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RESUMO

O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. A busca por novas
estratégias de tratamento menos invasivas e danosas ao organismo são bastante
estudadas. Neste contexto, os fitoquímicos e seus derivados são conhecidos por exibir
uma ampla gama de atividades bioquímicas e farmacológicas benéficas. Assim, este
estudo avaliou os efeitos citotóxicos e anticâncer do vanilato de metila (MV) e
divanilato de metila (DMV) nas linhagens celulares de câncer MCF-7 e MDA-MB-231,
dependente de estrogênio e triplo negativo, respectivamente. Primeiramente, as
concentrações de 250 a 4000 µM de MV e 25 a 400 µM de DMV foram testados pelo
ensaio MTT nas linhagens celulares HB4a (linhagem celular de mama normal controle), MCF-7 e MDA-MB-231. Em seguida, as células foram tratadas com 780 µM
de VM e 100 µM de DMV após 72 h para avaliar a eficiência anticâncer. As células
foram coradas com cristal violeta para avaliar a viabilidade. A morfologia celular foi
verificada pelas colorações de Hematoxilina/Eosina e DAPI/Faloidina. O número de
células apoptóticas e a proliferação foram analisados por citometria de fluxo. A
quantificação da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) foi realizada
usando DCFH-DA por fluorescência. A expressão dos genes NADPH oxidases
(NOXs) foi avaliada por RT-qPCR. Os dados foram analisados por one-way ANOVA.
Diferenças significativas entre os grupos foram determinadas pelo teste post-hoc de
Dunnett com p <0,05. Os resultados demonstram maior diminuição de viabilidade
celular pelo DMV, mostrando maior efeito apoptótico e inibição de proliferação celular
em comparação ao VM, em ambas as linhas celulares. Os compostos mostraram ação
pró-oxidante e sugerem não regular o complexo NADPH oxidase. O dímero mostrou
maior efetividade e efeito pró-oxidante na linhagem MCF-7 que MDA-MB-231 usando
este modelo experimental.

Palavras-chave: Vanilato de metila, divanilato de metila, pró-oxidante.

ABSTRACT
Effect of Methyl Vanillate and Methyl Divanillate on breast cancer cells:
Regulation of the NADPH oxidase complex.
Breast cancer is the most common cancer among women. The search for new
strategies for less invasive treatments and harmful to the body are widely studied. In
this context, phytochemicals and their derivatives are known to exhibit a wide range of
beneficial biochemical and pharmacological activities. This study evaluated the
cytotoxic and anticancer effects of Methyl Vanillate (MV) and Methyl Divanillate (DMV)
compounds on MCF-7 and MDA-MB-231 cancer cell lines, estrogen dependent and
triple negative, respectively. Firstly, the following concentrations 250 to 4000 µM of
MV; 25 to 400 µM of DMV on HB4a (control line), MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines
were tested by MTT assay. Then, the cells were treated with 780 µM of the VM and
100 µM of the DMV after 72h to evaluate the anticancer efficiency . The cells were
stained using Crystal Violet to evaluate of viability. The morphology of cell was verified
by Hematoxylin/Eosin and DAPI/Phalloidin stains. The number of apoptotic cells were
quantified by flow cytometry. The proliferation of cells was analyzed by flow cytometry.
The ROS production was performed using DCFH-da by fluorescence. NOX gene
expression was evaluated by RT-qPCR. Data were analyzed by one-way ANOVA.
Significant differences between groups were determined by Dunnett's post-hoc test at
p < 0.05. DMV decreased the viability cell, showing higher apoptotic effect and
inhibition of proliferation cell compared to VM, on both cell lines. The compounds have
shown pro-oxidant action and did not regulate the NADPH oxidase complex. The dimer
showed more effectivity and pro-oxidant effect on cell line MCF-7 then MDA-MB-231
using this experimental model.

