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RESUMO 

 

 

O câncer de mama é uma neoplasia caracterizada pela multiplicação de células 

anormais da mama, que podem dar origem a um tumor capaz de invadir outros 

órgãos do corpo humano. Representa o segundo tipo de câncer com maior 

incidência em mulheres, e a causa mais frequente de morte por câncer na 

população feminina brasileira. Apesar da efetividade de tratamentos convencionais 

como a quimioterapia e a radioterapia, observa-se a ocorrência de muitos efeitos 

colaterais devido à baixa seletividade e especificidade do tratamento em relação 

ao tumor. Sendo assim, é de extrema importância o desenvolvimento de terapias 

menos invasivas e a aplicação de novas moléculas bioativas com maior 

seletividade e especificidade. Nesse contexto, o presente trabalho propôs um 

estudo in silico para a seleção de peptídeos com potencial atividade antitumoral 

que apresentam potencial de ligação em proteínas de membrana superexpressas 

em linhagens de câncer de mama. Realizou-se um levantamento acerca das 

alterações na expressão do proteoma de membrana de duas linhagens mamárias 

semelhantes à maioria dos tumores humanos (MCF-7 e MDA-MB-231) para 

seleção de proteínas de membrana diferencialmente expressas. A partir das 

proteínas selecionadas, analisaram-se as redes de interação proteína-proteína 

(PPI) seguido de alinhamento múltiplo de sequência FASTA, para a identificação 

de motivos (sequências peptídicas) similares em sequências aleatórias de 

proteínas. Em seguida, realizou-se uma análise de docking molecular para 

predizer as melhores orientações dos ligantes peptídeos aos receptores, 

representados pela proteína central da rede de interação. Por fim, foi avaliado o 

potencial imunogênico das sequências obtidas a fim de se selecionar os melhores 

candidatos. O levantamento bibliográfico possibilitou a identificação de 49 

proteínas de membrana diferencialmente expressas para a linhagem MCF-7 e 54 

para a linhagem MDA-MB-231. Após a construção das respectivas PPIs e do 

alinhamento das sequências de proteínas que interagiam com a proteína alvo nas 

PPIs, obteve-se 109 sequências peptídicas candidatas para a linhagem MCF-7 e 

113 para a linhagem MDA-MB-231. A partir desses motivos, considerando os 
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resultados obtidos com o docking molecular e com a predição de imunogenicidade, 

identificamos 7 sequências com potencial capacidade de interação com proteínas 

de membrana para a linhagem MCF-7 e 5 para a linhagem MDA-MB-231.  Os 

resultados, obtidos através de uma estratégia inovadora, sugerem que os 

peptídeos são bons candidatos para atuarem como moléculas bioativas, 

promovendo com seletividade atividade antitumoral no câncer de mama. Para a 

continuidade do presente trabalho, espera-se realizar a síntese em fase sólida das 

sequências selecionadas seguido de uma avaliação do potencial citotóxico destas 

em cultivos celulares das linhagens mencionadas e da linhagem MCF10 (controle 

de mama normal). Por fim, em um momento posterior, espera-se que essas 

sequências peptídicas sejam incorporadas em nanopartículas e possam atuar em 

terapias efetivas contra o câncer de mama Luminal A e Triplo Negativo.  

 

Palavras-chave: peptídeos bioativos, proteínas de membrana, câncer de mama, 

docking molecular. 
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ABSTRACT 

 

 

Breast Cancer is a neoplasm characterized by the uncontrolled growth of abnormal 

breast cells that can form a tumor capable of invading other human organs.  It is 

the second type of cancer with the major incidence among women and the most 

common cause of cancer death among the female population in Brazil. Despite the 

effectiveness of conventional treatment like chemotherapy and radiotherapy, they 

often cause side effects to patients due to the low selectivity and specificity of the 

treatment. Therefore, it is extremely important to develop minimally invasive 

therapies and the application of new bioactive molecules that are more selective 

and specific. In this context, the present study proposed an in silico analysis to 

select peptides with potential antitumor activity that are capable of binding to 

overexpressed membrane proteins in breast cancer cell lines. A survey about 

changes in the membrane proteome of two breast cancer cell lines (MCF-7 and 

MDA-MB-231) similar to most human tumors was carried out in order to identify 

overexpressed proteins. From the selected proteins, it was analyzed the protein-

protein interaction (PPI) and then, a multiple alignment with FASTA sequences was 

performed to identify motifs (peptide sequences) in random protein sequences. In 

addition, a molecular docking analysis was processed to predict the favored 

orientation of a peptide ligand to its receptor, represented by the target protein of 

the protein-protein interaction (PPI). To conclude, it was evaluated the 

immunogenicity potential of the obtained motifs to select the best candidates. 

Through the bibliographic survey, we identified 49 overexpressed proteins for the 

MCF-7 cell line and 54 for the MDA-MB-231 cell line. After the PPIs construction 

and the alignment of the protein sequences that interacted with the target protein 

of each PIP, 109 candidate peptides were found for the MCF-7 cell line and 113 for 

the MDA-MB-231 cell line. From those motifs, considering the obtained results with 

the molecular docking and the immunogenicity prediction, we selected 7 sequences 

that have the potential to interact with membrane proteins from the MCF-7 cells line 

and 5 from the MDA-MB-231 cells line. Those results were obtained through an 



 

ix 
 

unprecedented strategy and they suggest that peptides are good candidates to act 

as bioactive molecules, promoting selectivity antitumoral activity in breast cancer. 

To continue this research, it is expected to carry out the solid-phase synthesis of 

the selected sequences followed by an evaluation of their cytotoxic potential in cell 

cultures of the lines mentioned and the normal breast cell line MCF10. Finally, at a 

later time, it is expected that these peptide sequences are incorporated into 

nanoparticles and can act in therapies against Luminal A and Triple Negative breast 

cancer.  

 

Keywords: bioactive peptides, membrane proteins, breast cancer, molecular 

docking. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é uma neoplasia caracterizada pela multiplicação 

desordenada de células das glândulas mamárias, que origina células anormais que 

podem formar um tumor. A causa exata da origem deste tipo de câncer é 

desconhecida, uma vez que este representa um grupo heterogêneo de doenças 

(INCA, 2019). Sabe-se que existem alguns fatores que podem aumentar o risco de 

desenvolvimento da doença, como a idade, histórico reprodutivo (menopausa tardia, 

nuliparidade, uso de contraceptivos orais) e fatores relacionados à qualidade de vida 

como uso de bebida alcoólica, sobrepeso, sedentarismo e obesidade (INCA, 2019; 

National Health Service – NHS, 2019). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para cada ano do triênio de 

2020/2022, estima-se que sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de 

câncer de mama, estimando um risco de 61.61 casos a cada 100 mil mulheres 

(ONCOGUIA, 2020). Depois dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama 

é considerado o mais frequente de todas as regiões do país, sendo também a primeira 

causa de morte por câncer na população feminina brasileira, com aproximadamente 

14,23 óbitos/100.000 mulheres em 2019. A incidência e as taxas de mortalidade por 

este tipo de câncer variam de acordo com a faixa etária da mulher, tendendo a crescer 

progressivamente a partir dos 40 anos (INCA, 2021). 

Entre os tipos de câncer de mama semelhante a maioria dos tumores humanos, 

destacam-se os subtipos Luminal A e o subtipo Triplo Negativo. Representado pela 

linhagem MCF-7, o subtipo Luminal A, é definido como um tumor pouco-agressivo e 

não invasivo, apresentando um baixo potencial de metástase in vitro. Esse subtipo 

apresenta receptores hormonais positivos para estrógeno e progesterona. Em 

contrapartida, o subtipo Triplo Negativo, representado pela linhagem MDA-MB-231, é 

considerado um tumor altamente agressivo e invasivo, não apresentando receptores 

hormonais positivos, o que limita as opções de tratamento (AMERICAN TYPE 

CULTURE COLLECTION, ATCC; EUROPEAN COLLECTION OF AUTHENTICATED 

CELL CULTURES, ECACC, 2017; ONCOGUIA, 2020). 

Embora não exista cura para a doença, os tratamentos convencionais mais 

utilizados são a quimioterapia (tratamento sistêmico) e a radioterapia (tratamento 

local). No entanto, essas terapias podem trazer muitos efeitos indesejados para o 

paciente devido à baixa seletividade e especificidade ao tecido tumoral, afetando 
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também células normais do indivíduo, o que promove reações indesejáveis no corpo 

do paciente e efeitos colaterais adversos (National Cancer Institute; NCI, 2015; NCI, 

2019). Aliado a isso, existe a possibilidade dos tumores desenvolverem resistência 

e/ou ocorrer a recidiva da doença após o tratamento (HILCHIE; HOSKIN; POWER 

COOMBS, 2019). 

Nos últimos anos, o tratamento baseado em peptídeos tem sido estudado em 

diversos tipos de câncer (HILCHIE; HOSKIN; POWER COOMBS, 2019). Em 

comparação à terapia convencional, apresenta vantagens como maior seletividade e 

especificidade (XIAO et al., 2015). Aliado a isso, destaca-se a facilidade de síntese, 

possibilidade de promover modificação e a boa biocompatibilidade dessas moléculas. 

(THUNDIMADATHIL, 2012).  

Os peptídeos são capazes de atingir células tumorais sem afetar células 

normais, diferente das terapias convencionais mencionadas. No tratamento do câncer, 

eles podem ser utilizados sozinhos, em associação com outros peptídeos ou 

combinados a pequenas moléculas de fármacos quimioterápicos, para uso em 

terapias direcionadas. Os mecanismos de atuação são variados, podendo atuar como 

agentes citotóxicos, carreadores de agentes citotóxicos, aumentar as respostas 

imunes e inibir uma interação proteína-proteína (MARQUS; PIROGOVA; PIVA, 2017; 

THUNDIMADATHIL, 2012; XIAO, 2015; YAVARI, 2018). 

Entre as diversas possibilidades para a seleção de sequências peptídicas 

encontra-se a análise in silico. Este termo faz referência a um modelo de estudo 

realizado através de simulação computacional. Através dessa estratégia, podem ser 

realizados cálculos para verificar a configuração eletrônica e estrutural de uma 

molécula, bem como o estudo da interação entre um ligante peptídeo e seu receptor, 

no caso, o peptídeo e a proteína de membrana superexpressa. Esse processo é 

denominado Drug Design. Em geral, a identificação e a caracterização de peptídeos 

com potencial antitumoral é um processo demorado e árduo. Nesse sentido, a 

abordagem in silico pode ser aplicada para selecionar peptídeos com ação terapêutica 

contra o câncer, sendo uma alternativa menos dispendiosa e com um menor consumo 

de tempo (KUMAR; LI, 2017; MAKHOURI; GHASEMI, 2017; MARINHO; R.P.; 

MARTINS, 2017). 

Desse modo, este trabalho propõe um estudo in silico para seleção de 

peptídeos que apresentam potencial de ligação em proteínas de membrana 
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superexpressas no câncer de mama, baseado nas linhagens tumorais de glândula 

mamária MCF-7 e MDA-MB-231.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Aplicar análises in silico para a seleção de peptídeos com potencial antitumoral 

para o tratamento dos subtipos de câncer de mama Luminal A, representado pela 

linhagem MCF-7, e Triplo negativo, representado pela linhagem MDA-MB-231. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Selecionar, através de levantamento bibliográfico, utilizando a base de 

dados Pubmed, proteínas superexpressas (localizadas nas membranas celulares) nas 

linhagens MDA-MB-231 e MCF-7 de câncer de mama; 

• Avaliar redes de interação de proteínas para seleção in silico de 

peptídeos atuantes em vias de sinalização relevantes em diferentes tipos de câncer 

de mama (Luminal A/B e Triplo negativo);  

• Aplicar diferentes estratégias de análise in silico (alinhamento, docking 

molecular, predição de imunogenicidade) para selecionar sequências que apresentem 

um potencial antitumoral relevante para o tratamento de subtipos do câncer de mama.  
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III. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Câncer de Mama 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o câncer 

mais incidente em mulheres no mundo, representando 24,2 % do total de casos em 

2018, com aproximadamente 2,1 milhão de casos novos. É a quinta causa de morte 

por câncer em geral (626.679 óbitos) e causa mais frequente de morte por esta doença 

em mulheres. No Brasil, excluído os tumores de pele não melanoma, o câncer de 

mama é o mais frequente em mulheres de todas as regiões, representando a primeira 

causa de morte por câncer na população feminina brasileira (INCA, 2020).  

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de 

células da mama, gerando células anormais que se multiplicam e formam o tumor 

(INCA, 2020). Essas células dão origem ao tumor devido a mutações no DNA, que 

podem ocasionar alterações em genes responsáveis pelo crescimento, divisão e 

morte celular. Dessa forma, células normais começam a crescer de forma 

descontrolada, gerando a doença (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2019). A 

representação desse processo é demonstrada na figura 1. 

 

Figura 1: Representação do desenvolvimento do câncer de mama. 

 

 

Fonte: (CRFMT – Cartilha sobre o câncer de mama, 2020). 
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Considerado um grupo heterogêneo de doenças, o câncer de mama pode 

apresentar comportamentos distintos e variadas manifestações clínicas, de forma que 

alguns apresentam um desenvolvimento rápido enquanto outros crescem mais 

lentamente (INCA, 2020). A classificação da doença pode estar relacionada ao fato 

de o câncer ter se dispersado ou não. O câncer de mama in situ é um câncer que se 

inicia no ducto mamário e não se dispersa para outros tecidos da mama. Por outro 

lado, o câncer invasivo é caracterizado pela capacidade de invasão de outras 

camadas do órgão (American Cancer Society, 2019). Nesse último caso, o câncer 

pode adquirir a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo e iniciar um 

processo denominado metástase (INCA, 2020). 

Um segundo tipo de classificação está relacionado a divisão da doença em 

subgrupos, de acordo com parâmetros imuno-histoquímicos. Nesse sentido, é 

considerada a expressão dos receptores de estrogênio (RE) e de progesterona (RP), 

a amplificação do receptor do fator de crescimento epidérmico humano do tipo 2 (HER-

2) e o índice de proliferação celular Ki 67 (GOLDHIRSCH, 2013).   

De acordo com a ausência ou presença desses receptores, os tumores podem 

ser classificados como luminal A (RE e/ou RP positivos, HER-2 negativo e Ki-67 baixo 

≤ 14 %), luminal B HER-2 negativo (RE e/ou RP positivos, HER-2 negativo e Ki-67 alto 

≥ 14 %)  luminal B HER-2 positivo (RE e/ou RP positivos, HER-2 positivo), HER2 

superexpresso (RE e RP negativos e HER-2 positivo) e triplo negativo (ausência de 

expressão de RE, RP e HER-2) (GOLDHIRSCH, 2011). 

Em 2013, a classificação em subtipos foi modificada, de forma que os tumores 

luminais A passaram a ser definidos como RE positivo, HER-2 negativo, KI-67 < 14 % 

e RP positivo > 20 %. Incluiu-se dentro do subtipo luminal B HER-2 negativo os 

tumores RE positivos com RP negativo ou RP < 20 %, assim como os tumores RE+, 

RP- e Ki-67 > 14 %. Nesse contexto, os tumores de melhor prognóstico foram 

considerados luminais A, diminuindo os cânceres classificados nessa categoria 

(SERRA et al., 2014). Os dois tipos de classificações são demonstrados na figura 2 a 

seguir. 
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Figura 2: Representação esquemática das classificações do câncer de mama. 

 

Fonte: Compilação do autor, 20211. 

 

 

 

Em relação ao prognóstico, observa-se que quando comparados os subtipos 

luminais, o câncer de mama luminal A apresenta o melhor prognóstico entre os dois, 

sendo este considerado um câncer que apresenta um crescimento lento. O subtipo 

luminal B demonstra um pior prognóstico, com maior índice de proliferação celular. Já 

o subtipo HER2, quando comparados aos subtipos luminais, apresenta um 

prognóstico pior, com tendência a crescer de forma mais rápida. O último subtipo, 

triplo negativo, é o mais agressivo, com rápida evolução e maior chance de recidiva 

(BREAST CANCER INFORMATION AND SUPPORT, 2020; ONCOGUIA, 2019). 

Os tratamentos variam de acordo com cada subtipo, bem como as respostas. 

O câncer de mama HER2, em geral, pode ser tratado com terapias alvo direcionadas 

a proteína HER2, enquanto os subtipos luminais podem ser tratados a partir da 

hormonioterapia e da quimioterapia. Para o subtipo triplo negativo, a alternativa mais 

utilizada é a quimioterapia (ONCOGUIA, 2020; VIEIRA, 2008). 

 
1 representação gráfica elaborada a partir de imagens coletadas na internet através dos sites 
Accelerated Ideas e do site Dr. Wesley Andrade via drwesleyandrade.com.                         
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Embora os tratamentos apresentados demonstrem resultados na grande 

maioria dos casos, o que se observa é a ocorrência de efeitos colaterais ao paciente, 

devido à falta de especificidade das terapias. No caso da hormonioterapia, alguns 

efeitos colaterais são a dor de cabeça, náuseas, dor no local em que a injeção é 

administrada, dor nos ossos e suor noturno. Em relação a quimioterapia, os efeitos 

colaterais identificados são perda de cabelo, anemia, infecção, constipação, mudança 

de apetite, náuseas e vômitos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020). 

