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RESUMO 

 

A heparanase humana 1 (HPSE 1) é uma proteína com múltiplas funções e vem se destacando 

como um alvo terapêutico promissor no contexto da terapêutica antitumoral. Esse fato decorre 

da sua relevância clínica no desenvolvimento e progressão tumoral, determinado pela sua 

capacidade enzimática em degradar o sulfato de heparan (HS), principal constituinte da matriz 

extracelular, proporcionando um microambiente tumoral propício para a disseminação 

tumoral. Além disso, esta proteína possui papel relevante no aumento da migração de células 

tumorais após a entrega de dose de radiação ionizante na radioterapia, a partir do aumento dos 

níveis de expressão da HPSE1. Visando avaliar de forma mais detalhada as funções da 

HPSE1, foi proposto caracterizar a interação da proteína heparanase humana 1 ativa com 

ácidos desoxirribonucléicos. Nossos achados são inéditos e apontam para uma nova função da 

HPSE1 do tipo endonuclease. 

 

Palavras chave: Heparanase humana 1, DNA, câncer, metástase, radiação ionizante 
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ABSTRACT 

 

The human heparanase 1 (HPSE 1) is a protein with multiple functions and has emerged as a 

promising therapeutic target in the context of antitumor therapy. This fact is due to its clinical 

relevance in the tumor  development and progression, as determined by their enzymatic 

ability to degrade heparan sulfate (HS), the main constituent of the extracellular matrix, 

providing a tumor microenvironment to tumor dissemination. In addition, this protein plays a 

significant role in the increase of tumor cells migration ionizing radiation dose delivery in 

radiotherapy from the increase in the expression levels of HPSE1. In order to evaluate in more 

detail the functions of active HPSE1, it has been proposed to characterize the interaction of 

human heparanase protein 1 with deoxyribonucleic acids. Our results are original and point to 

a new function of HPSE1 of the endonuclease type. 

 

Keywords: Human Heparanase 1, cancer, metastasis, ionizing radiation, DNA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Justificativa 

 

A heparanase humana 1 (HPSE 1) é uma proteína com múltiplas funções que vem se 

destacando como um alvo terapêutico promissor no contexto da terapia antitumoral. Esse fato 

decorre da sua relevância clínica no desenvolvimento e progressão tumoral, determinado pela 

sua capacidade enzimática em degradar o sulfato de heparan (HS), principal constituinte da 

matriz extracelular.  

 

Vale ressaltar que, além do câncer, existe uma relação entre a HPSE1 e diversas 

patologias, mas devido à importância clínica, e a sua associação com fatores prognósticos e ao 

impacto na saúde pública, grande parte das pesquisas sobre HPSE1são voltadas para controle 

de células tumorais metastáticas.  

 

Além disso, a proteína HPSE1 tem a sua expressão elevada após o uso da Radiação 

Ionizante, aumentando, assim, a capacidade invasiva do tumor (MEIROVITZ et al., 2011), 

contribuindo para o desenvolvimento de um microambiente tumoral favorável (LU et al., 

2012), facilitando a progressão de células tumorais e expressando assim, um fenótipo de 

aumento de agressividade (MEIROVITZ et al., 2011;VLODAVSKY et al., 2012). 

 

A proteína HPSE1 é classificada como uma endo-β-glucuronidase (GOLDSHMIDT et 

al., 2002; ZETSER et al., 2004) expressando-se, preferencialmente, em tumores humanos 

(VLODAVSKY et al., 2007; (ARVATZ et al., 2016). Ela é codificada inicialmente em sua 

forma inativa de 65 KDa, que após um processamento proteolítico no lisossomo 

(GOLDSHMIDT et al., 2002) origina um heterodímero, composto de uma subunidade de 

8 kDa e outra de 50 kDa associados não covalentemente, sendo esta a forma ativa da HPSE1 

(VLODAVSKY et al., 2002; ZETSER et al., 2004; COHEN et al., 2005). 

 

AHPSE1 apresenta localização intracelular (BAME, 2001) e extracelular (BAME et 

al., 1998; BAME, 2001; YANG et al., 2015), e vinha sendo relacionada, até o presente 

momento, com a neovascularização tumoral e o aumento da agressividade tumoral, seja por 

sua atividade enzimática, resultante da degradação do sulfato de heparan (HSPG), ou não 

enzimática, através da sinalização celular e transcrição gênica. Dados publicados 
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recentemente por Simmons et al (2014) indicam que o aptâmero A9070 foi capaz de impedir a 

invasão celular tumoral devido à inibição da proteína HPSE1.  

 

Sendo assim, diante da importante contribuição da HPSE 1 no desenvolvimento de um 

microambiente tumoral propício  para a invasão das células (LU; WEAVER; WERB, 2012) 

metastáticas, e também do aumento da sua expressão estar relacionada com a irradiação de 

tumores torna-se extremamente relevante o estudo do comportamento da enzima HPSE1. 

Neste trabalho propusemos caracterizar a interação desta proteína com ácidos 

desoxirribonucléicos, como o aptâmero A9070, assim como com diferentes estruturas e 

diferentes sequências de ácidos desoxirribonucléicos. 

 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Caracterizar a interação da proteína heparanase 1 (HPSE1) humana,em sua forma 

ativa, com ácidos desoxirribonucléicos. 

 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

Caracterizar a interação da proteína heparanase 1 humana ativa com o aptâmero 

A9070 anti-heparanase. 

 

Caracterizar a interação da proteína heparanase 1 humana ativa com diferentes 

estruturas e sequências de ácidos desoxirribonucléicos. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1.Proteína Heparanase humana 1 (HPSE1) 

 

2.1.1. Expressão da proteína HPSE1 e suas propriedades moleculares 

 

A heparanase humana 1 (HPSE 1) é uma enzima classificada como endo-β-D-

glucoronidase (BARASH et al., 2010; COUCHMAN et al.,2016) envolvida na degradação de 

componentes não celulares da matriz tecidual, com importância em eventos não patológicos, 

no que diz respeito à regeneração tecidual e patológica (MELO et al., 2015), desempenhando 

para esta, um papel fundamental na progressão tumoral. Desde seu primeiro relato (HOOK, 

M; WASTESON, A; OLDBERG, 1975) as propriedades moleculares e enzimáticas da 

proteína HPSE1 vêm sendo esclarecidas (PARISH; FREEMAN; HULETT, 2001).  

 

A proteína HPSE 1 foi detectada em muitos tipos de células normais como plaquetas 

(DONG et al., 2000)(VLODAVSKY; ELKIN; ILAN, 2011), linfócitos T, macrófagos, células 

endoteliais (DONG et al., 2000), leucócitos ativados, mastócitos (VLODAVSKY; ELKIN; 

ILAN, 2011) e placenta (HAIMOV-KOCHMAN et al., 2002). De acordo com RAITZ (2008) 

a HPSE1 participou de forma significativa do processo cicatricial de feridas bucais com o 

aumento da epitelização e vascularização. 

 

A super expressão da HPSE1 tem sido implicada na progressão de uma grande 

variedade de tipos de câncer, como o câncer do útero (CANAANI et al., 2008), bexiga 

(GOHJI et al., 2001), mama (NOBUHISA et al., 2005), pâncreas (HERMANO et al., 2014; 

MEIROVITZ et al., 2011; KOLIOPANOS et al., 2001; HERMANO et al., 2014), ovário 

(DAVIDSON et al., 2007), cérvix (SHINYO et al., 2003), cólon (VLODAVSKY et al., 2012; 

PIKE e RATCLIFFE, 2002), cabeça e pescoço (DOWECK et al., 2006), cérebro (MURRY et 

al., 2006), glândula salivar (BEN-IZHAK et al., 2006), esôfago (OHKAWA et al., 2004), 

pulmão (SANTOS et al., 2014), melanoma (YANG et al., 2015), fígado (EL-ASSAL et al., 

2001), estômago (TANG et al., 2002), tireóide (XU et al., 2003), mieloma múltiplo (LI et al., 

2015), leucemia e linfoma (BITAN et al., 2002). 
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Além da significância clínica no desenvolvimento e progressão tumoral (LEVER et 

al., 2014), a proteína HSPE1 também foi relacionada a diversas outras patologias como 

diabetes tipo 1 (PARISH et al., 2013), aterosclerose (FOMBY; CHERLIN, 2011), pré-

eclâmpsia (WANG et al., 2015), angiogênese tumoral e disfunção renal (FOMBY; 

CHERLIN, 2011). 

 

O gene da HPSE 1, de aproximadamente 50 kb,  está localizado no cromossomo 4q22 

humano (DONG et al., 2000), composto por 12 exons e separados por 11 introns 

(VLODAVSKY et al., 1999) e está ligado ao marcador genético D4S400 (PARISH; 

FREEMAN; HULETT, 2001). A expressão gênica ocorre a partir da informação contida neste 

segmento de DNA que codifica um polipeptídeo com 543 aminoácidos a partir de uma 

sequência de DNA de 1629 pares de base (VLODAVSKY et al., 2002). O peptídeo N – 

terminal dá origem ao precursor latente (HPSE 1 inativa) de 65 KDa (pró-heparanase) no 

retículo endoplasmático, que é prontamente (VREYS e DAVID, 2007) transportada para o 

complexo de golgi após uma clivagem proteolítica, origina um polipeptídio de 8 kDa no 

domínio N terminal e um polipeptídio 50 kDa no domínio C terminal (LEVY-ADAM et al., 

2003). Estas subunidades ligadas não covalentemente, correspondem a um heterodímero que 

(FAIRBANKS et al., 1999) constitui a molécula ativa da enzima (COHEN et al., 2005; 

VLODAVSKY et al., 2007) (figura 1). 

