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RESUMO
Gomes RG. Análise do papel da prostaglandina E 2 na proliferação, migração e apoptose
na linhagem de glioma humano T98G e os efeitos do ácido gama linolênico e
Ibuprofeno sobre este prostanóide. 97 f. [dissertação (Mestrado em Biologia Celular e
Tecidual)] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;
2011.
Gliomas são tumores do sistema nervoso central e o glioblastoma multiforme (GBM) é
sua forma mais comum e de pior prognóstico. A proliferação celular desordenada, a alta
taxa de migração e ausência de apoptose estão entre os processos biológicos que
conferem ao GBM um comportamento altamente agressivo. Apesar dos avanços nas
técnicas cirúrgicas e de radioterapia e/ou quimioterapia, não há tratamento eficiente
disponível para o GBM. O objetivo deste estudo foi analisar in vitro o papel de PGE2 na
proliferação, migração e apoptose da linhagem de glioma humano T98G através de
tratamento com ácido gama-linolênico (GLA), Ibuprofeno (IBU) e adição de
prostaglandina E1 (PGE1) e prostaglandina E2 (PGE2) exógeno. Em muitos tipos de
cânceres, PGE2 está relacionada a vários processos tumorais, como a proliferação e
apoptose. Nossos resultados demonstraram através de vários ensaios uma diminuição
nas taxas de proliferação e de migração e uma indução de apoptose nas células T98G
tratadas com GLA ou IBU. A expressão dos genes analisados também sofreu alterações
com GLA e IBU. Por outro lado, a adição exógeno de PGE 1 ou PGE2 resultou num
aumentou da proliferação e da migração e numa inibição da apoptose. Esses resultados
demonstram a influência de PGE2 na linhagem T98G.

Palavras-chave: T98G. Glioma. Prostaglandina E2. Ácido gama-linolênico (GLA).
Proliferação. Migração. Apoptose.

ABSTRACT

Gomes RG. Analysis of the role of prostaglandin E2 in proliferation, migration and
apoptosis in the T98G human glioma cell line and the effects of gamma - linolenic acid
and Ibuprofen on this prostanoid. 97 f[Masters Thesis. (Mestrado em Biologia Celular e
Tecidual)] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;
2011.
Gliomas are tumors of the central nervous system and glioblastoma multiforme (GBM)
is the most common form with the worst prognosis. Uncontrolled cell proliferation, the
high migration rate and absence of apoptosis, are among the biological processes that
give GBM a highly aggressive behavior. Despite advances in surgical techniques and
radiation therapy and / or chemotherapy, there is no effective treatment available for
GBM. The aim of this study was to analyze in vitro the role of PGE 2 in the proliferation,
migration and apoptosis of the T98G human glioma cell line through treatment with
gamma-linolenic acid (GLA), ibuprofen (IBU) and the addition of exogenous
prostaglandin E1 (PGE1) and prostaglandin E2 (PGE2). In many types of cancer, PGE2 is
associated with various tumor related processes such as proliferation and apoptosis. Our
results demonstrated through various tests a decrease in the rates of proliferation and
migration and an induction of apoptosis in T98G cells treated with GLA or IBU. The
expression of analyzed genes also changed with GLA and IBU. On the other hand, the
addition of exogenous PGE1 or PGE2 resulted in increased proliferation and migration
and inhibition of apoptosis. These results demonstrate the influence of PGE 2 on the
T98G cell line.

Keywords: T98G. Glioma.

Prostaglandin E2. Gamma-linolenic acid (GLA).

