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RESUMO 

 

 

Guzzo MF. Efeitos do cetoconazol e seus mecanismos de ação in vitro 
sobre linhagens hipofisárias tumorais imortalizadas [Tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.  
 
O cetoconazol, inicialmente descrito como um agente antifúngico, revelou-se 
um potente inibidor da esteroidogênese adrenal, podendo, assim, ser 
utilizado no manejo da doença de Cushing, como terapia primária ou após 
insucesso cirúrgico, enquanto aguarda o efeito da radioterapia. Durante o 
tratamento com cetoconazol, uma redução dos níveis de cortisol é 
observada, usualmente não acompanhada por uma elevação do ACTH 
plasmático, como poderia ser esperada. Este fenômeno paradoxal, 
caracterizado pela redução do cortisol com níveis de ACTH 
inadequadamente normais ou não elevados, pode estar relacionado a uma 
ação adicional do cetoconazol nas células hipofisárias produtoras de ACTH.  
Para se testar essa hipótese, alguns estudos in vitro realizados na década 
de 80, avaliando a secreção de ACTH na vigência do cetoconazol, sugeriram 
a sua ação em células adenohipofisárias. Em adição, foi evidenciado que o 
cetoconazol ativou vias de apoptose em linhagens tumorais não hipofisárias. 
O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito in vitro do cetoconazol 
na viabilidade celular e na expressão de genes envolvidos na apoptose e 
replicação do DNA em linhagens tumorais hipofisárias imortalizadas 
corticotróficas (AtT-20), gonadotróficas (αT3.1), mamossomatotróficas (GH3) 
e mamotróficas (MMQ), utilizando-se a técnica de RT-qPCR. Os resultados 
mostraram que, na presença do cetoconazol, ocorreu uma redução da 
viabilidade celular nas linhagens hipofisárias, de forma concentração-
dependente, às custas do estímulo da via extrínseca e intrínseca da 
apoptose, com aumento da expressão dos receptores de morte celular (ex.: 
Fas, TNFR) e/ou caspases (ex.: -2, -3, -6 ,-7 ,-9). Estes resultados foram 
associados a um aumento da expressão gênica dos inibidores do ciclo 
celular p21 (nas linhagens GH3 e αT3.1) e p27 (nas linhagens GH3 e MMQ), 
com uma redução acentuada da expressão destes genes após retirada do 
cetoconazol do meio de cultura. Concluímos que o cetoconazol tem o 
potencial de reduzir a viabilidade celular em linhagens tumorais hipofisárias 
possivelmente devido a uma ação citotóxica (pelo aumento de genes pró-
apoptóticos) e citostática (pelo aumento de genes inibidores do ciclo celular). 
 
Descritores: Doenças da hipófise; Neoplasias hipofisárias; Hipersecreção 
hipofisária de ACTH; Apoptose; Ciclo celular; Cetoconazol; Expressão 
gênica; Proliferação de células. 
 



 

ABSTRACT 

 

Guzzo MF. Effects of ketoconazole and its mechanisms of action in pituitary 
tumoral immortalizaded cell lines [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”, 2014. 
 
Ketoconazole, initially described as an antifungal agent, proved to be a 
potent inhibitor of steroidogenesis, allowing its use in the management of 
Cushing's disease as primary or after unsuccessfully surgery and waiting the 
effect of radiotherapy. During treatment with ketoconazole, there a reduction 
in the cortisol levels is observed, usually not accompanied by an elevation of 
plasmatic ACTH, as could be expected. This paradoxical phenomenon, 
characterized by reduced cortisol with ACTH levels inappropriately normal or 
not elevated, could be related to an additional action of ketoconazole on 
ACTH-producing pituitary cells. In agreement with this hypothesis, some in 
vitro studies in the 80’s, evaluating ACTH secretion in the presence of 
ketoconazole, suggested its action in pituitary cells. In addition, ketoconazole 
activated apoptosis pathways in non-pituitary tumor cell lines. Therefore, the 
present study aims to revisit this topic and evaluate the in vitro effect of 
ketoconazole on cell viability and expression of genes involved in apoptosis 
and DNA replication by RT-qPCR in immortalized pituitary tumoral 
corticotroph (AtT-20), gonadotroph (αT3.1), mammosomatotroph (GH3), 
mammotroph (MMQ) cell line. As a result, there was a reduction in pituitary 
cell viability with ketoconazole, in a concentration-dependent manner, due to 
stimulation of the extrinsic and intrinsic pathway of apoptosis, with increased 
expression of cell death receptors (eg. Fas, TNFR) and/or caspases (eg. -2, -
3, -6, -7, -9). These results were associated with an increased gene 
expression of the cell cycle inhibitors p21 (in GH3 and  αT3.1 cell line), and 
also p27 (in GH3 and MMQ cell line), with a significant reduction in the 
expression of these genes after removal of ketoconazole in the media. In 
conclusion, the ketoconazole have the potential of reduce cell viability in 
pituitary tumoral lineages possibly due to a cytotoxic effect (by increasing of 
pro-apoptotic genes) and cytostatic (by increasing of inhibitors of cell cycle 
genes). 
 
Descriptors: Pituitary diseases; Pituitary neoplasms; Pituitary ACTH 
hypersecretion; Apoptosis; Cell cycle; Ketoconazole; Gene expression; Cell 
Proliferation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Classificação dos tumores hipofisários e manejo clínico dos 
 corticotropinomas 
 

A adenohipófise desempenha um papel fundamental na regulação da 

função endócrina por meio da produção e liberação dos hormônios trópicos 

que são classificados em três famílias: os glicoproteícos (hormônio de 

liberação da tireotropina - TSH, hormônio folículoestimulante - FSH e 

hormônio luteinizante - LH), os hormônios derivados da pró-ópio-

melanocortina - POMC (hormônio adrenocorticotrópico - ACTH), e os 

pertencentes à família do hormônio do crescimento (GH) e da prolactina 

(PRL). Diferentes vias de sinalização estão envolvidas nos efeitos mediados 

pelos hormônios hipotalâmicos e hipofisários, conforme descrito na       

Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vias de sinalização celular envolvidas nos efeitos mediados pelos 
hormônios hipotalâmicos e hipofisários 
Os fatores hipotalâmicos de liberação e inibição medeiam seus efeitos predominantemente 
por meio dos receptores acoplados à proteína G. Os hormônios da adenohipófise ligam-se 
aos receptores acoplados à proteína G, que modulam a atividade da adenilato ciclase, ou 
aos receptores de citocina da classe 1 cuja resposta é por meio da ativação da 
proteinocinase. TRH: hormônio de liberação da tireotropina; GnRH: hormônio de liberação 
das gonadotopinas; CRH: hormônio de liberação da corticotropina; GHRH: hormônio de 
liberação do GH; PLC: fosfolipase C; AC: adenilato ciclase; TSH: hormônio tireoestimulante; 
LH: hormônio luteinizante; FSH: hormônio foliculoestimulante; ACTH: hormônio 
adrenocorticotrópico; GH: hormônio do crescimento; PRL: prolactina. Adaptado de Molina 
P.
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Os tumores hipofisários são definidos como neoplasias localizadas na 

sela túrcica, representados, na sua maioria, por adenomas derivados de 

células adenohipofisárias, e apenas uma pequena porcentagem 

representada por carcinomas e outras lesões de origem mesenquimal, 

neural, epitelial ou metastática.2 

Os tumores hipofisários representam cerca de 10-15% de todas as 

neoplasias intracranianas cirurgicamente ressecadas, entretanto, pequenos 

adenomas incidentais em séries de autópsia são observados em até 27% 

dos casos, sendo que até um quinto da população terá anormalidades 

hipofisárias observadas ao exame de ressonância nuclear magnética (RNM). 

São classificados em relação ao seu tamanho como microadenomas (<1cm) 

ou macroadenomas (>1cm) e, clinicamente, como funcionantes ou não 

funcionantes.2,3 

Atualmente, os adenomas hipofisários também são classificados de 

acordo com o seu padrão imuno-histoquímico, o qual apresenta uma boa 

correlação com os dados bioquímicos de secreção hormonal, e com os 

sinais e sintomas clínicos associados à doença hipofisária4, conforme 

descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Correlação clínico-patológica dos tumores hipofisários. Adaptado 
de Arafah BM et al.4 
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Os corticotropinomas representam cerca de 10 a 12% dos tumores 

hipofisários, acometendo, predominantemente, mulheres, com pico de 

incidência entre os 20 e 50 anos. São responsáveis por, aproximadamente, 

65 a 70% de todos os casos de síndrome de Cushing.4 

A terapia de escolha nesses tumores é a adenomectomia 

transesfenoidal com uma taxa de remissão em pacientes portadores de 

microadenomas variando de 65 a 90%.5 A taxa de recorrência nestes 

pacientes é de 5 a 10% em 5 anos e de 10 a 20% em 10 anos, sendo que os 

mais jovens (25 anos ou menos) tem um maior risco de recorrência.5 Em 

adição, devido ao pequeno tamanho desses tumores, cerca de 40 a 50% 

não são localizados no exame de RNM pré-operatória 6. Por outro lado, até 

15 a 20% dos corticotropinomas se estendem além da sela túrcica, 

dificultando a ressecção completa do tumor. Portanto, quase 

invariavelmente, terapias complementares são necessárias para obter um 

melhor controle do hipercortisolismo e/ou do crescimento tumoral.4 

A radioterapia é uma opção de tratamento nos casos de recidiva ou 

remanescente tumoral pós-operatório, cujos efeitos adversos, como o pan-

hipopituitarismo, e a demora na resposta clínico-hormonal, são fatores 

limitantes. Desta forma, a introdução de agentes farmacológicos se tornou 

prioritária nos casos não curados.5,6 

Dentre os agentes farmacológicos utilizados no controle do 

hipercortisolismo, destaca-se o cetoconazol, um derivado imidazólico que 

atua como fungicida por alterar a permeabilidade da membrana 

citoplasmática dos fungos sensíveis, culminando com rompimento da sua 

membrana celular.7 

O cetoconazol que vem sendo utilizado no manejo da síndrome de 

Cushing, por inibir as enzimas do citocromo p450 envolvidas na 

esteroidogênese adrenal, reduz, assim, a produção do cortisol.5,8 
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1.1.1 Uso do cetoconazol na prática clínica das doenças hipofisárias 

 

Para o controle do hipercortisolismo, a dose inicial do cetoconazol 

preconizada é de 200 mg a cada 12 horas, podendo chegar a 1200 mg/dia, 

cujo efeito é reversível após a descontinuação da medicação.9 Seus 

principais efeitos adversos são alterações das enzimas hepáticas, distúrbios 

gastrointestinais e hipogonadismo em homens (por inibição da 

esteroidogênese gonadal).8 

A efetividade do tratamento clínico do cetoconazol em portadores de 

doença de Cushing (DC) já foi estudada, sendo observado um controle 

hormonal em cerca de 50% dos pacientes previamente operados ou em 

terapia primária, com regressão clínica dos sinais e sintomas do 

hipercortisolismo, incluindo redução da pressão arterial e perda de peso.10 

Estudos prévios demonstraram que, em pacientes portadores de DC, o 

cetoconazol induziu um controle hormonal do hipercortisolismo em cerca de 

14-100% dos casos10-17, conforme descritos detalhadamente na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Eficácia do cetoconazol no controle hormonal em pacientes 
portadores de doença de Cushing. Adaptado de Castinetti et al.10

 

Número de 
pacientes 

(n) 

Média de 
seguimento 

(meses) 

Pacientes 
controlados  

(%) 

Efeitos 
colaterais 

(%) 

Referência 

28 7 93 29 (11) 

6 8 100 0 (12) 

6 1 100 40 (13) 

8 0,5 100 25 (14) 

6 0,5 83 50 (15) 

7 0,5 14 0 (16) 

38 22,6 51,5 29 (10) 

200 (40:PT; 
23:1T; 128: 

2T) 

PT: 4,05±4,1; 1T 
and 2T: 

24.8±33.6) 

PT: 48,7 1T and 
2T: 49,3 

PT: NI; 1T 
and 2T: 

25,6 

(17) 

299 7,56 71,0 24,8 Todos os 
estudos 

compilados 

*PT: tratamento pré-cirurgia; 1T: terapia primária; 2T: terapia secundária; NI: não incluso na 
análise 
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Apesar do controle clínico do hipercortisolismo na DC com o uso do 

cetoconazol, o comportamento do ACTH na vigência do tratamento é um 

fato bastante intrigante, pois, com o bloqueio da esteroidogênese adrenal, 

observou-se uma redução paradoxal dos níveis de ACTH18, ou mesmo uma. 

 ausência da esperada elevação dos seus níveis (pela perda do 

feedback negativo do cortisol sobre as células corticotróficas), sendo que tal 

fenômeno foi observado mesmo após estímulo com CRH12, e associado a 

uma queda significativa dos níveis do cortisol sérico e/ou urinário.11,19 Diante 

de tais evidências, cogitou-se uma possível ação do cetoconazol sobre as 

células corticotróficas, e estudos in vitro foram realizados, principalmente, na 

década de 80 para testar esta hipótese. 