 

 

 

Figura 1: Estrutura e processamento da Heparanase humana -1. A Heparanase humana -1é sintetizada como um 

precursor latente de, ~ 65 kDa que subsequentemente sofre clivagem proteolítica, originando subunidades 

protéicas de 8 ~ e ~ 50 kDa que heterodimerizam para formar a enzima ativa. A proteína contém um sinal de 

terminal N putativo (SP, Met1-Ala35) (SP- peptídeo sinal) e um região hidrofóbica terminal C (HR, Pro515-

Ile534) (HR – região hidrofóbica), 5 resíduos de cisteína ( C preto) e seis oligossacarídeos (círculo laranja). A 

Heparanase-1 usa um mecanismo de catálise geralmente ácido para hidrólise da cadeia de HS (sulfato de 

heparan), exigindo dois resíduos críticos, um doador de prótons (Glu225) e um neutrófilo (Glu343) (asteristico 

vermelho). Fonte: Adaptado de (VREYS e DAVID, 2007). 
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O processo de secreção, recaptura, internalização e processamento proteolítico que 

ativa a heparanase ocorre nos endossomos tardios (próximo ao complexo de golgi) e 

lisossomos (VREYS et al., 2005). A transformação da HPSE1 inativa em HPSE1 ativa é 

resultado da conversão de endossomos para lisossomos (OHKAWA et al., 2004).Esta 

organela, nas vesículas perinucleares (OHKAWA et al., 2004), também pode servir como 

sítio para o armazenamento da heparanase no interior das células, restringindo sua secreção 

(GOLDSHMIDT et al., 2002). De acordo com Ilanet al (2006) pode ocorrer a conversão 

direta de vesículas secretoras do complexo de golgi para endossomos, não necessitando da 

internalização. Já Shteingauz et al (2014) de forma contrária, relata que o transporte da HPSE 

1 inativa do meio extra para o meio intracelular é fundamental para que ocorra a ativação 

desta proteína mediada por syndecan-1 e catepsina-L. A HPSE1 lisossomal ativa pode se 

deslocar para o núcleo em resposta à sinalização local ou sistêmica, afetando a transcrição de 

genes que interferem na diferenciação de células tumorais (OHKAWA et al., 2004). Vale 

destacar que a HPSE1 latente também realiza interações na célula, a partir de ações não 

enzimáticas, que estão envolvidas no comportamento agressivo tumoral (GINGIS-VELITSKI 

et al., 2004) (figura2).  

 

Vale ressaltar, que a eficiência do processamento da HPSE 1 ocorre sob condições de 

pH 4 a 5, pH típico do compartimento lisossomal (VLODAVSKY et al., 2007). Foi referido 

que o processamento da HPSE1 é inibido em situações em que o pH é elevado (COHEN et 

al., 2005). Da mesma forma, a atividade catalítica da HPSE 1 é dependente do pH do meio. 

De acordo com Tyoshima e Nakajima (1999), utilizando o HS como substrato, a HPSE1 

apresentou maior atividade enzimática em pH 4,2, ao passo que abaixo de pH 3,5 e acima de 

7, não foi observada atividade significativa. Esse resultado é equivalente à publicação prévia 

feita por (GILAT et al., 1995). 

 

O primeiro alvo da HPSE1 latente (1) é o retículo endoplasmático (RE) através de seu 

próprio peptídeo sinal (Met1-Ala35). (2) A pró-heparanase 1 de 65 KDa é transportada para o 

aparelho de golgi, sendo subsequentemente secretada através das vesículas de golgi. (4) Uma 

vez segregada, a HPSE1 interage rapidamente com HSPGs da membrana celular, como 

membro da família sindecan (GINGIS-VELITSKI et al., 2004), manose - 6- fosfato ou 

receptor de proteína 1relacionada com receptor de lipoproteína  (LRP) (VREYS et al., 2005). 

(4) O complexo HPSE1-HSPG seguindo por endocitose, acumulando-se nos endossomos 

(NADAV et al., 2002). (5) A conversão de endossomos para lisossomos resulta na 



6 
 

transformação da HPSE1 inativa em HPSE1 ativa. (6) Normalmente, a HPSE1 aparece nas 

vesículas perinucleares do lisossomo. Esse caminho pode ser contornado de várias formas 

possíveis, tal como a conversão direta de vesículas secretoras do complexo de golgi, para 

endossomos (seta tracejada).  A HPSE1 lisossomal pode se translocar para o núcleo (7), onde 

afeta a transcrição de genes, contribuindo para a diferenciação de células do carcinoma 

(OHKAWA et al., 2004) ou pode ser secretado em resposta a sinais locais ou sistêmicos. A 

HPSE1 latente (8) também pode interagir com componentes protéicos de ligação à HPSE1 

(HBP), ativando componentes de sinalização Akt, p38, Src, Pyk2 e integrinas, aumentando a 

secreção de VEGF, que por sua vez induz a adesão, motilidade e sobrevivência celular 

tumoral assim como a angiogênese (GINGIS-VELITSKI et al., 2004) (figura2). 

 

De acordo com Yuan et al (2012), assim como a forma ativa da HPSE1, a sua forma 

inativa de 65 KDa, ativa vias de sinalização no citosol e regulam a migração e invasão celular 

a partir da indução de PI3K/Akt e Src, controlando a transcrição do gene VEGF 

(VLODAVSKY et al., 2011), caracterizando, desta forma, atividade não enzimática da 

proteína HPSE1.  

 

A HPSE 1 é uma molécula dotada de função enzimática e não enzimática (YANG et 

al., 2015) e de localização intra e extracelular (SECCHI et al., 2015). Quando se encontra na 

posição intracelular, estudos indicam que esta proteína, além de se localizar no citoplasma 

(NOBUHISA et al., 2005), também é encontrada dentro do núcleo da célula (SCHUBERT et 

al., 2004; OHKAWA et al., 2004; NOBUHISA et al., 2005; VLODAVSKY et al., 2007; 

YANG et al., 2015). 
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Figura 2: A apresentação esquemática de um modelo proposto para a biossíntese de heparanase, processamento, 

e localização, atividades enzimáticas e não enzimáticas. Fonte: Adaptado de (ILAN et al., 2006). 

 

 

2.1.2. Processos fisiopatológicos ligados à atividade enzimática da HPSE1 

2.1.2.1.Remodelamento da Matriz extracelular  

 

A matriz extracelular (MEC) é uma rede complexa formada por colágenos, 

proteoglicanos (PGs), glicosaminoglicanos (GAGs) e glicoproteínas adesivas (DREYFUSS et 

al., 2008). Ela é considerada um componente não celular presente em todos os tecidos 

(FRANTZ et al.,2010) e parte essencial do meio celular (HYNES, 2013). Com aspecto 

dinâmico e versátil, tem a capacidade de influenciar aspectos fundamentais da biologia celular 

(HYNES, 2013), fornecendo suporte estrutural que sustenta os constituintes celulares de todos 

os mamíferos (RAITZ, 2008). O comportamento celular tal como o crescimento, 

diferenciação  (KREUGER et al., 2006; FRANTZ., 2010), sobrevivência (KREUGER et al., 

2006; DISCHER et al., 2010), migração e mobilidade (DISCHER et al., 2010) e morte 

(DREYFUSS et al., 2008) são determinados pela relação existente entre a ECM (PGs) e seus 

os componentes celulares (DREYFUSS et al., 2008). Desta forma, a remodelação enzimática 
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da MEC afeta uma grande variedade de eventos fisiológicos e patológicos (MEIROVITZ et 

al., 2013). 

 

O sulfato de heparan (HS) é apontado como o principal componente da matriz 

extracelular. O HS é um glicosaminoglicano linear composto por unidades repetidas de 

dissacarídeo de ácido urônico ligado a glucosamina (MATSUDA et., 2001) (figura 3). É 

encontrado na superfície celular, no interior da matriz extracelular (DREYFUSS et al., 2008; 

STEWART e SANDERSON; 2014) e no núcleo da célula. A localização nuclear do HS tem 

relações reguladoras importantes para sobrevivência da célula como o ciclo celular, 

proliferação, transcrição e transporte de carga para o núcleo (STEWART e SANDERSON, 

2014). 

 

 

Figura 3: Estrutura bioquímica das unidades de dissacarídeo repetitivo de HS. Fonte: (SZATMÁRI; DOBRA, 

2013). 

 

O Hs desempenha a função de correceptor (STEWART e SANDERSON, 2014) onde 

interage com uma grande variedade de fatores de crescimento (SARRAZIN et al., 2011), 

quimiocinas e proteínas reguladoras (DREYFUSS et al., 2008), que estão envolvidas na 

coordenação de várias funções celulares, tal qual o processo inflamatório (PARISH, 2006;  

VLODAVSKY et al., 2012; MEIROVITZ et al., 2013; VLODAVSKY et al, 2013), associado 

ao câncer (MEIROVITZ et al., 2013), processo cicatricial a partir da formação de novos vasos 

de grande importância no cenário de cicatrização de feridas (ZCHARIA et al., 2005) e a 

carcinogênese (COHEN et al., 2005; MCKENZIE, 2007, VLODAVSKY et al., 2013; NADIR 

e BRENNER, 2014).  

 

Este proteoglicano age como um depósito para o armazenamento de uma série de 

fatores de crescimento, como o fator de crescimento de fibroblastos β (βFGF), fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento de queratina (KGF), fator de 
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crescimento de hepatócitos (HGF) e fator de crescimento transformador β (TGFβ), que se 

ligam especificamente ao HS (KREUGER et al., 2006). De acordo com Stewart e Sanderson 

(2014) os HS controlam várias funções celulares (figura 4), como a migração, adesão, 

proliferação e diferenciação (COUCHMAN et al, 2016), eventos relacionados com a 

inflamação, cicatrização de feridas (STEWART e SANDERSON, 2014) e comportamento 

tumoral (ALITALO; TAMMELA; PETROVA, 2005; COUCHMAN et., 2016), agindo tanto 

como inibidor quanto promotor da invasão celular (SANDERSON, 2001; ALITALO et al., 

2005).  

 

 

Figura 4: Atividades biológicas moduladas pela interação de proteínas com HS. Fonte: Adaptado de 

(DREYFUSS et al., 2008). 

 

 

A HPSE1 cliva o HS em fragmentos menores, controlando desta forma as funções 

relacionadas a ele (PETERSON e LIU, 2013). A ação enzimática ocorre a partir da quebra de 

ligações glicosídicas intrassacarídicas encontradas entre a glucosamina-N-acetilada 

(hexosamina) e o ácido glicurônico (figura 5) (MCKENZIE, 2007), modificando a matriz 

extracelular, liberando no meio, fatores bioativos (NOBUHISA et al., 2005; CHEN et al., 

2012) que participam do crescimento e angiogênese (MCKENZIE, 2007). Além disto, a 

degradação do HS pela HPSE 1 rompe a barreira formada pela membrana basal subendotelial, 

de forma a interromper a continuidade da integridade do endotélio, permitindo, assim, o 

extravasamento de leucócitos circulantes no local da lesão do vaso sanguíneo (VADAY e 

LIDER, 2000), facilitando a invisibilidade das células tumorais.   
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Figura 5: Sítio de clivagem da heparanase. Esquema mostrando o sítio de clivagem da heparanase (seta) e a 

libertação local associada a moléculas bioativas sequestradas por HS na MEC e microambiente tumoral. Fonte: 

(Adaptado de VLODAVSKY et al., 2002). 

