quando
comparadas às transfectadas com siRNA controle e tratadas com IGF-I, e a
expressão do PAWR sofreu uma leve inibição (não significativa) nas células
transfectadas com siβ1 e tratadas com IGF-I em relação às transfectadas com
siC e tratadas com IGF-I. Além disso, também é possível que a interação ocorra
apenas quando as células MCF-7 se encontrarem organizadas espacialmente
em uma matriz de membrana basal (cultura 3D), assim como visto por Wang et
al. (1998).
A interação entre fatores de crescimento e ER resulta em sinergismo entre
as vias de sinalização com promoção da progressão do ciclo celular. Em células
MCF-7, foi descrito que a interação entre E2 e IGF-I estimula a progressão do
ciclo celular em parte pelo efeito cumulativo sobre o aumento da expressão de
c-Myc e ciclina D1 (Mawson et al., 2005). Portanto, o efeito sinérgico entre E2 e
IGF-I inibindo a expressão de PAWR pode ser uma resposta que garante a
prevalência do efeito proliferativo dessas vias.
Os resultados obtidos para a regulação do PHLDA1 após os tratamentos
das células MCF-7 são aparentemente contraditórios com relação à função do
PHLDA1 descrita na literatura.

O PHLDA1 foi primeiramente descrito como essencial para a expressão de
Fas e apoptose induzida por ativação de células T murinas in vitro (Park et al.,
1996). Foi visto que o gene homólogo de rato tem sua expressão induzida por
fator de crescimento de fibroblasto e causa apoptose em células neuronais do
hipocampo (Gomes et al., 1999). Neef et al. (2002) verificaram a presença de
PHLDA1 em nevi benignos e down-regulação progressiva da proteína em
lesões melanocíticas primárias e metastáticas. Além disso, eles observaram
que a transfecção de PHLDA1 em linhagens de melanoma e células epiteliais
de rim causou aumento no nível de apoptose basal dessas células. Assim,
sugeriram que a expressão de PHLDA1 em nevi in vivo contribuiria para a
natureza benigna desses tumores com controle de proliferação e sensibilidade
a apoptose, e que a progressiva perda de expressão dessa proteína durante a
transformação maligna contribuiria para a perda dessas características no
melanoma.
Diferentemente desses estudos, Toyoshima et al. (2004) relataram que o
PHLDA1 medeia os efeitos anti-apoptóticos do IGF-I. Eles observaram que em
células NWTb3 (células NIH-3T3 que superexpressam IGF-IR) o tratamento
com IGF-I causa aumento de expressão gênica e protéica do PHLDA1 e que
esse aumento ocorre através da ativação da via p38MAPK. Eles também
observaram que a supressão da expressão de PHLDA1 por siRNA anula o
efeito protetor do IGF-I contra apoptose e resulta em aumento na taxa de
apoptose basal nas células, independente da presença de IGF-I no soro.
Devido à regulação semelhante do IGF-I sobre a expressão do PHLDA1 nas

células NWTb3 e nas MCF-7, é possível que o PHLDA1 também apresente
efeito de proteção contra apoptose em MCF-7. Mas também é possível que o
estímulo da expressão do PHLDA1 pelo IGF-I seja um efeito protetor contra um
aumento exagerado na proliferação causado pelo IGF-I.
Em células endoteliais vasculares, o aumento da expressão de PHLDA1
causa mudanças na conformação celular, diminuição na adesão e morte celular
por perda de adesão (anoikis) (Hossain et a., 2003). Foi visto ainda, que a
inibição do integrina β1 em diversas linhagens celulares de câncer de mama e
em tumores de mama in vivo resultou em diminuição de proliferação (Weaver et
al., 1997; Park et al., 2006) e aumento de apoptose (Park et al., 2006). Porém,
outros trabalhos mostraram que a inibição da expressão ou da função da
integrina β1 em glândula mamária normal e em tumor de mama causa bloqueio
na proliferação sem indução de apoptose (White et al., 2004; Li et al., 2005).
Conseqüentemente, a inibição da expressão da integrina β1 nas células MCF-7
deveria, de acordo com os resultados descritos anteriormente, causar um
aumento na expressão dos transcritos de PHLDA1, se a função do PHLDA1
fosse realmente causar apoptose ou anoikis em célula MCF-7. Porém, não foi
realizado nenhum experimento neste trabalho mostrando se a supressão da
expressão da integrina β1 interferiu na adesão ou na taxa de apoptose dessas
células. Portanto, não é possível afirmar se a diminuição observada na
expressão gênica de PHLDA1 após a inibição da expressão da integrina β1 é
devida a função anti-apoptótica nas células MCF-7 em cultura, ou pró-