 

 

1.1.2 Efeito do cetoconazol in vitro na secreção hormonal em células 
 hipofisárias  

 

Estudos prévios in vitro têm evidenciado resultados conflitantes em 

relação à secreção do ACTH por células adenohipofisárias após a exposição 

ao cetoconazol. Burrin et al.20 demostraram uma ausência do efeito inibitório 

do cetoconazol sobre a  secreção do ACTH in vitro e in vivo, enquanto Stalla 

et al.21,22, utilizando tecido hipofisário de rato, evidenciaram uma redução da 

secreção do ACTH in vitro e do RNAm da POMC, mais evidente após 

estímulo com CRH, sendo este efeito inibitório mediado pela redução da 

formação do AMPc pelo adenilato ciclase, o qual foi reversível após retirada 

do cetoconazol do meio de cultura.  

Em material obtido de adenomectomia de pacientes portadores de 

síndrome de Nelson, o cetoconazol induziu in vitro uma redução da 

densidade dos grânulos de secreção dos lisossomas, da superfície do 

retículo endoplasmático, e também da secreção de ACTH, de forma 

concentração-dependente, no meio de cultura.23 

O efeito do cetoconazol na secreção de outros hormônios hipofisários  

também foi avaliado e, utilizando células da hipófise anterior de rato, foi 

evidenciada uma redução da secreção in vitro de GH (após estímulo com 
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GHRH) e PRL basal.22 Na linhagem tumoral hipofisária de rato (GH3/B6), o 

cetoconazol reduziu a secreção de GH e PRL (ambos após estímulo com 

TRH).24 

Em adição, Drouhault et al.25 observaram um efeito citotóxico do 

cetoconazol nas células GH3/B6, com uma taxa de sobrevivência de cerca 

de 50%, sendo que estas células remanescentes pararam de proliferar, 

porém mantiveram a secreção de GH, mas não de PRL, apesar do estímulo 

hormonal com TRH.  

 

 

1.1.3 Efeito antiproliferativo do cetoconazol in vitro em células não 
 hipofisárias  
 

Um dos principais e mais graves efeitos adversos do uso clínico do 

cetoconazol é a hepatoxicidade, sendo preconizada uma avaliação periódica 

das enzimas hepáticas durante o uso clínico desta medicação.8 

O mecanismo de hepatotoxicidade do cetoconazol permanece 

desconhecido, porém utilizando cultura primária de hepatócitos de rato 

tratados com cetoconazol in vitro houve uma redução da viabilidade celular, 

de forma concentração e tempo-dependentes, e aumento da lactato 

desidrogenase no meio de cultura.26 

O efeito antiproliferativo do cetoconazol também foi evidenciado em 

células neoplásicas prostáticas, sugerindo um efeito citotóxico direto nestas 

células independente de andrógenos.27 

Também foi reportado que o cetoconazol reduziu a viabilidade celular 

por estímulo da apoptose celular, de maneira concentração-dependente, em 

linhagens celulares de hepatocarcinoma e carcinoma colorretal humanos, 

assim como nas células de cultura primária hepática de rato.28 

Este efeito de estimular as diferentes vias da apoptose celular induzido 

pelo cetoconazol, com consequente redução da proliferação celular, também 

foi evidenciado na linhagem celular de osteossarcoma humano.29 
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1.2  Apoptose celular 

 

A apoptose ou morte celular programada tem um papel essencial na 

vida de organismos multicelulares, pois mantém o desenvolvimento e a 

homeostase dos tecidos.30 

A apoptose é altamente regulada e balanceada no contexto fisiológico, 

e falhas nesta regulação resultam em condições patológicas, como 

malformações, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas ou 

neoplasias.31 Características morfológicas típicas foram descritas nas 

células em processo de apoptose, conforme descrito na Figura 2.32 

 

 

FONTE: www.promega.com adaptado 

Figura 2 - Características morfológicas  das células durante o fenômeno da 
apoptose  
 

Muitos estudos têm sido conduzidos para explorar os mecanismos 

moleculares da sinalização das vias de apoptose, que controlam sua 

inicialização, mediação, execução e regulação. Como a desregulação da 

apoptose é a chave para o desenvolvimento de muitas doenças neoplásicas, 

como o câncer, esta se torna um alvo atraente para intervenção 

terapêutica.30 

 

 

http://www.promega.com/
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1.2.1 Mecanismos moleculares da apoptose 

 

Estímulos exógenos que agem em receptores de membrana, ou 

estímulos endógenos gerados após diferentes agressões, como a lesão do 

DNA induzida por irradiação, estresse oxidativo, agressão química e hipóxia, 

levam a célula a um de dois caminhos distintos, porém convergentes, de 

morte celular: via receptor de morte celular (via extrínseca) ou a via 

mitocondrial (via intrínseca).33 

A via extrínseca é ativada pela ligação do ligante ao receptor de morte, 

pertencente à superfamília de genes dos receptores TNF (tumor necrosis 

factor receptor, TNFR), incluindo TNFR1 (TNF receptor-1), CD95 (Fas), e 

receptores TRAIL (DR4 e DR5). Estes receptores possuem diversas 

funções, com importante papel na imunidade e na inflamação 

(especialmente o TNFR), mas também no controle da proliferação, 

diferenciação e apoptose celular (especialmente o Fas).30,34 

O estímulo por um ligante de morte resulta em oligomerização destes 

receptores e recrutamento de uma proteína adaptadora ligada ao Fas (Fas 

Adaptor Death Domain, FADD), permitindo a ligação da pró-caspase-8, 

formando um complexo sinalizador de indução de morte (Death-Inducing 

Signaling Complex, DISC) que irá ativar a caspase-8, com posterior ativação 

das caspases efetoras (-3, -6 e -7) e consequente execução da 

apoptose.24,29,30 

A via intrínseca é ativada por diversos estímulos de apoptose, os quais 

convergem na mitocôndria, como dano ao DNA induzida por irradiação, 

agentes químicos, hipóxia ou estresse oxidativo.33 

A interação entre membros pró-apoptóticos (ex.: Bak, Bax, Bim, Bid e 

Bnip 1, 2 e 3) e anti-apoptóticos (ex.: Bcl-2, Bcl-xl) da família das Bcl-2 é que 

controla a via mitocondrial. O principal evento desta via é a permeabilização 

da membrana externa mitocondrial (Mitochondrial Outer Membrane 

Permeabilization, MOMP) com consequente efluxo de proteínas pró-

apoptóticas, como o citocromo c, que se liga a Apaf-1 (Apoptosis Protease-

Activating Factor -1) e a pró-caspase-9, formando o apoptossomo, que libera 
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a caspase-9 ativa, que ativará a caspase-3, com consequente apoptose 

celular.30,33 

Apesar das diferentes maneiras de inicialização da apoptose, ambas as 

vias extrínseca e intrínseca convergem para ativação da caspase-3, a qual é 

fundamental para ativação das caspases efetoras (-2, -6, -8, -10) com 

progressão do mecanismo de apoptose. A caspase 3 é a principal efetora na 

quebra dos componentes responsáveis pelas características morfológicas 

típicas do processo apoptótico, já descritas na Figura 2.37 

Uma outra forma de interação entre as duas vias da apoptose também 

foi evidenciada. A sinalização mediada pelo receptor de morte (via 

extrínseca), por meio da ativação do Bid mediada pela caspase-8, pode 

ativar a via intrínseca (mitocondrial).36 Esta interação entre as vias intrínseca 

e extrínseca da apoptose pode ser visualizada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - As duas vias de estímulo da apoptose celular: via 
extrínseca/morte celular e via intrínseca/mitocondrial, ambas convergem  na 
ativação da caspase-3, a qual, subsequentemente, termina nos eventos 
finais da morte celular. Adaptado de Guzzo et al.38. 

. 
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Uma revisão detalhada sobre papel da apoptose no desenvolvimento 

hipofisário e nos adenomas hipofisários foi publicado por nós (Guzzo MF et 

al.)38 e está na íntegra no Anexo A.  

O p53 é um gene supressor tumoral que está mutado ou inativado em 

mais de 50% dos cânceres humanos. A proteína p53 participa da regulação 

do ponto de checagem no estágio G1 do ciclo celular, que tem fundamental 

importância na manutenção da integridade do genoma, pois permite ações 

de mecanismos de reparo do DNA, ou remoção de células danificadas por 

meio do processo de apoptose, essencialmente pela via intrínseca, mas 

também pela via extrínseca, ilustrado na Figura 3.39. 

Recentemente, foram identificados genes homólogos ao p53, 

denominados p63 e p73, provavelmente oriundos de um gene ancestral 

comum. A indução de morte celular pelo p53 requer a presença de pelo 

menos um dos membros da família p53, p63 ou p73. Esta necessidade está 

correlacionada à inabilidade do p53 de se ligar aos promotores de apoptose 

na ausência do p63/p73.39,40 

 

 

1.3  Ciclo celular 

 

O ciclo celular é, tradicionalmente, dividido em crescimento celular, 

replicação do seu genoma e divisão celular, e divide-se em quatro fases: S 

(síntese do DNA); M (mitose), e as fases de crescimento celular, G1 e G2. 

Quando as células cessam a proliferação, entram numa fase quiescente ou 

G0.41 

Para a ocorrência dinâmica dessas fases, algumas proteínas são 

indispensáveis, como as ciclinas (A, B, D e E), as quinases dependentes de 

ciclinas (cyclin-dependent kinases, CDK 1, 2, 4 e 6) e seus inibidores (cyclin-

dependent kinase inhibitor, CDKI) pertencentes à família INK 4 (p16, p15, 

p18, p19), que exibem sua ação por meio da competição com a ciclina D 

pela subunidade da CDK4/6, e à família WAF (p21 e p27) que formam um  
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complexo heterodimérico com as CDKs G1/S (preferencialmente a CDK2) e 

inibem a atividade do complexo CDK2-ciclina E.42-44 

Após estímulos mitogênicos, a ciclina D ativa a CDK4/6 no início da 

fase G1 e o complexo CDK4/6-ciclina D parcialmente fosforila a proteína 

regulatória retinoblastoma (Rb). Subsequentemente, há ativação do 

complexo ciclina E-CDK2 na transição das fases G1-S, que completa a 

fosforilação da proteína Rb, com consequente liberação dos fatores de 

transcrição E2F permitindo a progressão do ciclo celular (Figura 4). Em 

seguida, a CDK2 é capturada pela ciclina A com a progressão do ciclo 

celular para fase S.41 

 

 

Figura 4 - Progressão do ciclo celular.  
No início da fase G1, em resposta ao estímulo mitogênico, a ciclina D ativa a CDK4/6 o qual 
parcialmente fosforila proteína Rb. Após progressão além do ponto de restrição, CDK2 num 
complexo com ciclina E também fosforila a proteína Rb permitindo a transcrição da ciclina A. 
O acúmulo da ciclina A captura a CDK2 da ciclina E permitindo a progressão para fase S. 
Os inibidores da CDK se opõe à ativação das CDK: Na fase inicial G1, a família INK 4 (p16, 
p15, p18, p19) se liga ao CDK 4/6 e impede a ativação da ciclina D. Na transição da fase 
G1-S, membros da família WAF (p21 e p27) sequestram a CDK2 da ciclina E/A impedindo a 
progressão do ciclo celular. Adaptado de Musat et al. 

41
 

*CDK= quinases dependentes de ciclinas; P= processo de fosforilação; Rb= proteína do 
retinoblastoma 
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O Ki-67 é uma proteína de localização nuclear utilizada para detectar e 

quantificar as células em proliferação. Está presente durante todas as fases 

ativas do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), estando ausente nas células 

quiescentes (G0). Embora seja amplamente utilizado como marcador de 

proliferação celular, sua função está pobremente compreendida. Ademais, 

sua expressão está elevada numa grande variedade de tecidos tumorais 

humanos, sendo considerado um importante marcador prognóstico, pois 

está inversamente correlacionado com as taxas de sobrevivência numa 

grande variedade de cânceres.45,46 

 

 

1.4  Resumo da introdução 

 

Diante dos dados prévios sobre o efeito do cetoconazol na redução da 

secreção hormonal in vitro em células hipofisárias corticotróficas, e também 

nas células mamossomatotróficas, aliado aos estudos prévios que 

comprovaram o estímulo da apoptose celular pelo cetoconazol em células 

tumorais não hipofisárias, entendemos que o conhecimento da expressão 

dos genes envolvidos na apoptose e regulação do ciclo celular na presença 

do cetoconazol é um importante passo para o entendimento do usual efeito 

paradoxal do cetoconazol sobre as células tumorais adenohipofisárias já 

descrito nos ensaios clínicos. 