 

 

3.2. Modelos celulares nos estudos in vitro para o câncer de mama  

 

Linhagens celulares representam uma grande contribuição para o 

desenvolvimento de alternativas para tratamento e diagnóstico molecular do câncer, 

uma vez que podem ser amplamente utilizadas em laboratórios de pesquisas. Para 

os estudos relacionados ao câncer de mama, destacam-se duas linhagens celulares 

de tumor de glândula mamária, MCF-7 e MDA-MB-231, que representam 

respectivamente, 70% dos casos de câncer de mama invasivo e 15% dos casos de 

câncer de mama invasivo e metastático (COMŞA; CÎMPEAN; RAICA, 2015; 

ONCOGUIA, 2020) . 

A linhagem MCF-7 pertence ao subtipo molecular luminal A, apresentando 

receptores positivos para estrógeno e progesterona. Derivada de um adenocarcinoma 

que sofreu derrame pleural, essa linhagem tumoral apresenta características de 

diferentes epitélios mamários, incluindo a síntese de estradiol e a capacidade de 

formar cúpulas. É considerada pouco-agressiva e não invasiva, possuindo um baixo 

potencial de metástase in vitro (AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION; ATCC;). 

A linhagem celular MDA-MB-231 é derivada de um tecido epitelial de câncer de 

mama, sendo uma das linhagens mamárias mais utilizadas em pesquisas laboratoriais. 

É altamente agressiva, invasiva e pertence ao subtipo molecular triplo-negativo, não 

apresentando receptores para estrógeno, progesterona, bem como a ausência de 

receptores para a proteína HER2 (CAILLEAU; OLIVÉ; CRUCIGER, 1978; CHAVEZ; 

GARIMELLA; LIPKOWITZ, 2010; COMŞA; CÎMPEAN; RAICA, 2015; EUROPEAN 

COLLECTION OF AUTHENTICATED CELL CULTURES; ECACC, 2017). A figura 3 

demonstra a microscopia da linhagem MDA-MB-231, enquanto a figura 4 apresenta a 

microscopia da linhagem MCF-7, ambas pertencentes a humanos. 
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Figura 3: Microscopia de célula epiteliais de glândula mamária da linhagem MDA-MB-231, 

derivada de sítio metastático de adenocarcinoma. Organismo: Homo Sapiens. 

 

.  

Fonte: ATCC, Manassas, VA, USA.  
 

 

Figura 4: Microscopia de célula epiteliais de glândula mamária da linhagem MCF-7 derivada de sítio 
metastático que sofreu derrame pleural. Doença:adenocarcinoma. Organismo: Homo Sapiens. Fonte: 

american type culture collection (ATCC). 
 

 

Fonte: ATCC, Manassas, VA, USA. 
 

 

O subtipo triplo negativo apresenta limitações no tratamento, devido à ausência 

de receptores biomarcadores (ER, PR e HER-2). Sendo assim, destaca-se a 
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necessidade de uma terapia direcionada, visto que as terapias atuais, como a 

quimioterapia, nem sempre são bem sucedidas. Não há um tratamento padronizado 

para células triplo-negativas metastáticas, sendo, dessa forma, uma necessidade 

clínica não atendida (ARROYO-CRESPO, 2019; ONCOGUIA, 2020). 

Em relação a isso, também foi observado que a quimioterapia induz a autofagia 

em células da linhagem MCF-7, o que demonstra sua ineficácia para o tratamento das 

linhagens estudadas nesse trabalho, visto que a autofagia é um mecanismo de 

resistência a quimioterapia (GARBAR, 2017). 

Assim, considerando as limitações dos tratamentos convencionais do câncer 

de mama, um estudo aprofundado que busque tratamentos com moléculas bioativas 

com maior especificidade e seletividade pelo tumor, além do conhecimento da 

natureza dos alvos moleculares, pode fornecer alternativas que superem às terapias 

atuais (BASSETT, 2008; WALKER, 2012). 

   

3.3. Proteínas diferencialmente expressas no câncer de mama 

 

A utilização de quimioterápicos para o tratamento de pacientes com câncer de 

mama pode ocasionar danos colaterais ao paciente, reforçando a necessidade de 

terapias alvo que sejam capazes de limitar a proliferação tumoral e possam impedir o 

processo de metástase. Nesse contexto, o que se observou durante os anos foi um 

aumento de terapias que utilizam tanto anticorpos monoclonais quanto pequenas 

moléculas inibidoras capazes de interferir na atividade de proteínas responsáveis pelo 

crescimento e a migração de células cancerosas (ZIEGLER, 2014). 

Proteínas da membrana plasmática estão localizadas na superfície da célula e 

são responsáveis por processos biológicos muito importantes, como a sinalização de 

fora para dentro das células, a interação entre a célula e a matriz e entre célula-célula 

e o transporte de íons. Elas podem ser proteínas integrais (intrínseca) ou periféricas 

(extrínsecas). Em células tumorais, observa-se uma alteração na expressão de 

proteínas de membrana que participam dessas funções-chave, conferindo a elas a 

capacidade de metástase (LETH-LARSEN; LUND; DITZEL, 2010; WHALLEY; 

WALTERS; HAMMOND, 2018).  

As células cancerígenas mantêm estratégias para proporcionar o crescimento 

descontrolado, como a expressão elevada de proteínas quinases, proteínas 

estruturais e moléculas de adesão celular. Esses processos oncogênicos como a 
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adesão, proliferação e migração se iniciam na membrana plasmática (ZIEGLER, 

2014). Nesse contexto, as proteínas de membrana são interessantes alvos 

terapêuticos devido a acessibilidade que oferecem e a participação nas cascatas de 

sinalização celular. Elas estão se tornando cada vez mais importantes no tratamento 

de células tumorais, participando do prognóstico dos tipos de câncer mais prevalentes. 

Além disso, são capazes de ativar diferentes vias de sinalização, desencadeando 

tanto processos biológicos que contribuem para o progresso do câncer, como a 

metástase, a invasão e a angiogêneses, quanto processos que inibem a proliferação 

tumoral (YOUSEFI et al., 2021; ZIEGLER et al., 2018). 

No câncer de mama, a expressão da proteína HER2 está relacionada a um 

prognóstico ruim, bem como a expressão da proteína EGFR. A associação de terapias 

convencionais com o tratamento baseado em anticorpos anti-HER2 apresentou 

efetividade no tratamento de linhagens de câncer de mama positiva para HER2. 

Ainda, essa terapia apresentou uma grande melhoria no prognóstico de pacientes com 

diagnósticos ruins (KAMPEN, 2011). 

Diante do exposto, acredita-se terapias realizadas com moléculas bioativas que 

têm afinidade por tais proteínas sejam capazes de inibir de forma especifica a ativação 

inadequada de vias que são responsáveis pelo desenvolvimento de tumores 

(BORGHOUTS; KUNZ; GRONER, 2005). 

 

3.4. Peptídeos no tratamento do câncer 

 

Peptídeos são compostos originados pela combinação de aminoácidos através 

de ligações peptídicas resultantes de uma reação de desidratação e podem ser 

obtidos através de síntese direta do organismo, síntese artificial ou pela proteólise (lise 

de proteínas). Essas moléculas são utilizadas no tratamento de várias doenças, como 

doenças autoimunes, alergias, doenças infecciosas, fibrose e asma (XIAO, 2015). 

Entre suas vantagens, é possível citar o tamanho pequeno, facilidade de síntese e 

modificação, habilidade de penetração no tumor e boa biocompatibilidade 

(THUNDIMADATHIL, 2012). 

No câncer, os peptídeos podem desempenhar papéis no diagnóstico precoce, 

na predição do prognóstico e no tratamento da doença. Diferente das terapias 

convencionais, a terapia com peptídeos se destaca pela sua especificidade podendo 

ligar as células tumorais oferecendo baixa toxicidade aos tecidos normais, o que indica 
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que eles são agentes promissores contra o câncer (XIAO, 2015). Essa terapia pode 

ser utilizada para a inibição específica da ativação inapropriada de oncogenes que 

são responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas 

(BORGHOUTS, 2005; INCA, 2019).  

De maneira geral, os peptídeos utilizados no tratamento do câncer atuam por 

dois mecanismos: (1) são capazes de ligar a alvos moleculares específicos das 

células tumorais e regular a biossíntese dessas células ou atuar como um sistema de 

entrega de drogas; (2) podem estimular respostas específicas em células T para 

células tumorais, como foi descrito por as Gonzáles et al, em 2014. Assim, a terapia 

pode utilizar estratégias como a modificação de sequências peptídicas, a produção de 

vacinas ou a combinação de peptídeos com outras terapias (GONZÁLEZ, 2014; XIAO, 

2015).  

Em 2014, Takahashi e colaboradores investigaram a viabilidade da vacinação 

personalizada com peptídeos em pacientes com câncer de mama do subtipo Triplo 

Negativo, destacando as limitações de terapias para este tipo de câncer. O estudo, 

baseado em uma abordagem que inclui a imunoterapia, foi realizado com uma 

amostra de 79 pacientes que apresentaram recidiva do câncer após a quimioterapia 

e/ou tratamento hormonal.  Nenhum dos 79 pacientes apresentou efeitos adversos 

relacionados a vacinação personalizada com peptídeo, provando que a alternativa 

pode ser viável para pacientes com o subtipo mencionado, devido aos possíveis 

benefícios clínicos, a segurança e as respostas imunes provocadas após a vacinação 

(TAKAHASHI, 2014). Destaca-se ainda que, em comparação com as vacinas 

clássicas, as vacinas desenvolvidas com peptídeos sintéticos são pouco 

imunogênicas, sendo mais seguras em relação ao desenvolvimento de alergias 

(NEVAGI; TOTH; SKWARCZYNSKI, 2018). 

Estudos in sílico podem ser utilizados para a seleção de peptídeos. Esses 

estudos, realizados através de simulações computacionais, permitem a predição de 

conformação de uma molécula, bem como a interação entre um receptor e um ligante 

(MAKHOURI; GHASEMI, 2017; MARINHO; R.P.; MARTINS, 2017). Esses estudos 

oferecem como vantagem um menor tempo de análise, visto que a identificação de 

peptídeos costuma ser uma tarefa árdua (KUMAR; LI, 2017). 

Para descoberta de motivos e sequências peptídicas por meio do alinhamento 

múltiplo de proteínas, o MEME é uma das ferramentas mais utilizadas para pesquisar 

novos ‘’sinais’’ em sequências biológicas. O software permite a descoberta de motivos 
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(sequência padronizada que ocorre repetidamente em uma ou mais sequências no 

grupo de entrada) em um grupo de aminoácidos relacionados ou em sequências 

peptídicas  (BAILEY, 2006).  

Para cada motivo descoberto, o MEME relata a ocorrência (o local), a 

sequência consenso e o nível de conservação de cada posição do padrão. Essas 

informações permitem a seleção de um motivo similar em uma ou mais sequências 

proteicas  (BAILEY et al., 2009) (figura 5). 

 

Figura 5:  Representação de motivos identificados utilizando a ferramenta MEME. 

 

 

Fonte: BAILEY, 2009. 

 
 

3.5. Docking Molecular  

 
A interação entre receptores e ligantes tem uma função muito importante em 

processos biológicos. Nesse sentido, conhecimento acerca das associações 

moleculares auxiliam na compreensão de processos que ocorrem dentro da célula. O 

docking molecular é uma ferramenta da bioinformática que apresenta um papel muito 

importante na predição de interações, podendo ser utilizado para a verificação da 

ancoragem entre moléculas, como um ligante e uma proteína alvo  (DUHOVNY; 

NUSSINOV; WOLFSON, 2002). 

O crescimento da biologia molecular e da genética proporcionou a identificação 

de um elevado número de alvo moleculares com potencial de utilização no 

desenvolvimento de medicamentos contra o câncer. Esses alvos podem ser 

identificados por diferentes métodos, como o design racional de medicamentos, a 

triagem de bibliotecas químicas, a exploração da biologia estrutural ou pela junção de 
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todos esses métodos (GEROMICHALOS, 2007). Para o docking proteína-peptídeo os 

métodos se dividem em três categorias, sendo o primeiro denominado template-based 

docking. Este utiliza do conhecimento acerca da estrutura de complexos similares 

para realizar o docking molecular. O segundo, denominado local docking, é um 

método que busca a melhor posição de encaixe do peptídeo na proteína, tendo como 

base um sítio de ligação definido, também denominado Grid Box. O terceiro, global 

docking, realiza uma busca global por orientações viáveis e trata proteínas como 

estruturas rígidas, seguido por um estágio de refinamento que visa introduzir 

flexibilidade no processo (CIEMNY, 2018; MASHIACH, 2008). 

Embora os softwares tenham tornado o processo do docking cada vez mais 

rápido, é importante destacar que podem ocorrer erros experimentais, uma vez que a 

possibilidade de combinações é grande e as estruturas das moléculas nem sempre 

são exatas. Aliado a isso, as moléculas também podem sofrer alterações 

conformacionais após a associação, denominadas encaixe induzido. Dessa forma, os 

algoritmos utilizados no docking devem ser tolerantes a essas dificuldades 

(DUHOVNY; NUSSINOV; WOLFSON, 2002). 

O HPEPDOCK é um software que realiza o docking global, permitindo uma 

busca por orientações viáveis dentro de um amplo espaço de pesquisa. Diferindo de 

softwares que demandam muito tempo para a realização do docking molecular, o 

HPEPDOCK oferece como vantagem a capacidade de apresentar rapidamente os 

resultados das conformações. Aliado a isso, destaca-se a eficiência do software em 

considerar a flexibilidade estrutural do peptídeo no docking (LONDON; RAVEH; 

SCHUELER-FURMAN, 2013; ZHOU, 2018). 

Utilizando um algoritmo hierárquico entre as estruturas 3D da proteína e do 

peptídeo, o programa apresenta como resultado as 10 melhores conformações, bem 

como as energias de ligação correspondentes. Através do site do software, o usuário 

tem a possibilidade de verificar os resultados de cada uma das 10 conformações, tanto 

de forma conjunta, quanto separadas. É válido ressaltar que embora o programa 

ranqueie as energias de ligações, essa energia não demonstra as afinidades de 

ligação reais, sendo o ranking, portanto, apenas uma representação relativa das 

energias de ligação entre as conformações obtidas (ZHOU, 2018).    

 

 

.  
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3.6. Imunogenicidade  

 

Todos os medicamentos, até mesmo fármacos de origem biológica, são 

capazes de induzir uma resposta imune indesejada em um indivíduo. Esta habilidade 

é denominada imunogenicidade. Tal condição, além de afetar a eficiência do 

tratamento, pode também apresentar reações indesejadas aos pacientes, como o 

desenvolvimento de doenças autoimunes (FERNANDEZ, 2017). 

A imunogenicidade é um fator que deve ser avaliado em tratamentos de longo 

prazo, principalmente em terapias biológicas. O efeito mais conhecido relativo à 

administração de uma proteína com caráter imunogênico é o desenvolvimento de uma 

resposta de anticorpos antidrogas. Aliado a isso, deve-se destacar que a 

imunogenicidade pode, ainda, ocasionar reações anafiláticas no indivíduo (BAKER et 

al., 2010; KURIAKOSE; CHIRMULE; NAIR, 2016). 

Atualmente, o potencial imunogênico pode ser predito durante o 

desenvolvimento de um medicamento. Entre as possibilidades, pode-se citar o 

servidor VaxiJen (http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html), 

amplamente utilizado para a predição da imunogenicidade. Utilizando a sequência 

peptídica, o software torna possível a identificação de sequências potencialmente 

imunogênicas. Ele foi desenvolvido no intuito de identificar o antígeno, baseando-se, 

para isso, nas propriedades físico-químicas da proteína (DOYTCHINOVA; FLOWER, 

2007; ZAHARIEVA, 2019). 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Seleção das proteínas de membrana superexpressas nas linhagens 

celulares MCF-7 e MDA-MB-231 

 

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico de trabalhos que 

exploraram alterações no proteoma de membrana em linhagens celulares de câncer 

de mama MCF-7 e MDA-MB-231. A busca foi realizada a partir da base de dados 

PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)  utilizando termos de busca em inglês 

relacionados ao tema. Para a linhagem MCF-7, utilizou-se os termos ("MCF7 cells" 

OR "MCF7 cell" OR "MCF-7 cell" OR "MCF-7 cells") AND ("membrane protein") NOT 

review, enquanto que para a linhagem MDA-MB-231 foram utilizados os seguintes 

termos: (“MDA-MB-231 cells” OR “MDAMB231” OR “MDA-MB-231 cell’’ OR 

“MDAMB231 cell’’) AND (“membrane protein”) NOT review. Como critério de inclusão, 

selecionou-se o filtro relativo ao período de 01/01/2010 a 31/12/2020, com foco no 

organismo Homo Sapiens. Foram excluídas referências duplicadas e artigos de 

revisão sistemática, uma vez que esse tipo de revisão faz referência a proteínas de 

linhagens variadas e no presente trabalho era desejado manter a especificidade para 

proteínas das linhagens MCF-7 e MDA-MB-231. 

Por fim, a partir do levantamento, foi elaborada uma lista de proteínas 

superexpressas para esses tipos de câncer de mama. Através da base de dados 

Uniprot (https://www.uniprot.org/), verificou-se a localização celular e a função 

biológica de cada proteína de interesse.  