 

 

A atividade enzimática da proteína HPSE1 tem sido extensivamente relacionada à 

invasão das células tumorais associada à metástase (VLODAVSKY et al., 2011) em 

consequência da modificação estrutural da matriz extracelular (VLODAVSKY et al., 1983; 

ZETSER et al., 2006; BARASH et al., 2010) a partir da degradação do HS. Como resultado 

direto, ocorre a liberação de citocinas (NOBUHISA et al., 2005; NOBUHISA et al., 2007)e 

fatores angiogênicos que residem no microambiente do tumor, como o VEGF (fator de 

crescimento endotelial vascular) (LUAN et al., 2011; VLODAVSKY., 2011; YANG et al., 

2015), e bFGF (fator de crescimento fibroblasto básico) (ZETSER et al., 2006), levando a 

uma resposta angiogênica in vivo (VLODAVSKY et al., 2011). 

 

 A HPSE1 nuclear parece estar relacionada com a degradação do HS, afetando funções 

relacionadas a este proteoglicano (SCHUBERT et al., 2004), indicando uma atividade 

enzimática dentro do núcleo da célula. Em contraste, parece também estar relacionada com a 

diferenciação celular, independente da sua função enzimática (NOBUHISA et al., 2005) e, do 

mesmo modo, está envolvida com a inflamação, metabolismo da glicose, através da regulação 

gênica (SECCHI et al., 2015). Entretanto, um aumento da quantidade da proteína HPSE1 
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dentro do núcleo foi associado a uma diminuição do crescimento tumoral e aumento da 

sobrevida de paciente com tumor de cabeça e pescoço (COHEN-KAPLAN et al., 2012). Da 

mesma maneira, novos dados indicam que existe uma ação nuclear de supressão tumoral do 

melanoma, ligada ao aumento da expressão da proteína HPSE1 (YANG et al., 2015).   

 

Estudos indicam que a atividade de heparanase está envolvida na angiogênese de 

feridas, e que a elevação dos níveis de heparanase (aumento dos níveis de expressão ou 

tópica) aumenta a vascularização e o processo cicatricial (BERNARD et al., 2001; RAITZ, 

2008). No caso de neoplasias, a angiogênese está relacionada diretamente ao desenvolvimento 

de metástase (FOLKMAN, 2003). De acordo com Folkman (2003), a angiogênese é o 

processo de crescimento de novos vasos sanguíneos, fundamental no desenvolvimento, 

reprodução e reparação.  Bernfielet al (1999) afirmaram que a formação de novos vasos é um 

processo coordenado que envolve inúmeras moléculas, bem como fatores de crescimento, 

componentes da matriz extracelular, receptores de adesão e enzimas degradantes. Um 

importante passo no processo de neovascularização é modificar a integridade da ECM (HU et 

al., 2012) e da membrana basal subendotelial (BM) (MOUNTAIN et al., 2008) 

(VLODAVSKY e FRIEDMANN, 2001; HU et al., 2012), além da proliferação das células 

endoteliais (VLODAVSKY et al., 2011).  

 

A HSPE1 intervém na liberação de fatores de crescimento como, fator de crescimento 

de fibroblasto (FGF), fator de crescimento de hepatócito (HGF) e o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), induzindo respostas angiogênicas e de sobrevivência celular 

(ELKIN et al., 2001; ILAN et al., 2006;YANG et al., 2015). A HPSE 1 e a VEGF estão 

intimamente relacionadas, no que diz respeito à progressão tumoral (HU et al., 2012), de 

forma a existir um feedback positivo entre elas (LUAN et al., 2011)(figura 6). 

 



12 
 

 

 

Figura 6: Envolvimento da heparanase na angiogênese, na metástase tumoral, em consequência da degradação da 

MEC e da liberação de fatores residentes na ECM. Heparanase degrada HSPGs e, e imediatamente, o ECM, 

evento essencial que permite a invasão celular tumoral. A HPSE 1libera fatores ligados o HS, como VEGF e 

FGF, que ao serem depositados no ECM participam ativamente da angiogênese. Fonte: Adaptado de (ZHANG et 

al., 2011). 

 

 

O esclarecimento do papel significativo da HPSE 1 na angiogênese (DE MESTRE et 

al., 2005; LEVY-ADAM et al., 2010;VLODAVSKY et al., 2011) e na migração de células 

tumorais ocorreu através de estudos com o uso de inibidores desta enzima e por meio do 

silenciamento do EGR1 (proteína de transcrição de resposta precoce) (DE MESTRE et al., 

2005;VLODAVSKY et al., 2011). Vale dizer que, a superexpressão da HPSE1, não só 

aumenta a disseminação de células tumorais como também favorece o desenvolvimento de 

uma rede vascular, acelerando o crescimento tumoral de forma a facilitar a invasão celular 

(EDOVITSKY et al., 2004; ILAN et al., 2006).  

 

A angiogênese associada aos níveis de expressão da HPSE1 sob influência do 

estrogênio também foi descrita. Conclui-se que além da capacidade de favorecer a 

proliferação de células tumorais, o estrogênio aumentou os níveis de expressão gênica da 

HPSE1, proporcionando uma relação patológica propícia entre o microambiente e o tumor 

propriamente dito (ELKIN et al., 2003). 
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A hipóxia, condição da maior parte dos tumores avançados (VAUPEL e MAYER, 

2007; WILSON e HAY, 2011), está correlacionada à ativação e aumento da atividade da 

HPSE1(HE et al., 2004). As células cancerosas e estromais expostas em um ambiente com 

baixa concentração de oxigênio são transcricionalmente reprogramadas para produzir MMPs 

e outras proteases que degradam a membrana basal e remodelam a MEC (GILKES et al., 

2014) (figura 7) eventos pró-angiogênicos e pró-metastáticos.  

 

 

 

 

Figura 7: A hipóxia promove a remodelação da Matriz extracelular facilitando o câncer. (A) Microambiente 

tumoral; Invasão local (B), disseminação e metástase (C). Fonte: Adaptado (GILKES et al., 2014). Uma célula 

pré-metastática deve alcançar um fenótipo migratório, separando as células adjacentes e invadindo os tecidos 

através de membranas basais, camadas da matriz extracelular e sistema circulatório, adquirindo capacidade 

metastática (NURMENNIEMI, 2011). 

 

 

 A maior causa de degradação da MEC e MB, com consequente aumento da invasão e 

da migração celular é a elevação na expressão da HPSE 1 e a metaloproteinase de matriz 

(MMP-9) (CHEN et al., 2012). A MMP-9 está associada à formação de novos tumores 

(KESSENBROCK et al., 2010). E de acordo com Andela et al (2000) e Li et al (2012), a sua 

expressão, bem como a da HPSE1, envolvidos na expressão de um fenótipo metastático, 

ocorre a partir da ativação da via de sinalização NF-κβ.  

 

Cohen et al (2006) demonstraram que os tumores produzidos por células que 

apresentavam super expressão de heparanase cresceram 7 (sete) vezes mais que os tumores 

produzidos por simulação de células transfectadas (sem expressão de heparanase). Nas células 

de maior crescimento observou-se vascularização e maior grau de maturação dos vasos 

sanguíneos, estando em consonância com dados mais atuais de (VLODAVSKY et al., 2011) 
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indicando que o estabelecimento de uma rede vascular acelera o crescimento do tumor 

primário.  

 

 

2.1.3. A proteína HPSE1 e a Radiação Ionizante 

 

  A radiação ionizante (RI) interage com a matéria, transferindo sua energia e 

causando efeitos que dependem da dose, da taxa de dose, do fracionamento, do tipo de 

radiação e tipo de célula (TAUAHATA et al., 2014). Desta forma, o fenótipo, a composição 

do tecido e a interação entre as células podem ser modificados quando ocorre exposição à 

radiação ionizante (MORAN et al., 2005). 

 

 Devido à importância da radiação ionizante em termos de procedimentos terapêuticos, 

como a Radioterapia, tendo em conta o microambiente como parte integrante e essencial do 

tecido cancerígeno (BISSELL et al., 2002), admite-se que é improvável que células sadias não 

sejam atingidas por esses feixes e que o microambiente tumoral não seja irradiado, estando 

sujeito, desta forma, aos efeitos das radiações ionizantes (CID e SILVA, 2015).  Estudo 

recente (MARTIN et al., 2016) afirma que a radiação ionizante altera o tumor e o 

microambiente tumoral, promovendo, assim, a seleção de células tumorais com maior 

capacidade invasiva, um comportamento potencialmente metastático (VON ESSEN, 1991). 

Seguindo o mesmo raciocínio, Martin et al (2016)revela que o uso da radiação ionizante na 

terapia antitumoral pode estar relacionado ao aumento da concentração de células tumorais 

circulantes (CTCs) e apresenta um elevado risco de metástase, condição vinculada a um mau 

prognóstico.  

 

 Aplicações de doses únicas de 5 Gy ou fracionadas em duas aplicações de 3,5 Gy cada 

uma, mostraram um aumento na taxa de metástase (SHELDON e FOWLER, 1976). Anos 

depois, foi observada a recidiva tumoral após o tratamento com doses não curativas (4-10 Gy) 

em células de carcinoma de rato. Estudo publicado recentemente indicou que baixas doses de 

radiação induzem uma capacidade migratória de células tumorais. GOMEZ-CASAL et al 

(2013) afirmaram que a recidiva da doença pode estar relacionada com a radiorresistência das 

CTCs.  
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 Além do mais, doses clinicamente relevantes de RI promoveram o aumento da 

capacidade de invasão das células de carcinoma pancreático in vitro e in vivo (MEIROVITZ 

et al., 2011), em consequência da regulação positiva da HPSE1, envolvendo alterações nos 

níveis do fator de transcrição Egr1(DE MESTRE et al., 2005; MEIROVITZ et al., 2011). 

Sendo assim, os benefícios da radioterapia no tratamento do câncer podem ser ocasionalmente 

limitados (MEIROVITZ et al., 2011) em virtude da sua capacidade de originar um novo 

tumor ou do aumento da agressividade tumoral (CAMPHAUSEN et al., 2001; MAREEL, 

OLIVEIRA, 2009; NGUYEN et al., 2011; BARCELLOS-HOFF, 2013; MARTIN et al., 

2016).  