Portanto, esse projeto tem como objetivo contribuir para este tópico, 

analisando o efeito deste derivado imidazólico sobre a viabilidade celular, e 

seu mecanismo de ação provável, na linhagem tumoral corticotrófica 

imortalizada, e, também, apesar das evidências clínicas mais concretas 

nestas células, optamos por ampliar esta análise molecular nas outras 

linhagens hipofisárias, como as gonadotróficas, mamossomatotróficas e 

mamotróficas.   
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Geral 

 

Avaliar o efeito do cetoconazol na viabilidade celular in vitro nas 

linhagens celulares hipofisárias tumorais imortalizadas corticotrófica (AtT-

20), mamossomatotrófica (GH3), mamotrófica (MMQ) e gonadotrófica 

(αT3.1). 

 

 

2.2  Específico 

 

Análise da expressão gênica quantitativa por Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) em tempo real (RT-qPCR) de genes anti-apoptóticos, pró-

apoptóticos e reguladores do ciclo celular, na presença do cetoconazol e 

após sua retirada do meio de cultura, nas linhagens tumorais hipofisárias 

AtT-20, GH3, αT3.1 e MMQ. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq), da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Processo 

n° 0216/11). As culturas celulares e as avaliações moleculares foram 

realizadas no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/LIM42, 

Divisão de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas, FMUSP. 

 

 

3.1  Cultura de células AtT-20, GH3, α T3.1 e MMQ 

 

As culturas celulares da linhagem tumoral gonadotrófica de 

camundongo – αT3.1 (gentilmente cedidas pela Dra Pamela Melon, 

University of California, San Diego, USA), da linhagem tumoral hipofisária 

corticotrófica de camundongo – AtT-20 (gentilmente cedidas pela Dra Audrey 

F. Seasholtz, University of Michigan, USA); linhagem tumoral hipofisária 

mamossomatotrófica de rato – GH3 e a linhagem tumoral hipofisária 

mamotrófica de rato – MMQ  (cedidas gentilmente pela Dra Sally Camper, 

University of Michigan, USA) foram mantidas a 37ºC, 5% CO2 em meio de 

cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Gibco products, 

Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, USA) suplementado com 10% 

soro fetal bovino e 1% antibióticos (Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, 

USA), e sem antifúngico, exceto a linhagem MMQ que foi mantida em meio 

DMEM/F12 (1:1) (Gibco products, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, 

USA), suplementada com 2,5% soro fetal bovino (Gibco products, Invitrogen 

Corporation, Grand Island, NY, USA), e 15% de soro de cavalo (Gibco 

products, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, USA). Para manutenção 

do estoque, todas as linhagens celulares foram congeladas em meio de 
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cultura celular específico contendo DMSO (Dimethyl Sulfoxide, Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, USA) e mantidas no nitrogênio líquido.  

Uma solução-estoque de cetoconazol (1mM) (Purifarma, São Paulo, 

SP, Brasil) foi preparada na diluição (1:1) com metanol:água, baseado em 

estudos prévios in vitro do uso de cetoconazol em células hipofisárias21,22 e 

não hipofisárias.28,29
 De acordo com o fabricante, o cetoconazol deve ser 

diluído em metanol, e estudos anteriores demonstraram que a concentração 

utilizada (cerca de 74,1 mmol/l) está dentro da faixa de 30-100 mmol/l, que 

se mostrou previamente não ter interferência em células murinas. 47 Uma 

alíquota da solução-estoque do cetoconazol foi rediluído no meio de cultura 

específico suplementado com soro fetal bovino e/ou soro de cavalo em cada 

linhagem celular estudada, com a concentração final variando de 20 a 

100µM.  

As concentrações utilizadas de cetoconazol no nosso estudo foram 

baseadas em estudos prévios em células hipofisárias e não hipofisárias, cuja 

concentração de cetoconazol in vitro variou de 1 a 200µM.28,29 Além disso, 

foi considerado, também, que a concentração terapêutica no plasma 

humano após ingesta oral de 200 mg de cetoconazol variou de 3,3 a 

9,6µM48,49, portanto, após a ingestão máxima via oral de 1200 mg/dia, a 

concentração sérica esperada seria, aproximadamente, de 60 µM, que foi a 

concentração máxima utilizada nos nossos experimentos. 

 

 

3.2  Ensaio de dosagem hormonal 

 

As células corticotróficas AtT-20 foram plaqueadas e incubadas com 

cetoconazol (em diferentes concentrações) em placas de cultura com 12 

poços na densidade de 105 células/poço. Após adicionar o cetoconazol no 

meio de cultura celular, uma alíquota do sobrenadante foi coletada aos 30 e 

180 minutos (3 horas). Após 3h de incubação, o meio contendo cetoconazol 

foi removido, e as células lavadas com PBS (1x), e novo meio DMEM foi 

adicionado. Três horas após a troca do meio, o sobrenadante foi, 
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novamente, coletado. O material coletado nos diferentes pontos descritos foi 

estocado a -20°C, e, posteriormente, as amostras foram submetidas à 

dosagem hormonal de ACTH. Foram realizados dois experimentos 

independentes com, pelo menos, três poços por amostra, sendo estas 

amostras tratadas com cetoconazol nas concentrações 25, 50 e 100 µM ou 

não tratadas (controle). A concentração do ACTH no sobrenadante foi 

mensurada pelo imunoensaio comercial (AutoDELFIA; PerkinElmer®, 

Waltham, MA) com uma sensibilidade analítica de 5 pg/ml e variação inter e 

intraensaio de 4,4% e <6%, respectivamente. 

 

 

3.3  Kit de viabilidade celular 

 

As linhagens tumorais hipofisárias AtT-20, GH3, αT3.1 e MMQ foram 

crescidas em placas de 96 poços em uma densidade de 0,7 x 104 células/ml 

(para AtT-20), 1,5x 104 células/ml (para GH3 e αT3.1) e 9x104 células/ml 

(para MMQ). As densidades celulares descritas foram escolhidas após o 

experimento da titulação das densidades discriminados nos resultados. Após 

24 horas do plaqueamento, as células foram incubadas com cetoconazol em 

diferentes concentrações (20, 40 e 60µM), com, pelo menos, seis poços em 

cada amostra tratada ou não tratada (controle) por experimento, nos 

períodos de incubação de 6, 12 e 24h (Figura 5). 

Com objetivo de avaliar se o efeito antiproliferativo do cetoconazol era 

reversível, também foi estudada a viabilidade celular após 48h da retirada do 

cetoconazol do meio de cultura posteriormente às células terem sido 

expostas por 6h, 12h e 24h à medicação em diferentes concentrações, 

exceto na linhagem MMQ, que, sendo uma linhagem celular em suspensão, 

por questões técnicas, não foi possível a realização deste passo. 

De acordo com as instruções do fabricante (Anexo B), o CellTiter 96® 

AQueous One Solution (Promega, Madison, WI, USA) foi adicionado nas 

últimas 2 horas de cada experimento. A intensidade da reação colorimétrica 

foi mensurada em um leitor de Elisa (Stat Fax 2100- Technology InC) 
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utilizando um comprimento de onda de 492nm. O modelo da placa está 

ilustrado na Figura 6. 

 

 
Figura 5 - Fluxograma da metodologia utilizada no ensaio de viabilidade 
celular 
Foi utilizado o kit CellTiter 96® AQueous One Solution que foi adicionado ao meio 2h antes 
do término de cada experimento em todas as linhagens tumorais hipofisárias estudadas. 
*KTC = cetoconazol 

 

 
Figura 6 - Modelo de placa de 96 poços utilizado no experimento de 
viabilidade celular 
As células foram incubadas com cetoconazol (20, 40 e 60µM) por 6, 12 e 24h. Círculo azul: 
poços controle; Retângulo roxo: poços contendo somente o meio DMEM (background); 
Retângulo verde: poços contendo cetoconazol 20µM; Retângulo amarelo: poços contendo 
cetoconazol 40µM; Retângulo vermelho: poços contendo cetoconazol 60µM. 
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O ensaio de proliferação celular CellTiter 96® AQueous One Solution 

baseia-se na biorredução do composto tetrazólio (amarelo) em formazan 

(castanho), solúvel no meio de cultura. Esta reação de redução é realizada 

somente por células viáveis. Desta forma, a viabilidade celular é diretamente 

proporcional à absorbância do formazan mensurada no meio. Os resultados 

apresentados correspondem à média dos valores em triplicata em replicata.  

 

 

3.4 RT-qPCR Array 

 

3.4.1 Extração do RNA 

 

As amostras de RNA total das linhagens hipofisárias tumorais 

estudadas foram extraídas em dois momentos: após 6h da incubação com 

cetoconazol na concentração de 40µM e 48h da retirada do cetoconazol 

após as células ficarem incubadas com a medicação na concentração de 

40µM por 6h. Optamos pela concentração de cetoconazol 40µM e o tempo 

de incubação de 6h por representarem uma redução de cerca de 50% na 

viabilidade celular em todas as linhagens hipofisárias estudadas. 

Foi utilizado o kit RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Valencia, CA, USA), 

incluindo o passo de descontaminação de DNA genômico utilizando a 

enzima RNase-Free DNase Set (QIAGEN, Valencia, CA, USA), conforme 

protocolo do fabricante (Anexo C) e descrição na Figura 7.  
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Figura 7 - Fluxograma da metologia utilizada para extração do RNA 
O RNA foi extraído após as células ficarem incubadas com cetoconazol 40 µM por 6h e 48h 
da retirada do cetoconazol do meio de cultura, utilizando o kit RNeasy Minikit (Qiagen), 
conforme instruções do fabricante (Anexo C). *KTC= cetoconazol 

 

 

3.4.2 Síntese do DNA complementar (cDNA) 

 

O cDNA das linhagens celulares GH3, AtT-20 e αT3.1 foram 

sintetizados  a partir de 5 µg de RNA total utilizando-se o kit comercial High-

Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystens, Foster City, CA, 

USA) conforme protocolo do fabricante (Anexo D). 

Por questões técnicas, o cDNA da linhagem celular MMQ foi 

sintetizado a partir de 1 µg de RNA total utilizando-se o kit RT2 First Strand 

(SABioscences- QIAGEN, Valencia, CA, USA), seguindo protocolo do 

fabricante (Anexo E). 

 

 

3.4.3 PCR em tempo real 

 

Os cDNAs foram utilizados nas reações de RT-qPCR utilizando o kit 

RT² Profiler™ PCR Array (SYBR® Green PCR Mastermix) – CAPM11120A 

camundongo) e CAPR11121A (rato) (SABioscences- QIAGEN, Valencia, 
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CA, USA), conforme protocolo do fabricante (Anexo F). Os genes analisados 

encontram-se divididos em 2 amostras por placa que estão descritos e 

classificados de acordo com sua função na Figura 8 e Tabela 3, e estão 

pormenorizados no Anexo G.  

 
Figura 8 - Layout da Placa de PCR Array customizada utilizada nos 
experimentos de RT-qPCR nas linhagens tumorais hipofisárias AtT-20, GH3, 
αT3.1 e MMQ 
 

Tabela 3 - Descrição dos genes avaliados na placa de RT-qPCR de acordo 
com sua função, em pertencentes as vias de apoptose, regulação do ciclo 
celular, hormônios hipofisários, genes endógenos e os controles da reação 
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As amplificações foram efetuadas no termociclador ABI Prism 7000 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). A expressão dos genes foi 

normalizada utilizando-se a média dos CTs das amostras utilizadas como 

calibradores que consistiram de RNAs obtidos de células de cada linhagem 

hipofisária estudada que não foram expostas ao cetoconazol (grupo 

controle). A quantificação relativa foi realizada pelo método de Livak (2-ΔΔCT) 

50, em que o ΔCT representa a diferença de expressão entre o gene-alvo e 

cada gene endógeno (total de quatro) de uma determinada amostra (tratado 

ou não tratado/calibrador) e o ΔΔCT corresponde à diferença entre o ΔCT de 

uma amostra tumoral tratada com cetoconazol e ΔCT do calibrador/não 

tratado. Os valores da expressão gênica representam o número de vezes 

em que o gene-alvo está expresso nas células tratadas com cetoconazol em 

relação às células não tratadas. Os resultados do RT-qPCR estão 

representados por experimentos independentes em triplicata para cada 

linhagem celular hipofisária. Os dados da expressão gênica estão descritos 

nos resultados da seguinte forma: média 2-ΔΔct (log2) ± DP na presença do 

cetoconazol versus a média 2-ΔΔct (log2) ± DP 48h da retirada do cetoconazol 

40µM após as células terem ficado incubadas por 6h.  