Keywords: Methyl Vanillate, Methyl Divanillate, pro-oxidant
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1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, impactando em
2,1 milhões de novos casos com mais de 627 mil mortes em todo o mundo, segundo
estimativas de 2018 (BRAY et al., 2018). Apesar dos avanços no tratamento na última
década, ainda é uma das principais causas de morte (IBRAHIM et al., 2019; MODI et
al., 2020). As estratégias atuais de tratamento baseiam-se na remoção cirúrgica,
radioterapia, quimioterapia sistêmica, terapia endócrina ou direcionada, de acordo
com o subtipo do câncer, estágio, histopatologia, preferência do paciente ou
expressão genética, que geralmente estão associadas a efeitos colaterais prejudiciais
(ELSHERBINY et al., 2016; MODI et al., 2020).
Genética e clinicamente heterogêneo, o câncer de mama é uma doença distinta
devido a suas entidades biológicas associadas a características morfológicas, imunohistoquímicas e comportamentos clínicos específicos, levando a diferenças nos
padrões de resposta ao tratamento e nos resultados clínicos. Sua classificação
tradicional é baseada na histologia e características biológicas do tumor, sendo status
dos receptores hormonais como o receptor de estrogênio (ER), receptor de
progesterona (PR) e fator de crescimento epidérmico humano receptor tipo-2 (HER2), um dos mais importantes (TIENG et al., 2019).
Dentre os subtipos, a linhagem celular MCF-7 pertence ao subtipo luminal A,
que compõe 60% dos tumores de mama, com presença de expressão de ER e PR e
expressão negativa de HER-2, e em relação aos demais, apresenta o melhor
prognóstico. A linhagem celular MDA-MB-231, não apresenta expressão de ER e PR
e nem de HER-2, subtipo denominado triplo negativo (TN). Atualmente, cerca de 10 a
24% dos cânceres de mama invasivos são TN, incluindo carcinomas invasivos de alto
grau, resultando em menor sobrevida global em termos de prognóstico. Além disso, a
ausência dos receptores hormonais dificulta o desenvolvimento de alvos terapêuticos
frente aos demais subtipos. (DAI et al., 2017; NORDIN et al., 2020)
Diante destes fatos, há uma busca constante por novas drogas seletivas e de
baixa toxicidade. A natureza é uma fonte rica de substâncias em potencial com efeitos
anticâncer. Os fitoquímicos são uma rica fonte de medicamentos anticâncer,
considerando que mais de 70% de todos os medicamentos anticancerígenos
disponíveis no mercado são derivados e/ou inspirados em produtos naturais. As
razões para isso são a grande diversidade estrutural e os mecanismos de ação
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demonstrados pelos produtos naturais (DALLAVALLE et al., 2020; SHARIFI-RAD et
al., 2019).
Os fitoquímicos fenólicos são conhecidos por exibir uma ampla gama de
atividades bioquímicas e farmacológicas benéficas. Essas propriedades foram
atribuídas às potentes propriedades antioxidantes que os fenóis e polifenóis possuem
em relação à sua estrutura química. A vanilina e seu ácido, o ácido vanílico, assim
como apocinina estão entre os compostos fenólicos mais comumente estudados em
suas propriedades medicinais (SALAU et al., 2020; YOUSEFIAN et al., 2019).
A vanilina é um dos saborizantes mais importantes do mundo. Amplamente
utilizado nas indústrias de alimentos, bebidas, perfumes e farmacêutica (BANERJEE;
CHATTOPADHYAY, 2019). Além disso, demonstrou várias propriedades anticâncer
como, a diminuição da mutagênese, inibição da invasão e migração celular, ainda
aumento de sensibilidade das células cancerígenas à quimioterapia (ELSHERBINY et
al., 2016). O ácido vanílico presente em plantas e frutos da dieta também apresenta
propriedades anticâncer como a inibição da angiogênese e proliferação de células de
câncer (GONG; ZHOU; YANG, 2019; VELLI et al., 2019).
O Vanilato de metila (MV), composto de estrutura semelhante a apocinina,
vanilina e ácido vanílico. É um éster do ácido vanílico, originalmente extraído da
Hovenia dulcis Thunb e usado na medicina oriental para tratar doenças hepáticas e
como desintoxicante para intoxicação por álcool (LI et al., 2005). Estudos recentes,
nos quais as propriedades antioxidantes do vanílico ácido e seus ésteres, o VM
apresentou maior atividade antioxidante que o ácido vanílico e a vanilina. Esse efeito
foi relacionado à maior lipofilicidade e auto-dimerização que ocorre quando eles
reagem com os radicais livres, assim como a vanilina (TAI; SAWANO; ITO, 2012).
Além disso, alguns estudos com os homodímeros desses compostos mostraram ser
mais eficazes em propriedades como a diminuição do potencial metastático em
células tumorais, como a regulação de espécies reativas de oxigênio (EROs)
(CHOOWONGKOMON et al., 2017).
Vários estudos demonstram que o equilíbrio de EROs no corpo é primordial e
controlado por mecanismos enzimáticos endógenos, mas também é afetado por
fatores exógenos, como estilo de vida, medicamentos e dieta. Desempenham papéis
cruciais nos processos fisiológicos, atuando como um sistema antioxidante para
manter a homeostase redox, embora sejam reconhecidas como fortes pró-oxidantes.
Sob condições fisiológicas, o aumento baixo ou moderado de EROs promove a
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proliferação celular, apoptose, angiogênese e migração. Por outro lado, a
superprodução pode causar estresse oxidativo, o que promoveria danos celulares a
lipídios, proteínas e DNA (LIU et al., 2015; MATSUO et al., 2017).
Entre as fontes endógenas de EROs, estão enzimas como a xantina oxidase
(XO), lipoxigenase (LOX) e a família NADPH oxidase (NOX) que juntamente com as
enzimas mitocondriais da cadeia respiratória, são reconhecidas como as principais
fontes celulares. EROs derivadas de NOXs contribuem para a modificação química
de moléculas envolvidas na formação de hormônios e modificação da matriz celular,
defesa do hospedeiro e sinalização redox. Estudos mais recentes, associam seu
aumento a uma vasta gama de patologias, como neurodegeneração, distrofia
muscular e câncer (BRANDES; WEISSMANN; SCHRÖDER, 2014; MAGNANI;
MATTEVI, 2019).
As NOX são um complexo enzimático transmembranas, composto por cinco
enzimas NOX(1-5) e duas enzimas DUOX(1-2), que contêm um C-terminal constituído
por domínios de ligação de FAD e NADPH e 6 sequências helicoidais
transmembranas que contêm dois bis-his heme ligados por histidinas localizadas nas
hélices III e V, o que facilita a transferência intramolecular de elétrons a partir de
NADPH para O2 para gerar superóxido (O2•-). A distribuição celular dos NOXs varia
amplamente e inclui a localização na membrana plasmática, mas também em outras
membranas intracelulares no retículo endoplasmático, mitocôndrias, núcleos, etc.,
dependendo em grande parte do tipo de célula (LITTLE et al., 2017).
Nas células cancerígenas, estudo tem demonstrado que a regulação de EROs
derivada das NOX estão envolvida na iniciação, promoção e progressão do tumor,
bem como na resistência do tumor à quimioterapia. O aumento a níveis altamente
tóxicos intracelularmente, por sua vez, pode levar à eliminação de células tumorais,
ativando várias vias de morte celular induzidas ou mesmo diminuindo a resistência à
quimioterapia. Uma grande variedade de drogas antineoplásicas causa morte efetiva
das células cancerígenas por meio do aumento da geração de EROs e/ou da
prevenção de mecanismos de defesa antioxidante, superando assim a resistência aos
medicamentos (GALADARI, 2017; LITTLE et al., 2017; MATSUO et al., 2017).
Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado recentemente com moléculas com
características estruturais semelhantes a vanilina (apocinina, vanilato etc.) em
comparação com seus dímeros (Matos, 2019). Nossos resultados, ainda não
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publicados, tem mostrado efeitos interessantes em linhagens celulares alteradas
(neoplásicas).
Considerando estudos anteriores com vanilina e ácido vanílico, em adição aos
trabalhos do nosso grupo, e o fato de não haver relatos na literatura sobre os efeitos
do MV e seu dímero em células de câncer de mama humano, o objetivo deste trabalho
foi estudar os efeitos citotóxicos e antitumorais de estes compostos na linha de células
cancerígenas MCF-7 e MDA-MB-231, dependentes de estrogênio e triplo negativos,
respectivamente.
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RESUMO

O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. A busca por novas
estratégias de tratamentos menos invasivos e prejudiciais ao organismo são
amplamente estudadas. Neste contexto, os fitoquímicos e seus derivados são
conhecidos por exibir uma ampla gama de atividades bioquímicas e farmacológicas
benéficas. Este estudo avaliou os efeitos citotóxicos e anticâncer dos compostos
Vanilato de Metila (MV) e Divanilato de Metila (DMV) em linhagens celulares de câncer
MCF-7 e MDA-MB-231, dependente de estrogênio e triplo negativo, respectivamente.
Primeiramente, as seguintes concentrações de 250 a 4000 µM de MV; 25 a 400 µM
de DMV foram testadas por ensaio de MTT na linhagem HB4a (linhagem controle), e
nas linhagens celulares tumorais MCF-7 e MDA-MB-231. Em seguida, as células
foram tratadas com as concentrações selecionadas de 780 µM do VM e 100 µM do
DMV após 72h para avaliar a eficiência anticâncer. As células foram coradas com
Cristal Violeta para avaliar a viabilidade. A morfologia da célula foi verificada por
coloração de Hematoxilina/Eosina e DAPI/Faloidina. O número de células apoptóticas
e proliferação celular foi avaliado por citometria de fluxo. A produção de ROS foi
realizada utilizando DCFH-da por fluorescência. A expressão do gene NOX foi
avaliada por RT-qPCR. Os dados foram analisados por ANOVA um fator. Diferenças
significativas entre os grupos foram determinadas pelo teste post-hoc de Dunnett em
p <0,05. O DMV diminuiu a viabilidade celular, apresentando maior efeito apoptótico
e inibição da proliferação celular em relação ao VM, em ambas as linhagens. Os
compostos mostraram ação pró-oxidante e não regularam o complexo NADPH
oxidase. O dímero mostrou mais efetividade e efeito pró-oxidante na linha celular
MCF-7 do que MDA-MB-231 usando este modelo experimental.