 

4.2. Obtenção das redes de interação proteína-proteína (PPI) 

 

Afim de se obter a rede de interação proteína-proteína, foi utilizado o software 

STRING (https://string-db.org/), que permite reconhecer proteínas envolvidas em uma 

via de sinalização. Os dados de entrada para o STRING consistiram no nome das 

proteínas obtidos através do Uniprot e na seleção do organismo Homo Sapiens. A 

partir das PPI, foram obtidas as sequências FASTA de todas proteínas participantes 

utilizando o Uniprot. Essas sequências foram utilizadas no alinhamento descrito no 

item a seguir.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://string-db.org/
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4.3. Seleção de motivos (sequências peptídicas) através do 

alinhamento de sequências FASTA 

 

Utilizando os arquivos de sequências no formato FASTA das proteínas 

participantes de cada PPI e excluindo a sequência FASTA da proteína alvo, realizou-

se um alinhamento no software MEME (http://meme-suite.org/). Para o alinhamento, 

foram selecionadas as opções classic mode; DNA, RNA or Protein. Foram 

adicionadas as sequências FASTA das proteínas que interagiam com a proteína alvo 

e houve alteração dos parâmetros definidos para a busca das sequências, realizando 

a busca por 5 motivos para cada alinhamento. Esses motivos deveriam possuir no 

mínimo 5 e no máximo 10 aminoácidos, opção que pode ser definida na parte 

“Advanced Options’’. Os parâmetros restantes foram mantidos no formato padrão.  

Finalizada essa etapa, realizou-se uma triagem para reduzir o número de 

peptídeos a serem testados nos experimentos subsequentes. Para tal, foram 

considerados dois critérios de exclusão:  

(1) Valor de e-value (indica a probabilidade de encontrar um padrão bem 

conservado em sequências aleatórias) considerável no MEME Software.  Este valor é 

baseado na razão de probabilidade logarítmica, na largura, local e frequência das 

letras de fundo. É incomum encontrar um motivo com um e-value maior que 0.05 

significante, logo, como um indicador adicional, o MEME os apresenta na cor 

transparente (MEME SUITE, 2020). Assim, motivos com e-value maior que 0.05 foram 

excluídos. 

(2) Análise das proteínas que apresentaram em sua sequência o motivo 

selecionado. Excluiu-se as sequências que apareceram em proteínas consideradas  

isoformas. A identificação das isoformas foi realizada primeiramente pelo Uniprot. Em 

seguida, considerando que muitas vezes o Uniprot não fornece informações sobre 

todas as possíveis isoformas, utilizou-se o software BLASTP 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins) para avaliação dos 

percentuais de identidade entre proteínas que apresentaram sequências de 

aminoácidos similares. Para proteínas que apresentaram um percentual de identidade 

maior que 70,0%, foram excluídas as redundâncias, sendo uma delas mantida.  

 

http://meme-suite.org/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins
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4.4. Docking Molecular 

 

O servidor HPEPDOCK foi o servidor selecionado para a realização do docking 

molecular (http://huanglab.phys.hust.edu.cn/hpepdock/). Foram utilizados como 

dados de entradas as estruturas primárias das proteínas alvo (em pdb) e o formato 

FASTA do peptídeo selecionado. 

O HPEPDOCK é um software que realiza o docking global, permitindo uma 

busca global por orientações viáveis dentro de um amplo espaço de pesquisa. Como 

a região de ligação do ligante no receptor era desconhecida, o global docking foi a 

melhor opção. O programa oferece os resultados ranqueando as conformações por 

ordem decrescente de energia global. Nesse sentido, selecionou-se a melhor 

conformação para cada docking molecular com base no ranking apresentado pelo 

software.  

 

4.5. Identificação de sequências potencialmente imunogênicas 

 

A fim de se refinar os resultados objetivando a obtenção de sequências para 

utilização no tratamento, endereçamento ou como biomarcador para o câncer, os 

motivos obtidos foram submetidos à avaliação de potencial imunogênico através do 

software VaxiJen v.2.0 (http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html). 

Como parâmetros de busca o organismo alvo utilizado foi Tumour com threshold de 

0.5. De acordo com este parâmetro, sequências com valor predito menor que 0.5 são 

consideradas potencialmente não antigênicas. Assim, motivos que apresentaram 

valores maiores que 0.5 foram excluídos. 

 

4.6. Análise estatística 

 

Para selecionar as melhores sequências obtidas através da aplicação dos 

métodos descritos anteriormente realizou-se uma análise multivariada de 

componentes principais através do software PAST v.4.03. Para esta análise, foram 

utilizados os valores de e-value e imunogenicidade obtidos através do MEME e 

VaxiJen respectivamente.  

 

http://huanglab.phys.hust.edu.cn/hpepdock/
http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html
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V. RESULTADOS  

 

5.1. Seleção de proteínas de membrana relevantes no câncer de mama 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos que exploraram 

alterações no proteoma de membrana, especificamente em linhagens celulares de 

câncer de mama MCF-7 e MDA-MB-231, por uma busca através da base de dados 

PubMed. A partir do levantamento, foram selecionadas proteínas superexpressas 

para esses tipos de câncer de mama, utilizando a base de dados Uniprot. Como 

critérios de seleção considerou-se primeiramente a localização celular dessa proteína, 

sendo desejado que a proteína se situa-se na membrana plasmática. Proteínas que 

não se localizavam na membrana plasmática foram excluídas. Em seguida, verificou-

se a função de cada proteína de interesse, bem como a participação das mesmas no 

crescimento ou na supressão do tumor. O fluxograma a seguir demonstra as etapas 

de seleção das proteínas para cada linhagem (figura 6), enquanto na tabela 1 são 

apresentadas as proteínas selecionadas identificadas como superexpressas na 

linhagem MCF-7 e na tabela 2 referentes à linhagem MDA-MB-231. 
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Figura 6:  Fluxograma demonstrando as etapas de seleção das proteínas para cada linhagem. 
Esquerda linhagem MCF-7, direita linhagem MDA-MB-231. 
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No intuito de obter a rede de interação proteína-proteína, foi utilizada a 

ferramenta STRING, que permite prever as interações entre um grupo determinado 

de proteínas. O objetivo dessa previsão foi identificar quais proteínas interagiam com 

a proteína alvo. Para cada uma das proteínas apresentadas nas tabelas 1 e 2 foram 

obtidas suas respectivas redes de interação (Anexo 1). A figura 7 exemplifica uma 

rede de interação vinculada a proteína de membrana RAC-alpha serine/threonine-

protein kinase (AKT1). Os nós da rede representam as proteínas e as arestas 

representam as interações previstas. 

 

Figura 7: Rede de interação vinculada a proteína de membrana RAC-alpha serine/threonine-protein 
kinase (AKT1). Nessa rede são demonstradas as principais proteínas que interagem com a AKT1, 
proteína de membrana superexpressa na linhagem celular MCF-7, obtida através do software STRING. 
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Tabela 1. Proteínas superexpressas na linhagem celular de glândula mamária MCF-7. 

Referência 

 

Proteína de membrana selecionada Processo biológico relacionado Proteínas que compõe a PPI 

Liu, Shuqian et al., 2010. 

 

GSK3B (Glycogen synthase kinase-3 
beta) 

Conjunto de Complexo de destruição de beta-
catenina; regula negativamente o processo de 

apoptose 

BTRC, AXIN1, AKT1, AKT3, MAPT FRAT1 CTNNB1, 
CCND1, AXIN2, LRP6 

Plaza-Menacho, I et al., 
2010. 

 

RET (Proto-oncogene tyrosine-protein 
kinase receptor Ret) 

Regulação positiva da migração celular 
HRAS, GRB2, KRAS, GFRA1, GDNF, PTPN11, PTK2, 

PSPN, NRTN, PLCG1 

Yang, Xiaohe et al., 2010. 

 

ERBB2 (Receptor tyrosine-protein 
kinase erbB-2) 

Regulação da motilidade celular e 
angiogênese 

GRB7, GRB2, SHC1, NRG1, HRAS, KRAS, HSP90AA1, 
CTNNB1, EGF, PTPN11 

Yu, Weiping et al., 2010. 

 

CASP8 (Caspase-8) Apoptose e ativação das células B 
CASP7, CASP3, FAS, FADD, TNFRSF10B, TNF, BID, 

CASP10, CASP6, BCL2L1 

CFLAR (c-FLIP) (CASP8 and FADD-
like apoptosis regulator) 

Apoptose 
RIPK1, CASP8, BIRC3, FADD, TNFRSF10A, FAS, 

TNFSF10, FASLG, CASPA, TNFRSF10B 

Baranwal, Somesh et al., 
2011. 

 

NISCH (Nischarin) Apoptose 
NR1H4, CNKSR3, GCSAM, CFP, PPM1E, ITGAS, IARS, 

NOL8, RANGAP1, RANBP2 

FAK (Focal adhesion kinase 1) Angiogênese 
DCC, PTPN11, CDC42, PTEN, BCAR1, PXN, CTTN, 

ITGAV, CRK, VCL 

RAC (RAC-alpha serine/threonine-
protein kinase) 

Regula negativamente a apoptose; morte 
celular induzida pela ativação de células T 

FOXO3, RICTOR, PPP2CA, TSC2, MTOR, PDPK1, 
GSK3B, PIK3CA, HSP90AA1, NOS3 
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Englert, Neal A et al., 
2011. 

 

PDZK1 (Na(+)/H(+) exchange regulatory 
cofactor NHE-RF3) 

Regulação do transporte transmembrana de 
cátions e ânions 

KCTD5, ESR1, KIRREL2, SCARB1, SLC17A1, 
SLC22A12, SLC22A11, ABCC2, SLC9A3, CFTR 

Haselberger, Martina et al., 
2011. 

 

E-cadherin 
Adesão celular (via moléculas de adesão da 

membrana plasmática) 
SNAI2, SNAI1, ZEB1, EGFR, CTNNB1, CTNND1, JUP, 

YES1, FYN, FER 

Hutcheson, Iain R et al., 
2011. 

 

ERBB4 (Receptor tyrosine-protein 
kinase erbB-4) 

Migração Celular 
GRB2, YAP1, DLG4, STAT5B, SHC1, NRG1, STAT5A, 

HBEGF, NRG3, NRG2 

Jung, Hyun Jun et al., 
2011. 

 

AQP5 (Aquaporin-5) Transporte de água e dióxido de carbono 
AQP12A, AQP10, AQP11, STX4, EXOC3, EXOC4, 

TRPV4, SCGB1A1, SFTPC, SFTPA1 

Shen, Lianlian et al., 2011. 

 

JWA (PRA1 family protein 3) 
Sinalização para a apoptose intrínseca em 

resposta ao estresse oxidativo 
SLC1A2, XRCC1, SLC1A1, ARL61P5, ESYT1, DERL2, 

DERL1, RTN4, RABAC1, FAMI88A 

Vindrieux, David et al., 
2011. 

 

CAR (Coxsackievirus and adenovirus 
receptor) 

Organização das junções celulares e 
reorganização do citoesqueleto 

CD46, AGBL3, CD59, ENSG00000260B61, CD300LF, 
NR1I2, LNX1, LNX2, AMICA1, NR1I3 

Castoria, G et al. 2012. 
SRC (Proto-oncogene tyrosine-protein 

kinase Src) 
Adesão celular e diferenciação celular 

FYN, FN1, STAT3, PXN, CTNND1, BCAR1, CTTN, 
CRK, YES1, KHDRBS1 

Ismail, Ismail Ahmed et al., 
2012. 

 

DJ-1 (PARK7) (Parkinson disease 
protein 7) 

Autofagia e reparo do DNA 
PARK2, PINK1, PTEN, SNCA, LRRK2, UBE2I, SUMO1, 

SOD1, PRDX2, PRDX5 

Roy, Roopali, and Marsha 
A Moses., 2012. 

 

ADAM- 12 (Disintegrin and 
metalloproteinase domain-containing 

protein 12) 
Adesão celular 

DLL1, PRKCB, PRKCA, SDC4, EGF, PAPPA, SRC, 
SH3PXD2A, ITGB1, ITGA9 
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Sioud, Mouldy, and Anne 
Mobergslien., 2012. 

 

ANXA5 (Annexin A5) Regulação negativa do processo de apoptose 
HEPN1, DNTT, TP53, CASP9, CASP8, GAPDH, AKT1, 

BCL2L1, CYCS, CASP3. 

Wilson, Claire H, and 
Catherine A Abbott., 2012. 

 

FAP (Prolyl endopeptidase FAP) Angiogênese e adesão cellular 
PREP, DPP7, PYY, GIP, GCG, LOX, POSTN, COL1A2, 

FN1, NAGLU 

Zhou, Zhongmei et al., 
2012. 

 

WWP1 (NEDD4-like E3 ubiquitin-protein 
ligase WWP1) 

Transporte de íons transmembrana; 
regulação negativa do processo de 

transcrição 

UBE2D1, UBE2D2, UBE2D4, UBE2D3, UBC, RPS27A, 
TP63, HIVEP3, SMAD7, UBE2K 

TRAIL (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 10) 

Apoptose 
TNFRSF10C, FAS, FADD, CASP8, CASP3, 

TNFRSF10D, TNFRSF10B, CASP10, CFLAR, 
TNFRSF10A 

Atmaca, Harika et al., 
2013. 

 

Trail-r1/DR4 (Tumor necrosis factor 
receptor superfamily member 10A) 

Apoptose 

 

 

TRAF2, TRADD, FASLG, CFLAR, TNFRSF10A, 
CASP10, CASP3, TP53, TNFSF10, CASP8 

FAS (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 6) 

Apoptose 

 

CDC5L, DAXX, CFLAR, CASP8, FASLG, FADD, 
CASP10, BID, MAP3K5, TRADD 

TNF-R1 (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 1A) 

Apoptose 

 

LTA, TRAF1, RIPK1, TRAF2, TNF, TNFRSF1B, 
TRADD, FADD, IKBKB, CASP8 

FADD (FAS-associated death domain 
protein) 

Apoptose 

 

FASLG, TNFRSF10A, CASP8, TRADD, RIPKI, 
CASP10, TNFRSF1A, CFLAR, FAS, TNFRSF10B 
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Casimiro, Mathew C et al., 
2013. 

 

ERBB3 (Receptor tyrosine-protein 
kinase erbB-3) 

Via de sinalização ERBB2 

 

AKT1, GRB2, PIK3R1, SHCL, NRG1, KRAS, NRG2, 
PTPN11, EGF, EFFR 

EPHB3 (Ephrin type-B receptor 3) Angiogênese 
EFNA4, ENFNA1, EFNB3, EFNB1, EFNA5, EFNA2, 

EFNB2, NCK2, CDC42, EFNA3 

Fei, Bei et al., 2013. SYK (Tyrosine-protein kinase SYK) Angiogênese e resposta imune adaptativa 

 

VAV1, LAT, CLEC7A, PLCG2, PLCG1, LCP2, FCER1G, 
CBL, BLNK, TYROBP 

Tao, Weiwei et al., 2013. 

 

MDR1 (ATP-dependent translocase 
ABCB1) 

Transporte transmembrana e translocação de 
ceramida 

ABCB4, MRPS7, CYP3A4, CYP3A5, NR1L2, TP53, 
EP300, RPA1, TAF1, MAPK8 

Battle, Monica et al., 2014. 

NOTCH1 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 1) 

Apoptose  

 

PSEN1, DTX1, NUMB, RBPJ, MAML2, MAML3, 
MAML1, HEY1, HES1, HEY2 

NOTCH2 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 2) 

Apoptose 

 

HES5, MAML1, MAML2, MAML3, RBPJ, MFNG, LFNG, 
JAG1, PSEN1, ADAM10 

NOTCH3 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 3) 

Morfogênese da artéria e regulação positiva 
da proliferação de células do musculo liso. 

MAML2, MAML1, MAML3, HES5, HEY2, HEY1, JAG1, 
RBPJ, PSEN2, PSEN1 

NOTCH4 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 4) 

Diferenciação celular 
AKT1, CDC5P, MAML2, RBPJ, MAML3, MAML1, HEY2, 

DLL4, HEY1, HES5 



 

39 
 

Ge, Xin et al., 2015. 

 

SHH (Sonic hedgehog protein) Apoptose 
HHAT, DISP1, GPC3, PTCH1, GLI2, GLI1, PTCH2, 

HHIP, GAS1, SMO 

Hou, Jing et al., 2015. 

 

CLND1 (Claudin-1) Adesão celular e envelhecimento celular 
CLND3, CLDN12, CLDN23, CLDN9, CLDN16, OCLN, 

CLDN2, PVRL3, F11R, CD81 

Zha, Qing-Bing et al., 
2015. 

 

LAMP2 (Lysosome-associated 
membrane glycoprotein 2) 

Maturação autofagossômica 
GAA, WDR59, SZT2, NCSTN, SNAP29, PSAP, CD63, 

PSEN1, VAMP8, LAMTOR1 

De Carolis, Sabrina et al., 
2016. 

 

CA9 (Carbonic anhydrase 9) Liase – Ligante de metal 
CYP24A1, SLC2A1, DNAJB7, EGFR, EP300, HIF1A, 

CREBBP, HIF3A, ARNT, EPAS1 

Hart, Peter C et al., 2016. 