 

 

3.4.4 Estatística 

 

Para a análise estatística dos resultados da dosagem de ACTH nas 

células AtT-20 tratadas com cetoconazol comparadas ao controle (células 

não tratadas), assim como para os ensaios de viabilidade celular em todas 

as linhagens hipofisárias estudadas, em que os resultados da absorbância 

(Abs) foram avaliados por meio do cálculo da média e desvio padrão dos 

grupos expostos às diferentes concentrações de cetoconazol (nos diferentes 

períodos de incubação realizados) comparados ao grupo controle (células 

não tratadas), ambos os experimentos descritos foram analisados utilizado o 

teste estatístico de análise de variância (ONE WAY ANOVA) com correção 

para múltiplos testes de Bonferroni. 
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Para realização dos gráficos de viabilidade celular, foi utilizada a 

fórmula: inibição da proliferação celular (%) = (Abs da amostra tratada/Abs 

do controle) x 100, logo os dados estão expressos em porcentagem do 

controle. 

Para análise do RT-qPCR, foi realizada a conversão dos resultados do 

2-ΔΔct de cada gene estudado para uma escala logarítmica de base 2, e 

calculado a média e o desvio-padrão. Valores maiores ou menores que 1,32 

(log2 de 2,5) foi considerado estatisticamente diferente do controle, e podem 

ser analisados conjuntamente nos gráficos demonstrados nos resultados. 

Para comparar os valores da expressão gênica das células tratadas 

com cetoconazol 40µM por 6h e a expressão encontrada nas células 48h da 

retirada do cetoconazol 40 µM (após ficarem incubadas por 6h), foi utilizado 

o test t Student pareado. 

Para os diferentes cálculos estatísticos supracitados, foram utilizados o 

programa SigmaStat 3.5 (Systat Software, Inc., San Jose, CA, USA) e 

Biostat 5.0 (Instituto Mamirauá, Manaus, AM, Brasil), e p<0,05 foi 

considerado como estatisticamente significante. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Cetoconazol reduziu os níveis de ACTH no meio de cultura na 
linhagem hipofisária tumoral corticotrófica AtT-20 

 

No ensaio de avaliação hormonal na linhagem AtT-20, os níveis de 

ACTH no meio de cultura estavam no limite superior de detecção após 3h de 

incubação com cetoconazol. Observamos que os níveis de ACTH dosados 

3h após a retirada do cetoconazol do meio de cultura estavam 

significativamente reduzidos, de forma concentração-dependente, em 30,2% 

e 91,1% após a incubação com cetoconazol 50µM e 100µM, 

respectivamente (p<0,05, vs controle). Este resultado pode sugerir que o 

cetoconazol induza à morte celular na linhagem tumoral hipofisária produtora 

de ACTH, com consequente redução dos níveis de ACTH no meio de cultura 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9 - Efeito do cetoconazol na secreção hormonal na células AtT-20 
As células foram tratadas com diferentes concentrações de cetoconazol (25, 50 e 100 µM) 
por 3h. As amostras foram coletadas com 30 min e  3h de incubação, e também 3h após 
retirada do cetoconazol do meio de cultura. O ACTH foi mensurado por imunoensaio. Os 
resultados estão apresentados como porcentagens dos níveis hormonais em relação ao 
controle. Cada ponto representa a média de  3 poços/experimento em 2 experimentos 
independentes. *p<0.05 vs. Controle; KTC= cetoconazol 

 

* 

* 
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4.2  Avaliação da viabilidade celular nas linhagens hipofisárias 

 

4.2.1 Titulação da densidade celular  

 

No primeiro momento, conforme orientação do fabricante, foi realizada 

a titulação da densidade celular para cada linhagem hipofisária, e calculado 

o coeficiente de correlação linear (r2 próximo de 1, que indica uma resposta 

linear entre número de células/poço e a absorbância). 

Foi utilizado, nos experimentos, a densidade celular que representasse 

o valor médio das densidades encontradas em cada linhagem, e também 

uma confluência celular de cerca de 50% à microscopia óptica. 

Foi escolhida a densidade celular de 0,7X104 células/ml na linhagem 

celular AtT-20, de 1,5X104 células/ml para linhagens GH3 e αT3.1, e de 

9x104 células/ml para linhagem MMQ (Figura 10). 

 

 
Figura 10 - Titulação das densidades celulares de cada linhagem hipofisária 
estudada 
Foi utilizado, nos experimentos, a densidade celular que representasse o valor médio das 
densidades encontradas em cada linhagem, e também uma confluência celular de cerca de 
50% à microscopia óptica, logo para a linhagem  AtT-20: 0,7x10

4
 cél/ml (Fig10A); na 

linhagem GH3: 1,5x10
4
 cél/ml (Fig 10B);  na linhagem αT3.1: 1,5x10

4
 cél/ml (Fig 10C) e na 

linhagem MMQ: 9x10
4
 cél/ml (Fig 10D). 
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4.2.2 Cetoconazol reduziu a viabilidade celular nas linhagens AtT-20, 
GH3, αT3.1 e MMQ. 

 

O tratamento com cetoconazol causou um importante efeito 

concentração-dependente na redução da viabilidade celular nas 

concentrações de 20µM (79,2 ± 5,4% vs controle, p<0,05), 40µM (47,3 ± 

11,89%, p<0,001) e 60µM (29,6 ± 4,32%, p<0,001 ) no período de incubação 

de 6h na linhagem AtT-20. Após 12h, não verificamos redução significativa 

da viabilidade celular com 20µM (77,8 ± 7,8%, p=NS), mas houve efeito de 

inibição da proliferação celular com 40µM (59,7 ± 11,6%, p<0,05) e 60µM 

(21,5 ± 21,4%, p<0,001). Adicionalmente, este efeito inibitório do 

cetoconazol foi semelhante após 24h de incubação nas concentrações de 

20µM (93,0 ± 1,44%, p=NS), 40µM (34,0 ± 1,44%, p<0,001) e 60µM (10,88 ± 

5,7%, p<0,001) (Figura 11A). 

Foi evidenciado um efeito na redução da viabilidade celular pelo 

cetoconazol, de forma concentração-dependente, na linhagem tumoral 

hipofisária GH3 nas concentrações de 20µM (90,0 ± 0,6%, p<0,001), 40µM 

(51,2 ± 3,1%, p<0,001) e 60µM (43,4 ± 0,3 %, p<0,001) no tempo de 

exposição de 6h. Este efeito inibitório foi similar após 12h de incubação com 

20µM (87,9 ± 6,1%, p<0,001), 40µM (51,2 ± 0,7%, p<0,001) e 60µM (38,7 ± 

0,3%, p<0,001). Entretanto, após 24h o efeito inibitório do cetoconazol 20µM 

(100 ± 2,2%, p=NS), não foi evidenciado, mas, com 40µM (53,7 ± 2,5%, 

p<0,001) e 60µM (17,2 ± 3,6%, p<0,001), houve uma redução significativa 

da viabilidade celular (Figura 11B).    
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Figura 11 - Efeito na redução da viabilidade celular pelo cetoconazol 
A: Redução de forma concentração – dependente na linhagem celular hipofisária AtT-20 
nos períodos de incubação 6, 12 e 24h. B: Efeito inibitório do cetoconazol, de forma 
concentração-dependente, na redução da viabilidade na linhagem hipofisária GH3 nos 
períodos de incubação 6, 12 e 24h. 
*KTC= cetoconazol; 

 

Evidenciamos um importante efeito do cetoconazol, de forma 

concentração-dependente, na redução da viabilidade celular na linhagem 

hipofisária αT3.1 nas concentrações de 20µM (82,0 ± 4,4%, p<0,001), 40µM 

(66,8 ± 16,8%, p<0,001) e 60µM (39,0 ± 0,8%, p<0,001) após 6h de 

incubação. Este efeito inibitório do cetoconazol sobre a viabilidade celular 

também foi significativo após 12h de incubação com cetoconazol 20µM (86,0 

± 4,7%; p<0,001), 40µM (50,3 ± 2,3%, p<0,001) e 60µM (27,9 ± 1,5%, 

p<0,001), e, também, após 24h de incubação com cetoconazol 20µM (79,6 ± 

5,2%, p<0,001), 40µM (28,7 ± 1,3 %, p<0,001) e 60µM (11,2 ± 1,3%, 

p<0,001) (Figura 12A). 
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Já na linhagem tumoral hipofisária produtora de prolactina (MMQ), 

observamos um efeito menos evidente do cetoconazol na redução da 

viabilidade celular, que se manteve de forma concentração-dependente, em 

todos os tempos estudados. Após 6h de incubação, observamos que não 

houve uma redução da viabilidade com cetoconazol 20µM (119,4 ± 53,7%, 

p=NS), porém uma redução significativa com 40µM (53,3 ± 23,1%, p<0,05) e 

60µM (38,8 ± 22,1%, p<0,001) foi evidenciada. Um resultado semelhante foi 

observado após 12h de incubação com cetoconazol 20µM (98,1 ± 5,0%; 

p=NS), 40µM (83,3 ± 11,0%, p=NS) e 60µM (74,6 ± 14,2%, p<0,05), e, 

também, após 24h de incubação com cetoconazol 20µM (115,6 ± 48,3%, 

p=NS), 40µM (123,6 ± 46,5 %, p=NS) e 60µM (51,7 ± 12,9%, p<0,05) (Figura 

12B). Estes dados estão sumarizados no Anexo H. 

 
Figura 12 - Efeito na redução da viabilidade celular pelo cetoconazol  
A: Redução de forma concentração-dependente nas células αT3.1 nos períodos de 
incubação 6, 12 e 24h. B: Efeito inibitório do cetoconazol de forma concentração-
dependente na redução da viabilidade nas células MMQ nos períodos de incubação 6, 12 e 
24h.   
*KTC= cetoconazol 
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4.2.3 Recuperação parcial da viabilidade celular após a retirada do 
cetoconazol nas linhagens tumorais hipofisárias AtT-20, GH3 e 
αT3.1  

 

Com o objetivo de avaliar se o efeito inibitório do cetoconazol na 

proliferação celular era sustentado, avaliamos a viabilidade celular 48h da 

retirada do cetoconazol em diferentes concentrações (20µM, 40µM e 60 µM), 

após as linhagens tumorais hipofisárias ficarem incubada por 6h, 12h e 24h. 

Na linhagem AtT-20, houve uma recuperação parcial da viabilidade celular 

(% do controle ± DP; p em relação às células tratadas com cetoconazol) 

após 48h da retirada do cetoconazol, sendo observado, principalmente, na 

concentração de 60µM (48h após 6h de incubação com cetoconazol: 44,9 ± 

12,3%, p<0,05; 48h após 12h: 58,8 ± 0,7%, p<0,001; 48h após 24h: 21,3 ± 

3,4%, p<0,05), seguido da concentração de 40µM (48h após 6h: 64,2 ± 

11,4%, p < 0,05; 48h após 12h: 78,4 ± 18,5%, p<0,001; 48h após 24h: 42,7 ± 

13,7 %, p=NS), e menos evidente com 20 µM (48h após 6h: 64,3 ± 0.9%, 

p=NS; 48h após 12h: 94,9 ± 0.0%, p=NS; 48h após 24h: 78,9 ± 3.4 %, 

p<0,05) (Figura 13A). 

Já na linhagem GH3, observamos uma recuperação parcial da 

viabilidade após 48h da retirada do cetoconazol do meio de cultura, 

principalmente nas concentrações do cetoconazol de 60µM (48h após 6h: 

78,1 ± 18,1%, p<0,001; 48h após 12h: 64,6±16,4%, p<0,001; 48h após 24h: 

16,4 ± 0,6%, p=NS) e 40µM (48h após 6h: 72,0 ± 18,8%, p<0,001; 48h após 

12h: 57,6 ± 8.8%, p<0,05; 48h após 24h: 22,8 ± 1,2%, p<0,001), entretanto, 

houve uma menor recuperação da viabilidade celular com cetoconazol 20µM 

(6h: 89,2 ± 1,9%, p=NS; 12h: 88,9 ± 23,5%, p= NS; 24h: 59,5 ± 11,0%, 

p<0,05) (Figura 13B). 
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Figura 13 - Reversão parcial da viabilidade celular 
A: Reversão 48h da retirada do cetoconazol do meio de cultura após as células ficarem 
incubadas por 6, 12 e 24h na linhagem AtT-20. B: Reversão parcial da viabilidade celular 
48h da retirada do cetoconazol do meio de cultura após as células ficarem incubadas por 6, 
12 e 24h na linhagem GH3.  
Barra sólida:  incubação com KTC; Barra tracejada: 48h da retirada do KTC após 
incubação por 6h, 12h e 24h; *KTC= cetoconazol 

 

Também evidenciamos, na linhagem hipofisária gonadotrófica αT3.1, 

uma tendência de recuperação da viabilidade celular 48h da retirada do 

cetoconazol do meio de cultura em todas as concentrações estudadas, 

sendo este menos expressivo na concentração de 60 µM (48h após 6h: 39,3 

± 6,3%, p=NS; 48h após 12h: 47,3 ± 11,5%, p<0,05; 48h após 24h: 9,5 ± 

3,1%, p=NS). Entretanto, nas concentrações de 20µM (48h após 6h: 99,9 ± 

15,7%, p<0,05; 48h após 12h: 97,1 ± 14,9%, p<0,05; 48h após 24h: 121,9 ± 

9,9%, p<0,001) e 40µM (48h após 6h: 83,1 ± 26,5%, p<0,05; 48h após 12h: 

69,4 ± 12,3%, p<0,001; 48h após 24h: 59,6 ± 7,1%, p<0,001), houve 

recuperação significativa da viabilidade celular em relação às células 

incubadas com cetoconazol em todos os períodos de incubação estudados, 

conforme Figura 14. Estes dados estão sumarizados no Anexo I. 
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Figura 14 - Recuperação parcial da viabilidade celular após a retirada do 
cetoconazol do meio de cultura após as células ficarem incubadas 6, 12 e 
24h nas células αT3.1 
Barra sólida:  incubação com KTC; Barra tracejada: 48h da retirada do KTC após 
incubação por 6h, 12h e 24h. *p<0.05 and **p<0.001 entre os dois grupos descritos. 
KTC=cetoconazol 
 

 

4.3 O cetoconazol aumentou a expressão de genes relacionados à 
apoptose celular nas linhagens AtT-20, GH3, αT3.1 e MMQ 

 

Conforme já esplanado, foi observada uma redução da viabilidade 

celular na presença do cetoconazol, de forma concentração-dependente, 

nas linhagens tumorais hipofisárias AtT-20, GH3, αT3.1 e MMQ. 
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Com objetivo de identificar um possível mecanismo de ação pelo qual o 

cetoconazol leva ao efeito inibitório na proliferação celular, analisamos a 

expressão dos genes relacionados à apoptose e reguladores do ciclo celular 

por meio do RT-qPCR na presença do cetoconazol 40µM, e também, 48h da 

sua retirada do meio de cultura, conforme já descrito nos materiais e 

métodos. 