Palavras-chave: Vanilato de Metila, Divanilato de Metila, pró-oxidante
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1. Introdução

O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres em todo o
mundo. Apesar dos avanços no tratamento na última década, ainda é uma das
principais causas de morte [1,2]. As estratégias de tratamento atuais são baseadas
em remoção cirúrgica, radioterapia, quimioterapia sistêmica, terapia endócrina ou
direcionada, de acordo com o subtipo, estágio, histopatologia, preferência do paciente
ou expressão gênica, que geralmente estão associados a efeitos colaterais
prejudiciais [2,3]. Nesse sentido, há uma busca constante por novos fármacos
seletivos e de baixa toxicidade. Os fitoquímicos são uma rica fonte de fármacos
anticâncer obtidos na natureza, sendo que mais de 70% de todos os fármacos
anticâncer disponíveis no mercado são derivados e/ou inspirados em produtos
naturais. Os principais motivos são a grande diversidade estrutural e os mecanismos
de ação demonstrados pelos produtos naturais [4].
Os fitoquímicos fenólicos têm uma ampla gama de atividades bioquímicas e
farmacológicas benéficas. Essas propriedades têm sido atribuídas às potentes
propriedades antioxidantes dos polifenóis relacionadas à sua estrutura química, como
os vanilóides. A vanilina e seu ácido, o ácido vanílico, assim como a apocinina são os
fenólicos comuns bem estudados por suas propriedades medicinais [5,6].
O vanilato de metila (MV), outro vanilóide de estrutura semelhante por ser éster
do ácido vanílico, é originalmente extraído da Hovenia dulcis Thunb e usado na
medicina oriental para tratar doenças hepáticas e como desintoxicante da intoxicação
alcoólica [7]. Alguns trabalhos recentes, nos quais foram estudadas as propriedades
antioxidantes do vanílico ácido e seus ésteres, o MV apresentou maior atividade
antioxidante do que o ácido vanílico e a vanilina. Esse efeito foi relacionado à maior
lipofilicidade e auto dimerização que ocorre quando eles reagem com radicais livres,
como a vanilina [8]. Além disso, alguns estudos com os homodímeros desses
compostos têm demonstrado que eles são mais eficazes em propriedades como
diminuição do potencial metastático em células cancerosas e regulação de espécies
reativas de oxigênio (EROs) [9].
Vários estudos demonstram que o equilíbrio das EROs no corpo é de
importância primordial e é controlado por mecanismos enzimáticos endógenos, mas
também afetado por fatores exógenos, como estilo de vida, medicamentos e dieta
alimentar. As EROs desempenham papéis cruciais nos processos fisiológicos,
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atuando como um sistema antioxidante para manter a homeostase redox, embora
sejam reconhecidas como fortes pró-oxidantes. Em condições fisiológicas, o aumento
baixo ou moderado de EROs promove a proliferação celular, apoptose, angiogênese
e migração. Por outro lado, a superprodução pode causar estresse oxidativo, o que
promoveria danos celulares de lipídios, proteínas e DNA [10,11].
Dentre as fontes endógenas de EROs, enzimas como a xantina oxidase (XO),
lipoxigenase (LOX) e a família NADPH oxidase (NOX), juntamente com as enzimas
mitocondriais da cadeia respiratória, são reconhecidas como a principal fontes
celulares. As EROs derivadas das NOX contribuem para a modificação química de
moléculas envolvidas na formação de hormônios, modificação da matriz, defesa do
hospedeiro e sinalização redox. Estudos mais recentes associam seu aumento a uma
ampla gama de patologias, como neurodegeneração, distrofia muscular e câncer
[12,13].
Em células cancerosas, a regulação de EROs está envolvida na iniciação,
promoção e progressão do tumor, bem como na resistência à quimioterapia. O
aumento de EROs para níveis altamente tóxicos intracelularmente, por sua vez, pode
levar à eliminação de células cancerosas, ativando várias vias de morte celular
induzidas por EROs ou até mesmo diminuindo a resistência à quimioterapia. Uma
grande variedade de drogas antineoplásicas causam a morte efetiva de células
cancerosas por meio do aumento da geração de EROs e/ou prevenção de
mecanismos de defesa antioxidantes, superando assim a resistência às drogas [14].
Considerando estudos anteriores com vanilina e ácido vanílico e o fato de não
haver relatos na literatura sobre os efeitos do vanilato de metila e seu dímero em
células de câncer de mama humano, o objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos
citotóxicos e anticâncer de estes compostos nas linhagens celulares de câncer MCF7 e MDA-MB-231, dependente de estrogênio e triplo negativo, respectivamente.

2. Materiais e Métodos

2.1.

Reagentes químicos e kits de ensaio

Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 meio de cultura celular (Cat:
31800022), Soro Fetal Bovino (FBS) (Cat: 16140071) e Tripsina-EDTA 0.05% (Cat:
25300054) foram adquiridos da Gibco (Grand Island, USA). Meio de Eagle modificado
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por Dulbecco – Alta concentração de glicose (DMEM) (Cat: D5648), 3‐ (4,5 ‐
dimetiltiazol ‐ 2 ‐ il) ‐2,5 ‐ difeniltetrazólio brometo (MTT) (Cat: M2128), PenicilinaEstreptomicina (Cat : P4333), 2 ′, 7′-diacetato de diclorofluorescina (DCFH-DA) (Cat:
D6883), Triton™ X-100 (Cod: T8787), ), Dimetilsulfóxido(DMSO™) (Code: D2650) e
Vanilato de Metila (Cat: 510319) foram adquiridos da Sigma-Aldrich Chemical Co. (St.
Louis, MO, USA). DAPI (4 ', 6-diamidino-2-fenilindol, dihidrocloreto) (Cat: D1306) e
Faloidina Rodamina (Cat: R415) foram adquiridos da Thermo Fisher Scientific
(Waltham, Massachusetts, EUA). FITC Annexin V (Cat: 556419) and DRAQ7TM (Cat:
564904) foram adquiridos BD Pharmingen™ CFSE (Cat: 565082) foi adquirido da BD
HorizonTM. Metanol (Code:9093-03) foi adquirido da JT Baker. Todos os materiais
plásticos necessários para cultura de células foram obtidos da Greiner Bio-One
(Frickenhausen Germany).