 

2.1.4. Aptâmeros anti-heparanase  

 

Os aptâmeros são uma modalidade especial recente de moléculas de ácido nucléico de 

DNA ou RNA (HERNÁNDEZ e HINCAPIÉ, 2012). Eles reconhecem uma grande variedade 

de moléculas-alvo (HERNÁNDEZ e HINCAPIÉ, 2012) e são capazes de interagir com 

proteínas e pequenas moléculas (KHAN; MISSAILIDIS, 2008) com alta afinidade e 

especificidade (KHAN e MISSAILIDIS, 2008; HERNÁNDEZ e HINCAPIÉ, 2012; 

FERREIRA, 2013) semelhantes aos anticorpos. De fato os aptâmeros são mais facilmente 

sintetizados e a um custo menor, quando comparados aos anticorpos (CONRAD et al., 1996). 

 

O termo aptâmero é originário do Latim “aptus”, apto, e Grego “meros”, parte, 

(FERREIRA, 2013). Eles são oligonucleotídeos de fita simples que variam entre 25 e 50 

bases, e são identificados a partir de combinações de uma biblioteca de ácidos nucléicos por 

(SELEX) Evolução Sistemática de Ligantes por Enriquecimento Exponencial (BOUCHARD 

et al, 2010).  

 

O tamanho relativamente pequeno dos aptâmeros  permite uma penetração mais fácil 

nos tecidos (PAN et al., 2010), além de provocar menos toxicidade e imunogenicidade, o que 

os tornam ideais em aplicações diagnósticas (BOUCHARD et al, 2010), como radiofármacos 

(MISSAILIDIS e PERKINS, 2007) e terapêuticas (BOUCHARD et al, 2010), incluindo o 

câncer (KHAN e MISSAILIDIS, 2008) (NI et al., 2011). 

 

Essas biomoléculas têm apresentado potencial de funcionar como ligantes de 

biomarcadores, ou seja, reconhecem biomarcadores, no tratamento do câncer (CHANDOLA 
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et al., 2016) e até inibidores de enzimas (FERREIRA, 2013), tendo, portanto, sua aplicação 

direcionada para o diagnóstico e tratamento do câncer (OSBORNE et al., 1997). 

 

Sabendo-se que os aptâmeros podem ser selecionados contra qualquer alvo, e dadas as 

suas propriedades, foi realizado um estudo com o objetivo de gerar aptâmeros contra a 

proteína HPSE1, indicando que o aptâmero A9070 de ácido nucléico pode atuar de forma a 

inibir a atuação da proteína heparanase (HPSE1) a partir do ensaio de Matrigel utilizando 

linhagem celular de carcinoma ovariano OCMZ-6 (SIMMONS et al., 2012). Recentemente, 

outro estudo realizado com aptâmeros anti-heparanase, concluiu que em virtude da inibição da 

HPSE1, o aptâmero foi capaz de impedir a invasão celular do carcinoma de células escamosas 

da língua (SIMMONS et al., 2014). 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão detalhados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento 

deste trabalho, realizado inteiramente no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), mais 

precisamente, no laboratório de Radiobiologia, setor de Física Médica, no Rio de Janeiro.  

 

Neste trabalho foram realizados estudos para caracterizar a interação da proteína 

heparanase 1 (HPSE1) humana, em sua forma ativa, com ácidos desoxirribonucléicos, a partir 

da eletroforese em gel de poliacrilamida e agarose. 

 

  

3.1.Proteína heparanase humana 1 (HPSE1)  

 

A proteína heparanase humana 1 (HPSE1) recombinante purificada foi cedida pelo Dr. 

Edward McKenzie (Manchester Biotechnology Institute - Manchester – Reino Unido). A 

purificação foi realizada a partir de células de ovário de inseto transfectadas com HPSE1 

recombinante (MCKENZIE et al., 2003). Nosso grupo recebeu cerca 1,5 mg de proteína 

HPSE1 purificada, sendo utilizadas concentrações que variaram de 4 nM e 3 μΜ.  
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3.2.Substratos  

 

Para analisar a capacidade da HPSE1 em digerir diferentes sequências e tamanhos de 

DNA, foi utilizado o aptâmero anti-HPSE1 A9070 sem modificações, assim como aptâmeros 

com modificações nas suas extremidades, oligonucleotídeos de cadeia curta XRCC1 (399) F 

ssDNA e XDPN 18-F ssDNA e o plasmídeo pT7Blue-3, correspondendo este a uma dupla fita 

de DNA.  

 

Os aptâmeros empregados nos experimentos foram selecionados contra a heparanase, 

pelo Departamento de Química e Ciências Analíticas/ Open University (OU), Milton Keynes, 

Inglaterra (SIMMONS et al., 2012). O aptâmero A9070 de DNA de fita simples (5' - ACT 

TTT GAA TGT GGC AAC AAA TTC GAC AGG - 3') (figura 8) foi selecionado pela sua 

alta afinidade pela proteína HPSE1 ativa. Baseado no protocolo de ensaio de invasão celular, 

com a linhagem de células de carcinoma de ovário, OC MZ-6 (uma linha celular que contém 

HPSE1), foi demonstrado que o aptâmero A9070 mostrou-se uma ferramenta útil capaz de 

inibir a ação da proteína HPSE1 em sua função de promover a invasão de células tumorais 

(SIMMONS et al., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estruturas conformacionais mais prováveis do Aptâmero A9070.  DNA de fita simples pareada não 

modificada, do Aptâmero A9070 short 1.5 M, obtida através da modelagem em mfold - 

http://mfold.rna.albany.edu. 
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O aptâmero anti-HPSE1 utilizado, denominado A9070, assim como esse mesmo 

aptâmero contendo modificações, foi adquirido da empresa IDT (Integrated DNA 

Technologies). Para a melhor compreensão do mecanismo de ação da proteína HPSE1, foram 

utilizados aptâmeros A9070 com uma ou ambas as extremidades protegidas contra uma 

possível degradação na presença de exonucleases. Estas modificações foram incorporadas no 

momento da síntese, objetivando inibir a atividade das nucleases nas extremidades 3’ e 5’ de 

forma independente, além da proteção em conjunto de ambas as extremidades. Uma Timina 

invertida (Invdt) foi incorporada na extremidade 3’ do oligo, impedindo a ação de degradação 

por exonucleases 3’. Já na extremidade 5’ a proteção foi realizada através da incorporação da 

base alterada 2’ Flúor Adenina (52FA) promovendo resistência à nuclease 5’(tabela 1). 

 

Tabela 1: Aptâmeros com as extremidades protegidas utilizados para avaliar a especificidade 

da HPSE1. 

 

 

 

Os oligonucleotídeos de cadeia curta, de 13 a 25 nucleotídeos XPDN 18 - F ssDNA 

(5’ CTG ATC ACT CGA GAG ATC 3’) e XDPN 18-F ssDNA (5’ TTG TGT TTT CTC TGT 

GTC CA 3’), obtidos da IDT (Integrated DNA Technologies), foram utilizados como 

substratos para avaliar a especificidade de ação da HPSE1, com o peso molecular de 4μM.  

 

De tamanho de 3.821 kb, o plasmídeo pT7Blue-3, proveniente da Novagen EMD4 

Biosciences (USA) foi o modelo escolhido para a realização do presente estudo, tendo como 

finalidade de avaliar a capacidade da HPSE1 de digerir moléculas circulares de DNA de fita 

dupla. Para tanto, as 3 (três) formas topológicas de plasmídeos, forma superenrolada, circular 

relaxada e linear, foram inicialmente utilizadas conjuntamente na corrida em gel de agarose 

0,8%  (figura 9). 
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Figura 9: Estrutura topológica do plasmídeo A: Forma Superenrolada (SC), B: Forma Circular (OC) e C: Forma 

Linear (L). Fonte: Adaptada de (YU et al., 2007). 

 

              A purificação do DNA plamidial foi feira após eletroforese em gel de agarose 0,8%, 

seguido de isolamento da banda do gel de agarose correspondente à sua forma superenrolada 

e prontamente purificada pelo Kit Ultra Clean® GelSpin® DNA Extraction (MO BIO), sendo 

realizada conforme orientação do laboratório fabricante.  

 

Considerando a possibilidade de que aptâmero A9070 pudesse ser resistente a 

presença de nucleases no meio, foi realizado um controle positivo, a partir do uso de uma 

DNAse recombinante (Genetech), aplicada a uma concentração de 1μM.  

 

Com propósito de avaliar a capacidade de um anticorpo inibir a degradação do 

aptâmero A9070, decorrente da ação da HPSE1, foi utilizado um anticorpo policlonal anti 

HPSE1 (Cedido por Dr. Paul Brenchley – Universidade de Manchester, Manchester, Reino 

Unido) em concentrações que variaram de 1 μM a 4 μM.  

 

3.3.Reações da proteína HPSE1 com os ácidos nucléicos (em tampão tris e acetato) 

 

Neste estudo, as reações da proteína HPSE1 com DNA foram realizadas utilizando 

dois tampões: Tris25 mM NaCl 150 mM pH 7,5 e NaOAc(Acetato de Sódio)100 mM pH 4. 

 

Parte das reações foram feitas em uma solução de Tris 25 mM NaCl 150 Mm com pH 

7.5 a 37°C. Nesta situação, a reação foi interrompida pela adição de EDTA 100 mM e 

posterior congelamento a -20°C (concentração final). A solução de Tris 25 mM NaCl 
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150 mM foi preparada a partir da pesagem de 121,1 g de Tris base em 800 mL de H2O, a 

37°C, sendo o pH ajustado para 7,5 com adição de HCl.  

 

Parte das reações foram feitas em tampão NaOAc (Acetato de Sódio) 100 mM pH 4. A 

solução de NaOAc (Acetato de Sódio) foi preparada com início da pesagem de 408,1 g de 

acetato de sódio em 800 mL de H2O com pH 4. A reação foi interrompida pela adição de 

EDTA 100 mM e posteriormente, foi adicionada à solução 1 µL de NaOH (hidróxido de 

sódio) 125 mM solução estoque, elevando o pH para 7.  

 

Todas as reações foram incubadas em uma máquina de PCR Sprint Thermal Cycler 

Thermo Electron Corporation a 37°C em tubos de PCR de 0,2 mL pelo tempo desejado. 