 

CAV-1 (Caveolin-1) 
Envolvida no processo de angiogênese e 
também no processo de sinalização da 

apoptose 

DNM2, SRC, FYN, CAV2, NOS3, IRS1, HSP90AA1, 
AKT1, BSG, EGFR 

Kopp, Sascha et al., 2016. 

VGFR1 (Vascular endothelial growth 
factor receptor 1) 

Migração celular  
PIK3R1, PLCG1. KDR, PGF, FLT4, PTPN11, VEGFA, 

NRP2, NRP1, VEGFB 

RDX (Radixin) Migração celular (regula positivamente) 
MSN, AP2A2, CLTC, AP2A1, EZR, SLC9A3R1, 

SLC9A3R2, ROCK2, ROCK1, L1CAM 

VGFR2 (Vascular endothelial growth 
factor receptor 2) 

Migração celular 
NRP2, NRP1, FLT1, PGF, FIGF, VEGFA, VEGFC, 

PECAM1, CDH5, NOS3 

PRKCA (Protein kinase C alpha type) Migração celular e apoptose 

PLD1, PLCB1, SDC4, AKAP5, GRIA1, PICK1, GRIA2, 
BRAF, PRKCE, MARCKS 
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ESR1 (Estrogen receptor) Regulação do processo de apoptose 
CCND1, IGF1R, AKT1, PELP1, SRC, FOXA1, TFF1, 

GATA3, NCOA1, NCOA2 

Wang, Cun et al., 2016. 

 

AXL (Tyrosine-protein kinase receptor 
UFO) 

Migração celular 

 

VAV1, VAV3, VAV2, PIK3R1, PIK3CB, PIK3R2, GAS6, 
SHC1, KDR, PIK3CA 

Keller-Pinter, Aniko et al., 
2017. 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1) 

Adesão celular e proliferação celular 
VAV1, PAK1, KALRN, STAT3, RPS6KB1, ARFIP2, 

ARHGDIA, WAS, BAIAP2, WASL 

Basoglu, Harun et al., 
2018. 

 

CD95 (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 6) 

Apoptose 
CFLAR, DAXX, CDC5L, FAS, CASP10, CASP8, FADD, 

BID, TRADD, MAP3K5 

Gryaznova, Tetyana et al., 
2018. 

 

ITSN1 (Intersectin-1) Endocitose e exocitose 
DNM1, FNBP1, NECAP2, AP2B1, DNM2, TRIP10, 

SYNJ1, CDC42, EPHB2, FNBP1L 

Jiang, Cheng-Fei et al., 
2018. 

 

SPRED1 (Sprouty Related EVH1 
Domain Containing 1) 

Regula negativamente a angiogênese e a 
migração celular 

RASA2, RASA1, SYNGAP1, NRAS, KRAS, SPRED3, 
NF1, PSMB6, FGFRL1, HRAS 

Gravett, A.M., Dalgleish, 
A.G. & Copier, J., 2019. 

 

NKG2D (NKG2-D type II integral 
membrane protein) 

Processo de diferenciação cellular 
IL15, MICA, MICB, ULBP1, ULBP2, HCST, ULBP3, 

RAET1G, RAET1E, RAET1L 
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Tabela 2: Proteínas superexpressas na linhagem celular de glândula mamária MDA-MB-231. 

Referência 

 

Proteína de membrana selecionada Processo biológico relacionado Proteínas que compõe a PPI 

Adams, Homer C 3rd et al., 
2010. 

TIAM1 (T-lymphoma invasion and 
metastasis-inducing protein 1) 

Ativação da atividade da GTPase; apoptose. 
SRC, RHOA, EPHB2, HRAS, RAC2, RAC1, CDC, NME1, 

NTRK2, RHOC 

Yoon, Mi Jin et al., 2010. 
ALIX (AIP-1) (Programmed cell death 6-

interacting protein) 

 

Apoptose 
VPS4B, CHMP4A, CHMP4B, VPS4A, CHMP4C, CHMP5, 

CHMP6, VPS28, CHMP2A, TSG101 

Baranwal, Somesh et al., 
2011. 

NISCH (Nischarin) Apoptose  
NR1H4, CNKSR3, GCSAM, CFP, PPM1E, ITGAS, IARS, 

NOL8, RANGAP1, RANBP2 

FAK (Focal adhesion kinase 1) Angiogênese 
DCC, PTPN11, CDC42, PTEN, BCAR1, PXN, CTTN, 

ITGAV, CRK, VCL 

RAC (RAC-alpha serine/threonine-
protein kinase) 

Regula negativamente a apoptose; morte 
celular induzida pela ativação de células T 

FOXO3, RICTOR, PPP2CA, TSC2, MTOR, PDPK1, 
GSK3B, PIK3CA, HSP90AA1, NOS3 

Jung, Hyun Jun et al., 
2011. 

AQP5 (Aquaporin-5) 

 

Transporte de água e de dióxido de carbono. 
AQP12A, AQP10, AQP11, STX4, EXOC3, EXOC4, 

TRPV4, SCGB1A1, SFTPC, SFTPA1 

Oh, Miyun et al, 2011. EGFR (Epidermal growth factor receptor) 

 

Adesão celular e diferenciação celular. 
CBL, GRB2, HRAS, KRAS, SHC1, PTPN11, STAT3, 

EGF, EREG, TGFA 

Vindrieux, David et al., 
2011. 

 

CAR (Coxsackievirus and adenovirus 
receptor) 

Reorganização do citoesqueleto de actina; 
organização das junções celulares e 

regulação da resposta imune 

CD46, AGBL3, CD59, ENSG00000260B61, CD300LF, 
NR1I2, LNX1, LNX2, AMICA1, NR1I3 
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Koziolek, Eva J et al., 
2012. 

ERBB3 (Receptor tyrosine-protein kinase 
erbB-3) 

Via de sinalização da ERBB2 
AKT1, GRB2, PIK3R1, SHCL, NRG1, KRAS, NRG2, 

PTPN11, EGF, EFFR 

ERBB4 (Receptor tyrosine-protein kinase 
erbB-4) 

Migração celular 
GRB2, YAP1, DLG4, STAT5B, SHC1, NRG1, STAT5A, 

HBEGF, NRG3, NRG2 

Lauricella, M et al., 2012. 

TRAIL: (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 10) 

Apoptose 
TNFRSF10C, FAS, FADD, CASP8, CASP3, 

TNFRSF10D, TNFRSF10B, CASP10, CFLAR, 
TNFRSF10A 

DR4 (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 10A) 

Apoptose 

 

TRAF2, TRADD, FASLG, CFLAR, TNFRSF10A, 
CASP10, CASP3, TP53, TNFSF10, CASP8 

FAK (focal adhesion kinase 1) Angiogênese 
DCC, PTPN11, CDC42, PTEN, BCAR1, PXN, CTTN, 

ITGAV, CRK, VCL 

Tsuchiya, Benio et al., 
2012. 

DJ-1 (PARK7) 

Parkinson disease protein 7 

Autofagia e reparo de DNA 
PARK2, PINK1, PTEN, SNCA, LRRK2, UBE2I, SUMO1, 

SOD1, PRDX2, PRDX5 

Wilson, Claire H, and 
Catherine A Abbott et al., 

2012. 
FAP (Prolyl endopeptidase FAP) 

 

Angiogênese e adesão celular 
PREP, DPP7, PYY, GIP, GCG, LOX, POSTN, COL1A2, 

FN1, NAGLU 

D'Anneo, A et al., 2013. 
RIPK-1 (RIP-1) (Receptor-interacting 

serine/threonine-protein kinase 1) 

 

Apoptose; ativação da atividade da 
endopeptidase do tipo cisteína envolvida no 

processo apoptótico 

USP21, TNF, TAB2, TRAF2, TRADD, FADD, IKBKG, 
CASP8, RIPK3, TLR3 
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Dutta, Punashi et al., 2013. CLND1 (Claudin-1) Adesão Celular e envelhecimento celular 
CLND3, CLDN12, CLDN23, CLDN9, CLDN16, OCLN, 

CLDN2, PVRL3, F11R, CD81 

Qin, Juan et al., 2013. 

GSK3B (Glycogen synthase kinase-3 
beta) 

  

Conjunto de Complexo de destruição de 
beta-catenina; Regula negativamente o 

processo de apoptose 

BTRC, AXIN1, AKT1, AKT3, MAPT FRAT1 CTNNB1, 
CCND1, AXIN2, LRP6 

FAK (Focal adhesion kinase 1) Angiogênese 
DCC, PTPN11, CDC42, PTEN, BCAR1, PXN, CTTN, 

ITGAV, CRK, VCL 

Sengupta, Suman et al., 
2013. 

CDH2 (N-cadherin) 
Organização das junções aderentes; adesão 

celular e migração celular 
FGFR1, CTNND1, JUP, FN1, AXIN1, CTNNA1, GJA1, 

ADAM10, LRP5, CTNNB1 

Battle, Monica et al., 2014. 

NOTCH1 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 1) 

 

Apoptose  
PSEN1, DTX1, NUMB, RBPJ, MAML2, MAML3, MAML1, 

HEY1, HES1, HEY2 

NOTCH2 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 2) 

Apoptose 
HES5, MAML1, MAML2, MAML3, RBPJ, MFNG, LFNG, 

JAG1, PSEN1, ADAM10 

NOTCH3 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 3) 

Morfogênese da artéria e regulação positiva 
da proliferação de células do musculo liso 

MAML2, MAML1, MAML3, HES5, HEY2, HEY1, JAG1, 
RBPJ, PSEN2, PSEN1 

NOTCH4 (Neurogenic locus notch 
homolog protein 4) 

Diferenciação celular 
AKT1, CDC5P, MAML2, RBPJ, MAML3, MAML1, HEY2, 

DLL4, HEY1, HES5 

Díaz, Jorge et al., 2014. RAB5A (Ras-related protein Rab-5A0 
RAB5A: Coagulação celular; endocitose; 

transporte intracelular de proteína 
GD12, RAB11B, RABGEF1, RABEP1, RAB11A, 

USP6NL, ZFYVE20, EEA1, RAB8A, RAB7A 
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CAV-1 (Caveolin-1) CAV1: angiogênese 
DNM2, SRC, FYN, CAV2, NOS3, IRS1, HSP90AA1, 

AKT1, BSG, EGFR 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1) 

RAC1: organização do citoesqueleto de 
actina; adesão celular e coagulação celular; 

motilidade celular 

VAV1, PAK1, KALRN, STAT3, RPS6KB1, ARFIP2, 
ARHGDIA, WAS, BAIAP2, WASL 

Liu, Chun-Yu et al., 2014. 
AKT1 (RAC-alpha serine/threonine-

protein kinase) 

Morte celular induzida pela ativação de 
células T; diferenciação celular e 

proliferação celular 

FOXO3, RICTOR, PPP2CA, TSC2, MTOR, PDPK1, 
GSK3B, PIK3CA, HSP90AA1, NOS3 

Mezquita, Belén et al., 
2014. 

VGFR1 (Vascular endothelial growth 
factor receptor 1) 

Angiogênese 
PIK3R1, PLCG1. KDR, PGF, FLT4, PTPN11, VEGFA, 

NRP2, NRP1, VEGFB 

 

DLL4 (Delta-like protein 4) Angiogênese 
ADAM10, NOTCH4, ADAM17, NOTCH2, NCSTN, 

NOTCH1, NOTCH3, NEURL1, MIB1, NEURLIB 

Okamoto, Ayaka et al., 
2014 

 

HB-EGF (Proheparin-binding EGF-like 
growth factor) 

 

Quimiotaxia 
EGF, BTC, ERBB4, MMP9, NRG1, NRG2, EREG, 

ADAM17, ERBB2, EGFR. 

Ge, Xin et al., 2015. SHH (Sonic hedgehog protein) 

 

Apoptose 
HHAT, DISP1, GPC3, PTCH1, GLI2, GLI1, PTCH2, 

HHIP, GAS1, SMO 

Gryaznova, Tetyana et al., 
2015. 

ITSN1 (Intersectin-1) Endocitose e exocitose 
DNM1, FNBP1, NECAP2, AP2B1, DNM2, TRIP10, 

SYNJ1, CDC42, EPHB2, FNBP1L 

Han, Min Ae et al., 2015. 
CFLAR (c-flip) (CASP8 and FADD-like 

apoptosis regulator) 

 

Apoptose 
RIPK1, CASP8, BIRC3, FADD, TNFRSF10A, FAS, 

TNFSF10, FASLG, CASPA, TNFRSF10B 
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Hernández-Bedolla, Marco 
Antonio et al., 2015. 

CASR (Extracellular calcium-sensing 
receptor) 

 

Apoptose 
FFAR2, FFAR4, LAR5, GNAI1, NPSR1, PTH, TAS2R38, 

TAS2R40, TAS2R16, GABBR1 

IL-6 (Interleukin-6 receptor subunit alpha) 
Regulação positiva da proliferação celular; 

resposta de fase aguda. 
IL6R, STAT3, IL6ST, IL13, IL10, IL4, JUN, CXCL8, 

SOCS3, IL1B 

Wang, Jian et al., 2015. NHE1 (Sodium/hydrogen exchanger 1) 

 

Contração celular do musculo cardíaco e 
regulação positiva do processo de apoptose. 

CALM2, CALM2, CALM3, CHP1, CD44, EGFR, MAPK1, 
EGF, MAPK14, ROCK1 

Alizadeh, Javad et al., 
2017 

CDC42 (CDC42 small effector protein 1) Fagocitose e transdução de sinal 
PAK1, ARHGDIA, TNK2, PARD6A, PARD6B, WASL, 

WAS, BAIAP2, ITSN1, ARHGAP1 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1) 

Organização do citoesqueleto de actina; 
adesão celular e coagulação celular; 

motilidade celular 

VAV1, PAK1, KALRN, STAT3, RPS6KB1, ARFIP2, 
ARHGDIA, WAS, BAIAP2, WASL 

RAC3 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 3) 

Organização do citoesqueleto de actina; 
regulação positiva doa adesão celular 

mediada por integrinas 

PAK4, VAV2, VAV1, VAV3, RAC1, ARHGDIA, RAC2, 
PAK1, KALRN, TRIO 

FNTA (Protein farnesyltransferase / 
geranylgeranyltransferase type-1 subunit 

alpha) 
Neurotransmissor do processo metabólico 

GGPS1, PDSS1, FDPS, PGGT1B, ENS00000125954, 
ZMPSTE24, RCE1, FTNB, DHDDS, PDSS2 

Iravani, Omid et al., 2017. IGF1R (Insulin-like growth factor I) 
Ativação da atividade da MAPK; ativação 
celular e ativação da proliferação celular 

ESR1, PIK3CA, IGF1R, IGF2, PIK3R3, IRS1, IRS2, 
IGF1, INSR, PTPN1 

Min, Kyoung-Jin et al., 
2017. 

TRAIL (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 10) 

Apoptose 
TNFRSF10C, FAS, FADD, CASP8, CASP3, 

TNFRSF10D, TNFRSF10B, CASP10, CFLAR, 
TNFRSF10A 
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CFLAR (c-flip) (CASP8 and FADD-like 
apoptosis regulator) 

Apoptose 
RIPK1, CASP8, BIRC3, FADD, TNFRSF10A, FAS, 

TNFSF10, FASLG, CASPA, TNFRSF10B 

Shui, Yifang et al., 2017. DLL1 (Delta-like protein 1) 

 

Diferenciação celular 
NOTCH1, NOTCH2, ADAM17, ADAM10, NCSTN, DTX1, 

MIB1, NOTCH3, NEURL1, NEURL1B 

Pizato, Nathalia et al, 
2018. 

 

CASP1 (Caspase-1) 

 

Apoptose 
AIM2, NLRP1, CARD8, NLRP3, PYCARD, IL1B, IL18, 

CASP8, NLRC4, NOD1 

GSDMD (Gasdermin-D) 

Resposta celular a estímulos extracelulares 

 

JUP, CTSZ, CAMP, LYZ, PTPN6, FLG2, CASP1, 
CASP5, CASP4, NLRP3 

HMGB1 (High mobility group protein B1) 
Autofagia; ativação da resposta imune inata; 

fragmentação apoptótica do DNA 
BECN1, TRL4, MYD88, TLR2, AGER, TLR1, MAPK1, 

TP53, SMARCD1, HMGB2 

Xu, Lingyun et al., 2018. 

JWA (PRA1 family protein 3) 
Apoptose intrínseca em resposta ao 

estresse oxidativo 
SLC1A2, XRCC1, SLC1A1, ARL61P5, ESYT1, DERL2, 

DERL1, RTN4, RABAC1, FAMI88A 

CXCR4: (C-X-C chemokine receptor type 
4) 

Apoptose 
CCL5, CCL4, ITCH, CXCL8, CXCL12, PTPRC, CD4, 

STAT3, JAK2, PTK2 

Zhang, Bei et al., 2018 
Nav1.5 (SCN5A) (Sodium channel 

protein type 5 subunit alpha) 
Transporte de íons de sódio transmembrana; 

condução cardíaca 
SN1B, SCN10A, SCN4B, ANK3, ANK2, SCN3B, SCN2B, 

NFASC, CALM1, CALM3. 