2.2.

Síntese

do

Dimetil

6,60-dihidroxi-5,50-dimetoxi-

[1,10-bifenil]

-3,30-

dicarboxilato (Divanilato de Metila, DMV))

O DMV foi sintetizado no Laboratório de Química da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) em Bauru e gentilmente cedido pelo Prof.
Dr. Valdecir Farias Ximenes. A síntese do DMV foi realizada pela via sintética descrita
na literatura, baseada na dimerização oxidativa da apocinina, utilizando persulfato de
sódio e íons Fe

+2

como catalisadores oxidantes. A pureza do DMV foi analisada por

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e caracterizada por espectrometria de
massa [15].

2.3.

Linhagens e cultura celular

Células

HB4A,

células

MCF-7

e

MDA-MB-231

foram

cultivadas

respectivamente em DMEM com 5 µg / mL de insulina e hidrocortisona, e RPMI-1640
suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado por calor, 1% de penicilina /
estreptomicina. As condições de manutenção foram atmosfera umidificada com 5%
de 5% CO2 e 37 °C.
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2.4.

Ensaio de MTT
As células foram plaqueadas a uma densidade de 5 x 103 células por poço em

uma placa de 96 poços. Após 24 h de adesão celular, ela foi tratada com
concentrações de 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 4000 µM de MV e 25, 50, 100, 150,
200 e 400 µM de DMV em meio de cultura suplementado com 10% de SFB. Ao grupo
controle, 0,1% de DMSO foi adicionado ao meio de cultura. Após 72 h, o meio de
cultura foi completamente removido e 110 µL de solução de MTT (0,5 mg / mL em
meio de cultura) foram adicionados a cada poço e incubados a 37 ° C por 4 h, então
a solução de MTT foi removida e adicionados 200 µL de DMSO. A absorbância foi
medida em um espectrofotômetro a 550 nm, usando um leitor Synergy H1 (BioTek
Instruments, Winooski, VT).

2.5.

Ensaio de Viabilidade Celular de Cristal Violeta
As células foram plaqueadas a uma densidade de 5 x 103 células por poço em

uma placa de 96 poços em meio de cultura com 10% de FBS. Após 24 h, o meio de
cultura foi removido e as células foram tratadas com 780 µM de MV e 100 µM de DMV
diluído em meio de cultura suplementado com FBS a 10%. Ao controle foi adicionado
meio de cultura com 10% de FBS e 0,1% de DMSO. Após 72 h, o meio de cultura foi
completamente removido e 50 µL de solução de coloração com Cristal Violeta a 0,5%
adicionado a cada poço e mantido em agitador por 20 min em temperatura ambiente
(TA). Posteriormente, a solução de Cristal Violeta foi removida e a placa foi lavada
quatro vezes em água. Após pelo menos 2 h em TA para secagem, 200 µL de metanol
foram adicionados a cada poço e mantidos em agitador por 20 min em TA. A
absorbância da suspensão foi medida em um espectrofotômetro a 570 nm por leitor
Synergy H1 (BioTek Instruments, Winooski, VT).[16].

2.6.

Análise de citometria de fluxo de Anexina V-FITC / DRAQ7 para quantificação
de apoptose
2 x 105 células por poço foram plaqueadas em uma placa de 6 poços. Após 24

h, o meio de cultura foi removido e substituído pelo meio completo com 780 µM de MV
e 100 µM de DMV, e os grupos de controle adicionaram 0,1% de DMSO no meio de
cultura. Após 72 h, um total de 5 × 105 células por poço foi recuperado e lavado duas
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vezes com PBS gelado (solução tampão de fosfato), centrifugado por 5 min a 1200
rpm e ressuspensas em Tampão de Ligação de Anexina V 1x (250 µL). Em seguida,
as células foram incubadas com 5 µL de FITC Anexina V e 2,5 µL de DRAQ7TM por
10 min em TA, e sua intensidade de fluorescência avaliada por citômetro de fluxo BD
FACSAria ™ Fusion (BD Biosciences, San Jose, CA)[17,18].

2.7.

Marcação de Faloidina/Rodamina
As células foram plaqueadas a uma densidade de 5 x 104 células por poço em

lamínulas (13 mm de diâmetro) em uma placa de 24 poços. Após 24 h de adesão, o
meio de cultura foi retirado, sendo substituído pelo meio completo com 780 µM MV e
100 µM DMV, além dos grupos controle com meio de cultura com 0,1% de DMSO.
Após 72 h, as células foram fixadas com paraformaldeído (4% em PBS, 10 min, 37 °
C) e lavadas três vezes com PBS. Depois disso, as células foram permeabilizadas
com Triton ™ X-100 (0,5% em PBS) por 10 min e lavadas três vezes com PBS. Em
seguida, Faloidina Rodamina (165 nM), sonda fluorescente vermelho-laranja, foi
usada para marcar o citoesqueleto de actina, e os núcleos foram contramarcados em
azul com DAPI (1 µM) conforme indicado pelo fabricante (Invitrogen ™). As amostras
foram montadas colocando as lamínulas viradas para baixo em lâminas com meio de
montagem. As imagens foram adquiridas em um microscópio de varredura a laser
confocal Leica TCS SPE usando uma objetiva de 40x [19,20].

2.8.

Coloração de Hematoxilina/Eosina (HE)
As células foram plaqueadas a uma densidade de 5 x 104 células por poço em

lamínulas (13 mm de diâmetro) em uma placa de 24 poços. Após 24 h, o meio de
cultura foi retirado e substituído pelo meio completo com 780 µM MV e 100 µM DMV,
além dos grupos controle com meio de cultura com 0,1% de DMSO. Após 72 h, as
células foram fixadas com solução de formalina a 10%, tamponada neutra, por 30 min
e lavadas três vezes com PBS. Após adição de hematoxilina por 3 min, as células
fixadas foram submetidas à separação de cores com álcool de ácido clorídrico 0,5%.
Em seguida, as células foram posteriormente tingidas com eosina 1% por 2 min,
desidratadas com gradiente de etanol, embebidas em xileno e montadas colocando
as lamínulas voltadas para baixo em lâminas com meio de montagem Entellan® [21].
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2.9.