Na linhagem AtT-20, a expressão dos genes Bim (0,39 ± 0,22 vs -0,42 

± 0,21, p<0,001), Bid (0,73 ± 0,16 vs -0,17 ± 0,12, p<0,001), Casp9 (0,83 ± 

0,27 vs -0,08 ± 0,25, p<0,05) apresentaram uma expressão aumentada na 

presença do cetoconazol em relação após sua retirada do meio de cultura. 

Ademais, houve uma redução da expressão do gene p63 estatisticamente 

significante na presença do cetoconazol (-1,54 ± 0,40 vs 0,32 ± 0,35, 

p<0,05), conforme descrição na Figura 15A. Não houve diferença 

estatisticamente significativa nos demais genes analisados entre os dois 

tempos estudados. 

Na linhagem GH3, os genes Bnip2 (0,46 ± 0,20 vs -0,23 ± 0,16, 

p<0,05),  Casp6 (1,84 ± 0,15 vs 0,66 ± 0,17, p<0,05), Casp7 (0,67 ± 0,08 vs -

0,26 ± 0,16, p<0,05), Faf1 (0,09 ± 0,13 vs -0,35 ± 0,07, p<0,05), Fas (1,97 ± 

0,06 vs -0,52 ± 0,32, p<0,05) apresentaram uma expressão estatisticamente 

aumentada quando incubadas com cetoconazol 40µM por 6h. Entretanto, 

houve redução sustentada da expressão do gene TNFR1a (-0,12 ± 0,14 vs -

0,42 ± 0,09, p<0,05), e do p73 (-0,03 ± 0,08 vs -0,52 ± 0,18, p<0,05) na 

presença do cetoconazol que se manteve menor expresso após a retirada 

do cetoconazol. Já os genes Bnip3 (0,33 ± 0,29 vs 0,81 ± 0,15, p<0,05) e 

TNFR1b (0,15 ± 0,07 vs 0,27 ± 0,04, p<0,05) apresentaram maior expressão 

gênica após a retirada do cetoconazol do meio de cultura (Figura 15B). Não 

houve diferença estatisticamente significativa nos demais genes analisados 

entre os dois tempos estudados. 

Já na linhagem αT3.1, os genes Bim (1,46 ± 0,46 vs -0,15 ± 0,46, 

p<0,05), Bid (1,27 ± 0,10 vs 0,12 ± 0,22, p<0,05), Bnip1 (0,71 ± 0,18 vs -0,01 

± 0,19, p<0,05), Casp12 (0,97 ± 0,55 vs -0,32 ± 0,47, p<0,05), Faf1 (0,98 ± 

0,19 vs -0,03 ± 0,23, p<0,05), Fas (1,28 ± 0,50 vs -0,96 ± 0,40, p<0,05), 
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Mki67 (1,90 ± 0,43 vs -1,05 ± 0,16, p<0,05), TNF  (1,10 ± 0,44 vs -0,77 ± 

0,35, p<0,05), TNFR1a (1,36 ± 0,29 vs -0,08 ± 0,30, p<0,05), TNFR1b (2,01 

± 0,11 vs 0,26 ± 0,29, p<0,05) apresentaram uma expressão aumentada na 

presença do cetoconazol (Figura 15C).  

Já na linhagem MMQ, na presença do cetoconazol, houve aumento da 

expressão dos genes Afaf1 (1,40 ± 0,00 vs -0,61±0,51, p<0,05), Bad (2,40 ± 

0,80 vs -0,84 ± 2,98, p<0,05), Bax (2,75±0,59 vs 0,40±1,04, p<0,05), Bim 

(0,86 ± 0,07 vs -0,56 ± 0,88, p<0,05), Bnip2 (0,98 ± 0,66 vs -0,43 ± 0,13, 

p<0,05), Casp 2 (2,25 ± 0,10 vs -0,14 ± 1,35, p<0,05), Casp 3 (1,63 ± 0,06 vs 

-0,08 ± 0,76, p<0,05) (Figura 15D). Não houve diferença estatística nos 

demais genes analisados. 

 
Figura 15 - O cetoconazol aumenta a expressão de genes relacionados a 
apoptose 
A incubação com cetoconazol aumentou a espressão de genes pró-apoptóticos como Bim, 
Bid, a caspase-9 nas células AtT-20 (Fig.15A); Bnip-2, Bnip-3, caspase-6, caspase-7, Faf1, 
e Fas nas células GH3 (Fig 15B); Bim, Bid, Bnip-1, caspase-12, Faf1, Fas, Mki67, Tnf, 
TNFR1a, e TNFR1b nas células αT3.1 (Fig15C); Afaf1, Bad, Bax, Bim, Bnip2, caspase-2 e 
caspase-3 nas células MMQ (Fig15D). Cada barra representa a média ± DP de três 
experimentos independentes (normalizados por quatro genes endógenos e células não 
tratadas). Barras escuras: Tratada com KTC; barras claras: 48h da retirada do KTC. 
*p<0.05 and **p<0.001 entre os dois grupos descritos. KTC=cetoconazol 
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4.4  Cetoconazol aumentou a expressão de genes relacionados à 
inibição do ciclo celular nas linhagens GH3, αT3.1 e MMQ 
 

Observamos, na linhagem GH3 (figura 16A), que os genes p21 (0,52 ± 

0,04 vs -0,72 ± 0,17, p<0,001) e o p27 (1,85 ± 0,70 vs 0,09 ± 0,56, p<0,05), 

assim como na linhagem αT3.1 (figura 16B), o gene p21 (0,93 ± 0,10 vs -

0,22 ± 0,09, p<0,001) e na linhagem MMQ (figura 16C), o gene do p27  (1,70 

± 0,20 vs -0,92 ± 3,00, p<0,05) tiveram sua expressão gênica aumentada na 

presença de cetoconazol em relação após a retirada da medicação no meio 

de cultura. 

 

 

Figura 16 - Cetoconazol aumentou a expressão dos genes do inibidores do 
ciclo celular 
O cetoconazol aumentou a expressão do p21 e p27 nas células GH3 (Fig 16A),  p21 nas 
células αT3.1 (Fig16B) e p27 nas células MMQ (Fig16C). Cada barra é a média ± DP de três 
experimentos independentes (normalizados por quatro genes endógenos e células não 
tratadas).  
Barras escuras: Tratado com KTC; Barras claras: após retirada do KTC; *p<0.05 e 
**p<0.001 entre os dois grupos descritos; KTC= cetoconazol 
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4.5  Cetoconazol reduziu a expressão de genes dos hormônios 
 hipofisários nas linhagens GH3 e αT3.1.  
 

Também observamos uma redução sustentada da expressão do gene 

prolactina (-0,60 ± 0,10 vs -2,29 ± 0,10, p<0,05), entretanto, não 

evidenciamos uma diferença estatisticamente significante no gene do GH na 

linhagem mamossomatotrófica GH3 (p=0,99) (Figura 17A). 

Ademais, houve uma redução também sustentada da expressão do 

gene da subunidade alfa (-1,29 ± 0,21 vs -0,42 ± 0,31, p<0,05) na linhagem 

gonadotrófica αT3.1 nos tempos analisados (Figura 17B). 

Porém, é importante ressaltar que não evidenciamos uma diferença 

estatisticamente significativa nos genes da POMC na linhagem corticotrófica 

AtT-20 (p=0,19) e do gene da prolactina na linhagem mamotrófica MMQ (p = 

0,29). 

 

 
Figura 17 - O cetoconazol reduziu a expressão dos genes dos hormônios 
hipofisários 
O cetoconazol reduziu a expressão do gene da prolactina nas células GH3 (Fig17A) e o 
gene da subunidade alfa nas células αT3.1 (Fig17B). Cada barra é a média±DP de três 
experimentos independentes (normalizados por quatro genes endógenos e células não 
tratadas).  
Barras escuras: tratadas com KTC; barras claras: após a retirada do KTC. *p<0.05 and 
**p<0.001 entre os dois grupos descritos; KTC= cetoconazol. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 



5 Discussão  40 

5  DISCUSSÃO 

 

 

O derivado imidazólico cetoconazol vem sendo utilizado no tratamento 

da doença de Cushing por reduzir os níveis de hipercortisolismo por meio, 

classicamente, da inibição de uma variedade de enzimas citocromo p450 

pertencentes à esteroigênese adrenal.9 

A sensibilidade para redução da produção hormonal in vitro pelo 

cetoconazol é bastante distinta nos diferentes tecidos, visto que o bloqueio 

da síntese de cortisol pela adrenal, assim como dos esteroides sexuais pelas 

gônadas,  necessitam de concentrações menores da medicação (1 µM)16,51, 

enquanto que somente a incubação com concentrações maiores do 

cetoconazol (10 a 50µM) reduziu a secreção do ACTH pelas células 

adenohipofisárias, mais evidente após estímulo com CRH.21,22 

Em adição ao efeito antiesteroidogênico adrenal e gonadal, o 

cetoconazol pode apresentar, também, uma ação extra-adrenal, por 

competir com a dexametasona pelo receptor de glicocorticoide em diversos 

órgãos, sendo esta ação dose dependente, competitiva por natureza, e com 

atividade puramente antagonista do glicocorticoide.52 

 

 

5.1  A incubação com cetoconazol reduziu a viabilidade celular nas 
linhagens hipofisárias, sendo esta inibição parcialmente revertida 
após a retirada do cetoconazol do meio de cultura 

 

Na década de 90, Drouhault et al.25 evidenciaram que o cetoconazol 

causava um efeito citotóxico nas células mamossomatotróficas GH3/B6, com 

uma redução de, aproximadamente, 50% do crescimento celular, o qual foi 

condizente com nosso estudo, em que se observou uma redução da 

viabilidade celular, de forma concentração-dependente, pelo cetoconazol 

nas linhagens tumorais hipofisárias corticotróficas, mamossomatotróficas e 

gonadotróficas, e menos evidente na mamotrófica.  
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Um fato intrigante encontrado no nosso estudo foi uma menor atividade 

antiproliferativa pelo cetoconazol na linhagem tumoral hipofisária produtora 

de PRL (células MMQ), o qual pode ser explicado por estudos clínicos e 

experimentais prévios, em que a PRL esteve envolvida na diferenciação e 

proliferação de numerosos tecidos, incluindo mama e próstata53–55. A 

regulação autócrina e parácrina no turnover das células hipofisárias pelos 

hormônios hipofisários é ainda pouco compreendida, no entanto, apesar de 

controverso56,57, existem evidências que a PRL pode exercer uma ação 

trófica, com uma atividade de fator de crescimento de forma autócrina, nas 

células adenohipofisárias58,59.  

O cetoconazol, apesar de ser um antifúngico de amplo espectro7, tem 

evidenciado um potencial antiproliferativo não somente em linhagens 

tumorais hipofisárias, como também já foi descrito um efeito de redução da 

viabilidade celular in vitro, de forma concentração-dependente, em células 

tumorais hepáticas, colônicas e ósseas.28,29 

Considerando estudos prévios48,49 de farmacocinética e 

farmacodinâmica do cetoconazol, a concentração máxima utilizada nos 

nossos experimentos (60µM), na qual teve um maior efeito antiproliferativo, 

seria equivalente à concentração sérica da dose máxima oral preconizada 

nos estudos clínicos de 1200 mg/dia de cetoconazol. 