 

3.4. Eletroforese dos ácidos nucléicos 

 

A Eletroforese foi o método padrão usado avaliar a interação entre a HPSE 1 e os 

substratos selecionados nesses experimentos. Para a eletroforese foram utilizados géis de 

poliacrilamida em uma concentração de 15%, preparados com 1,734  mL de água deionizada 

+ 3 mL de Acrilamida 30% (Sigma-Aldrich®) + 1,2 mL de (TBE 5x, tampão 

Tris/Borato/EDTA [100 mg/mL]:54 g de Tris base (Invitrogen), 27,5 g de ácido bórico 

(Merck) e 20 mL de EDTA 0,5 M – pH 8.0) + 60 µL de persulfato de amônio (APS) + 6 µL 

de TEMED (N, N, N´, N´-Tetrametiletilenodiamino) (Fluka Biochemika). A solução de 

EDTA foi feita a partir de 168,1 g de ácido etilenodiaminotetracético sal dissódico 

dihidratado (Sigma-Aldrich®) + 800 mL de H2O. O gel polimerizou após 1hora com o pente 

já posicionado para produção dos poços. Após polimerização, retirou-se o pente que deu 

origem aos poços (onde as amostras são pipetadas) e posicionou-se o gel dentro da cuba de 

eletroforese, cobrindo com o tampão Tris/Borato/EDTA 1x [20 mg/mL] (200 mL da solução 

estoque TBE 5x acrescentou-se 800 mL de água destilada alcançando a concentração desejada 

do TBE 1x). Para evitar o efeito sorriso, deformação no material causada pelo deslocamento 

dos fragmentos para a superfície do gel durante a aplicação da corrente elétrica (OLIVEIRA 

et al., 2016), realizou-se uma pré-corrida somente com o gel e o tampão, a 100 V por 1 hora.  

 

Em todas as amostras foi adicionada a solução de carregamento (loading buffer 6 x 

concentrado) (Promega). Em seguida, o gel foi submetido à eletroforese a 60 V durante 3 

horas ou até o front de corridas representado pelo corante mais leve. 
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 Após a corrida, o gel foi corado com brometo de etídio (EtBr) (Sigma-Aldrich®) 

diluído em TBE 1 x [1 µg/mL]. O gel foi colocado na solução corante e incubado por 20 

minutos em temperatura ambiente, protegido da luz, mantendo em movimentação constante 

por meio do agitador de soluções ROCKER 2 D (Loccus). Posteriormente, o gel foi incubado 

ainda protegido da luz por 15 minutos em água destilada (utilizando também o agitador de 

soluções) para remover a coloração do fundo e permanecer corado somente onde existe DNA, 

possibilitando a visualização do DNA após a eletroforese, sob iluminação ultravioleta 

360 nm. A imagem das bandas visualizadas foi digitalizada com o auxílio de um aparato de 

foto documentação e sistema de análise de gel de eletroforese Kodak (EDAS) ED290.  

 

Para a eletroforese em gel de agarose a 0,8% pesou-se 0,23 g de agarose e dissolveu-se 

em 40 mL de solução tampão TBE (Tris/Borato/EDTA 0,5 x [20 mg/mL])  a 100 mL da 

solução estoque TBE 5x acrescentou-se 900 mL de água destilada alcançando a concentração 

desejada do TBE 0,5x). Esta solução foi aquecida no forno micro-ondas comum em potência 

alta, sem deixar ferver, até que a agarose dissolvesse completamente sem restar grumos. Foi 

realizado esfriamento parcial da solução em temperatura ambiente para ser colocada na cuba 

de eletroforese sem formar bolhas, juntamente com o pente de espessura desejados. O 

equipamento de eletroforese utilizado foi Sigma-Aldrich® com fonte de alimentação da marca 

Electrophoresis Power Supply (Loccus Biotecnologia®). O pente foi retirado após 

solidificação do gel, originando os poços que foram carregados com as soluções. Em seguida 

à adição das amostras, o gel de agarose 0,8% foi submetido a eletroforese por1 hora a 75 V 

em de TBE 0,5X. 

 

Foi realizada a coloração do gel de agarose após corrida com 5 μL do reagente 

SYBR® Green I nucleic acid gel stain (Fluka Biochemika) para 50 mL de TBE 1x durante 20 

minutos, protegido da luz. A imagem das bandas visualizadas foi digitalizada com o auxílio 

de um aparato de foto documentação e sistema de análise de gel de eletroforese Kodak 

(EDAS) ED290.   

 

3.5.Reações submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 15% 

 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade do complexo enzima-aptâmero, este foi 

incubado por 24h a 37°C no tampão Tris 25 mM e NaCl 150 mM pH 7.5 e a integridade do 

aptâmero avaliada (figura 11). 
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Para caracterizar melhor esta interação da proteína com o aptâmero, e sabendo que a 

atividade de uma enzima é proporcional à sua concentração no meio, foi proposto a realização 

de um estudo com concentrações crescentes da enzima HPSE1 ativa (0,4 µM/ 1 µM / 2 µM/ 

3 µM). Desta forma, o aptâmero A 9070 (3 µM) foi incubado (24h a 37°C), com 

concentrações crescentes da enzima HPSE1 (0,4 µM/ 1 µM / 2 µM/ 3 µM) (figura 12).  

 

Com o intuito de determinar se a degradação do aptâmero era fruto da ação de 

possíveis contaminantes como nucleases, derivados do processo de extração e purificação da 

proteína HPSE1 ativa, foi realizado um teste para verificar se o anticorpo que inibia a ação da 

heparanase seria capaz de inibir a ação de uma DNAse recombinante. Foi realizada uma pré-

incubação da DNAse (1 µM) + Ab anti-HPSE1 com concentrações de 0,4 µM e 4 µM por 15’ 

a 37°C, seguido pela adição do aptâmero A9070 (1 µM), incubados por 20’ a 37°C, no 

mesmo tampão 25 mM Tris NaCl 150 mM pH 7.5 (figura 13). 

 

Em seguida, ainda com o propósito de caracterizar de forma mais precisa a ação desta 

enzima, foi avaliada a cinética de degradação do aptâmero para diferentes tempos de 

incubação com a HPSE1. Em solução de Tris 25 mM NaCl 150 mM pH7.5 como tempos de 

incubação vaiando entre 0h a 24 h, em condições equimolares entre o aptâmero e a HPSE1 

(figura 14). 

 

Decidiu-se analisar de forma mais detalhada do aptâmero A9070 pela HPSE1 ativa, 

através da avaliação cinética de degradação em tempos diferentes de incubação neste tampão 

no tampão Acetato de Sódio 100 mM pH 4. Os aptâmeros A9070 foram incubados 

juntamente com a HPSE1 ativa na concentração equimolar de 1:1, ou seja, na reação 

encontra-se o mesmo número de moléculas de HPSE1 ativa (1 µM) e do aptâmero A9070 

(1 µM), , nos tempos de incubação de 1’, 2’ e 5’ (figura 15). 

 

Com um tempo de incubação de 5 minutos, em pH 4, foi avaliada a cinética de 

degradação em concentrações decrescentes da enzima HPSE1 ativa  (figura 16). O aptâmero 

na concentração de 1 µM e a HPSE1 nas concentrações de 1 µM, 0,4 µM, 100 nM, 40 nM, 

10 nM e 4 nM.  

 

Verificou-se então uma possível ação inibitória do Anticorpo (Ab) anti HPSE1 sob pH 

4. Foi feita uma pré-incubação da HPSE1 (1 µM) + Ab anti-HPSE1 HPSE1 com 
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concentrações de 1 µM e 4 µM por 15’ a 37°C, seguido pela adição do aptâmero A9070 (1 

µM), incubados por 5’ a 37°C (figura 17). 

 

Com a finalidade mais detalhadamente uma função do tipo “nuclease” da HPSE1 ativa 

e qual seria o substrato desta enzima, testou-se uma sequência curta de ácido nucléico em fita 

simples, XPDF ssDNA (4 µM) e XRCC1 (399) F ssDNA (4 µM) adicionados separadamente 

da HPSE1 (1 µM), em tampão Acetato de Sódio 100 mM pH 4, incubados por 24h a 37°C 

(figura 20). 

 

Foi realizado experimento com as extremidades do aptâmero A9070 (4 µM)  

protegidas contra ação de nucleases do meio. As extremidades 3´e 5´protegidas foram 

adquiridas já protegidas, de forma individual ou concomitantemente. A reação com a HPSE1 

(0,4 µM) foi incubada em pH 4 (tampão acetato de sódio) por 5’ a 37°C (figura 21). 

 

3.6.Reações submetidas à eletroforese em gel de agarose 0,8% 

 

Visando investigar a especificidade da ação enzimática da HPSE1 ativa, foi testado se 

esta proteína seria capaz de degradar sequências de ácidos nucléicos diferentes da do 

aptâmero A9070. A escolha do DNA plasmidial como substrato para ação da HPSE1 ativa se 

dá pelo fato dele ser uma sequência circular de DNA de fita dupla (MILLIGAN et al., 1996) e 

que na hipótese de degradação do seu DNA, caracterizaria o mecanismo de ação da HPSE1 

ativa, como uma endonuclease. De acordo com Milligan et al (1996) a forma superenrolada 

ao sofrer quebra simples na sua fita de DNA pode ser convertida na forma circular relaxada e, 

em caso de quebra dupla no mesmo local, resulta na forma linear. Já a forma circular relaxada 

se transformará na linear, uma vez que ocorra quebra nas duas fitas do DNA plasmidial no 

mesmo local (figura 10).  
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Figura 10: Esquema de degradação e conversão das topologias do plasmídeo. Fonte: Adaptado de ROSSATO, 

2013). 

 

À vista disso, foi proposto, então, testar a capacidade da HPSE1 (1 µM) ativa de 

degradar outra sequencia de DNA, o plasmídeo pT7 blue 4 µM, um DNA de fita dupla, na sua 

forma superenrolada, circular relaxada e linear, em tampão acetato de sódio pH 4, por 5’ a 

37°C (figura 18 ). 