Ensaio de Proliferação Celular (CFSE)

As células foram tripsinizadas, lavadas duas vezes e ressuspensas em 1 mL
em PBS. Posteriormente, a suspensão de células foi homogeneizada para obter o
maior número possível de células únicas, em seguida, foi adicionado 5 µM de CFSE
e misturado imediatamente em um vórtice. As células foram incubadas a 37 ºC por 15
min, seguida da adição de 9 mL de meio completo com FBS a 10%, centrifugadas a
1000 rpm, 5 min, homogeneizadas suavemente, procedimento realizado duas vezes.
As células foram ressuspensas em meio completo e plaqueadas a uma densidade de
2 x 105 células por poço em uma placa de 6 poços. Após 24 h de adesão celular, o
meio de cultura foi removido e substituído pelo meio completo nas concentrações de
780 µM MV e 100 µM de DMV, além dos grupos controle com meio de cultura com
0,1% de DMSO. Após 72 h, as células foram tripsinizadas, lavadas duas vezes e
ressuspensas em PBS e sua intensidade de fluorescência avaliada por citômetro de
fluxo BD FACSAria ™ Fusion (BD Biosciences, San Jose, CA) [22,23].

2.10. EROs
As células foram plaqueadas a uma densidade de 2 x 104 células por poço em
placa de poço preto, microplacas de 96 poços de fundo transparente e incubadas a
37 °C e 5% de CO2 por 24 h de adesão celular. As células foram lavadas com PBS
aquecido e expostas a 100 µL de 25 µM de DCFH-DA em PBS por 45 min a 37 °C em
uma incubadora umidificada de 5% de CO2 no escuro. A solução DCFH-DA foi
substituída por RPMI sem vermelho de fenol e FBS a 10% com compostos ou não a
produção de EROs detectada pelo registro da fluorescência basal e até 72 h de
incubação. RFU (unidade relativa de fluorescência) foi calculada subtraindo a leitura
basal (células em meio e 0,1% de DMSO apenas), de todas as medições e
determinando a produção de EROs para cada período. Cada concentração de
compostos foi examinada em cinco poços replicados em três experimentos
independentes [24].
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2.11. qRT-PCR
2 x 105 células por poço foram colocadas em uma placa de 6 poços. Após 24
h, o meio de cultura foi removido e substituído pelo meio completo com 780 µM de MV
e 100 µM de DMV, e os grupos de controle adicionaram 0,1% de DMSO no meio de
cultura. Após 72 h, o RNA total das células cancerosas foi isolado pelo método de
extração em coluna, utilizando o mini-kit RNeasy 74106 e DNase-79254 (QIagen), de
acordo com as instruções do fabricante. A amostra foi ressuspensa em 30 µL de água
DEPC e quantificada usando Nanodrop. 0,6 µg de RNA foi transcrito reversamente e
o equivalente a 0,04 µg foi usado para as reações de PCR. O qRT-PCR quantitativo
foi realizado usando Sensi mix HI-Rox SYBR Green (Bioline). Os resultados foram
expressos como tempos de aumento em qRT-PCR e normalizados pelo gene de
referência β-actina (ACTB). A Tabela 1 mostra os primers usados para o ensaio de
expressão gênica de marcadores da família NADPH oxidase.

Tabela 1
Primers quantitativos de PCR em tempo real
Gene

Forward prime (5’ a 3’)

Reverse prime (5’ a 3’)

ACTB

GACGACATGGAGAAAATCTG

ATGATCTGGGTCATCTTCTC

NOX1

CCGGTCATTCTTTATATCTGTG

CAACCTTGGTAATCACAACC

CYBB

AAGATCTACTTCTACTGGCTG

AGATGTTGTAGCTGAGGAAG

NOX4

AATTTAGATACCCACCCTCC

TCTGTGGAAAATTAGCTTGG

NOX5

AGGTGTTCTATTGGACTCAC

CTCCAGGAAAAACAAGATTCC

DOUX1

GTTTGAGGTGTCAGTGTTAG

GATCTTCTTACAGAACACTTGG

DOUX2

AAGATCTACTTCATCTGGGTG

TGACATAAATGTGCACAGAC

2.12. Análise Estatística

Os dados foram analisados por ANOVA de um critério. Diferenças significativas
entre os grupos foram determinadas pelo teste post-hoc de Dunnett em p <0,05. Os
resultados são relatados como médias ± SEM de 2-3 experimentos independentes
com 5-8 poços de células por condição de tratamento por experimento.
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3. Resultados

3.1.

Ensaios de Viabilidade
Conforme mostrado na Fig. 1, na redução do MTT, o efeito do MV e DMV

mostrou-se dependente da concentração. Os resultados da metade da concentração
inibitória máxima (IC50) (Tabela 2), mostraram significativamente (p <0,05) que ambos
os compostos eram mais citotóxicos para as linhas de células cancerosas do que os
controles. Ao comparar MV e DMV, o dímero apresentou-se potencialmente melhor
do que seu monômero, demonstrando que DMV foi 14 vezes mais citotóxico do que
MV para as linhagens MCF-7 e 9 vezes para HB4a e MDA-MB-231 (Tabela 2).
Em uma condição de câncer, há a presença de células normais e cancerosas.
Portanto, avaliamos a atividade metabólica de células epiteliais normais da mama
(HB4a) como ponto de corte para as concentrações máximas dos compostos. Foram
selecionadas concentrações em que a linha celular HB4a manteve a atividade
metabólica próxima a 90%, com 780 µM para MV e 100 µM para DMV. Para linhagens
de células cancerosas, nas mesmas concentrações foram 73,5 ± 6,0% e 64,7 ± 2,6%
para MCF-7 e 75,8 ± 4,2% e 82,6 ± 3,8%, para MDA-MB-231, respectivamente para
MV e DMV.
As mesmas concentrações de redução de MTT foram utilizadas para a
incorporação do ensaio de Violeta Cristal e demonstraram viabilidade de 71,2% ± 5 e
71,6 ± 9 para HB4a, 49,1 ± 11 e 38,1 ± 6 para MCF-7, e 53,7 ± 7 e 42,2 ± 10 para
MDA-MB-231, respectivamente para MV e DMV. Esses resultados reiteram que os
efeitos dos compostos são mais seletivos para células cancerígenas, uma vez que as
células HB4a mantiveram atividade metabólica significativamente maior (p <0,05), em
comparação com as linhagens celulares MCF-7 e MDA-MB-231.
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Fig. 1. Viabilidade celular. Inibição da viabilidade celular pela redução do MTT. (A) Célula
epitelial normal (HB4a) e célula de câncer de mama (B) MCF-7 e (C) MDA-MB-231 tratada
ou não com MV e DMV em concentrações de 250, 500, 1000, 1500, 2000, 4000 µM e 25,
50, 100, 150, 200, 400 µM respectivamente e Ctrl (DMSO 0,1%) dentro de 72 horas. (D)
Inibição da viabilidade celular por Cristal Violeta. Célula epitelial normal (HB4a) e célula de
câncer de mama (MCF-7 e MDA-MB-231 tratadas ou não com MV e DMV (780 µM ou 100
µM, respectivamente) e Ctrl (DMSO 0,1%). A absorbância de cada reação foi convertida em
viabilidade celular (%) usando a seguinte equação: (tratamento de absorbância / controle de
absorbância) × 100. Valores expressos como média (%) ± desvio padrão de três
experimentos independentes com n = 18. * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 e **** P <0,0001
representam diferenças estatísticas quando comparadas ao controle.
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Tabela 2
Valores IC50a de MV e DMV para HB4a, MCF-7 e MDA-MB-231 na redução
de MTT
DIFERENÇA DE X-VEZESB