Logo, se por um lado, há evidências, na literatura10, do aparecimento 

do adenoma hipofisário na RNM de sela túrcica em pacientes portadores de 

DC diante do uso de dose baixa do cetoconazol no seguimento clínico, por 

outro lado, foi relatado, recentemente, em um paciente portador de DC60, o 

desaparecimento do macroadenoma hipofisário após o uso de dose elevada 

de cetoconazol (1200 mg/dia) associado a uma dose baixa de cabergolina 

(1,0 mg/semana), agonista dopaminérgico, classicamente utilizado no 

tratamento dos prolactinomas, mas com evidências clínicas no tratamento 

dos adenomas produtores de ACTH.4,5 

Outros estudos sugerem uma associação sinérgica da cabergolina com 

cetoconazol no controle do hipercortisolismo em pacientes portadores de 

DC. Vilar L et al.61 observaram uma redução significativa dos níveis de 
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cortisol urinário de 24h, em pacientes portadores de DC mal controlados 

com cabergolina em monoterapia (dose média de 2,5 ± 0,5 mg/semana), 

após a associação com baixas doses de cetoconazol (dose média de 325 ± 

103,5 mg/dia).  

Em outro estudo, a associação de baixas doses de cetoconazol induziu 

uma remissão bioquímica em cerca de 80% dos pacientes portadores de 

DC, que não foram controlados previamente pela combinação de 

cabergolina e pasireotide, sendo este um análogo de somatostatina que se 

liga com alta afinidade aos receptores de somatostatina- SSTR 1, 2 e 3,  e 

principalmente, ao tipo 5)62.  

Em adição, o tratamento pré-operatório com cetoconazol em pacientes 

portadores de DC parece estar associada a um aumento da taxa de 

remissão da doença a longo prazo, o qual, segundo os autores, seria devido 

a redução do cortisol pré-operatório, que poderia ativar as células 

corticotróficas adormecidas, culminando com o eucortisolismo mais 

precoce63.  

Baseado nestes dados apresentados, especulamos, então, que doses 

mais elevadas de cetoconazol (1200 mg/dia) poderiam ter uma ação em 

nível hipofisário, culminando com uma redução tumoral, o qual é apoiado 

pelos nossos dados in vitro, enquanto doses baixas de cetoconazol (200-400 

mg/dia) poderiam não apresentar um efeito antiproliferativo na hipófise, mas 

sim de redução da secreção de ACTH, justificando, então, uma ação 

sinérgica com medicações que, sabidamente, tem uma ação sobre o 

adenoma hipofisário, como a cabergolina e o pasireotide. 

Sabe-se que um importante limitante para uso clínico do cetoconazol 

em pacientes portadores da DC são os efeitos adversos, incluindo náuseas, 

dispepsia, rash e hipogonadismo (devido à inibição enzimática da síntese 

dos esteroides sexuais). A hepatotoxicidade com elevação reversível das 

transaminases pode ocorrer, e não requer descontinuação da medicação, 

exceto em quadros severos, progressivos e sintomáticos5,17,64. A 

hepatotoxicidade não é dose-dependente, mas pode ocorrer no início do 

tratamento ou após a mudança brusca da dose, logo, é recomendado que a 
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função e enzimas hepáticas sejam cuidadosamente monitorados nos 

pacientes em terapia com cetoconazol.17  

Castinetti et al.17 observaram uma elevação das enzimas hepáticas 

(maior que 5x) em cerca de 15% dos pacientes tratados com cetoconazol, 

porém não houve diferença na dose da medicação naqueles que 

apresentaram (765±293 mg/dia) alteração das enzimas hepáticas, daqueles 

que não apresentaram (716±268 mg/d, p=0,491) esta alteração, embora é 

sabido que o uso de doses elevadas de cetoconazol, principalmente no 

início do tratamento, induza a um maior risco de complicações, 

especialmente gastrointestinais e hepáticas65.  

O mecanismo da hepatotoxicidade do cetoconazol permanece 

desconhecido, porém, em estudos in vitro,  a incubação de hepatócitos com 

cetoconazol levou a uma redução da viabilidade celular, de forma 

concentração e tempo-dependentes.26 Portanto, a lesão hepática parece 

estar relacionada a um efeito antiproliferativo induzido pelo cetoconazol. 

O controle bioquímico em pacientes portadores de DC pelo 

cetoconazol é reversível após a descontinuação da medicação9, portanto, no 

presente estudo, questionamos se o efeito in vitro da inibição da proliferação 

celular pelo cetoconazol nas linhagens hipofisárias estudadas era 

sustentado após sua retirada do meio de cultura. 

Nossos resultados demonstraram uma tendência a uma melhora 

parcial do crescimento celular após a retirada do cetoconazol em todas as 

linhagens hipofisárias, entretanto, não atingindo a taxa de proliferação 

semelhante ao do controle (células não tratadas) no tempo máximo 

estudado (48h).  

É possível que um período maior de análise após a retirada do 

cetoconazol pudesse nos fornecer a informação do tempo necessário para 

que o crescimento celular fosse restabelecido (semelhante ao controle), 

principalmente após a exposição a concentrações menores da medicação, 

em que a injúria foi menor.  

Corroborando com esta especulação, Ren et al.66 evidenciaram que, 

após uma injúria celular causada pela piridoxina (vitamina B6) em linhagens 
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tumorais hipofisárias, estas células restabeleceram seu crescimento, 

semelhante ao controle, somente após 3 a 6 dias da retirada deste composto 

do meio de cultura, quando expostas a menores concentrações da 

medicação, e, em até 11 dias, quando expostas a maiores concentrações.  

Entretanto, no presente estudo, quando avaliamos a viabilidade celular 

nas placas de 96 poços após o período de 48h da retirada do cetoconazol do 

meio de cultura, houve morte celular até mesmo do controle (células não 

tratadas), o que atribuímos ao limite de espaço físico para o crescimento 

celular. Diante do observado, optamos por não estender o tempo de 

observação além de 48h. 

A habilidade do cetoconazol em inibir a viabilidade celular nas células 

hipofisárias, de forma concentração-dependente, e o fato da proliferação 

celular ser parcialmente restaurada após retirada do cetoconazol do meio de 

cultura, principalmente na maior concentração (60µM), sugere que o 

cetoconazol não tenha um efeito tóxico idiossincrásico, ou seja, um efeito 

independente de dose nas células hipofisárias.  

Portanto, o entendimento do possível mecanismo de ação in vitro do 

cetoconazol torna-se necessário para sua possível utilização no controle, 

não só hormonal, mas, também, no crescimento tumoral dos adenomas 

hipofisários. 

 

 

5.2  O cetoconazol aumenta a expressão de genes relacionados à 
 apoptose nas linhagens tumorais hipofisárias 
 

A resistência adquirida à apoptose é uma característica comum em 

diversos tipos de neoplasias. Muitas células neoplásicas podem adquirir 

resistência à apoptose por meio da estimulação ou hiperativação de 

proteínas antiapoptóticas, e também por inibição ou mutação de proteínas 

pró-apoptóticas. Portanto, o estímulo das vias de apoptose torna-se um alvo 

atraente para tratamento de diversos tumores.30 

Os adenomas hipofisários são neoplasias benignas com baixa taxa de 

proliferação, e, assim como as mitoses, as células em apoptose estão 
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ausentes ou são difíceis de serem identificadas nas colorações 

histoquímicas de rotina67.  

Poucos estudos foram realizados sobre a regulação das vias de 

apoptose nos adenomas hipofisários. Kontogeorgos et al.67 evidenciaram um 

alto índice de apoptose nos adenomas agressivos, atípicos e resistentes ao 

tratamento medicamentoso. Apesar de controverso, o autor conclui que a 

presença de um índice apoptótico elevado seria um marcador preditivo de 

um comportamento agressivo dos adenomas hipofisários.  

A expressão do p53 tem um papel importante na biologia do tumor. 

Apesar de não ter sido identificada mutação deste gene nos adenomas de 

hipófise, sua expressão nuclear por imuno-histoquímica é mais extensa nos 

carcinomas, e raramente observada nos adenomas hipofisários.2 

Os adenomas, em geral, têm baixo índice mitótico e índice de Ki-67 

menor que 3%. A expressão difusa do p53 e um índice de ki-67 maior que 

3% sugere um comportamento agressivo e a denominação “adenoma 

atípico” pode ser usada quando tais marcadores estão presentes, e quando 

não há comemorativos de carcinoma (metástase ou disseminação 

liquórica).2 

O desbalanço entre membros antiapoptóticos (ex.: redução da Bcl-2) e 

pró-apoptóticos (ex.: aumento da Bax) da família das bcl-2 já foi descrito em 

adenomas hipofisários funcionantes e não funcionantes, sugerindo que uma 

alteração na regulação dos mecanismos de apoptose poderia estar 

implicado na patogênese dos tumores hipofisários68.  

No presente estudo, após a incubação com cetoconazol, observou-se 

um aumento significativo da expressão de genes pró-apoptóticos em todas 

as linhagens tumorais hipofisárias estudadas, com uma redução significativa 

da expressão destes genes após a retirada do cetoconazol do meio de 

cultura. 

Nossos dados sugerem que o estímulo apoptótico do cetoconazol nas 

linhagens tumorais hipofisárias AtT-20, GH3 e αT3.1 seja através 

predominantemente da ativação da via extrínseca da apoptose, pois 

observamos um aumento da expressão dos receptores de morte celular Fas 
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e do Faf 1 (membro do complexo fas-DISC)69, e do TNFR nas linhagens 

hipofisárias GH3 e αT3.1, respectivamente (Figura 15). 

Embora na linhagem AtT-20 não observamos o aumento da expressão 

dos receptores de morte Fas e/ou TNFR,  evidenciamos um aumento da 

expressão gênica do Bid, o que representa uma ativação da via extrínseca 

da apoptose, pois sua ativação ocorre indiretamente após ativação dos 

receptores de morte celular (Figura 18).36 

Diferentemente, na linhagem MMQ, parece haver uma ativação 

predominante da via intrínseca da apoptose, devido ao aumento da 

expressão dos genes pró-apoptóticos pertencentes à família da Bcl-2 (Bax, 

Bad e Bim), os quais levam a um aumento da permeabilidade da membrana 

mitocondrial, deste modo, promovendo a liberação de proteínas pró-

apoptóticas (ex.: citocromo c) do espaço intermitocondrial da membrana33, 

conforme ilustrado na Figura 18. 

 
Figura 18 - Ativação da via intrínseca e extrínseca da apoptose pelo 
cetoconazol nas linhagens tumorais hipofisárias 
O cetoconazol aumentou a expressão dos receptores de morte celular (fas/TNFR) que, por 
meio da caspase 8, ativará o Bid estimulando a mitocôndria a liberar fatores pró-
apoptóticos, como citocromo c, promovendo a apoptose nas linhagens AtT-20, GH3 e 
αT3.1. Na linhagem MMQ, houve um aumento predominante dos genes relacionados à via 
intrínseca de apoptose (Bad, Bim e Bax). Adaptado de Guzzo et al. 

38
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Embora a ativação mitocondrial seja o principal mecanismo de 

continuação da apoptose, encontramos, na linhagem tumoral gonadotrófica 

αT3.1, uma participação do estresse do retículo endoplasmático (RE) na 

progressão da morte celular, pois evidenciamos um aumento da expressão 

da caspase-12, a qual estimula a liberação do citocromo c pela mitocôndria, 

resultando numa dramática ativação das caspases, e, finalmente, na morte 

celular70.  

Nosso estudo também demonstrou que a apoptose induzida pelo 

cetoconazol nas células hipofisárias parece ser independente da família do 

p53, pois observamos uma redução da expressão gênica do p63 (na 

linhagem AtT-20), e do p73 (na linhagem GH3), sendo que a expressão do 

p53 se manteve estável na presença do cetoconazol (em relação após a 

retirada do cetoconazol) em todas as linhagens hipofisárias estudadas 

(MMQ, p= 0,09; GH3, p=0,52; AtT-20, p=0,9; αT3.1, p=0,12; Cetoconazol 

40µM por 6h vs 48h após a retirada do cetoconazol do meio de cultura). 

Por outro lado, Ho et al.28 demonstraram que, em linhagens tumorais 

de fígado e cólon humanas, e hepáticas normais de rato, a indução da 

apoptose pelo cetoconazol foi relacionada à presença do p53 selvagem, pois 

genes regulados pelo p53 (como o bax e bcl-2) estavam alterados 

(aumentados na bax e reduzidos no bcl-2) após a exposição ao cetoconazol. 