 

Posteriormente foi avaliada a interação entre do plasmídeo pT7 blue (4 µM)  e a 

HPSE1 (0,4 µM), através da cinética de degradação do plasmídeo superenrolado purificado 

sob ação da HPSE1 ativa, em diferentes tempos de incubação 2,5’, 5’, 10’ e 30’ a 37°C 

(figura 19) em tampão acetato de sódio pH 4.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Estabilidade do complexo HPSE1 ativa x aptâmero A9070 

 

Nosso trabalho propôs um estudo mais detalhado da interação da proteína HPSE1 

ativa com o aptâmero A9070, a uma razão molar de 2:1 (HPSE1: aptâmero). Este resultado 

indica que a interação da proteína HPSE1 ativa quando incubada com o aptâmero, nas 

condições em que o experimento foi realizado, faz com que o aptâmero seja completamente 

degradado pela proteína (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estabilidade do complexo aptâmero x HPSE1 em solução de Tris 25 mM NaCl 150 mM, a 37°C, pH 

7,5, interrompido pela adição EDTA 0,5 M; Eletroforese em gel poliacrilamida15%.  Poço 1: Aptâmero A9070, 

tempo de incubação de 0h, Poço 2: Aptâmero A9070 incubado por 24h 37°C, Poço 3: Aptâmero A9070 HPSE1 

incubação de 0h, Poço 4 Aptâmero A9070 + HPSE1 incubação por 24h 37°C e Poço 5: Aptâmero A9070 + 

DNAse 1 μM, incubados por 10’37°C (poço 5). 

 

 

 

 

 

 

 

1- A9070 0h  

2- A9070 24h  

3- A9070 0h + HPSE1 0h  

4- A9070 + HPSE1 24h  

5- A9070 + DNAse 10’  
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4.2. Caracterização da interação HPSE1 ativa x aptâmero A9070, com concentrações 

crescentes da HPSE1 

 

Para caracterizar melhor esta interação da proteína com o aptâmero, e sabendo que a 

atividade de uma enzima é proporcional à sua concentração no meio, propusemos a realização 

de um estudo com concentrações crescentes da enzima HPSE1 ativa. Os resultados indicam 

que a degradação do aptâmero é dependente da concentração da HPSE1, ou seja, a 

degradação do aptâmero é proporcional à concentração da HPSE1 ativa. Simultaneamente a 

este experimento foi feito um teste adicionando à reação um anticorpo policlonal anti-HPSE1 

(Paul Brenchley – Manchester) (HE et al., 2004) com objetivo de verificar se o anticorpo seria 

capaz de inibir a degradação do aptâmero pela proteína HPSE1 ativa. Como pode ser notado 

abaixo, o anticorpo anti HPSE1 foi capaz de inibir a degradação do aptâmero, ou seja, 

bloqueou a ação da enzima HPSE1 (figura 12). 

 

 

                

 

Figura 12: Degradação do aptâmero para diferentes concentrações de HPSE1 incubação de 24 h a 37°C em 

solução de 25 mM Tris NaCl 150 mM, pH 7,5,  interrompido pela adição EDTA 0,5 M. Eletroforese em gel de 

poliacrilamida 15%.  Poço 1: Marcador de peso molecular, Poço 2: Aptâmero A9070 sem incubação, Poço 3: 

Aptâmero A9070 incubado por 24h 37°C.  Solução de Aptâmero A9070 e HPSE1 incubados por 24 horas a 

37°C (ação máxima) em concentração crescente 0,4 µM, 1 µM, 2 µM e 3 µM, respectivamente nos poços 4, 5, 6 

e 7. No poço 8, o Aptâmero A0970 (3 µM) + HPSE1 (3 µM) + anti HPSE 1 4 µM (100 ug/mL) a 24 h 37°C de 

incubação. 

 

1- DNA ladder 1Kb 

2- A9070 (3 µM) 

3- A9070 24hs 

4- A9070 + HPSE1 (0,4 µM) 

5- A9070 + HPSE1 (1 µM) 

6- A9070 + HPSE1 (2 µM) 

7- A9070 + HPSE1 (3 µM) 

8- A9070 + HPSE1 (3 µM) + AB anti HPSE1 (4 µM) 
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4.3. Análise do bloqueio da ação enzimática de uma DNAse recombinante por anticorpo 

anti HPSE1 

 

Com o objetivo de excluir a hipótese da existência de possíveis contaminantes no 

meio, foi realizado um teste para verificar se o anticorpo que inibia a ação da heparanase seria 

capaz de inibir a ação de uma DNAse recombinante. Neste experimento, em particular, o 

Anticorpo policlonal anti-HPSE1(Dr. Paul Brenchley – Universidade de Manchester, 

Manchester, Reino Unido) (HE et al., 2004), não impediu a ação da DNAse recombinante, 

sugerindo a inexistência de uma possível contaminação (figura 13). 

 

 

                               

Figura 13: Análise do bloqueio da ação enzimática da DNAse por anticorpo anti HPSE1, em solução de Tris 

25mM NaCl 150mM, a 37° C, pH 7,5; bloqueada pela adição de EDTA 0,1 M. Eletroforese em gel de 

poliacrilamida 15%.  Poço 1: Marcador de tamanho de peso molecular (1 Kb). Poço 2: Aptâmero A9070 (1 µM) 

+ DNAse genetech (1 µM) incubados por 20’ a 37°C. Poço 3: DNAse genetech (1 µM) + Anticorpo específico 

para HPSE1 100 ug/mL (4µM) (15’37°C) + Aptâmero A9070 (1 µM) (20’37°C).  Poço 4: DNAse genetech (1 

µM)  + Anticorpo específico para HPSE1 10 ug/mL (0,4µM) (15’37°C) + Aptâmero A9070 (1 µM) (20’37°C).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marcador de tamanho de peso molecular  

2. A9070 (1 µM) + DNAse (1 µM) 

3. DNAse + Ab HPSE1 (4 µM) + A9070  

4. DNAse + Ab HPSE1 (0,4 µM) + A9070  
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4.4.Caracterização da ação da enzima HPSE1 Ativa em função do tempo de incubação 

 

Com a finalidade de melhor caracterizar esta ação da enzima HPSE1 ativa, 

determinando o tempo necessário para o início da degradação o aptâmero (3 µM), observada 

no experimento anterior, foi avaliada a cinética para diferentes tempos de incubação, em 

condições equimolares entre o aptâmero e a proteína HPSE1 ativa (1:1). A análise do 

resultado (figura 14) indica que à medida que aumenta o tempo de incubação do aptâmero 

com a enzima HPSE1 ativa há uma maior degradação do aptâmero, fenômeno que é notado a 

partir de 3h de incubação em Tris 25 mM NaCl 150 mM pH7.5. 

 

                              

 

Figura 14: Degradação do aptâmero pela HPSE1 ao longo do tempo (Tris 25 mM NaCl 150 mM, a 37°C, pH 

7,5; bloqueada pela adição de EDTA 150 mM. Eletroforese em gel poliacrilamida15%). O poço 1 contém o 

marcador de tamanho de peso molecular (DNA ladder Promega 1 Kb). No Poço 2,3 encontra-se o aptâmero 

A9070 incubados por 0h e 24 h 37°C, respectivamente. Nos poços seguintes, observa-se a cinética da atividade 

da HPSE1 (poços 5, 6, 7,8) com tempo de incubação de 1h, 3h, 6h e 24 h 37°C, respectivamente. A DNAse 

(genetech) foi adicionada na solução com o aptâmero A9070 (poço 9) e incubados por 10’ 37°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- DNA ladder 

2- A9070 0h 

3- A9070 24h 

4- A9070 + HPSE1 0h 

5- A9070 + HPSE1 1h 

6- A9070 + HPSE1 3h 

7- A9070 + HPSE1 6h 

8- A9070 + HPSE1 24h 

9- A9070 + DNAse 1 μM 
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4.5. Interação da enzima HPSE1 ativa com o Aptâmero A9070 no tampão Acetato de 

Sódio 100 mM pH 4 em função do tempo 

 

Visto que a atividade da enzima HPSE1 é ótima em uma faixa de pH ácido, decidiu-se 

testar a interação da enzima HPSE1 ativa com o Aptâmero A9070 no tampão Acetato de 

Sódio 100 mM pH 4. Foi realizado este ensaio (figura 15) com o propósito de caracterizar de 

forma mais detalhada a degradação do aptâmero pela HPSE1 ativa, através da avaliação 

cinética de degradação em tempos diferentes de incubação neste tampão. Nessas condições, 

os resultados demonstram que os aptâmeros sofreram degradação de forma dependente ao 

tempo de incubação. A degradação do aptâmero sob ação enzimática da HPSE1 ativa ocorre 

quase que completamente em 5’ de incubação.  

 

 

              

 

Figura 15: Degradação do aptâmero pela HPSE1 ao longo do tempo. Em solução de NaOAc 1M [100 mM] pH 4 

+ NaOH 1 μL pH 7,5; bloqueada pela adição de EDTA 0,5  M. Eletroforese em gelpoliacrilamida15%. Poço 1: 

A9070 1 µM (5’ 37°C), Poço 2: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE1 (1 µM) (1’37°C), Poço 3:  Aptâmero A9070 

(1 µM) + HPSE1 (1 µM) (2’37°C) e Poço 4: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE1 (1 µM) (3’37°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A9070  (5’) 

2- A9070 + HPSE1 (1’) 

3- A9070 + HPSE1 (2’) 

4- A9070 + HPSE1 (5’) 
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4.6.Avaliação da cinética de degradação do aptâmero A9070 em concentrações 

decrescentes da enzima HPSE1 ativa 

 

A partir dos resultados anteriores foi avaliada a cinética da degradação do aptâmero 

(1 µM) em concentrações decrescentes da enzima HPSE1 ativa, com um tempo de incubação 

de 5 minutos, em pH 4. Os resultados confirmaram que a degradação é dependente da 

concentração da enzima heparanase, ou seja, quanto maior sua concentração maior será a sua 

atividade sobre o aptâmero (figura 16). Assim como nos experimentos em pH 7,5, os 

resultados com a reação em pH 4, apontam que a degradação do aptâmero A9070 aumenta à 

medida que aumenta a concentração da HPSE1 ativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Degradação do aptâmero para diferentes concentrações de HPSE1 incubação de 5’ a 37°C em solução 

de NaOAc 11M [100  mM] pH 4 + NaOH 1 μL pH 7,5; bloqueada pela adição de EDTA 0,5 µM, Eletroforese 

em gel poliacrilamida15%. Poço 1: Aptâmero A9070 (1 µM), Poço 2: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE 1 

(1 µM), Poço 3: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE 1 (400nM=o,4 μM), Poço 4: Aptâmero A9070 (1 µM) + 

HPSE 1 (200 nM), Poço 5: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE 1 (100 µM), Poço 6: Aptâmero A9070 (1 µM) + 

HPSE 1 (40 nM), Poço 7: Aptâmero A9070 (1 µM) + HPSE 1 (10 µM), Poço 8: Aptâmero A9070 (1 µM) + 

HPSE 1 (4 nM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A9070 (1 µM) 

2- A9070 + HPSE 1 (1 µM)   

3- A9070 + HPSE 1 (400 nM - o,4 μM)  

4- A9070 + HPSE 1 (100 nM)   

5- A9070 + HPSE 1 (40 nM)   

6- A9070 + HPSE 1 (10 nM)   

7- A9070 + HPSE 1 (4 nM)   
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4.7.Análise do bloqueio da HPSE1 por anticorpos específico em solução de pH 4.0 

 

Assim como no resultado observado quando a reação era conduzida em pH 7,5, 

verificou-se sob pH 4, a possível ação inibitória do Anticorpo (Ab) anti HPSE1, em condições 

de incubação previamente estabelecidas (5’a 37°C). Os resultados dos poços 4 e 5 

demonstram que o Ab anti-HPSE1 bloqueou, ao menos parcialmente, a ação da HPSE1 ativa, 

mas de forma dependente da concentração, isto é, quanto maior a concentração do Ab anti 

HPSE1 4 µM (poço 4) maior a sua capacidade de neutralizar a ação da HPSE1 ativa.  