LINHAGEM

MV (µM)

DMV (µM)

HB4a

2740 ± 83

278 ± 13

9.8

MCF-7

1758 ± 56

121 ± 2

14.5

MDA-MB-231

1612 ± 35

174 ± 3

9.2

a

Valores de IC50 são expressos em média ± o erro padrão para três experimentos

independentes. bA diferença de x-vezes é a razão entre o valor de IC50 do composto
monomérico com o valor de IC50 do composto dimérico.

3.2.

Análise Morfológica

As análises morfológicas das células, submetidas ou não ao tratamento, foram
feitas inicialmente pela coloração de Hematoxilina e Eosina (Fig. 2A). De maneira
geral, houve diminuição do número de células nos grupos tratados em relação ao
grupo controle, para ambas as linhagens celulares.
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Fig. 2.A. Coloração por Hematoxilina / Eosina. Imagens de células epiteliais normais e de
câncer de mama sob microscópio Olympus SC30 com aumento de 10x, após 72h de
tratamento. 2.B. Marcação DAPI / Faloidina. Imagens de células epiteliais normais e de
câncer de mama sob o microscópio Confocal Leica TCS SPE com aumento de 40x, após 72h
de tratamento. (a) HB4a, (d) MCF-7 e (g) MDA-MB-231 com DMSO; (b) HB4a, (e) MCF-7 e
(h) MDA-MB-231 tratado com MV; (c) HB4a, (f) MCF-7 e (i) MDA-MB-231 tratado com DMV.
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As linhagens celulares também foram submetidas à análise de microscopia
confocal por meio de coloração com cromatina fluorescente, com DAPI, que possui
alta afinidade para ácidos nucléicos, e coloração de distribuição das fibras de F-actina,
componente do citoesqueleto, com Faloidina-Rodamina. Figura 2B, que demonstra
uma diminuição no número de núcleos proporcional ao tratamento nas linhagens
HB4a e MCF-7 e nenhuma alteração na disposição das fibras de actina, porém a
célula MDA-MB-231 demonstrou alterações morfológicas importantes, principalmente
na integridade das fibras de actina quando submetidas a tratamentos.

3.3.

Quantificação de Apoptose

As linhas celulares foram submetidas às concentrações selecionadas para
quantificação de apoptose por citometria de fluxo, conforme mostrado na Figura 3,
marcada com o Apêndice V-FITC e DRAQ7 para determinar células viáveis,
apoptóticas ou necróticas por meio de diferenças na integridade e permeabilidade da
membrana plasmática. Para a linha de controle HB4a, podemos observar que os
compostos geraram aumento estatístico na viabilidade do grupo controle (0,1%
DMSO) de 82,7% para 86,3% e 90,6%, para MV e DMV, e diminuição da apoptose
inicial, de 13,6 % (grupo controle) a 9,3% e 6,0%, respectivamente para VM e DMV.
Quando olhamos para a linha MCF-7, podemos ver que há uma diminuição
estatisticamente significativa na viabilidade e, portanto, um aumento na apoptose
tardia de 4,5% (grupo controle) para 14,9% e 22,8% e de células em necrose de 2,4%
(grupo controle) a 11,8% e 7,8% para os grupos tratados com VM e DMV,
respectivamente. Na linha MDA-MB-231, houve aumento estatístico significativo
apenas em apoptose tardia no grupo controle com 4,1% para o grupo tratado com VM
de 5,5%. O grupo tratado com DMV diminuiu a viabilidade de 85,4% para 80,0% e
aumentou a apoptose inicial de 10,0% para 14,0% em relação ao grupo controle.
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FIG. 3. Análise estatística de apoptose. Células epiteliais normais e de câncer de mama
HB4a, MCF-7 e MDA-MB-231 por análise de citometria de fluxo de normal com coloração com
anexina V FITC / DRAQ-7. Valores expressos como média (%) ± desvio padrão de três
experimentos independentes com n = 6. * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 e **** P <0,0001
representam diferenças estatísticas quando comparados com o controle.

3.4.

Proliferação Celular

Os resultados do ensaio de proliferação foram obtidos por citometria de fluxo
em células coradas como CFSE. De acordo com os resultados não foi possível
distinguir quantas divisões celulares realmente tivemos após a coloração inicial, na
qual observamos apenas um único pico por grupo, Figura 4. Não houve diferença
estatística no número de células quando relacionamos o grupo controle aos
tratamentos, porém a intensidade da marcação demonstrada pela posição dos picos
no eixo x, sugere que ambos os tratamentos inibem a proliferação celular, e que o
DMV parece ter maior inibição do processo proliferativo do que MV, para ambas as
linhas de células cancerosas.
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FIG. 4. Análise de proliferação. Análise de citometria de fluxo em
células epiteliais de câncer de mama com coloração de CSFE. (a)
MCF-7 Ctrl vs MCF-7 MV após 72h, (b) MCF-7 Ctrl vs MCF-7 DMV
72h (c) MDA-MB-231 Ctrl vs MDA-MB-231 MV 72h e (d) MDA -MB231 Ctrl vs MDA-MB-231 DMV 72h. Imagens expressas como média
(%) ± desvio padrão de três experimentos independentes com n = 6.

3.5.