Medicações classicamente utilizadas no manejo dos adenomas 

hipofisários produtores de PRL e GH, os agonistas dopaminérgicos (AD, ex.: 

cabergolina) e análogos de somatostatina (AS, ex.: octreotide), 

respectivamente, apresentam, em geral, uma significante resposta clínica, 

com um bom controle hormonal e/ou redução do volume tumoral.4 

Estudos in vitro apresentaram resultados duvidosos38 se o efeito 

antiproliferativo causado pelos AD e AS seria por indução de apoptose 

celular nos adenomas hipofisários. 

Ferrante et al.71 evidenciaram que o octreotide induziu apoptose em 

células de tumor somatotrópico humano, com envolvimento do SSTR-2 

neste processo, no entanto, Casarini et al.72 descreveram que a redução 

tumoral por estímulo de apoptose estaria relacionada à ativação do SSTR-3 
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nestes tumores. Por outro lado, Losa et al.73 observaram não haver 

diferença no índice apoptótico entre somatotropinomas tratados com 

octreotide em relação aos não tratados. 

Os AD, principais inibidores da função do lactotrofo, cuja interação com 

receptor D2 não apenas inibe secreção de prolactina, a expressão do gene 

da prolactina e a proliferação do lactotrofo, mas também induziu apoptose 

nestas células, de maneira estrogênio-dependente56,74. No entanto, 

Stefaneanu L et al. 75 evidenciaram que, em prolactinomas tratados com AD, 

o índice apoptótico não diferiu daqueles não tratados.  

 

 

5.3  O cetoconazol aumenta a expressão gênica de inibidores do ciclo 
 celular nas linhagens hipofisárias 
 

A perda da regulação na transição das fases G1/S parece ser um 

evento comum em diversos tipos de neoplasias humanas, incluindo 

adenomas hipofisários, visto que algumas alterações moleculares 

relacionadas à regulação do ciclo celular já foram identificadas, como a 

hiperexpressão do gene da ciclina D, mutações no gene do CDK4, redução 

da expressão proteica do retinoblastoma, e redução da expressão dos CDKI 

p16 e p27.41 

O gene do p27, pertencente à família dos CDKI, regula a progressão 

do ciclo celular, da fase G1 para fase S. Os níveis da proteína p27 de muitas 

neoplasias malignas estão expressas em menor quantidade que o tecido 

normal, sugerindo que o p27 possa atuar como supressor e ter um 

significado prognóstico76.  

Achados em tecido hipofisário sugerem que uma hipoexpressão do p27 

é encontrada em adenomas recorrentes e invasivos, e em carcinomas 

hipofisários. Entretanto, a baixa taxa de proliferação encontrada na grande 

maioria dos adenomas hipofisários estreita a utilização da proteína p27 

como marcador preditivo67.  
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Diante do efeito antiproliferativo do cetoconazol nas células tumorais 

hipofisárias GH3/B6 evidenciado na década de 90, foi proposto uma possível 

ação do cetoconazol no bloqueio do ciclo celular25, porém esta hipótese não 

havia sido comprovada. 

No presente estudo, de forma original, além do aumento da expressão 

gênica de membros das vias extrínseca e intrínseca da apoptose pelo 

cetoconazol, demonstrou-se, também, um provável efeito citostático, isto é, 

de inibição do crescimento celular,  pois observamos um aumento da 

expressão gênica dos CDKI p21 (nas linhagens GH3 e αT3.1) e p27 (nas 

linhagens GH3 e MMQ), com uma redução significativa da expressão destes 

genes após retirada do cetoconazol do meio de cultura. 

Outras medicações já utilizadas no tratamento dos adenomas 

hipofisários parecem  inibir a progressão do ciclo celular, como os análogos 

do receptor SSTR2, que demonstraram aumentar a expressão do p21 e p27, 

via ativação da proteína quinase ativadora da mitose (Mitogen-Activated 

Protein Kinases, MAPK), em somatotropinomas77,78.  

Entretanto, em prolactinomas tradados com AD, a expressão do p27 foi 

menor que a expressão encontrada nos adenomas não tratados, logo, 

aparentemente, o p27 não parece ter um papel na redução da proliferação 

celular mediada pelos AD75.  

Outras substâncias vêm sendo pesquisadas com atividade promissora 

no bloqueio do ciclo celular nos adenomas hipofisários. A curcumina, um 

produto natural bifenólico também conhecido com “curry” indiano, reduziu a 

expressão da ciclina D e CDK4 em células GH3 e células foliculoestelares 

hipofisárias79,80.  

Paradoxalmente, no nosso estudo, observamos, também, um aumento 

da expressão gênica do Ki67 na linhagem αT3.1, um importante marcador 

de proliferação celular67, na presença do cetoconazol. Embora este aumento 

seja divergente ao esperado diante da redução da proliferação celular 

encontrada, existem evidências de que este achado não deve ser 

valorizado.81 



5 Discussão  50 

Van Oijen et al.81 demonstraram que as células de osteossarcomas 

humanas mantinham a positividade para o ki67, mesmo diante do bloqueio 

do ciclo celular pelo p21, e alertam  que nem todas as células que 

expressam o Ki67 estão com a proliferação celular em atividade, no entanto 

estas  células detêm o potencial de retomar sua proliferação após cessar o 

bloqueio sobre o ciclo celular. Os autores reforçam ainda que não deve ser 

utilizado o Ki67 como marcador de proliferação em células que 

hiperexpressam o p21. 

O papel do cetoconazol no aumento da expressão dos inibidores do 

ciclo celular nas linhagens hipofisárias GH3, αT3.1 e MMQ está ilustrado na 

Figura 19. 

 

 
Figura 19 - Ação do cetoconazol no aumento da expressão dos inibidores 
do ciclo celular p21 e p27, levando a um possível efeito citostático nas 
linhagens hipofisárias tumorais produtoras de GH, prolactina e subunidade 
alfa. Adaptado de Musat et al.41 
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5.4  O cetoconazol reduz a expressão gênica dos hormônios 
hipofisários nas linhagens hipofisárias. 

 

O cetoconazol reduziu a expressão gênica da PRL na linhagem 

mamossomatotrófica GH3, a qual foi sustentada após a retirada da 

medicação do meio de cultura, sugerindo um bloqueio persistente na 

produção deste hormônio. Entretanto, a expressão do gene do GH se 

manteve estável nestas células. Corroborando com nossos dados, foi 

observado previamente que o cetoconazol reduziu a secreção in vitro de 

PRL, tanto basal quanto após estímulo com TRH, mas não afetou a 

secreção de GH em células GH325. Uma hipótese para tal fenômeno foi 

justificada pelos autores que seria devido a uma alteração no metabolismo 

do ácido aracdônico na membrana plasmática destas células causada pelo 

cetoconazol. 

No presente estudo, observamos também que a expressão da POMC 

na linhagem corticotrófica AtT-20 não sofreu alteração na presença do 

cetoconazol. Em contrapartida, Stalla et al.22 demonstraram uma redução da 

expressão da POMC pelo cetoconazol, o qual foi mais evidente após o 

estímulo pelo CRH, sugerindo que este derivado imidazólico induziu uma 

inibição direta do componente catalítico da adenilato ciclase. 

Em adição, a expressão de Cga na linhagem tumoral gonadotrófica 

αT3.1 reduziu de forma expressiva com a exposição ao cetoconazol, que foi 

sustentada após retirada da medicação do meio de cultura. 

Especulamos, então, que é possível que, com a análise da expressão 

gênica após maiores períodos de incubação, como 12h e/ou 24h, ou mesmo 

a utilização do estímulo com hormônios hipotalâmicos (como CRH ou TRH), 

poderíamos encontrar uma redução da expressão gênica dos hormônios 

hipofisários (como POMC na AtT-20 e PRL na MMQ), e, até mesmo, 

aumento da expressão de outros genes pró-apoptóticos ou inibidores do 

ciclo celular. Validando esta hipótese, Stalla et al.21 demonstraram uma 

redução da expressão do RNAm da POMC nas células corticotróficas, 

estimuladas ou não pelo CRH, somente quando o tempo de incubação com 

cetoconazol foi prorrogado para 24h. 
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Apesar do racional do estudo ter sido baseado em dados controversos 

clínicos e experimentais da ação do cetoconazol em células hipofisárias 

corticotróficas, pudemos observar um efeito mais significativo, com aumento 

da expressão de genes pró-apoptóticos de forma mais extensa, em outras 

linhagens hipofisárias, destacando-se a linhagem gonadotrófica αT3.1. 

Além disso, a ação combinada do cetoconazol no aumento da 

expressão de genes pró-apoptóticos (efeito citotóxico), assim como dos 

genes relacionados ao bloqueio da progressão do ciclo celular (efeito 

citostático) nas linhagens tumorais hipofisárias imortalizadas, podem 

justificar a redução da proliferação celular vista nos ensaios de viabilidade do 

nosso estudo, tornando o cetoconazol uma droga promissora no controle do 

volume tumoral em adenomas hipofisários. 

Todavia, uma possível limitação do nosso estudo foi não ter utilizado 

modelos humanos, como cultura primária de adenoma de hipófise 

funcionante ou não funcionante. No entanto, tentamos estabelecer em nosso 

laboratório métodos para cultura primária de tecido tumoral hipofisário, 

porém estas células deixaram de secretar hormônios após 8 semanas em 

meio de cultura. Assim, não temos um modelo apropriado in vivo para 

sustentar a relevância clínica dos achados encontrados nas linhagens 

hipofisárias imortalizadas.  

Portanto, o emprego do cetoconazol pode ser uma estratégia clínica 

promissora no controle essencialmente do volume tumoral, e, 

secundariamente, hormonal, dos adenomas hipofisários funcionantes, e 

também, dos não funcionantes (gonadotropinomas silenciosos). 

Além disso,  estudos de farmacocinética e farmacodinâmica que 

avaliem o efeito do cetoconazol em concentrações séricas mais elevadas 

são necessários, porém o risco de efeitos adversos, como a 

hepatotoxicidade, seria um possível fator limitante. 

Portanto, o conhecimento adquirido sobre os efeitos e mecanismos de 

ação do cetoconazol, como o aumento da expressão de genes pró-

apoptóticos e inibidores da progressão do ciclo celular em células tumorais 

hipofisárias, pode contribuir para o desenvolvimento de novas medicações, 
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idealmente com menos efeitos colaterais, para o tratamento medicamentoso 

de pacientes portadores dos adenomas hipofisários funcionantes ou não-

funcionantes. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo se propôs a estudar o efeito do cetoconazol na 

viabilidade celular, e seu mecanismo de ação por meio da análise por RT-

qPCR de genes relacionados à apoptose e a reguladores do ciclo celular nas 

células tumorais hipofisárias imortalizadas, e concluímos que: 

 

 O cetoconazol reduziu a proliferação celular, de forma 

concentração-dependente, nas quatro linhagens tumorais 

hipofisárias estudadas; 

 

 O efeito inibitório do cetoconazol foi parcialmente revertido após 

sua retirada do meio de cultura no período de tempo analisado; 

 

 O cetoconazol aumentou a expressão de genes pró-apoptóticos, 

pertencentes às vias intrínseca e extrínseca da apoptose, 

independente do p53, nas quatro linhagens hipofisárias tumorais 

estudadas; 

 

 O cetoconazol aumentou a expressão dos genes inibidores da 

progressão do ciclo celular (p21 e/ou p27) nas linhagens 

mamossomatotrófica, gonadotrófica e mamotrófica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 



7 Anexos   57 

7 ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Artigo de apoptose celular e hipófise 
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ANEXO B - Protocolo Ensaio de Viabilidade Celular: CellTiter 96® AQueous 
One Solution (Promega) 

 

 Semear as células em placas de 96 poços por 24h com densidade 

celular específica para cada linhagem; 

 Descongelar o reagente por 90 minutos em temperatura ambiente 

ou 10 minutos no banho úmido a 37°C; 

 Pipetar 20µl do reagente em cada poço da placa de 96 poços 

contendo amostras no volume de 100µl de meio de cultura 

 Incubar a placa na estufa a 37°C por 2h numa atmosfera 

humidificada e 5% CO2; 

 Ler a absorbância usando leitor de Elisa num cumprimento de 

onda de 492 nm  
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ANEXO C - Protocolo para Extração de RNA: RNeasy Mini Kit (Qiagen) 

 

 Preparar: 1 ml de etanol 70%: 700 µl etanol 100% + 300 µl de 

água miliQ; 

 Preparar DNase: 10 µl DNase + 70 µl do buffer RDD; 

 Manter confluência entre 70-80% numa garrafa 25cm3 

 Lisar diretamente; após aspirar o sobrenadante, adicionar buffer 

RLT- vol= 600 µl  

 Homogeneizar lisado; 

 Adicionar 1 volume (600 µl) de etanol 70% no eppendorf e “up 

and down”; 

 Transferir 700µl da amostra para RNeasy spin coluna: centrifugar 

por 15 seg >10.000rpm  

 Repetir o processo  se o volume da garrafa for >700 µl; 

 Descartar lisado 

Etapa do RNase free DNase set 

 Adicionar 350 µl buffer RW1 para RNeasy spin coluna: centrifugar 

por 15 seg >10.000rpm; 