Mori, Kazunori et al., 2019 NOX4 (NADPH oxidase 4) 
Reabsorção óssea e morfogênese celular; 

processo metabólico de espécies reativas de 
oxigênio 

PTPN1, AGER, TLR4, CYBB, DECR1, NCF1, NCF2, 
NOXA1, CYBA, POLDIP2. 
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Rezniczek, Günther A et 
al., 2019 

ROBO1 (Roundabout homolog 1) 
Adesão celular; ativação da atividade da 

endopeptidase do tipo cisteína envolvida no 
processo apoptótico 

SLIT3, SRGAP1, SRGAP2, SRGAP3, SLIT2, SLIT1, 
USP33, ARHGAP39, ENAH, ABL1. 

Stazi, Giulia et al., 2019. E-cadherin 

 

Adesão celular (via moléculas de adesão da 
membrana plasmática) 

SNAI2, SNAI1, ZEB1, EGFR, CTNNB1, CTNND1, JUP, 
YES1, FYN, FER. 
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5.2. Seleção de motivos (sequências peptídicas)  

 

A partir das proteínas de membrana selecionadas e das proteínas participantes 

da rede de interação, foi realizado um alinhamento múltiplo de sequências FASTA 

com o auxílio da ferramenta MEME para a identificação de motivos (sequências 

peptídicas) presentes nas sequências de proteínas da PPI com potencial para 

interferir na atividade da via de sinalização da proteína alvo em questão. Isso porque, 

motivos conservados que aparecem em duas ou mais proteínas da PPI que não são 

isoformas têm um maior potencial de interferir na via de sinalização da proteína alvo 

do que um motivo que aparece apenas em uma proteína da rede.   

A fim de refinar os resultados excluiu-se peptídeos que apresentavam número 

menor que 5 e maior que 10 aminoácidos, para minimizar a ocorrência de interações 

pouco específicas e evitar a síntese de peptídeos de cadeia muito extensa (quanto 

maior a cadeia peptídica a ser sintetizada, maior a probabilidade de erros na 

sequência). Além disso, foram selecionados os motivos que apresentaram um e-value 

considerável no MEME, que é um valor que indica a probabilidade de encontrar um 

padrão bem conservado em sequências aleatórias. Os motivos considerados foram 

aqueles que apresentaram um e-value menor que 0.05, visto que é incomum o MEME 

identificar motivos maiores que 0.05 como significantes.  

As tabelas 3 e 4 apresentam as proteínas centrais e as proteínas que compõem 

o motivo encontrado, bem como a sequência de aminoácidos do peptídeo selecionado 

e o valor de e-value correspondente para as linhagens MCF-7 e MDA-MB-231, 

respectivamente. 
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Tabela 3: Proteínas de membrana pertencentes à linhagem MCF-7, proteínas que compõem o motivo encontrado, peptídeo selecionado e valor de e-value 
correspondente. 

Proteína de membrana 
Proteínas que compõem o motivo 

encontrado 
Peptídeo Selecionado  e-value 

GSK3B (Glycogen synthase kinase-3 beta) 

AXIN1, AKT1, AKT3, AXIN2 KGSGRYYFKK 3.1e-004 

AXIN1 e AXIN2 DFWFACNGFR 5.6 e-003 

RET (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase 
receptor Ret) 

PSPN, NRTN, GDNF IFRYCAGSC 1.3 e-002 

ERBB2 (Receptor tyrosine-protein kinase erbB-
2) 

SHC1, GRB2, GRB7, EGF, PTN11 WFHGK 3.9 e-003 

CASP8 (Caspase-8)  
CASP7, CASP3, CASP6 e CASPA 

  

KPKLFFIQAC 1.0 e-012 

GSWYIQSLC 3.4 e-009 

YSTVPGYYSW 1.3 e-077 

CFVCVLLSHG 
1.5 e-033 

 

CIIINNKNF 6.2 e-003 

CFLAR (c-FLIP) (CASP8 and FADD-like 
apoptosis regulator) 

 
TR10B, TR10A, RIPK1 

YAMLIKWVN  2.9e-004 

TR10B, TR10A, TNR6 TTTRNTVCQC 3.2 e-003 

TR10B e TR10A TPWSDIECVH 8.5 e-003 

NISCH (Nischarin ------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

FAK (Focal adhesion kinase 1)  ------  

 
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  

------ 
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RAC (RAC-alpha serine/threonine-protein 
kinase) 

------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------ 

PDZK1 (Na(+)/H(+) exchange regulatory 
cofactor NHE-RF3) 

S22AB e S22AC 

QCRRFRQPQW 7.2 e-004 

EPCVDGWVYD 3.8 e-003 

E-Cadherin 

FER, FYN, EGFR, YES, PLAK, CTNB1 DVWSYGILLW 2.5 e-008 

FYN, YES, EFGR, FER FGEVWKGTW 1.7 e-007 

FYN, YES, FER, EGFR KFPIKWTAPE 
3.8 e-007 

 

FYN, YES, SNAI2, PLAK, CTNB1, FER, ZEB1, 
EGFR, SNAI1, CTND1 

CKIADFGLAR 
 

3.1 e-006 
 

YES, FYN, FER GYRMPCPQDC 4.0 e-005 

ERBB4 (Receptor tyrosine-protein kinase erbB-
4) 

 
STA5A, STARB, NRG3, HBEGF 

 
RCIRHILYN 

 
2.7 e-004 

NRG3, HBEGF, STA5B, DLG4, STA5A, 
NRG1, NRG2 

CVVAYCKYKK 2.5 e-007 

AQP5 (Aquaporin-5) ------  

 
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  

------ 

JWA (PRA1 family protein 3) ------ 
 

Nenhum motivo encontrado com 
um e-value considerável  

------  

CAR (Coxsackievirus and adenovirus receptor) 

LNX1 e LNX2 WSPSWVMW 4.6 e-004 

H3BML4, JAML, CLM1, MCP, CD59, LNX2, 
LNX1, CBPC3, NR1L2, NR1L3 

DAGTYYC 2.6 e-002 
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SRC (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase 
Src) 

------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

DJ-1 (PARK7) (Parkinson disease protein 7) ------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

ADAM- 12 (Disintegrin and metalloproteinase 
domain-containing protein 12) 

------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

ANXA5 (Annexin A5) 

CASP8, CASP9, CASP3 CLIINNKNF 5.9 e-006 

CASP9, CASP8, CASP3, CYC KPKLFFIQAC 8.7 e-006 

FAP (Prolyl endopeptidase FAP) ------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

WWP1 (NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase 
WWP1) 

UB2D1, UB2D2, UB2D4, H9KV45, UBE2K, 
PG3 

ICLDILRSQW 
FTTKIYHPNI 

 AREWTQKYAM 

1.3 e-020 
1.2 e-022 
1.1 e-017 

UB2D2, UB2D4, H9KV45, UB2D1, RS27A 
 

FLTIHFPTDY 
 

1.1 e-014 

TRAIL (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 10) 

TR10B, TR10D, TR10C, TR10A, TNR6 
CTTTRBTVCQ 
CNPCYEGVDY 

1.3e-011 
1.3 e-008 

CASPA, CASP8, CASP3, CFLAR KPKLFFIQAC 1.1 e-009 

TR10A, TR10B, TR10C, TR10D 
DCTPWSDIEC 
NSPEMCRKCR 

7.4 e-009 
4.0 e-008 

Trail-r1/DR4 (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 10A)  

CASPA, CASP8, CASP3 e CFLAR  
KPKLFFIQAC 
SFVCVJLSHG 

3.0 e-009 
  1.4 e-002 

CASPA, CASP8 e CASP3 
GSWYIQSLC 
 CIIINNHNF 

3.3 e-005 
1.8 e-003 

TNF-R1 (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 1A) 

 

------ 
 

Nenhum motivo encontrado com 
um e-value considerável 

------ 
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FAS (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 6 

CASP8, CASPA, CFLAR KPKLFFIQAC 1.0 e-003 

 HADYDCFVCC 3.2 e-002 

FADD (FAS-associated death domain protein) 

RIPK1, TR10A, TR10B, CASP8, CFLAR, 
TNR1A 

YQMLSKW 7.9 e-006 

TR10B, TR10A, TNR1A, TNR6 CTTTRNTVC 1.2 e-004 

CASP8, CASPA, CFLAR KPKLFFIQAC 
7.3 e-005 

 

TR10A e TR10B TPWSDIECVH 1.1 e-002 

ERBB3 (Receptor tyrosine-protein kinase erbB-
3)  

------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável 
------  

EPHB3 (Ephrin type-B receptor 3) 
EFNA3, EFNA2, EFNA4, EFNA1, EFNA5, 

EFNB1, EFNB2, EFNB3  

NDYLDIICPM 
FSEKFQEFSP 
VYWNSSNPRF 
FRPGHEYYYI 
YEYYVLYMV  

2.4 e-0.29 
1.0 e-0.28 
5.2 e-0.28 
2.3 e-0.20 
1.9 e-0.16 

SYK (Tyrosine-protein kinase SYK) 

PLCG1 e PLCG2 
GRCIELDCW 

MNNPLSHYWI 
FWRNGKVQHC 

7.8 e-004 
1.7 e-003 
5.0 e-002 

LCP2, PLCG2, VAV, PLCG1, BLNK DGTFLVR 8.5 e-004 

PLCG1, PLCG2 e VAV GGWWRGDYGG 5.0 e-003 

MDR1 (ATP-dependent translocase ABCB1) ------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável 
------  

NOTCH1 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 1)  

HEY 1, HEY 2, MAML1, HES1, MAML3, 
MAML2, NUMB 

ERRRARINEC 1.9 e-010 

MAML3, MAML2, MAML1 HHVSCEGRYE 2.3 e-004 
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HEY1, HEY2, SUH, MAML1, DTX1, MAML2, 
MAML3, PSN1, NUMB 

FRECLEEVAR 
REWMTDIGAF 

2.7 e-005 
2.4 e-002 

HEY 1, HEY 2, HEY 3 ILQMTVDHLK 1.4 e-002 

NOTCH2 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 2)  

 
LFNG, MFNG, ADA10 

 
WFCMVDDDNY 

 
6.3 e-008 

MAML2, MAML1, MAML3 HHVSCEGRYE 8.1 e-003 

NOTCH3 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 3) 

  

HEY, HEY1, HES5, MAML3, MAML1, MAML2 
 

IEKRRRDRIN 
 

9.0 e-010 

PSN2 e PSN1 
 

YKYRCYKFIH 
VFIKYLPEW 

7.8 e-007 
1.5 e-003 

HEY2, HEY1, PSN1 e PSN2 FDAHALAMDY 3.7 e-004 

HEY2, HEY1, MAML1, MAML2, PSN1, PSN2, 
HES5, MAML2 

IFNMAVDELK 7.1 e-004 

NOTCH4 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 4) 

HEY2, HEY1, MAML3, MAML1, HES5, AKT1, 
DLL4, MAML2, SUH 

RIEKCRRDHI 6.9 e-009 

SHH (Sonic hedgehog protein) 
GLI1 e GLI2 

YMLVVHMRRH 
VHHINNEHIH 

KPHKCTFEGC 

6.9 e-003 
1.1 e-002 
4.7 e-002 

PTC1, PTC2, HHIP, DISP1, HHAT KFMQWQE 6.9 e-003 

CLND1 (Claudin-1) 

CLD3, CLD9, CLD2, CLD23, CLD16, CLD12 GLWMECVVQS 1.4 e-008 

CLD9, CLD3, CLD16, CLD2 GQMQCDVYDS 6.5 e-003 

CLD9, CLD3, CLD2 HAIIRDFYNP 9.9 e-003 
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LAMP2 (Lysosome-associated membrane 
glycoprotein 2) 

------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável  
------  

CA9 (Carbonic anhydrase 9) 

HIF1A, EPAS1, HIF3A, CBP, EP300 YEYYHALDSD 5.7 e-008 

CPB, EP300, HIF1A, EPAS1 PQCTVCEDYD 8.1 e-008 

EPAS1, HIF1A, HIF3A, ARNT IFDFTHPCDQ 1.5 e-007 

HIF1A, EPAS1, HIF3A, ARNT, CBP, EP300 
WKVLHCTGHI 
FTYCDDRITE 

2.1 e-008 
1.9 e-008 

CAV-1 (Caveolin-1) 

SRC, FYN, EGFR 
FGEVWMGTWN 
GAKFPIKWTA 
TIKSDVWSF 

5.8 e-004 
8.4 e-003 
3.9 e-002 

FYN, EGFR, SRC e AKT1 HCKIADFGLA 1.8 e-004 

VGFR1 (Vascular endothelial growth factor 
receptor 1)  

VEGFA, VEGFB, PLGF RCGGCCGD 9.4 e-003 

RDX (Radixin)  

ROCK1, ROCK2, AP2A2, AP2A1 
GDYGRECDWW 
YTVLEYMPPG 

2.9 e-007 
2.7 e-003 

AP2A2, AP2A1, ROCK1, ROCK2 
 

TYYFVPAPW 1.1 e-004 

ROCK2, ROCK1 CRRCHIKCH 2.5 e-004 

VGFR2 (Vascular endothelial growth factor 
receptor 2) 

VEGFA, VEGFD, VEGFC, PLGF, VGFR1 RCGGCCNDE 9.6 e-008 

PRKCA (Protein kinase C alpha type)  ------  
Nenhum motivo encontrado com 

um e-value considerável 
------  

ESR1 (Estrogen receptor) NCOA2 e NCOA1 RNSHTFNCRM 1.9 e-002 

AXL (Tyrosine-protein kinase receptor UFO) VAV3, VAV2, VAV, P85A, P85B GWFPGTYVEE 1.5 e-012 
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VAV3, VAV2, P85A, P85B, VAV, SHC1 PWYAGDMER 1.9 e-008 

VAV, VAV2, VAV3, P85A, P85B, PK3CA, 
VGFR2 

CKACSMLLRG 3.4 e-008 

VAV3, VAV2, VAV 
MSQFLCLKNI 

MEPWRQCAQW 
2.3 e-006 
1.4 e-005 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 
1) 

PAK1, WASL e WASP FQHVGHVGW 2.5 e-002 

CD95 (Tumor necrosis factor ligand superfamily 
member 6) 

CASP8, CASPA e CFLAR KPKLFFIQAC  5.2 e-004 

ITSN1 (Intersectin-1) 

CIP4, FNBP1, FBP1L, DYN1, DYN2 
MDWGTELWDQ 
FNTEQRNYYY 

1.7 e-010 
2.5 e-003 

FNBP1, FBP1L, CIP4 
EEDKGDGWTR 

HTQWGID 
8.5 e-005 
1.1 e-003 

FNBP1, FBP1L, CIP4, EPHB2 IGHCKAIYPF 2.5 e-004 

SPRED1 (Sprouty Related EVH1 Domain 
Containing 1) 

RASH, RASN, RASK, RASA2 e RASA1 IEDSYRKQVY 9.2 e-006 

RASH, RASK, RASN e NF1 FEDIHQYREQ 4.3 e-005 

NKG2D (NKG2-D type II integral membrane 
protein) 

ULBP2, ULBP5, ULBP6, MICA, MICB, ULBP3, 
RAE1E, ULBP1 

PHSLCYBITV 
GSWQFSFDGZ 

1.6 e-026 
2.2 e-022 

ULBP2, ULBP5, ULBP6, ULBP1, ULBP3, 
MICB, MICA 

DEKPFLHYDC 7.9 e-026 

ULBP2, ULBP5, ULBP6, ULBP3, ULBP1, 
RAIE1E 

RKMKEKWEKD 
RPGPRWCEVQ 

7.3 e-023 
2.2 e-022 
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Tabela 4: Proteínas de membrana pertencentes à linhagem MDA-MB-231, proteínas que compõem o motivo encontrado, peptídeo selecionado e valor de e-
value correspondente. 