MV e DMV provaram ser poderosos pró-oxidantes

Ambas as células cancerosas aumentaram a quantidade de ROS na presença
de tratamentos em comparação com o grupo controle. Os resultados para as 72h
demonstraram que os compostos atuaram como geradores de ROS nas
concentrações analisadas. A linha celular MCF-7 mostra maior geração de ROS que
MDA-MB-231 e VN maior que DVM, em valores absolutos. Ao medir a razão de
geração de ROS pela concentração de cada composto (µM), observamos que DMV
se mostrou mais potente do que VM, Fig. 5.
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Fig. 5.A. Geração de EROs. As células cancerosas MCF-7 e MDA-MB-231 foram carregadas
com 25 µM de 2 ′, 7′-diacetato de dicloroflurescina (DCFH-DA) por 45 min, depois expostas
ao tratamento com MV e DMV por 72 h. A fluorescência do DCF foi lida na geração basal e
após 72 h de culturas in vitro. 5.B. RFU / µM de composto. Divisão de RFU de EROs pelo
gráfico de geração de ROS por concentração de composto (µM). Média ± DP de 3
experimentos independentes mostrados. * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 e **** P <0,0001
representam diferenças estatísticas quando comparados ao controle.

3.6.

PCR quantitativo de transcrição reversa em tempo real (RT-qPCR)

MCF-7 As células MCF-7 e MDA-MB-231 foram analisadas com expressão
relativa de mRNA de NOX1, NOX2, NOX4, NOX5, DUOX1 e DUOX2 em relação a
ACTB como gene de referência Figura 6. O MV regulou positivamente a expressão
relativa em células MCF-7 apenas a partir de NOX5, enquanto em células MDA-MB231 foi regulado em DUOX1 e DUOX2 positiva e negativamente NOX4. O DVM
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regulou positivamente a expressão de NOX4 MCF-7 enquanto que no MDA-MB-231
regulou negativamente.

Fig. 6. Expressão gênica. Níveis de expressão gênica em células de câncer de mama. As
figuras apresentadas representam a expressão relativa de NOXs em relação ao ACTB como
gene de referência. a) NOX1; b) CYBB; c) NOX4; d) NOX5; e) DUOX1; f) DOUX2. Os dados
apresentados são resultados da média ± DP de 3 experimentos independentes (n = 6). * P
<0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 e **** P <0,0001 representam diferenças estatísticas quando
comparado ao controle.

4. Discussão

A descoberta da primeira substância anticâncer derivada de plantas, o alcalóide
Vinca, e posteriormente outros de suma importância, como a epipodofilotoxina e a
camptotecina, incentivou um grande número de pesquisadores a buscar esses tipos
de compostos e, consequentemente, aumentar os estudos com plantas naturais [25].
Compostos fenólicos representam grande parte desses estudos, incluindo
flavonóides, taninos, cumarinas e ácidos fenólicos [26].
Em 2017, Jantaree et al realizaram um estudo relacionando as propriedades
anticâncer da apocinina e vanilina comparando seus respectivos dímeros. Dímeros
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vanilóides demonstraram maior potência do que seus monômeros na inibição da
invasão e migração celular de células cancerosas, bem como as vias envolvidas [27].
Os resultados do nosso estudo com o MV e seu dímero, estão de acordo com esses
resultados, uma vez que as formas diméricas foram mais potentes em comparação
com todas as linhagens testadas, além do fato de ambos os compostos serem mais
seletivos às linhagens cancerígenas, bem como no estudo de Lamoral-Theys et.al.
(2010), que testou divanilatos e trivanilatos [28].
Nas concentrações utilizadas no presente estudo, ambos os compostos se
apresentaram como pró-oxidantes. Nossos resultados diferem de Vasconcelos, et al
(2019) [29] onde os dois compostos demonstraram propriedades antioxidantes.
Outros estudos afirmam que a apocinina e a vanilina são pró-oxidantes poderosos
[30]. Não há estudos sobre as propriedades oxidantes do MV e seu dimero.
Provavelmente estão relacionados à sua estrutura molecular, bem como a seus
correlatos. León-González, et al (2015), demonstraram usando diferentes estudos que
os compostos fenólicos podem atuar como agentes citotóxicos seletivos contra células
cancerosas aumentando os níveis tóxicos de EROs. O efeito pró-oxidante tem sido
associado ao seu efeito pró-apoptótico em muitos tipos de células cancerosas, por
exemplo, células de câncer de pulmão [25]. Outro exemplo é o ácido caféico,
reconhecido por ser antioxidante, mas na presença de metais de transição exibe
atividade pró-oxidante. Isso se deve aos níveis intracelulares mais elevados de cobre
nas células cancerosas [31].
Os resultados da quantificação de apoptose mostraram que o tratamento com
MV e DMV aumentou a apoptose celular para células cancerosas, principalmente para
células MCF-7. Esses achados foram semelhantes aos de um composto fenólico da
planta Curcuma longa L na próstata, cólon e câncer de mama. Houve uma redução
na proliferação, metástase e aumento da parada do ciclo celular ou apoptose [32].
Nossos resultados de inibição da proliferação de células cancerígenas usando
MV e DVM sugerem, como outros polifenóis, os compostos podem afetar diversos
processos de carcinogênese por diversos mecanismos, que podem ser devido à
inibição da síntese de DNA, modulação da produção de ROS, regulação do ciclo
celular , modulação das vias de sobrevivência e proliferação [33]. A inibição da síntese
de DNA poderia justificar a diminuição da viabilidade na marcação do DNA (Cristal
Violeta) versus atividade mitocondrial (redução do MTT).
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A família NOX é composta por complexos enzimáticos que geram ROS como
seu principal produto de atividade enzimática, implicando importância biológica.
Fisiologicamente, as funções de ROS derivadas da família NOX dizem respeito à
defesa do hospedeiro, vias de sinalização celular envolvidas na proliferação celular,
migração, diferenciação e regulação da expressão gênica. Além disso, o aumento da
atividade de NOX contribui para uma ampla gama de processos patológicos, incluindo
doenças cardiovasculares, aterosclerose, diabetes e câncer

[34,35]. Nossos

resultados preliminares não sugerem modulação desta via pelos compostos.
Em resumo, essas novas descobertas indicam que o DMV foi mais potente do
que o MV devido a um maior efeito pró-oxidante do dímero. O DMV foi mais eficiente
em inibir a viabilidade e proliferação e aumentar a apoptose, principalmente na linha
MCF-7. Em vista de nossos resultados, ambos os compostos não parecem modular o
complexo NADPH oxidase. Novos estudos a serem realizados poderão demonstrar
quais vias de geração de espécies reativas foram ativadas para a apresentação de
propriedades pró-oxidantes, ao mesmo tempo em que aprimoram nossos achados
sobre as propriedades anticâncer.
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A descoberta da primeira substância antitumoral derivado de plantas, o
alcaloide