 Descartar lisado; 

 Adicionar 80 µl do mix DNase/RDD (já feito o preparado) para 

RNeasy spin coluna, e deixar em temperatura ambiente (20-30°C) 

por 15 minutos 

 Adicionar 350 µl buffer RW1 para RNeasy spin coluna: centrifugar 

por 15 seg >10.000rpm; 

 Descartar lisado 

 Adicionar 500µl do buffer RPE a RNeasy spin coluna: centrifugar 

por 15 seg em 10000 rpm 

 Descartar lisado; 
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 Adicionar 500µl do buffer RPE a RNeasy spin coluna e centrifugar 

por 2 min em 10000 rpm; 

 Descartar lisado; 

 Desprezar o epperdorf antigo, e centrifugar por 1 min na 

velocidade máxima; 

 Trocar epperdorf para 1,5 ml e adicionar 50 µl de água RNase-

free a RNeasy spin coluna e centrifugar por 1 min a 10000rpm 

para eluir o RNA; 

 Repetir o passo anterior com eluente desta centrifugação; 

 Desprezar a RNeasy spin coluna e armazenar o eluente 
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ANEXO D - Protocolo para Síntese do cDNA: 2X Reverse Transcription 
Master Mix  
 

 Quantidade de RNA total: usar 5 µg do RNA total para volume 

total de 50 µl de reação; 

 Kit com inibidor de RNase: 

 

 Componentes:                                         2 amostras                   1 amostra 

 

10x RT buffer---------------------------------------10 µl------------------------5 µl 

10x RT random primers--------------------------10 µl------------------------5 µl 

25x dNTP mix (100nm)----------------------------4 µl------------------------2 µl 

Multiscribe reverse transcriptase----------------5 µl------------------------2,5 µl 

H2O nuclease-free---------------------------------21 µl----------------------10,5 µl 

Volume total-----------------------------------------50 µl-----------------------25µl  

 

Preparar a reação do cDNA RT  

 Pipetar 25 µl de 2x RT master mix; 

 Pipetar 25 µl da amostra de RNA diluído;  

 Volume total= 50 µl/ Eppendorf; 

 

Realizando a transcriptase reversa 

 

- Programar as condições do termociclador: 

-step 1- T=25°C; T=10 min; 

-step 2- T=37°C; T=120 min; 

-step 3- T=85°C; T=5 min 

-step 4- T=4°C; T=∞ 
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ANEXO E - Protocolo de Síntese do cDNA: RT2 first strand kit 
 

 Descongelar os reagentes do first strand kit e após centrifugar por 

10-15 seg; 

 Preparar o mix de eliminação de DNA genômico para cada 

amostra de RNA: 

 

                                                                                1 amostra RNA 

a. RNA ------------------------------------------------ 25 ng - 5 µg (2 µg) 

b. Buffer GE -------------------------------------------------  2 µl 

c. Água RNAase-free ------------------------------------  variável 

d. Volume total  --------------------------------------------  10 µl 

 

 Incubar o mix por 5 min a 42°C e após por imediatamente no gelo 

por pelo menos 1 min; 

 Preparar o mix de transcriptase reversa: 

 

                                                         1 amostra                        2 amostras 

a. Buffer BC3 -------------------------  4 µl -------------------------  8 µl 

b. Control P2 -------------------------   1 µl -------------------------  2 µl 

c. RE3 reverse transcriptase-------- 2 µl -------------------------  4 µl 

d. RNase free water ------------------ 3 µl -------------------------  6 µl   

e. Volume total ------------------------ 10 µl -----------------------  20 µl 

 

 Adicionar 10 µl do mix da transcriptase reversa em cada 

eppendorf contendo 10 µl do mix de eliminação de DNA genômico 

e fazer “up and down”; 

 Incubar a 42°C por 15 min, e depois parar a reação 

imediatamente e incubar a 95°C por 5 min; 
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 Adicionar 91 µl de água RNase-free em cada reação e fazer “up 

and down”; 

 Colocar as reações no gelo e prosseguir com o protocolo de RT-

qPCR. Se for realizar o PCR em outro momento, estocar a -20°C. 
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ANEXO F - Protocolo PCR em tempo real 

 

 “Spin down” todos reagentes po 10-15 seg; 

 Fazer o mix dos componentes: 

                                                                      Placa 96 poços 

2x SABbioscience RT2 qPCR master mix-------------------- 675 µl 

Diluted first strand cDNA synthesis reaction----------------- 50 µl 

H2O--------------------------------------------------------------------- 625 µl 

Volume total----------------------------------------------------------1350 µl 

 

 Fracionar o conteúdo em volumes de 160 µl; 

 Utilizar o pipetador de 8 canais - volume de 25 µl/poço; 

 Ligar o aparelho ABI 7000 e seguir programa específico 
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ANEXO G - Genes escolhidos para estudo de expressão de vias de 

apoptose e reguladores do ciclo celular na placa de RT-qPCR 
 

 

Símbolo GeneBank Descrição 

Casp1 
NM_009807 
NM_012762 

Mus musculus Caspase 1  
Rattus norvegicus Caspase 1 

Casp2 
NM_007610 
NM_022522 

Mus musculus Caspase 2 
Rattus norvegicus Caspase 2  

Casp3 
NM_009810 
NM_012922 

Mus musculus Caspase 3 
Rattus norvegicus Caspase 3 

Casp4 
NM_007609 
NM_053736 

Mus musculus Caspase 4  
Rattus norvegicus Caspase 4 

Casp6 
NM_009811 
NM_031775 

Mus musculus Caspase 6 
Rattus norvegicus Caspase 6 

Casp7 
NM_007611 
NM_022260 

Mus musculus Caspase 7 
Rattus norvegicus Caspase 7 

Casp8 
NM_009812 
NM_022277 

Mus musculus Caspase 8 
Rattus norvegicus Caspase 8 

Casp9 
NM_015733 
NM_031632 

Mus musculus Caspase 9 
Rattus norvegicus Caspase 9 

Casp12 
NM_009808 
NM_130422 

Mus musculus Caspase 12 
Rattus norvegicus Caspase 12 

Casp14 
NM_009809 
XM_234878 

Mus musculus Caspase 14 
Rattus norvegicus Caspase 14 

Bad 
NM_007522 
NM_022698 

Mus musculus BCL2-associated agonist of cell death 
Rattus norvegicus Bcl2-antagonist of cell death 

Bax  
NM_007527 
NM_017059 

Mus musculus Bcl2-associated X protein 
Rattus norvegicus Bcl2-associated X protein 

Bcl2  
NM_009741, 
NM_016993 

Mus musculus B-cell leukemia/lymphoma 2 
Rattus norvegicus B-cell CLL/lymphoma 2 

Bcl2l1 
NM_009743 
NM_031535 

Mus musculus Bcl2-like 1  
Rattus norvegicus Bcl2-like 1 

Bcl2l2 
NM_007537 
NM_021850 

Mus musculus Bcl2-like 2 
Rattus norvegicus Bcl2-like 2 

Bcl2l11 
NM_009754 
NM_022612 

Mus musculus BCL2-like 11 
Rattus norvegicus BCL2-like 11 

Fas  
NM_007987 
NM_139194 

Mus musculus TNF receptor superfamily member 6  
Rattus norvegicus Faz 

Faf1 
NM_007983 
NM_130406 

Mus musculus Fas associated factor 1 
Rattus norvegicus Fas (TNFRSF6) associated factor 1 

Apaf1  
NM_009684 
NM_023979 

Mus musculus Apoptotic peptidase activating factor 1 
Rattus norvegicus Apoptotic peptidase activating factor 1    

Trp53 
(p53) 

NM_011640 
NM_030989 

Mus musculus Transformation related protein 53 
Rattus norvegicus Tumor protein p53 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009807&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007610&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009810&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007609&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009811&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007611&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009812&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_015733&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009808&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009809&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007522&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007527&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009741&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009743&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007537&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009754&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007987&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_007983&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_130406&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_009684&doptcmdl=Graphics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=gene&term=NM_011640&doptcmdl=Graphics
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Trp63 
NM_011641 
NM_019221 

Mus musculus Transformation related protein 63 
Rattus norvegicus Tumor protein p73-like 

Trp73 
NM_011642 
XM_342992 

Mus musculus Transformation related protein 73 
Rattus norvegicus Tumor protein p73 

Mki67 
XM_001000692 
XM_225460 

Mus musculus Antigen identified by monoclonal antibody Ki-
67 
Rattus norvegicus Antigen identified by monoclonal antibody 
Ki-67 

Ccna1 
NM_007628 
NM_001011949 

Mus musculus Cyclin A1 
Rattus norvegicus Cyclin A1 

ccnb1  
NM_172301 
NM_171991 

Mus musculus Cyclin B1  
Rattus norvegicus Cyclin B1  

Cdkn1a 
NM_007669 
NM_080782 

Mus musculus Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 
Rattus norvegicus Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 

Cdkn1b 
NM_009875 
NM_031762 

Mus musculus Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B  
Rattus norvegicus Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B  

Tnfrsf1b  
NM_011610 
NM_130426 

Mus musculus Tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 1b  
Rattus norvegicus Tumor necrosis factor receptor 
superfamily, member 1b 

Tnfrsf1a 
NM_011609 
NM_013091 

Mus musculus Tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 1a 
Rattus norvegicus Tumor necrosis factor receptor 
superfamily, member 1a 

Tnf 
NM_013693 
NM_012675 

Mus musculus Tumor necrosis factor  
Rattus norvegicus Tumor necrosis factor  

Bid 
NM_007544 
NM_022684 

Mus musculus BH3 interacting domain death agonist  
Rattus norvegicus BH3 interacting domain death agonist  

Bnip1 
NM_172149 
NM_080897 

Mus musculus BCL2/adenovirus E1B interacting protein 1 
Rattus norvegicus BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting 
protein 1 

Bnip2 
NM_016787 
XM_217191 

Mus musculus BCL2/adenovirus E1B interacting protein 2 
Rattus norvegicus BCL2/adenovirus E1B interacting protein 2 

Bnip3 
NM_009760 
NM_053420 

Mus musculus BCL2/adenovirus E1B interacting protein 3  
Rattus norvegicus BCL2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting 
protein 3    

TSHB 
NM_009432 
NM_013116 

Mus musculus Thyroid stimulating hormone, beta 
Rattus norvegicus Thyroid stimulating hormone, beta 

CGA 
NM_009889 
NM_053918 

Mus musculus Glycoprotein hormones, alpha subunit 
Rattus norvegicus Glycoprotein hormones, alpha subunit 

GH1 
NM_008117 
NM_001034848 

Mus musculus Growth hormone 1 
Rattus norvegicus Growth hormone 1 

LHB 
NM_008497 
NM_012858 

Mus musculus Luteinizing hormone beta 
Rattus norvegicus Luteinizing hormone beta 

FSHB 
NM_008045 
NM_001007597 

Mus musculus Follicle stimulating hormone, beta polypeptide 
Rattus norvegicus Follicle stimulating hormone, beta 
polypeptide 

PRL 
NM_011164 
NM_012629 

Mus musculus Prolactin 
Rattus norvegicus Prolactin 
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POMC 
NM_008895 
NM_139326 

Mus musculus Proopiomelanocortin 
Rattus norvegicus Proopiomelanocortin 

PPIA 
NM_008907 
NM_017101 

Mus musculus Peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A) 
Rattus norvegicus Peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A) 

B2M 
NM_009735 
NM_012512 

Mus musculus Beta-2 microglobulin 
Rattus norvegicus Beta-2 microglobulin 

HPRT 
NM_013556 
NM_012583 

Mus musculus Hypoxanthine guanine phosphoribosyl 
transferase 1  
Rattus norvegicus Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1  

GAPDH 
NM_008084 
NM_017008 

Mus musculus Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
Rattus norvegicus Glyceraldehyde – 3 - phosphate 
dehydrogenase 

MGDC* 
RGDC* 

SA_00106 
U26919 

Mus musculus Mouse Genomic DNA Contamination 
Rattus norvegicus Rat Genomic DNA Contamination 

RTC* 
SA_00104 
SA_00104 

Mus musculus 
Rattus norvegicus 

PPC* 
SA_00103 
SA_00103 

Mus musculus 
Rattus norvegicus 
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ANEXO H - Efeito do cetoconazol sobre a viabilidade celular nas linhagens 

tumorais hipofisárias  
 

 

 
*p<0,05 vs. Controle em cada experimento; **p<0,001 vs. Controle em cada experimento; 
KTC= cetoconazol 
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ANEXO I - Recuperação parcial da viabilidade celular nas linhagens 

tumorais hipofisárias após incubação com cetoconazol em diferentes 
concentrações e tempos de incubação 
 

 

 
*p<0,05 vs. Controle em cada experimento; **p<0,001 vs. Controle em cada experimento; 
KTC= cetoconazol 
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