Proteína de Membrana 
Proteínas que compõem o motivo 

encontrado 
Peptídeo Selecionado e-value 

TIAM1 (T-lymphoma invasion and metastasis-
inducing protein 1) 

RHOA, RAC2, RAC1, RHOC, CDC42, RASH WDTAGQEDYD  7.4 e-026  

RAC1, RAC2, RHOA, RHOC, CDC42 WTPEVKHHCP 1.8 e-020 

RHOA, RHOC, RAC2, RAC1, CDC42, NTRK2, 
RASH, EPHB2 

GDGAVGKTCL 1.9 e-018 

CDC42, RAC2, RAC1, RHOA, RHOC, RASH EYVPTVFDNY 1.9 e-017 

RAC2, RAC1, CDC42, RHOA, RHOC RPLSYPQTDV 4.8 e-018 

ALIX (AIP-1) (Programmed cell death 6-
interacting protein)  

VPS4A, VPS4B, TS101 TPCSPGDPG 1.5 e-002 

NISCH (Nischarin)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

FAK (Focal adhesion kinase 1)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

RAC (RAC-alpha serine/threonine-protein 
kinase)  

------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

QP5 (Aquaporin-5)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável 
----- 

EGFR (Epidermal growth factor receptor)  ------ 
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável 
----- 

CAR (Coxsackievirus and adenovirus 
receptor) 

LNX1 e LNX2 WSPSWVMW 4.6 e-004 

H3BML4, JAML, CLM1, MCP, CD59, LNX2, 
LNX1, CBPC3, NR1L2, NR1L3 

DAGTYYC 2.6 e-002 

ERBB3 (Receptor tyrosine-protein kinase 
erbB-3)  

------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável 
------  

ERBB4 (Receptor tyrosine-protein kinase 
erbB-4) 

STA5A, STARB, NRG3, HBEGF RCIRHILYN 2.7 e-004 
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NRG3, HBEGF, STA5B, DLG4, STA5A, NRG1, 
NRG2 

CVVAYCKYKK 2.5 e-007 

TRAIL (Tumor necrosis factor ligand 
superfamily member 10)  

TR10B, TR10D, TR10C, TR10A, TNR6 
CTTTRBTVCQ 
CNPCYEGVDY 

1.3e-011 
1.3 e-008  

CASPA, CASP8, CASP3, CFLAR KPKLFFIQAC 1.1 e-009 

TR10A, TR10B, TR10C, TR10D 
DCTPWSDIEC 
NSPEMCRKCR 

7.4 e-009 
4.0 e-008 

DR4/TRAILR1 (Tumor necrosis factor receptor 
superfamily member 10A)  

CASPA, CASP8, CASP3 e CFLAR  
KPKLFFIQAC 
SFVCVJLSHG 

3.0 e-009 
1.4 e-002 

CASPA, CASP8 e CASP3 
GSWYIQSLC 
 CIIINNHNF 

3.3 e-005 
1.8 e-003 

FAK (focal adhesion kinase 1) ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------ 

DJ-1 (PARK7) 
Parkinson disease protein 7 

------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável 
------  

FAP (Prolyl endopeptidase FAP)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

RIPK-1 (RIP-1) (Receptor-interacting 
serine/threonine-protein kinase 1)  

------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

CLND1 (Claudin-1) 

CLD3, CLD9, CLD2, CLD23, CLD16, CLD12 GLWMECVVQS 1.4 e-008 

CLD9, CLD3, CLD16, CLD2 GQMQCDVYDS 6.5 e-003 

CLD9, CLD3, CLD2 HAIIRDFYNP 9.9 e-003 

GSK3B (Glycogen synthase kinase-3 beta) 

AXIN1, AKT1, AKT3, AXIN2 KGSGRYYFKK 3.1e-004 

AXIN1 e AXIN2 DFWFACNGFR 5.6 e-003 

CDH2 (N-cadherin) CTNB1, CTND1, PLAK  VQNCLWTLRN 1.0 e-002 

NOTCH1 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 1) 

HEY 1, HEY 2, MAML1, HES1, MAML3, 
MAML2, NUMB 

ERRRARINEC  1.9 e-010 
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MAML3, MAML2, MAML1 HHVSCEGRYE 2.3 e-004 

HEY1, HEY2, SUH, MAML1, DTX1, MAML2, 
MAML3, PSN1, NUMB 

FRECLEEVAR 
REWMTDIGAF 

2.7 e-005 
2.4 e-002 

HEY 1, HEY 2, HEY 3 ILQMTVDHLK 1.4 e-002 

NOTCH2 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 2)  

LFNG, MFNG, ADA10 WFCMVDDDNY 6.3 e-008 

MAML2, MAML1, MAML3 HHVSCEGRYE 8.1 e-003 

NOTCH3 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 3) 

HEY, HEY1, HES5, MAML3, MAML1, MAML2 IEKRRRDRIN 9.0 e-010 

PSN2 e PSN1 
YKYRCYKFIH 
VFIKYLPEW 

7.8 e-007 
1.5 e-003 

HEY2, HEY1, PSN1 e PSN2 FDAHALAMDY 3.7 e-004 

HEY2, HEY1, MAML1, MAML2, PSN1, PSN2, 
HES5, MAML2 

IFNMAVDELK 7.1 e-004 

NOTCH4 (Neurogenic locus notch homolog 
protein 4) 

HEY2, HEY1, MAML3, MAML1, HES5, AKT1, 
DLL4, MAML2, SUH 

RIEKCRRDH1 6.9 e-009 

RAB5A (Ras-related protein Rab-5A) 
  

RB11B, RB11A, RAB7A, RAB5A 
IWDTAGQERY 
TSAYYRGAVG 
IGD5GVGKSN 

3.0 e-012 
6.2 e-006 
9.6 e-005 

EEA1 e RBNS5 INVEEAFQTI 7.2 e-004 

CAV-1 (Caveolin-1) 

SRC, FYN, EGFR FGEVWMGTWN 5.8 e-004 

FYN, EGFR, SRC e AKT1 HCKIADFGLA 1.8 e-004 

SRC, FYN, EGFR 
GAKFPIKWTA 
TIKSDVWSF 

8.4 e-003 
3.9 e-002 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1)  

PAK1, WASL e WASP FQHVGHVGW 2.5 e-002 

AKT1 (RAC-alpha serine/threonine-protein 
kinase) 

------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável 
------ 
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VGFR1 
(Vascular endothelial growth factor receptor 1)  

VEGFA, VEGFB, PLGF RCGGCCGD 9.4 e-003 

DLL4 (Delta-like protein 4) 

NOTC4, NOTC3, NOTC1, NOTC2, MIB1 ALHWAAAVNN 6.2 e-012 

NOTC2, NOTC1, NOTC4, NOTC3 
YDKYCADHF 

WTGQFCTEDV 
HFANRDITDH 

6.3 e-009 
9.6 e-008 
1.6 e-006 

NOTC1, NOTC2, NOTC3, NEUL1, NEU1B, 
MIB1, NOTC4 

RPHKDIVRLL 9.3 e-007 

HB-EGF (Proheparin-binding EGF-like growth 
factor) 

EGFR, ERBB2 e ERBB4 
YMIMVKCWMI 
FTHQSDVWSY 
AFGTVYKGIW 

6.3 e-015 
6.6 e-009 
5.3 e-007 

ERBB2, ERBB4, EGFR, NRG1 NWCVQIAKGM 1.7 e-010 

ERBB4, EGFR, ERBB2 e EGF GKVPIKWMA 3.4 e-007 

SHH 
(Sonic hedgehog protein)  

GLI1 e GLI2 
YMLVVHMRRH 
VHHINNEHIH 

KPHKCTFEGC 

9.0 e-003 
1.1e-002 
4.7 e-002 

PTC1, PTC2, HHIP, DISP1, HHAT KFMQWQE 6.9 e-003 

ITSN1 
(Intersectin-1) 

CIP4, FNBP1, FBP1L, DYN1, DYN2 
MDWGTELWDQ 
FNTEQRNYYY  

1.7 e-010 
2.5 e-003 

FNBP1, FBP1L, CIP4 
EEDKGDGWTR 

HTQWGID 
8.5 e-005 
1.1 e-003 

FNBP1, FBP1L, CIP4, EPHB2 IGHCKAIYPF 2.5 e-004 

CFLAR (c-flip) (CASP8 and FADD-like 
apoptosis regulator) 

TR10B, TR10A, RIPK1 YAMLIKWVN 2.9e-004  

TR10B, TR10A, TNR6 TTTRNTVCQC 3.2 e-003 

TR10B e TR10A TPWSDIECVH 8.5 e-003 

CASR (Extracellular calcium-sensing receptor)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  
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IL-6 (Interleukin-6 receptor subunit alpha)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

NHE1 
(Sodium/hydrogen exchanger 1)  

CALM3, CALM2, CALM1, MK14, MK01, 
ROCK1, EGFR, CD44, EGF, CHP1 

EVDAWSNGTI 5.2 e-009 

CALM2, CALM3, CALM1, CHP1, ROCK1, 
EGFR, MKO1 

MIREADIDGD 3.4 e-007 

CALM3, CALM2, CAML2, MK14, MK01 YISAAELRHV 4.5 e-006 

CDC42 (CDC42 small effector protein 1 

WASL, WASP, PAK1, ACK1 FEHTGHVGWD 1.2 e-004 

WASP e WASL FFHTFAGDDC 2.5 e-002 

RAC1 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1)  

PAK1, WASL e WASP FQHVGHVGW 2.5 e-002 

RAC3 (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 3) 

VAV2, VAV, VAV3, TRIO, KALRN 
PMQRVLKYHL 
RGTFYQGYKC 
AMNDLAQYVN 

2.2 e-009 
9.6 e-009 
1.7 e-006 

VAV2, VAV, VAV3, PAK1, RAC1, RAC2, PAK4, 
TRIO, KALRN 

GWWAPEVRGR 2.6 e-008 

KALRN, VAV3, VAV2, VAV, TRIO, RAC1, RAC2 IYGNYCSNVE 3.0 e-006 

FNTA (Protein farnesyltransferase / 
geranylgeranyltransferase type-1 subunit 

alpha) 
B4DL54, FNTB e PGTB1 

KLVDGCYSFW 
EAHGGYTFCG 

8.4 e-008 
1.6 e-005 

IGF1R 
(Insulin-like growth factor I) 

IGF1, IGF2, IRS1, INS, IRS2, PK3CA RVCGDRGFFF 3.5 e-003 

IGF2, IGF1 e INS IVEECCFRSC 1.7 e-004 

DLL1 (Delta-like protein 1) 

NOTC2, NOTC1, NOTC3, MIB1 
  

RMHHDIVRLL 
LHWAAAVNNV  

5.4 e-006 
9.2 e-006  

NOTC1, NOTC2, NOTC3 
HFANRDITDH 
GVFQILIRNR 

WTGCQCTEDV 

2.6 e-006 
1.1 e-005 
3.5 e-005 

CASP1 (Caspase-1)  NLRC4, NOD1, NLRP3, NLRP1 YSFFHLTFQE 4.6 e-002 
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GSDMD (Gasdermin-D) 
  

CASP4, CASP5, CASP1, LYSC, NLRP3 IFQIFNRRNC 1.1 e-007  

CASP4, CASP5, CASP1, 
NLRP3 

DFIAFCSSTP 1.4 e-007 

CASP4, CASP5 e CASP1 
PKVIIVQACR 
RTRLALIICN 

TRDFYLFPGN 

4.3 e-008 
1.8 e-005 
2.5 e-004 

HMGB1 (High mobility group protein B1) 

TLR4, TLR2, TLR1, MYD88 
CLHERDFIPG 

YDAFISYS 
5.8 e-004 
1.3 e-002 

TLR1, TLR2, TLR4 NFVQSEWCKY 1.9 e-002 

TLR2 e TLR1 WYLKMMWQW 3.1 e-002 

JWA ( PRA1 family protein 3)  ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

CXCR4: (C-X-C chemokine receptor type 4)  IL8, SDF1, CCL4, STAT3, OCL5, CD4 CLDPKEKWIQ 6.0 e-003 

Nav1.5 (SCN5A) 
(Sodium channel protein type 5 subunit alpha)  

SCN2B, SCN1B, SCN4B, NFASC, ANK2, 
BCN3B, ANK3, CALM3, CALM1, SCNAA 

ZGNYECFVM 2.6e-003 

SCN3B e SCN1B WLLIEMIYCY 1.1 e-002 

SCNAA, SCN3B, ANK2, ANK3 YREIICVPYM 4.4 e-003 

NOX4 (NADPH oxidase 4) ------  
Nenhum motivo encontrado 

com um e-value considerável  
------  

 
ROBO1 (Roundabout homolog 1) 

  

SRGP1, SRGP2, SRGP3 

YTVMKTYHMY 
DWWEGRHNGI 
MMDPYNLAIC 
MRYLFAFLNH 

3.1 e-013 
5.3 e-010 
6.1 e-010 
1.6 e-008 

SRGP1, SRGP2, SRGP2, SLIT3, SLIT2, SLIT1 IERIAKFDY 3.1 e-010 

E-cadherin 

FER, FYN, EGFR, YES, PLAK, CTNB1 DVWSYGILLW 2.5 e-008 

FYN, YES, EFGR, FER 
FGEVWKGTW 
KFPIKWTAPE 

1.7 e-007 
3.8 e-007 
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FYN, YES, SNAI2, PLAK, CTNB1, FER, ZEB1, 
EGFR, SNAI1, CTND1 

CKIADFGLAR 3.1 e-006 

YES, FYN, FER GYRMPCPQDC 4.0 e-005 
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5.3. Docking molecular e avaliação de potencial imunogênico 

 

Os peptídeos selecionados foram submetidos ao docking molecular com a 

proteína de membrana correspondente da PPI. Nas tabelas 5 e 6 são apresentadas 

as melhores poses e os valores de pontuação obtidos pelo software HPEP para cada 

conjunto proteína-peptídeo selecionado nos itens anteriores e também o valor de 

predição de imunogenicidade para cada peptídeo. As sequências consideradas 

potencialmente imunogênicas (valor de predição ≥ 0.5) foram excluídas (valores em 

vermelho). Em relação às poses de ligação, pode-se observar que, para uma mesma 

proteína, os peptídeos podem se ligar à diferentes regiões.  

  

Tabela 5: Estrutura proteína-peptídeo obtida por docking molecular através do software HPEP e 
predição de imunogenicidade para a linhagem MCF-7. A proteína, em azul e o peptídeo, em vermelho. 

Proteína de 
Membrana 

Peptídeo Vaxijen 
Docking 

Score 
Estrutura Proteína-Peptídeo 

 
 

GSK3B 

 
 

KGSGRYYFKK 
 

 
 

0.4541 

 
 

-194.704 

 

 
DFWFACNGFR 

 
0.6521 

 
-215.665 

 

RET IFRYCAGSC 0.7023 
-215.352 

 

 
 

ERBB2 WFHGK 
Tamanho 

menor que o 
limite 

-198.058 
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CASP8 

KPKLFFIQAC 0.8210 -168.100 

 

GSWYIQSLC 0.2549 -175.056 

 

 
 

YSTVPGYYSW 0.4608 -199.492 

 

CFVCVLLSHG 0.6295 -167.820 

 

CIIINNKNF 0.3607 -163.117 

 

 
 
 

CFLAR 

YAMLIKWVN 
 

 
0.9034 

 
-212.582 

 
 

TTTRNTVCQC 
 

0.8083 -194.731 
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TPWSDIECVH 

 
0.6075 

 
-160.320 

 

 
PDZK1 

 

 
QCRRFRQPQW 

 
1.1014 

 
-211.971 

 
 

EPCVDGWVYD 0.0268 -191.689 

 
 

 
 
 
 

E- cadherin 

DVWSYGILLW -0.2742 -199.425 

 
 

FGEVWKGTW 
  

0.1821 -169.932 

 
 

KFPIKWTAPE 0.1503 -180.034 

 

CKIADFGLAR 
 

1.5103 -148.032 
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GYRMPCPQDC 

 
0.1811 -178.025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERBB4 

RCIRHILYN 0.7827 -206.162 

 

 

CVVAYCKYKK 0.5233 -186.021 

 
 

 
CAR 

WSPSWVMW 0.8874 -201.234 

 

DAGTYYC 1.0948 -186.021 

 

 
 

ANXA5 

CLIINNKNF 
 

 
0.3354 

 
-182.518 

 

 
KPKLFFIQAC 

 
0.8210 

 
-204.132 
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WWP1 

ICLDILRSQW -0.5771 -161.151 

 

FTTKIYHPNI 0.6489 -161.846 

 
 

AREWTQKYAM 0.0637 -169.418 

 

FLTIHFPTDY 0.2688 -172.028 

 

 
 
 
 

TRAIL 

CTTTRNTVCQ 0.6221 -175.426 

 
 

CNPCYEGVDY 
 -0.0361 -219.254 

 

KPKLFFIQAC 
 0.8210 -243.319 
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DCTPWSDIEC 
 0.4785 -193.511 

 

NSPEMCRKCR 0.4266 -173.473 

 

 
 
 
 

DR4 

 
 

KPKLFFIQAC 
 

0.8210 -178.369 

 

 
 

SFVCVLLSHG 
 

0.2139 -166.683 

 

GSWYIQSLC  0.2549 -180.297 

 

 
 

CIIINNHNF 
 

1.0096 -156.187 

 

FAS 

 
KPKLFFIQAC 0.8210 -186.814 

 

 
HADYDCFVCC 0.6334 -182.949 
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FADD 

 
 

YQMLSKW 
 

0.1525 -145.895 

 

 
 

CTTTRNTVC 
 

0.3335 -145.797 

 

 
KPKLFFIQAC 0.8210 -143.020 

 

 
 

TPWSDIECVH 
 

0.6075 -149.429 

 

 
 
 

EPHB3 

 
NDYLDIICPM 1.9877 -178.763 

 

 
FSEKFQEFSP 0.9854 -170.560 

 

 
VYWNSSNPRF 0.6153 -206.388 

 

 
FRPGHEYYYI 0.8671 -214.795 
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YEYYVLYMV 
 

0.6495 -191.647 

 

 
 
 
 
 

SYK 

 
 
 

GRCIELDCW 
 

 
1.5140 

 
-168.109 

 

 
MNNPLSHYWI 0.0841 -199.779 

 

 
 

FWRNGKVQHC 
 

0.7676 -205.861 

 

 
 

DGTFLVR 
 

0.4205 -158.029 

 

GGWWRGDYGG 0.5245 -201.596 

 

 
 
 
 
 

NOTCH1 

ERRRARINEC 
 0.6946 -157.120 

 

HHVSCEGRYE 
 0.5084 -151.518 
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FRECLEEVAR 
 0.9111 -113.272 

 

REWMTDIGAF -0.0230 -144.455 

 

ILQMTVDHLK 
 0.5817 -151.974 

 