Vinca

e,

posteriormente,

outros

de

suma

importância,

como

epipodofitotoxina e camptotecina, incentivaram um grande número de pesquisadores
que buscam esses tipos de compostos e, consequentemente, o aumento dos estudos
com extratos naturais (MARTIN-CORDERO et al., 2012). Os compostos fenólicos
representam uma grande parte desses estudos, incluindo flavonoides, taninos,
cumarinas e ácidos fenólicos (LI et al., 2009).
Em 2017, um estudo relacionando a apocinina e a vanilina comparando seus
respectivos dímeros, demonstrou que os dímeros vanilóides apresentaram maior
potência que seus monômeros, face a processos de inibição da invasão e migração
celular de células tumorais, bem como nas vias envolvidas (JANTAREE et al., 2017).
Os resultados de nosso estudo com o VM e seu dímero estão de acordo com esses
resultados, pois o dímero foi mais potente que seu monômero em todas as linhagens
celulares testadas, além do fato de que ambos os compostos foram mais seletivos às
linhas tumorais, bem como no estudo de 2010, que testou divanilatos e trivanilatos
(LAMORAL-THEYS et al., 2010).
Nas concentrações utilizadas para o tratamento com as células, ambos os
compostos se comportaram como pró-oxidantes. Os nossos resultados se mostraram
diferentes em relação ao estudo de 2019, onde tanto o MV quanto o DMV
demonstraram potencial antioxidante, sendo o dímero mais potente que seu
precursor, assim como outros dímeros (DE VASCONCELOS et al., 2019). Embora
outros estudos afirmem que apocinina e vanilina, são poderosos pró-oxidantes
(CASTOR; LOCATELLI; XIMENES, 2010). Como ainda não existem estudos a esse
respeito com ésteres do ácido vanílico, como o VM e seu dímero, isto pode estar
relacionado à estrutura molecular desses compostos. Um estudo de 2015,
demonstrou que compostos fenólicos podem atuar como agentes citotóxicos seletivos
contra células cancerígenas, aumentando os níveis tóxicos de EROs (LEÓNGONZÁLEZ; AUGER; SCHINI-KERTH, 2015). Características pró-oxidante tem sido
associadas ao seu efeito pró-apoptótico em muitos tipos de células tumorais, por
exemplo, em células de câncer de pulmão (MARTIN-CORDERO et al., 2012). Nesta
mesma linha, outro exemplo é o ácido cafeico, reconhecido por ser antioxidante, mas
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na presença de metais de transição, exibe atividade pró-oxidante. Isso ocorre devido
aos

níveis

intracelulares

mais

altos

de

cobre

nas

células

cancerígenas

(EGHBALIFERIZ; IRANSHAHI, 2016).
Os resultados da quantificação de apoptose mostraram que o tratamento com
MV e DMV aumentou a apoptose celular para células tumorais, principalmente para
células MCF-7. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados com o uso de
um composto fenólico da planta numérica Curcuma longa L, avaliada no câncer de
próstata, cólon e mama, mostrando redução da proliferação e metástase e
aumentando a parada do ciclo celular ou apoptose (MBESE; KHWAZA; ADERIBIGBE,
2019).
A inibição na proliferação de células tumorais usando compostos MV e DVM
indica que os polifenóis podem afetar vários processos de carcinogênese por vários
mecanismos, que podem ser causados pela inibição da síntese de DNA, modulação
da produção de EROs, regulação da parada do ciclo celular e modulação de vias de
proliferação (D’ARCHIVIO et al., 2008). Assim como o ácido vanílico, por exemplo,
capaz de reduzir a proliferação celular por meio da parada da fase G1, além de
suprimir a angiogênese (GONG; ZHOU; YANG, 2019). Esses achados sobre a
inibição da síntese de DNA poderiam justificar a diminuição da viabilidade na
marcação do DNA (Cristal violeta) frente a atividade mitocondrial (redução do MTT).
Na literatura, é sabido que a família NOX é um complexo enzimático (NOX1-5
e DUOX1/2) que gera ROS (O2- e/ou H2O2) como seu principal produto da atividade
enzimática, implicando importância biológica. Fisiologicamente, as funções de EROs
derivadas da família NOX dizem respeito à defesa do hospedeiro, vias de sinalização
celular envolvidas na proliferação celular, migração, diferenciação e regulação da
expressão gênica. Além disso, o aumento da atividade NOX contribui para uma ampla
gama de processos patológicos, incluindo doenças cardiovasculares, aterosclerose,
diabetes e câncer (LITTLE et al., 2017; MARALDI, 2013). Nossos resultados
preliminares, não sugerem modulação das NOXs pelos compostos estudados.
O tratamento com DMV e MV alterou o perfil proteômico das células MCF-7 e
MDA-MB-231, em comparação ao controle. Os tratamentos causaram morte celular
efetiva, principalmente nas células MCF-7, mas afetaram o metabolismo celular nas
duas linhas celulares. Os resultados proteômicos mostraram que o DMV versus MV
afetou não apenas as proteínas da membrana, mas também proteínas em múltiplos
componentes, funções e processos biológicos, demonstrando um efeito em toda a

57 Discussão

célula. As mudanças mais proeminentes no metabolismo celular foram observadas no
constituinte estrutural do citoesqueleto e na regulação da expressão gênica. Embora
tenhamos observado várias proteínas reguladas e negativamente reguladas, seus
genes não estão relacionados aos processos biológicos mais afetados nas duas linhas
celulares, no entanto, alguns estudos mostram uma ligação com o metabolismo do
câncer, principalmente nas células MDA-MB-231.
A superexpressão do gene OSBPL8, por exemplo, o qual inibe o crescimento
do câncer gástrico ao induzir estresse no retículo endoplasmático e ativar a apoptose
(GUO et al., 2017). O gene MYL6B, quando superexpresso em tecidos de carcinoma
hepatocelular (CHC), está ligado ao mau prognóstico dos pacientes, sua eliminação
do MYL6B suprimiu drasticamente a capacidade clonogênica e aumentou o nível de
apoptose (XIE et al., 2018). Ou ainda, genes CALM1, 2 e 3 que codificam a proteína
calmodulina envolvida no crescimento, na angiogênese e nas metástases associadas
a tumores (ZHONG et al., 2019).
Em resumo, nossos achados indicam que o DMV apresentou resultados mais
expressivos que o VM. Os resultados sugerem que isso se deve ao maior poder próoxidante mostrado pelo dímero. O DMV foi mais eficiente na inibição da viabilidade e
proliferação e aumento de apoptose, principalmente na linha MCF-7. A linha MDAMB-231 mostrou resultados interessantes em análises proteômicas que serão mais
investigadas. Em vista dos nossos resultados, ambos os compostos parecem não
modular o complexo NADPH oxidase. Novos estudos a serem realizados serão
capazes de demonstrar quais as vias de geração de espécies reativas foram ativadas
para a apresentação de propriedades pró-oxidantes e, ao mesmo tempo, aprimorar
nossas descobertas sobre as propriedades anticâncer.
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