apoptótica. Nesse caso, a expressão aumentada de PHLDA1 serviria como
proteção contra estímulo proliferativo da integrina β1 nas células MCF-7.
Como ainda não foi descrita a função do gene PHLDA1 nas células de
mama normais ou tumorais, só é possível especular quanto à coerência dos
resultados obtidos neste trabalho e a possível função do PHLDA1 no sistema
estudado. Portanto, pode-se concluir que, nas células MCF-7 cultivadas em
monocamada, ER e IGF-I regulam positivamente a expressão dos transcritos de
PHLDA1, a integrina β1 participa da regulação da expressão do PHLDA1 e não
existe interação entre ER e IGF-I, ou entre IGF-I e integrina β1.
Os resultados obtidos para a regulação do PAWR após os tratamentos das
células MCF-7 são compatíveis com a função do PAWR descrita na literatura e
corroboram o modelo proposto de sinalização por PAWR.
O gene PAWR foi primeiramente descrito como um gene induzido por
apoptose em células de próstata dependentes ou não de andrógeno (Sells et
al., 1994). Sua expressão já foi relatada em diversos tecidos e linhagens
celulares normais, com localização principalmente citoplasmática (Sells et al.,
1997; Boghaert et al., 1997; El-Guendy et al., 2003; Gurumurthy et al., 2005), e
em muitas amostras de tecidos e linhagens de células tumorais, com
localização citoplasmática e nuclear (Boghaert et al., 1997; Cook et al., 1999;
El-Guendy et al., 2003; Gurumurthy et al., 2005).
A indução do PAWR é um sinal inicial do processo de apoptose. A
proteína PAWR sensibiliza as células a diversos estímulos apoptóticos (como

elevação de cálcio intracelular, TNFα, doxorrubicina, retirada de fatores de
crescimento do soro), mas a indução de sua expressão apenas não é suficiente
para a indução da apoptose (Sells et al., 1997). O mecanismo de ação próapoptótico da PAWR é complexo e envolve interação de PAWR com diversas
proteínas relacionadas com sobrevivência celular.
A indução direta de apoptose por PAWR depende da translocação de
Fas/FasL para a membrana plasmática e concomitante inibição de NF-κB. Parte
do mecanismo de indução de apoptose por PAWR em células de câncer de
próstata andrógeno-independentes é a translocação, induzida por PAWR, de
Fas/FasL para a membrana, por um mecanismo ainda não esclarecido
(Chakraborty et al., 2001). Além disso, resultados de diversos estudos sugerem
que PAWR inibe as duas vias de ativação de NF-κB (induzidas por TNFα e
Ras), resultando assim na inibição da sua atividade e conseqüente indução de
apoptose. A interação do domínio zíper de leucina de PAWR com o domínio de
dedos de zinco das aPKCs (λ/ιPKC e ζPKC) causa inibição na atividade dessas
quinases (Diaz-Meco et al., 1996), que participam da sinalização da PI3-K
(Akimoto et al., 1996), e indução de apoptose (Diaz-Meco et al., 1996). DiazMeco et al. (1999) reportaram, então, que a expressão de PAWR bloqueia a
ativação de IKK e NF-κB mediada por TNFα e que a inibição das aPKCs é
essencial para esse bloqueio. Também foi observado que a expressão de
PAWR em células NIH3T3 transfectadas com o oncogene Ras inibiu a atividade