NOTCH2 

WFCMVDDDNY 
 1.1248 -173.286 

 

HHVSCEGRYE 
 0.5084 -151.518 

 

 
NOTCH3 

 
IEKRRRDRIN 

 

 
0.7634 

 
-178.108 

 

YKYRCYKFIH 0.6340 -204.002 

 

VFIKYLPEW 
 0.0623 -211.176 
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FDAHALAMDY 0.1814 -160.934 

 

IFNMAVDELK 
 0.4867 -157.298 

 

 
 
 
 

SHH 

 
YMLVVHMRRH 

 

 
0.5792 

 
-229.237 

 

VHHINNEHIH 0.1147 -192.671 

 

KPHKCTFEGC 
 0.9968 -177.163 

 

KFMQWQE 
 1.5589 -188.748 

 

 
 
 
 

CA9 

YEYYHALDSD 
 

 
0.5375 

 

 
-209.930 

 

 
PQCTVCEDYD 

 

 
0.6452 

 

 
-185.647 
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IFDFTHPCDQ 0.8780 -196.840 

 

WKVLHCTGHI 1.2312 -220.254 

 

FTYCDDRITE 0.4384 -212.029 

 

VGFR1 
RCGGCCGD 

 0.6945 -146.465 

 

 
 
 
 

RDX 

GDYGRECDWW  1.1810 -193.655 

 

YTVLEYMPPG 
 

 
0.4518 

 
-198.642 

 

TYYFVPAPW 0.5694 -222.882 

 

CRRCHIKCH 1.4338 -195.937 
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VGFR2 
RCGGCCNDE 

 0.6718 -131.448 

 

ESR1 
RNSHTFNCRM 

 
-0.0372 -217.438 

 

 
 
 
 

AXL 

GWFPGTYVEE 
 

 
0.2463 

 
-153.989 

 

PWYAGDMER 
 

0.5832 -173.111 

 

CKACSMLLRG 0.5646 -142.325 

 

MSQFLCLKNI  0.4374 -159.990 

 

MEPWRQCAQW 0.0229 -160.216 

 

RAC1 FQHVGHVGW 0.4033 -197.691 
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CD95 
KPKLFFIQAC 

 
0.8210 -193.935 

 

 
 
 
 
 
 

ITSN1 

MDWGTELWDQ 
 

0.3681 -196.347 

 

 
FNTEQRNYYY 

 
0.2970 

 
-221.150 

 

EEDKGDGWTR 
 

1.0122 -157.699 

 

HTQWGID 0.0719 -172.663 

 

IGHCKAIYPF 
 

0.5660 -200.027 

 

 
SPRED1 

IEDSYRKQVY 0.6347 -166.153 

 

FEDIHQYREQ 
 

0.4363 -188.027 
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NKG2D 

PHSLCYDITV  0.9117 -163.348 

 

GSWQFSFDGQ 0.3500 -176.493 

 

DEKPFLHYDC 
 

0.1306 -168.970 

 

RKMKEKWEKD -0.2160 -168.649 

 

RPGPRWCEVQ 0.8899 -169.700 

 
 

 

Tabela 6: Estrutura proteína-peptídeo obtida por docking molecular através do software HPEP e 
predição de imunogenicidade para a linhagem MDA-MB-231. 

Proteína de 
Membrana 

Peptídeo 
VaxiJen 

score 
Docking 

score 
Estrutura Proteína-Peptídeo 

TIAM1 

WDTAGQEDYD 0.6391 -134.674 

 

WTPEVKHHCP 0.5714 -165.254 
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GDGAVGKTCL -0.4807 -125.860 

 

EYVPTVFDNY 0.8872 -169.702 

 

RPLSYPQTDV -0.1185 -161.158 

 

ALIX (AIP-1) TPCSPGDPG 0.5173 -122.277 

 

CAR 

WSPSWVMW 0.8874 -163.713 

 

DAGTYYC 1.0948 -121.407 

 

ERBB4 

RCIRHILYN 0.7827 -224.908 

 

CVVAYCKYKK 0.5233 -217.043 

 

 
 

TRAIL 

 
 
 

CTTTRNTVCQ 
  

 
 

0.6221 

 
 

    -175.426 
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CNPCYEGVDY -0.0361 -188.774 

 

KPKLFFIQAC 0.8120 -196.227 

 

DCTPWSDIEC 0.4785 -166.820 

 

NSPEMCRKCR 0.4266 -175.725 

 

DR4/TRAILR1 

KPKLFFIQAC 0.8210 -178.369 

 

 
 
 

SFVCVLLSHG 
  

 
 

0.2139 

 
 

-166.683 

 

GSWYIQSLC 0.2549 -180.297 

 

CIIINNHNF 1.0096 -156.187 

 

GSK3B 

KGSGRYYFKK 0.4541 -243.889 

 

DFWFACNGFR 0.6521 -233.819 
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CDH2 VQNCLWTLRN 0.8393 -201.550 

 

NOTCH1 

ERRRARINEC 0.6946 -170.515 

 

HHVSCEGRYE 0.5084 -172.208 

 

FRECLEEVAR 0.9111 -156.210 

 

REWMTDIGAF -0.0230 -183.569 

 

ILQMTVDHLK 0.5817 -165.634 

 

NOTCH2 

WFCMVDDDNY 1.1248 -173.286 

 

HHVSCEGRYE 0.5084 -171.816 

 

NOTCH3 IEKRRRDRIN 0.7634 -178.108 
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YKYRCYKFIH 0.6340 -204.002 

 

VFIKYLPEW 0.0623 -211.176 

 

FDAHALAMDY 0.1814 -160.934 

 

IFNMAVDELK 0.4867 -157.298 

 

 
RAB5A 

 

IWDTAGQERY 0.7182 -154.607 

 

TSAYYRGAVG 0.4100 -168.693 

 

 
 

    
 
   IGDSGVGKSN 
 
  

 
0.7621 

 
-147.721 

 

INVEEAFQTI 0.8013 -147.375 
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RAC1 FQHVGHVGW 0.4033 -179.634 

 

VEGFR1 RCGGCCGD 0.6945 -134.001 

 

DLL4 

ALHWAAAVNN 1.2647 -189.266 

 

YDKYCADHF -0.8960 -184.257 

 

WTGQFCTEDV 0.0866 -201.714 

 

HFANRDITDH -0.6961 -176.489 

 

RPHKDIVRLL 0.1304 -177.907 

 

 
SHH 

YMLVVHMRRH 0.5792 -214.474 

 

VHHINNEHIH 0.1147 -191.969 

 

KPHKCTFEGC 0.9968 -174.662 

 



 

82 
 

KFMQWQE 1.5589 -169.595 

 

ITSN1 
 

MDWGTELWDQ 0.3681 -189.548 

 

FNTEQRNYYY 0.2970 -189.077 

 

EEDKGDGWTR 1.0122 -153.242 

 

HTQWGID 0.0719 -194.206 

 

IGHCKAIYPF 0.5660 -214.359 

 

CFLAR 

YAMLIKWVN 0.9034 -207.140 

 

TTTRNTVCQC 0.8083 -187.584 

 

TPWSDIECVH 0.6075 -197.518 
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CDC42 

FEHTGHVGWD 0.1465 -163.406 

 

FFHTFAGDDC 0.7417 -177.885 

 

RAC1 FQHVGHVGW 0.4033 -179.634 

 

RAC3 

PMQRVLKYHL 0.4453 -192.652 

 

RGTFYQGYKC 0.6059 -193.558 

 

AMNDLAQYVN 1.2589 -161.967 

 

GWWAPEVRGR 0.1794 -187.959 

 

IYGNYCSNVE 0.8318 -179.183 

 

FNTA KLVDGCYSFW 0.5099 -281.757 
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EAHGGYTFCG -0.2343 -274.230 

 

IGF1R 

RVCGDRGFFF 0.3931 -194.127 

 

IVEECCFRSC 0.8926 -170.725 

 

DLL1 
 

RMHHDIVRLL 0.7569 -203.268 

 

LHWAAAVNNV 1.2875 -220.263 

 

HFANRDITDH -0.6961 -204.499 

 

GVFQILIRNR -0.2178 
-217.140 

 

 

WTGCQCTEDV 0.3756 182.735 

 

CASP1 YSFFHLTFQE 0.6736 -231.069 
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GSDMD 

 

IFQIFNRRNC 0.7867 -196.059 

 

DFIAFCSSTP 0.6213 -153.723 

 

PKVIIVQACR 0.7766 -162.710 

 

RTRLALIICN -0.2984 -157.713 

 

TRDFYLFPGN 0.0449 -176.244 

 

CXCR4 CLDPKEKWIQ 0.2710 -189.010 

 

SCN5A 

EGNYECFVM 1.3975 -145.135 

 

 

WLLIEMIYCY 0.3513 -211.514 
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YREIICVPYM 0.0800 -199.690 

 

 
ROBO1 

 

YTVMKTYHMY 0.6634 -181.883 

 

DWWEGRHNGI 1.2800 -187.458 

 

MMDPYNLAIC 0.9284 -158.002 

 

MRYLFAFLNH 0.5595 -191.778 

 

IERIAKFDY 1.8527 -158.490 

 

E-cadherin 
 

DVWSYGILLW -0.2742 -192.444 

 

FGEVWKGTW 0.1821 -195.112 
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KFPIKWTAPE 0.1503 -171.770 

 

CKIADFGLAR 1.5103 -161.922 

 

GYRMPCPQDC 0.1811 -181.067 

 

 

 

 

 

5.4. Análise PCA para seleção das melhores sequências 

 

Para a seleção final das sequências peptídicas com potencial antitumoral para 

o tratamento de câncer de mama Luminal A e Triplo Negativo, considerou-se como 

parâmetro de inclusão aquelas sequências que apresentaram um e-value 

considerável, por meio do software MEME, e que não demonstraram imunogenicidade 

no software Vaxijen. Em seguida, foram excluídas sequências peptídicas 

apresentadas nas duas linhagens, MDA-MB-231 e MCF-7, por serem sequências 

provenientes da mesma via de sinalização. Essa exclusão foi justificada pela 

necessidade de encontrar sequências que sejam específicas para cada uma das 

linhagens. Assim, nas tabelas 7 e 8 encontram-se as sequências selecionadas com 
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seus respectivos valores de e-value e predição de imunogenicidade utilizadas na 

análise de PCA.  

 
Tabela 7: Peptídeos selecionados para a linhagem MCF-7 após alinhamento, docking molecular, 
imunogenicidade e descarte de PPIs comuns às linhagens MCF-7 e MDA-MB-231. 
 

Proteína de 
Membrana 

Sequências e-value Imunogenicidade 

CASP8 

GSWYIQSLC 3.4E-9 0.2549 

YSTVPGYYSW 1.3E-77 0.4608 

CIIINNKNF 6.2E-3 0.3607 

PDZK1 EPCVDGWVYD 3.8E-3 0.0268 

ANXA5 CLIINNKNF 5.9E-6 0.3354 

WWP1 
AREWTQKYAM 1.1E-17 0.0637 

FLTIHFPTDY 1.1E-14 0.2688 

FADD 
YQMLSKW 7.9E-6 0.1525 

CTTTRNTVC 1.2E-4 0.3335 

SYK 
MNNPLSHYWI 1.7E-3 0.0841 

DGTFLVR 8.5E-4 0.4205 

CA9 FTYCDDRITE 1.9E-8 0.4384 

RDX YTVLEYMPPG 2.7E-3 0.4518 

ESR1 RNSHTFNCRM 1.9E-2 -0.0372 

AXL 

GWFPGTYVEE 1.5E-12 0.2463 

MSQFLCLKNI 2.3E-6 0.4374 

MEPWRQCAQW 1.4E-5 0.0229 

SPRED1 FEDIHQYREQ 4.3E-5 0.4363 

NKG2D 

GSWQFSFDGQ 2.2E-22 0.3500 

DEKPFLHYDC 7.9E-26 0.1306 

RKMKEKWEKD 7.3E-23 -0.2160 

 
 
 

Tabela 8: Peptídeos selecionados para a linhagem MDA-MB-231 após alinhamento, docking molecular, 
imunogenicidade e descarte de PPIs comuns às linhagens MCF-7 e MDA-MB-231. 

 
Proteína de 
membrana 

Sequências e-value Imunogenicidade 

TIAM1 
GDGAVGKTCL 1.9E-18 -0.4807 

RPLSYPQTDV 4.8E-18 -0.1185 

RAB5A TSAYYRGAVG 6.2E-6 0.41 

DLL4 

YDKYCADHF 6.3E-9 -0.896 

WTGQFCTEDV 9.6E-8 0.0866 

HFANRDITDH 1.6E-6 -0.6961 

RPHKDIVRLL 9.3E-7 0.1304 

CDC42 FEHTGHVGWD 1.2E-4 0.1465 

RAC3 
PMQRVLKYHL 2.2E-9 0.4453 

GWWAPEVRGR 2.6E-8 0.1794 

FNTA EAHGGYTFCG 1.6E-5 -0.2343 

IGF1R RVCGDRGFFF 3.5E-3 0.3931 
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GSDMD 
RTRLALIICN 1.8E-5 -0.2984 

TRDFYLFPGN 2.5E-4 0.0449 

CXCR4 CLDPKEKWIQ 6.0E-3 0.271 

SCN5A 
WLLIEMIYCY 1.1E-2 0.3513 

YREIICVPYM 4.4E-3 0.08 

 
 
Como pode ser observado na figura 8, entre as sequências possíveis, os 

peptídeos EPCVDGWVYD (PPI - PDZK1); MNNPLSHYWI (PPI – SYK); 

AREWTQKYAM (PPI - WWP1); MEPWRQCAQW (PPI – AXL); RKMKEKWEKD (PPI 

- NKG2D); YQMLSKW (PPI – FADD) e DEKPFLHYDC (PPI - NKG2D) (quadrante 

inferior esquerdo) apresentaram os melhores valores de e-value aliado à 

imunogenicidade.  

 
 

 
Figura 8: Plot de PCA para a linhagem MCF-7 e seleção das melhores sequências. 

 
 
A mesma análise foi realizada para a linhagem MDA-MB-231 e os resultados 

podem ser observados na figura 9. Foram selecionados para esta linhagem as 

sequências HGGYTFCG (PPI – FNTA); RTRLALIICN (PPI – GSDMD); 

GDGAVGKTCL (PPI – TIAM1); HFANRDITDH (PPI – DLL4) e YDKYCADHF (PPI – 

DLL4). 
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Figura 9: Plot de PCA para a linhagem MDA-MB-231 e seleção das melhores sequências. 

 

 

Os resultados para a linhagem MCF7 são demonstrados na tabela 9, enquanto os 
da linhagem MDA-MB-231 são demonstrados na tabela 10. 
 

 
Tabela 9: Sequências peptídicas selecionadas para a linhagem MCF7 e suas respectivas proteínas 

alvo. 

 
PROTEÍNA SUPEREXPRESSA 

– LINHAGEM MCF7  

PEPTÍDEO CORRESPONDENTE 

PDZK1 EPCVDGWVYD 

SYK MNNPLSHYWI 

WWP1 AREWTQKYAM 

AXL MEPWRQCAQW 

NKG2D RKMKEKWEKD 

FADD YQMLSKW 

NKG2D DEKPFLHYDC 
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Tabela 10: Sequências peptídicas selecionadas para a linhagem MDA-MB-231 e suas 
respectivas proteínas alvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEÍNA 
SUPEREXPRESSA – 

LINHAGEM MDA-MB-231 

PEPTÍDEO 
CORRESPONDENTE 

FNTA HGGYTFCG 

GSDMD RTRLALIICN 

TIAM1 GDGAVGKTCL 

DLL4 HFANRDITDH 

DLL4 
  

YDKYCADHF 
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VI. DISCUSSÃO  

 
 

O câncer é uma doença de alta complexidade, que envolve a participação de 

diferentes vias de sinalização que podem contribuir para o progresso da doença.  

Considerando as dificuldades para a caracterização da biologia acerca da doença, 

modelos computacionais que envolvem uma abordagem in sílico estão sendo 

utilizados tanto para a estudo das interações celulares quanto para o tratamento da 

doença. Esses modelos in sílico experimentais são elaborados a partir da combinação 

de informações obtidas na literatura relacionadas ao câncer com a modelagem 

computacional de sistemas biológicos (EDELMAN; EDDY; PRICE, 2010; 

TRISILOWATI; MALLET, 2012). 

Através de ferramentas avançadas, os modelos in sílico são capazes de 

apresentar dados biológicos com alta riqueza de informação. No estudo do câncer, 

modelos estatísticos provaram ser eficientes no diagnóstico e prognóstico da doença, 

demonstrando, ainda, ao analisar o genoma e o transcriptoma, alterações em vias de 

sinalização. Esses modelos foram capazes também de apresentar uma visão sobre a 

etiologia molecular da doença (EDELMAN; EDDY; PRICE, 2010). 

Em relação à abordagem in silico na terapia contra o câncer de mama, análises 

in sílico provaram ser eficientes na identificação de biomarcadores da doença, na 

detecção de compostos com possível atividade anticarcinogênica, e ainda, na 

identificação da expressão de proteínas em diferentes tumores de mama. Essas 

informações reforçam a importância da utilização de metodologias in sílico na terapia 

antitumoral, bem como os benefícios que essa abordagem pode proporcionar 

(GUERRERO, 2020; MAZO, 2018; ROY, 2016).    