 

 

 

 

 

Figura 17: Análise do bloqueio da HPSE1 por anticorpos específico, com concentrações diferentes, para a 

mesma concentração de aptâmero e HPSE1, em solução de NaOAc pH 4.0 1M [100 mM], NaOH 1μL. 

Subsequentemente a adição de EDTA 0,5 M é realizada. Eletroforese em gel de poliacrilamida 15%. Poço 1: 

Ladder Promega 25 Kb, Poço 2: A9070 1 µM (5’ 37°C), Poço 3: A9070 1 µM + HPSE1 1 µM (5’ 37°C), Poço 

4: A9070 1 µM + Ab Anti-HPSE1 4 µM + HPSE1 1 µM (5’ 37°C), Poço 5: A9070 1 µM + Ab Anti-HPSE1 1µ+ 

HPSE1 1µM (5’ 37°C). 

 

1- Marcador de peso molecular  

2- A9070 (1µM) 

3- A9070 (1µM) + HPSE1 (1µM)  

4- A9070 (1µM) + Ab Anti HPSE1 (4µM) + HPSE1 (1µM), 1:4:1  

5- A9070 (1µM) + Ab Anti HPSE1 (1µM) + HPSE1 (1µM), 1:1:1  
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4.8.Avaliação da especificidade da ação enzimática da HPSE1 x DNA plasmidial 

 

Foi proposto testar a capacidade da HPSE1 ativa de degradar o plasmídeo pT7 blue, na 

sua forma superenrolada, circular relaxada e linear.  A análise do resultado abaixo (figura 18) 

indica que o DNA na forma superenrolada possivelmente sofre quebra simples e dupla do 

DNA já que, ao comparar o poço 2 com o poço 3, nota-se que ocorre degradação completa da 

forma superenrolada. Conjuntamente, a forma circular relaxada diminuiu e a linear aumentou, 

apontando para uma conversão da circular relaxada e superenrolada para a topologia linear. 

Estes resultados em conjunto sugerem que enzima HPSE1 ativa realiza quebra de uma fita de 

DNA e quebra dupla. Esses resultados confirmam que a enzima HPSE1 ativa é capaz de 

degradar uma sequência diferente do aptâmero A9070 e que esta enzima possui ao menos 

uma atividade endonucleolítica visto que o desaparecimento da forma superenrolada 

necessariamente passa pelo menos por uma quebra de fita simples na sequência íntegra do 

plasmídeo. 

 

 

             

 

Figura 18: Degradação do DNA plasmidial pT7 blue por ação da HPSE1. Em solução de NaOAc 1 M [100 mM] 

pH 4 + NaOH 1 μL pH 7,5; bloqueada pela adição de EDTA 0,5 µM; Eletroforese em gel de agarose a 0,8%. 

Poço 1: Marcador de peso molecular plasmidial 1 Kb. Poço 2: Plasmídeo pT7 blue. Poço 3: Plasmídeo pT7 blue 

+ HPSE1(1 µM). 

 

  

 

1 - Marcador de peso molecular 

2 - DNA plasmidial pT7 blue 

3 - DNA plasmidial pT7 blue + HPSE1 

(1µM) 

 

* Circular Relaxada 

**Linear 

*** Superenrolado 
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4.9. Degradação do DNA plasmidial superenrolado por ação da HPSE1 ativa em 

tempos diferentes de incubação 

 

Diante da necessidade de confirmar e refinar a interação entre do plasmídeo pT7 blue e 

a HPSE1, decidiu-se avaliar a cinética em tempos crescentes de incubação da degradação do 

plasmídeo superenrolado purificado sob ação da HPSE1 ativa. Os resultados mostraram que, a 

partir de 2,5 minutos, já ocorreu degradação total do plasmídeo sob ação enzimática da 

HPSE1 (figura 19). 

 

 

     

 

Figura 19: Degradação do DNA plasmidial por ação da HPSE1 em diferentes tempos de incubação a 37°C , em 

solução de NaOAc 1 M [100 mM] pH 4 + NaOH 1 μL pH 7,5; bloqueada pela adição de EDTA 0,5 M; 

Eletroforese em gel de agarose a 0,8%. Poço 1: Plasmídeo pT7 Blue (30’ 37°C). Poço 2: Plasmídeo PT7 Blue 

(4 µM) + HPSE1 (0,4 µM) (2.5’37°C). Poço 3: Plasmídeo pT7 Blue (4 µM)  + HPSE1(0,4 µM) (5’37°C). Poço 

4: Plasmídeo pT7 Blue (4 µM) + HPSE1 (0,4 µM) (10’37°C). Poço 5: Plasmídeo pT7 Blue (4 µM) + HPSE1 

(0,4 µM) (30’37°C). 

1- DNA plasmidial pT7 blue (4 µM)  (30’ 37c) 

2- DNA plasmidial pT7 blue  (4 µM) + HPSE1 (0,4 µM) (2.5’)  

3- DNA plasmidial pT7 blue + HPSE1 (5’) 

4- DNA plasmidial pT7 blue + HPSE1 (10’)  

5- DNA plasmidial pT7 blue + HPSE1 (30’) 
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4.10. Degradação do oligo XPDF e o XRCC1 (399) F para concentrações iguais de 

HPSE1 

 

Objetivando avaliar, de forma mais detalhada, a existência de uma função do tipo 

“nuclease” da HPSE1 ativa e que tipo de ácido nucléico seria substrato para essa enzima, 

decidiu-se testar uma sequência curta de ácido nucléico em fita simples, e sem sítios de auto-

hibridização, como substrato para esta enzima. O resultado (figura 22) indicou que a enzima 

HPSE1 ativa aparenta ser capaz de degradar a sequência de DNA do oligo XPDF e XRCC1 

(399) F, mas não na mesma proporção na qual degrada os Aptâmeros A9070 (estrutura 

contendo dupla fita de DNA), pela enzima HPSE1 (poço 1 da figura 20).  

 

               

 

Figura 20: Degradação do oligo XPDF e o XRCC1 (399) F para concentrações iguais de HPSE1 (1 µM) 

incubados por 24 h a 37°c em solução de NaAcO1 M [100 mM] pH 4 + NaOH 1 μL pH 7,5; interrompido ao 

adicionar EDTA 0,5 M. Eletroforese em gel de poliacrilamida 15%. Poço 1: XPDF (control) (4 µM) (5min 

37°C); Poço 2: XPDF (4 µM) + HPSE1 (1 µM) (5min 37°C); Poço 3: XRCC1 (399) F (control) (4 µM) (5min 

37°C); Poço 4: XRCC1 (399) F (4 µM)+ HPSE1 (1 µM) (5min 37°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- XPDF ssDNA (4 µM) 

2- XPDF ssDNA (4 µM) + HPSE1 (1 µM)  

3- XRCC1 (399) F ssDNA (4 µM) 

4- XRCC1 (399) F ssDNA (4 µM) + HPSE1 

(1uM)  
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4.11.Avaliação da especificidade de degradação da enzima HPSE1 ativa x aptâmero A9070 

com extremidades protegidas 

 

Além disso, foi realizado experimento com o Aptâmero A9070, com as extremidades 

protegidas, com o objetivo de testar a especificidade de degradação da enzima HPSE1 ativa, 

ou seja, se a incisão seria endonucleotídica ou exonucleotídica. As reações com a HPSE1 

foram adicionadas nos poços  4,5 e 6 (figura 21) 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Degradação do aptâmero A9070 para concentrações de HPSE1 incubação de 24 h a 37°c em solução 

de NaAcO 1 M [100 mM] pH 4 + NaOH 1 μLpH 7,5; interrompido ao adicionar EDTA 0,5 µM. Eletroforese em 

gel de poliacrilamida 15%. Poço 1: Oligo A9070 IDT (control)(5min 37°C)(4 µM); Poço 2: Oligo A9070 (4 µM) 

+ HPSE 1 (0,4 µM) (5min 37°C); Poço 3: Oligo A9070 (4 µM) + HPSE 1 (0,4 µM) (5min 37°C); Poço 4: Oligo 

A9070 Protect 3' IDT (4 µM) + HPSE 1 (0,4 µM)(5min 37°C); Poço 5: Oligo A9070 Protect 5' IDT (4 µM) + 

HPSE 1 (0,4 µM)(5min 37°C); Poço 6: Oligo A9070 Protect 3'5' IDT+ HPSE 1(0,4 µM)(5min 37°C).  

 

 

A análise do resultado no poço 4, em que o oligo tem a sua extremidade 3’ protegida, 

indica que ocorre uma degradação completa da sequência de DNA por parte da HPSE1 ativa. 

Desta forma, pode-se concluir que a HPSE1 ativa não é inibida pela presença de uma base 

invertida na extremidade 3` (poço 4). Neste caso a degradação poderia estar começando com 

o corte na extremidade 5’ da molécula ou ainda no meio da cadeia de DNA (endonuclease). 