transcricional de NF-κB ativada por Ras e foi suficiente para indução de
apoptose (Nalca et al., 1999).
A translocação de PAWR para o núcleo é essencial para a indução de
apoptose e inibição da atividade transcricional de NF-κB (El-Guendy et al.,
2003). Nesse trabalho, El-Guendy et al. relataram a descoberta de um domínio
em PAWR que causa apoptose especificamente em células tumorais. Esse
domínio, denominado SAC (“Selective for Apoptosis induction in Cancer cells”),
é essencial e suficiente para migrar para o núcleo, translocar Fas/FasL para a
membrana plasmática, ativar a via de morte da Fas, inibir a atividade de NF-κB,
e induzir apoptose em diversos tipos de células tumorais sensíveis ou
resistentes à PAWR selvagem.
Em seguida, Gurumurthy et al. (2005) relataram que tanto a translocação
de Fas/FasL para a membrana, quanto a inibição de NF-κB por PAWR
dependem da fosforilação do resíduo T155 da PAWR, localizado no domínio
SAC. Esse resíduo é fosforilado pela enzima PKA, cuja atividade se encontra
aumentada em diversas linhagens de células tumorais comparada com seus
“pares” normais, daí a indução de apoptose por SAC apenas nas células
tumorais. Porém, apenas a fosforilação desse resíduo na PAWR selvagem não
é capaz de induzir apoptose em algumas linhagens tumorais, mais
especificamente, naquelas incapazes de translocar PAWR para o núcleo. Isso
porque PAWR é fosforilada por Akt no resíduo S249, localizado fora do domínio
SAC, e uma vez fosforilada nesse domínio ela é seqüestrada pela proteína 143-3 no citoplasma (Goswami et al., 2005). A inibição de Akt por PTEN resultou

em indução de apoptose dependente da expressão de PAWR em células
tumorais de próstata. Como células tumorais geralmente apresentam atividade
elevada de Akt devido a perda de PTEN, expressão de oncogenes, ou
sinalização de fatores de crescimento exacerbada, a inibição de PAWR por Akt
promove a sobrevivência dessas células (Goswami et al., 2005). É provável que
seja esse o mecanismo de resistência à apoptose induzida por PAWR em
algumas linhagens celulares, como na MCF-7. De fato foi relatado que células
tumorais hormônio dependentes, entre elas a MCF-7, são incapazes de
translocar PAWR selvagem para o núcleo, independente da atividade elevada
de PKA (e conseqüente nível de fosforilação de T155 em PAWR) (El-Guendi et
al., 2003).
Portanto, os resultados obtidos neste trabalho, de inibição da expressão
de PAWR por IGF-I e por E2, duas vias que regulam proliferação e sobrevida,
corroboram os dados da literatura de função pró-apoptótica da proteína PAWR.

CONCLUSÃO

6 CONCLUSÃO

•

O E2 induz, via ER, a expressão dos transcritos do PHLDA1 e reprime a
expressão dos transcritos do PAWR

•

A expressão dos transcritos do PHLDA1 é regulada positivamente, e a dos
transcritos do PAWR é regulada negativamente pelo IGF-I

•

O IGF-I reprime a expressão do PAWR através das vias PI3-K e p38MAPK

•

Existe sinergismo entre o E2 e o IGF-I na repressão da expressão do gene
PAWR

•

A integrina β1 participa da regulação dos transcritos dos genes PHLDA1 e
PAWR

•

Não ocorre interação entre as vias de sinalização do IGF-I e do ER, ou do
IGF-I e da integrina β1 na regulação da expressão do gene PHLDA1
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