Proteínas de membrana podem ativar diferentes vias de sinalização, 

desencadeando tanto processos biológicos que contribuem para o progresso do 

câncer, como a metástase, a invasão e a angiogêneses, quanto processos que inibem 

a proliferação tumoral (ZIEGLER, 2018). Este trabalho permitiu a seleção de 

sequências com potencial atividade antitumoral ou ainda que possam ser utilizadas 

como endereçadoras de fármacos utilizados na quimioterapia reduzindo a ocorrência 

de efeitos adversos. 
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Os resultados para linhagem MCF-7 demonstraram proteínas de membrana 

superexpressas com potencial de utilização em terapias antitumorais, sendo estas as 

proteínas PDZK1, SYK, WWP1, AXL, NKG2D e FADD.   

PDZ domain-containing 1 é uma proteína envolvida na manutenção da 

integridade da camada celular endotelial que se encontra super expressa em 

carcinomas humanos. Em tecidos de câncer de mama, a atividade da PDZK1 está 

relacionada ao crescimento celular de células da linhagem MCF-7. Essa condição foi 

verificada a partir do aumento da expressão ectópica da proteína PDZK1 nos tecidos 

mamários, que é responsável por elevar o crescimento celular promovido por estradiol 

(E2). No entanto, o mecanismo que envolve a participação do hormônio estradiol (E2) 

não está bem estabelecido (KIM, 2013, 2009; WHITE-AL HABEEB, 2017). 

Kim H e colaboradores desenvolveram um estudo em 2013 para analisar a 

expressão celular e subcelular da proteína PDZK1 em tecidos humanos de câncer de 

mama. Os resultados demonstraram que a diminuição da atividade da PDZK1 em 

células MCF-7 promoveu o bloqueio do crescimento dependente de estrógeno e 

reduziu a expressão do oncogene C-myc, envolvido no metabolismo do câncer. Por 

outro lado, a expressão ectópica da proteína aumentou a proliferação celular e 

consequentemente a expressão do oncogone C-myc. Os dados sugeriram a 

existência de uma atividade oncogênica pela proteína PDZK1, o que reforça a 

utilização dessa proteína em terapias antitumorais como um possível alvo molecular 

(KIM et al., 2013). 

SYK é uma proteína envolvida em diversos eventos de sinalização celular, 

assumindo participação na inativação de vias de sinalização responsáveis por 

processos celulares que incluem proliferação, diferenciação e fagocitose. Comumente 

encontrada em tecidos mamários normais e em linhagens celulares de câncer de 

mama que oferecem baixa tumogenicidade, essa proteína é considerada uma 

possível candidata para a supressão tumoral (REPANA, 2006).   

Um estudo realizado Coopman PJ e colaboradores evidenciou que a proteína 

SYK pode ser um potente modulador do crescimento de células epiteliais e ainda um 

agente supressor no câncer de mama. O estudo, realizado em camundongos 

demonstrou que a introdução de uma proteína SYK selvagem em linhagens mamárias 

SYK-negativa ocasionou a inibição do processo de metástase. Em contrapartida, a 

superexpressão de uma proteína SYK deficiente de quinase em células mamárias 

positivas para SYK levou ao aumento do crescimento tumoral. Por fim, ao reintroduzir 
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a proteína SYK no tumor verificou-se a supressão do crescimento tumoral, ocasionado 

pela ocorrência de mitose aberrante e citocinese. Nesse sentido, verificou-se a função 

supressora dessa proteína de membrana no câncer de mama, fortalecendo a 

justificativa para o estudo da SYK como um potencial agente supressor da doença 

(COOPMAN et al., 2000). 

Uma das principais funções da proteína WW domain containing E3 ubiquitin 

protein ligase 1 é a regulação da apoptose. Verificando a participação dessa proteína 

de membrana na regulação do processo tumoral, um estudo realizado por HUU e 

colaboradores baseou-se em níveis proteicos da WWP1, juntamente com a 

localização subcelular da proteína, para classificar os tumores de mama em quadro 

categorias. Os resultados apresentados indicaram que a proteína de membrana é 

marcador prognóstico e tem potencial para ser utilizada em tumores de mama, visto 

que a categoria de tumores de mama com ausência da proteína WWP1 demonstrou 

um pior prognóstico em comparação os tumores que expressavam a proteína (HUU 

et al., 2008; ZHOU; LIU; CHEN, 2012).  

A via de sinalização da proteína AXL que envolve o ligand growth arrest-specific 

protein 6 (GAS6) está associada aos processos de metástase, invasão celular, 

angiogênese, resistência de drogas, regulação da resposta imune e ainda, 

crescimento de células tumorais. Nesse sentido, considerando a ampla quantidade de 

processos biológicos realizados por essa via, várias terapias envolvendo a proteína 

AXL como alvo molecular foram desenvolvidas (ZHU; WEI; WEI, 2019). 

Estudos envolvendo inibidores da proteína AXL demonstram a capacidade dos 

inibidores em potencializar a apoptose da célula tumoral e atuar no processo de 

supressão da migração e invasão celular. Um dos inibidores desenvolvido foi o 

Rebastinib, formulado como um inibidor da proteína BCR-ABL1 tyrosine kinase que 

também apresenta atividade tumoral contra a proteína AXL em tumores do subtipo 

triplo negativo. Segundo o estudo apresentado por Zhu e colaboradores em 2019, 

esse medicamento encontrava-se na fase 2 e 3 dos ensaios clínicos para o uso em 

terapias locais em tumores avançados, como tumores de mama. Essa informação 

destaca a possibilidade de utilização de inibidores contra a proteína AXL para 

linhagens de câncer de mama (ZHU; WEI; WEI, 2019). 

NKG2D é um receptor capaz de ativar uma resposta imune mediada por células 

natural killers (NK) e por células T efetoras.  Em conjunto com seus ligantes, o receptor 

NKG2D representa um importante mediador no controle do câncer, permitindo, 
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através da ativação de células NK, respostas imunes contra as células tumorais. O 

conhecimento da via de sinalização entre a proteína NKG2D e expressão de seus 

ligantes modulada por estresse induzido possibilitou o desenvolvimento de novas 

terapias antitumorais. Isso porque, considerando o fato de que os ligantes da proteína 

NKG2D podem ser controlados por estresse-induzido, fármacos que atuem como 

agentes de destruição de DNA ou inibidores do proteoma pode ser utilizados como 

agentes antitumorais (DHAR; WU, 2018; LIU et al., 2019).  

Inicialmente descrita com uma molécula que atuava sobre apoptose, FADD é 

uma proteína que demonstrou participar de processos celulares como a proliferação 

e o controle do ciclo celular. Dependendo do ciclo celular, essa proteína pode atuar 

tanto como um fator favorável a progressão do tumor como um fator anti- tumor 

gênico. Embora os mecanismos da FADD não sejam totalmente compreendidos e 

sejam controversos, muitos autores defendem que os níveis proteicos da FADD pode 

ser um fator considerável para verificação do diagnóstico, prognóstico, bem como para 

o desenvolvimento de terapias antitumorais (MARÍN-RUBIO et al., 2019).  

Em relação às vias de sinalização em que atuam as proteínas de membrana 

participantes de vias de sinalização para a linhagem MDA-MB-231 podemos 

evindenciar: FNTA; GSDMD; TIAM1 e DLL4. 

A proteína farnesyl transferase/geranyl geranyl transferase type-1 subunit alpha 

(FNTA) é um proteína que composta por duas subunidades, sendo uma delas 

denominada farnesyl transferase (Ftase) e a outra geranyl geranyl transferase type-1  

(GGTase-I). Embora já tenham sido desenvolvidos inibidores para as duas proteínas, 

durante as últimas duas décadas, a proteína Farnesyl transferase tem se tornado um 

dos maiores alvos para o design de medicamentos antitumorais (M.R.; A.D., 2007; 

SEBTI; HAMILTON, 2000). 

Proporcionado a farnesilação das proteínas RAS, um dos oncogenes mais 

prevalentes em cânceres humanos, a FTase é a responsável pelo estímulo inicial que 

a ativa o processo tumoral. Esse conhecimento levou ao desenvolvimento, nas últimas 

décadas, dos inibidores da FTase, sendo estudados com o intuito de atuarem no 

controle do câncer (LOBELL et al., 2001; SEBTI; HAMILTON, 2000; WANG; YAO; 

HUANG, 2017; ZHU; HAMILTON; SEBTI, 2003). 

Por mais de 20 anos, inibidores da FTase vêm sendo desenvolvidos para 

atuarem em terapias antitumorais. Em relação ao câncer de mama, a combinação de 

inibidores da FTase com agentes citotóxicos variados demonstrou um aumento na 
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resposta contra o câncer de mama em estágio avançado. Aliado a isso, um estudo 

realizado por Lee e colaboradores em 2016, demonstrou que um inibidor da FTase, o 

FTI-277, foi capaz de inibir a invasão e a migração do câncer de mama, pela ativação 

da ativação da proteína RAS. Em relação a proteína geranyl geranyl transferase I, 

existe a ideia de utilizá-la para estudos que envolvem descobertas de drogas 

antitumorais, porém primeiro existem muitas questões a serem respondidas. Essas 

informações sugerem o potencial de aplicação da proteína Farnesyl transfarase como 

alvo molecular (M.R, 2007. KLOCHKOV, 2019; LEE; KOH; MOON, 2016)(M.R.; A.D., 

2007)(M.R.; A.D., 2007). 

Existem diversos mecanismos de morte celular programada, sendo a piroptose 

um destes. A piroptose foi identificada pela primeira vez em macrófagos, mas pode 

ocorrer em diferentes tipos de células, ocasionando, a partir de um substrato e uma 

sequência de eventos, a formação de poros na membrana celular. Essa etapa tem 

como substrato inicial a proteína Gasdermin D, que é clivada em duas subunidades, 

N-terminal e C-terminal. O fragmento N-terminal é o responsável por permeabilizar a 

membrana celular, dando origem aos poros. Esse mecanismo, iniciado a partir de uma 

inflamação, pode ser utilizado para a eliminação de células infecciosas (PIZATO, 

2018). 

Considerando as informações anteriores, um estudo realizado por Pizato e 

colaboradores em 2016 investigou o papel do ácido docosahexanóico (DHA) na 

indução da piroptose em células de câncer de mama da linhagem MDA-MB-231. 

Nesse estudo, células da linhagem foram suplementadas com DHA e foram 

analisadas as respostas inflamatórias que levariam a morte celular. Os resultados 

demonstraram que as células do câncer de mama triplo negativo aumentaram a 

expressão da proteína caspase-1 e ativação a proteína Gasdermin D, levando a 

formação de poros na membrana, principalmente quando comparadas as células 

controle (PIZATO, 2018).  

Baseando-se nessas informações e na redefinição da pirólise como um 

processo de morte celular mediado por GSDMD, verifica-se a importância dessa 

proteína de membrana no combate as células cancerígenas, com potencial para ser 

um possível alvo terapêutico contra a doença (WANG; CHEN; ZHANG, 2021).  

Outra proteína encontrada para a linhagem MDA-MB-231 foi a proteína T-

lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1 (TIAM1). Frequentemente 

relacionada a progressão de numerosos tumores humanos, essa proteína participa de 
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muitas funções celulares. Estudos demonstraram que a TIAM1 aumenta a invasão em 

linfomas de células T, aumenta a migração celular nos fibroblastos e aumenta a 

adesão celular em células do tecido epitelial (LI, 2016; MINARD, 2004). 

Em relação a superexpressão e participação da proteína TIAM1 em células de 

linhagem de mama, um estudo realizado por Li e colaboradores, em 2016, avaliou o 

papel da proteína na progressão e no prognóstico do câncer de mama. Determinando 

a localização da proteína TIAM1 na linhagem MDA-MB-231 através de 

imunofluorescência, os autores verificaram que a expressão da proteína foi 

significante maior no câncer de mama do que em tecidos adjacentes não-tumorais (LI, 

2016). 

Aliado a isso, o estudo apresentou que a taxa de sobrevida da doença foi 

relativamente menor em pacientes que apresentaram alta expressão da proteína 

TIAM1 do que em pacientes que apresentaram uma expressão baixa da proteína. As 

conclusões evidenciadas pelos autores indicaram que a proteína TIAM1 encontra-se 

frequentemente superexpressa no câncer de mama. Esses dados sugerem que a 

proteína pode ser utilizada com um potencial biomarcador para o prognóstico ou um 

possível alvo terapêutico contra o câncer de mama (LI, 2016).   

No que diz respeito a proteína delta-like ligand 4 (DLL4), um estudo realizado 

por Ridgway e colaboradores, em 2006, demonstrou que a inibição dessa proteína de 

membrana é capaz de inibir o crescimento tumoral a partir da desregulação da 

angiogênese. Embora a proteína DLL4 tenha sido relacionada ao processo de 

angiogênese do câncer e assuma um papel muito importante na sinalização do fator 

de crescimento vascular endotelial (VEGF), sua participação na metástase e 

crescimento tumoral ainda não são totalmente conhecidos (RIDGWAY, 2006). 

No entanto, em 2019, um estudo realizado por McClements e colaboradores 

avaliou o potencial da proteína FK506-binding protein like (FKBPL) e o seu derivado 

peptídeo em inibir a metástase do câncer de mama através da inibição da proteína 

DLL4 e Notch4. Utilizando células in vitro, in vivo e ex vitro da linhagem MDA-MB-231, 

o estudo foi desenvolvido com dois peptídeos, AD-01, em estágio pré-clinico, e outro, 

ALM201, em estágio clínico (MCCLEMENTS, 2019).  

Os resultados do estudo demonstraram que o peptídeo AD-01 foi efetivo, 

reduzindo a migração e invasão das células da linhagem MDA-MB-231. In vivo, o 

mesmo peptídeo AD-01 também demonstrou ser efetivo, proporcionando a inibição 

da metástase das células da linhagem MDA-MB-231. Esse estudo demonstrou, pela 
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primeira vez, a atividade pré-clínica de dois peptídeos antitumorais, reforçando a 

necessidade de novas pesquisas envolvendo peptídeos antitumorais contra o câncer 

de mama (MCCLEMENTS, 2019).  

Considerando as informações obtidas através da literatura, destaca-se a 

importância do estudo de uma terapia direcionada para as linhagens citadas, visto 

que, as terapias atuais nem sempre são bem sucedidas e que, para células triplo-

negativas metastáticas ainda não existe um tratamento padronizado (ARROYO-

CRESPO, 2019; ONCOGUIA, 2020). Nesse sentido, a terapia com peptídeos pode 

ser uma alternativa, visto que essas moléculas bioativas podem atuar inibindo de 

forma específica vias de sinalização de proteínas responsáveis pela proliferação e 

migração de células tumorais e, desta forma, impedir a ocorrência desses processos 

biológicos (BORGHOUTS; KUNZ; GRONER, 2005). 
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VII. CONCLUSÃO 

 

A partir do levantamento bibliográfico, um total de 79 proteínas superexpressas 

nas linhagens de câncer de mama MDA-MB-231 e MCF-7 foram selecionadas. 

Dos motivos obtidos a partir do alinhamento com as proteínas participantes da rede 

interação, foram selecionados para a realização do docking molecular 109 

peptídeos da linhagem MCF-7 e 113 peptídeos da linhagem MDA-MB-231.  

Por fim, após uma seleção que considerou critérios de exclusão e inclusão para 

que se chegasse aos motivos com maiores possibilidades de atuação nos subtipos 

de câncer de mama Luminal A e Triplo negativo, foram encontradas cinco 

sequências peptídicas para a linhagem MDA-MB-231 e sete sequências peptídicas 

para a linhagem MCF-7.  

Os resultados apresentados sugerem a necessidade de um estudo 

aprofundado sobre terapias baseadas em peptídeos, uma vez que muitas 

sequências encontradas apresentam um potencial antitumoral que as tornam 

capazes de serem utilizadas para a aplicação em terapias que sejam efetivas 

contra o câncer Luminal A e o câncer Triplo Negativo. 

  A utilização de peptídeos em tratamentos contra o câncer de mama pode ser 

uma estratégia promissora, principalmente quando destaca-se a inexistência de 

terapias padronizadas para células triplo-negativas metastáticas (ARROYO-

CRESPO, 2019; ONCOGUIA, 2020). Interferindo em vias de sinalização de 

proteínas que participam da proliferação e migração tumoral, os peptídeos podem 

impedir o desenvolvimento do tumor sem afetar células normais, uma vez que são 

moléculas seletivas e específicas (BORGHOUTS; KUNZ; GRONER, 2005; XIAO, 

2015). Essa condição reforça a necessidade da aplicação desses compostos 

bioativos na terapia antitumoral, visto que além de serem agentes promissores 

contra o câncer, podem resultar em menores efeitos colaterais aos pacientes em 

comparação às terapias convencionais.  
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VIII. PERSPECTIVAS 

 

Para a continuidade deste trabalho espera-se realizar a síntese em fase sólida 

das sequências peptídicas selecionadas e realizar ensaios de avaliação de potencial 

citotóxico em cultivos celulares MCF-7, MDA-MB-231 e MCF-10 (controle de mama 

normal) e ainda o potencial de endereçamento dessas moléculas marcadas com 

fluoróforo e incorporadas em nanopartículas.  
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