No poço 5 e 6, em comparação ao poço 4, a degradação do oligo ocorre, mas de forma menos 

importante. Mais especificamente no poço 5, onde a extremidade 5’ está protegida, a 

degradação ocorre, mas de forma parcial, de modo semelhante no poço 6, onde as 

extremidades 3’ e 5’ estão protegidas. Estes resultados indicam que existem duas ações da 

HPSE1 Ativa. Uma delas é a ação endonucleotídica (poços4 e 6) que degrada o aptâmero em 

1 - Oligo A9070 (4 µM) 

2 - Oligo A9070 (4 µM) + HPSE 1 (0,4 µM) 

3 - Oligo A9070 (4 µM) + HPSE 1 (0,4 µM) (fervido)  

4 - Oligo A9070 Protect 3' (4 µM) + HPSE 1 (0,4 µM) 

5 - Oligo A9070 Protect 5' (4 µM)+ HPSE1(0,4 µM) 

6 - Oligo A9070 Protect 3’5' (4 µM)+ HPSE 1 (0,4 µM) 
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uma sequencia específica, e a outra é a ação exonucleotídica 5’ (poço 4). Este só irá digerir o 

fragmento da ação endonucleotídica que não estiver protegido. Também pode-se concluir que 

somente uma parte do aptâmero foi digerida (poço 5) e a outra permanece como fragmento 

em decorrência da proteção da extremidade 5’, e não existe outro sítio para outro corte 

endonucleotídico.  
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo caracterizou a interação da proteína HPSE1 humana ativa com 

ácidos desoxirribonucléicos como o aptâmero anti-HPSE1 (A9070) e outras diferentes 

estruturas e sequências de DNA. Apesar da localização da HPSE1 ser conhecida, somente 

recentemente a sua localização intranuclear ganhou destaque. YANG et al (2015) obtiveram 

evidências de que esta proteína não apenas se localizava no núcleo, mas que apresentava uma 

relação estreita com o DNA, guiada por carga, a partir da observação de agregados de 

complexos de DNA-HPSE 1 e que esta relação parece interferir em várias vias de sinalização, 

incluindo a via NF-ĸβ.  

 

Com o mesmo aptâmero A9070 anti-HPSE1 utilizado por Simmons et al (2012) e por 

Simmons et al (2014), que foi capaz de inibir a invasão de células tumorais (HSC-3), foram 

realizados os experimentos e foi possível observar que a proteína HPSE1 ativa foi capaz de 

digerir este oligo. Esse achado aponta para uma possível ação do tipo nuclease da enzima 

HPSE1.  

 

Inúmeras nucleases têm sido encontradas nos compartimentos celulares humanos, 

envolvidas na degradação do DNA(PINTO-GONZÁLEZ HOWELL et al., 2003) e até o 

presente momento somente 2 (duas) DNAses ácidas foram identificadas: a DNAse II ácida 

lisossomal, a DNAse 2 b (DLAD). A proteína HPSE1 necessita de um meio ácido para que 

ocorra seu processamento e na qual sua atividade de degradação do sulfato de heparan é 

máxima (GILAT et al., 1995; TOYOSHIMA e NAKAJIMA, 1999; VLODAVSKY et al., 

2007). Metodologicamente semelhante aos nossos experimentos, utilizando tampão Tris (pH 

7,5) e tampão acetato (pH 4), os dados apresentados por OHKOUCHI et al (2013) e ASLAN 

e ARSLANYOLU (2015), indicaram que a atividade da DNAse II foi maior quando em pH 

ácido, assim como, com a HPSE1 ativa e o aptâmero A9070 os experimentos realizados neste 

trabalho (figuras 16 e 17) (pgs. 30 e 31, respectivamente). 

 

Baseados no princípio de que o anticorpo tem uma ligação específica com o seu 

antígeno (substrato) KOEPPEN e STANTON (2010), foi testado um anticorpo policlonal anti 

HPSE1 buscando confirmar se a ação de degradação do aptâmero A9070 foi decorrente da 

atividade enzimática da HPSE1 ativa. Como pode ser notado na figura 12 (pg.26), o anticorpo 



38 
 

anti HPSE1 foi capaz de inibir a degradação do aptâmero, ou seja, bloqueou a ação da enzima 

HPSE1, o que permitiu sugerir que a HPSE1 ativa é, de fato a responsável pela degradação 

que ocorreu no aptâmero A9070. Ainda utilizando o mesmo anticorpo policlonal anti HPSE1, 

mas na hipótese da degradação ser causada por um contaminante, optou-se por uma DNAse 

recombinante para promover a degradação do aptâmero A9070. Como foi possível observar 

na figura 13 (pg. 27), o anticorpo não impediu a ação da DNAse, descartando, desta forma, a 

possibilidade da degradação do aptâmero A9070 ser fruto de um contaminante.  

 

 Mergar e Goldthwait (1968) demonstraram que existe uma variação na degradação 

da DNAse mediante a concentração da DNAse II. Nossos experimentos (figura 12 e 16) (pgs. 

26 e 30 respectivamente) comprovam que, assim como a concentração da DNAse II afeta sua 

capacidade catalítica, a proporção da degradação do Aptâmero A9070 depende da 

concentração da HPSE1, sendo maior a degradação para concentrações maiores da HPSE1 

ativa. 

 

Mergar e Goldthwait (1968) e Sun et al (2004) constataram que a degradação pela 

ação da DNAse ocorre de forma dependente do tempo em curso de incubação avaliada, em 

gel de poliacrilamida e agarose, respectivamente, o que foi comprovado por nossos resultados 

obtidos,  em gel de poliacrilamida em pH 7,5 (figura 14)(pg.28) e em pH 4 (figura 15) (pg.29) 

e em gel de agarose em pH 4 (figura 19) (pg.33). 

 

 O mecanismo de ação da HPSE1 pôde ser avaliado através do estudo da interação da 

HPSE1 com sequências diferentes de ácido desoxirribonucleotídeo. A HPSE 1 ativa mostrou-

se capaz de interagir e degradar não somente o aptâmero A9070, mas também o plasmídeo 

pT7 blue (figura 18 e 19) (pgs. 32 e 33 respectivamente). Nossos resultados indicam que 

houve uma interconversão da forma superenrolada nas outras duas formas, assim como da 

forma circular relaxada na forma linear, revelando desta forma, o mecanismo de ação da 

HPSE 1 ativa. Isto indica que, a HPSE 1 ativa causou dois tipos de danos na estrutura 

molecular do plasmídeo. A quebra simples do DNA promoveu a conversão da forma 

superenrolada na forma circular relaxada e a quebra dupla no mesmo local promoveu tanto a 

conversão da forma superenrolada na forma linear quanto a forma circular relaxada se 

transformou na linear. Quando utilizados como substratos, os oligos XPDF e o XRCC1 (399) 

F, ambos de simples fita, não foi observada degradação significativa (figura 20) (pg. 34), 
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descartando, desta forma, DNA de simples fita como substrato para HPSE1. Estes elementos 

apontam para uma ação nucleásica sobre o DNA de fita dupla.  

 

Embora existam várias endonucleases e exonucleases importantes em células humanas 

(FISHER et al., 1993), no interior da célula a atividade nucleolítica com significado biológico 

ocorre como exonucleases 3’ e 5’ (DAGLE et al., 1991). Quando oligonucleotídeos são 

utilizados em experiências in vivo ou in vitro estão sujeitos a digestão por parte das nucleases 

(FISHER et al., 1993) e, portanto, a estabilidade desta sequência de DNA se torna essencial. 

Para evitar tais inconvenientes, são realizadas modificações nos polímeros de DNA, nas 

extremidades 3’, 5’ e 3’5’ (Integrated DNA Technologies - IDT, 2016). O fato da HPSE 1 

ativa degradar aptâmeros (sequências de DNA) contendo uma proteção contra ação de 

exonucleases no lado 3´ da sequência, sugere um mecanismo diferente de uma 3`exonuclease. 

Já a inibição parcial da degradação pela proteção da extremidade 5´, indica que o mecanismo 

de ação desta nuclease pode ser do tipo endonuclease (figura 21) (pg.35). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Nossos estudos sugerem que a HPSE1 ativa tem a capacidade de digerir diferentes 

sequências e tamanhos de DNA na forma de fita dupla, sendo capaz de iniciar a digestão de 

moléculas circulares, como plasmídeos, o que indica uma ação endonucleolítica. Contudo, 

não foi notada a ação sobre DNA em fita simples, o que leva à conclusão de que o DNA de 

fita dupla consiste no substrato desta enzima em sua nova função aqui descrita. 

 

Além da função endonucleolítica, o fato da HPSE 1 degradar aptâmeros (sequências 

de DNA) contendo uma proteção contra ação de nucleases no lado 3´ da sequência, sugere 

que sua ação não se dá através do lado 3´ da sequência.Já a inibição parcial da degradação 

pela proteção da extremidade 5´ indica, primeiramente, a possibilidade da HPSE1 ativa 

apresentar uma função 5´exonucleásica. Por outro lado, apesar de pouco provável, a 

modificação na extremidade 5’ poderia interferir numa função endonucleásica, apenas 

prejudicando o acoplamento da enzima, visto tratar-se de um oligo de tamanho reduzido. 

 

Tal como é referido na literatura para a atividade de degradação de sulfato de heparan, 

a atividade nucleásica da proteína HPSE1 é extremamente mais eficiente quando em meio 

ácido (pH 4). Sabe-se que a enzima HPSE1 ativa reside nos lisossomos em uma fase do seu 

metabolismo, organela essa que possui pH interno em torno de 4. Este fato sugere que a 

atividade nucleásica da HPSE1 poderia estar relacionada a alguma função dessa organela, 

onde também são encontradas outras nucleases humanas. 

 

Conjuntamente, nossos dados apontam para uma nova função da HPSE1 do tipo 

“endonuclease” ainda não relatada na literatura. A proteína HPSE1 vem sendo apontada como 

um importante alvo terapêutico promissor para a terapêutica antitumoral. Dotada de 

atividades enzimáticas e não enzimáticas, e de localização intra e extracelular, esta proteína 

participa de forma significativa da invasão celular, angiogênese e progressão tumoral. Ela 

possui uma expressão elevada após a entrega de doses de radiação ionizante na radioterapia, 

contribuindo para o desenvolvimento de um comportamento agressivo metastático, sendo 

relacionada ao mau prognóstico. Portanto o profundo entendimento das funções desta enzima, 

incluindo a função aqui descrita, abre uma nova perspectiva para se esclarecer o papel desta 

proteína nos diversos processos fisiopatológicos humanos em que há a atuação desta enzima.  
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