Proliferation. Migration. Apoptosis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Glioma

O tecido cerebral é composto basicamente por dois tipos celulares, neurônios e a
glia. A glia, por sua vez, é formada por astrócitos (50%), oligodendrócitos (40%),
células ependimárias (5%) e microglia (5%), desempenhando as funções de suporte
estrutural, nutrição, homeostasia entre outras (Noctor et al., 2001).
Os tumores da glia, genericamente conhecidos como glioma, são os tumores
primários mais comuns do sistema nervoso central (SNC) e estão classificados de
acordo

com

sua

morfologia

e

características

clínicas

em

astrocitomas,

oligodendrogliomas e oligoastrocitomas (Ohgaki, 2009).
Dentre os gliomas, os tumores mais prevalentes são os astrocitomas, que em
ordem crescente de anaplasia são denominadas astrocitomas pilocíticos (grau I),
astrocitomas difusos (grau II), astrocitomas anaplásicos (grau III) e glioblastomas
multiforme (grau IV) Está classificação é feita com base nas características
histopatológicas e no prognóstico destes (Louis et al., 2007).
Glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor glial mais agressivo e é comumente
encontrado na região fronto temporal, podendo afetar os lobos parietais. O GBM
apresenta características distintas de atipia nuclear, focos de necrose com a presença de
células em paliçadas, capacidade proliferativo, alto índice de mitose, presença de
regiões com hemorragia e vários tipos de deleções, amplificações e mutações de ponto
(Holland, 2000; Ohgaki, 2005).
GBMs primários e secundários são subtipos distintos de glioblastoma
multiforme, afetando pacientes de diferentes idades e se desenvolvendo através de
diferentes mecanismos O GBM primário, aproximadamente 90% dos casos, se
desenvolvem rapidamente sem evidências clínicas ou histológicas de lesões malignas
precursoras e acometem principalmente indivíduos acima de 60 anos. GBMs
secundários desenvolvem-se através da progressão de um glioma de baixo grau, como
astrocitoma difuso ou astrocitoma anaplásico e se manifestám em indivíduos mais
jovens (45 anos) (Kleihues et al., 2007) (Esquema 1).

Esquema 1- Padrão de distribuição das principais alterações genéticas e morfólogicas de acordo
com a origem e grau tumoral. Fonte: Ohgaki e Kleihues (2007).

Em virtude do seu rápido crescimento, da destruição de extensas áreas de tecido
nervoso e do edema intenso que provoca, o GBM possui um prognóstico muito
sombrio, com uma sobrevivência média dos pacientes inferior a um ano e meio após o
diagnóstico (Holland, 2001; Minniti et al., 2009; Sen et al., 2009).
Os primeiros sintomas clínicos de glioma são dores de cabeça, papiloedema,
nausea e vômitos, resultado do aumento da pressão intracraniano exercida pelo tumor e
edema provocado por ele. Ataques epiléticos são comuns em pacientes. Podem
apresentar déficit neurológicos na forma de perda sensorial ou motora, problemas de
memória e outros aspectos relacionados a funções mentais (Behin et al., 2003)
Apesar dos avanços dos últimos anos, o tratamento para gliomas malignos recém
- diágnosticados ainda consiste em ressecção cirúrgica seguida de radioterapia e
quimioterapia quando possível. Porém devido ao seu alto poder infiltrativo no cérebro, a
remoção cirúrgica total do tumor é muito difícil. Para o tratamento com quimioterapia o
GBM é resistente, pois apresenta células com alta capacidade de reparo ao DNA, varias
áreas de hipóxia com células resistentes ao tratamento, além de apresentar células em
diversos estágios do ciclo celular e não apenas na fase G2/M (Benouaich-Amiel et al.,

2005). Adicionalmente, a presença da barreira hematoencefálica (BHE) dificulta a
passagem de drogas para o tecido nervoso. A soma desses fatores cria um ambiente
celular quimioresistente, o que leva a quimioterapia a ficar em segundo plano no
tratamento dos GBMs (Lu e Shervington, 2008).
Diante deste quadro, é necessário compreender cada vez mais os mecanismos
celulares e genéticos que estão envolvidos na biologia deste tumor para o
desenvolvimento de melhorias de novas estratégicas terapias e/ou adjuvantes.

1.2 Prostaglandina E2 (PGE2), Prostaglandinas E sintases e Receptores de PGE2
(EPs)

As prostaglandinas (PGs) fazem parte da família dos eicosanóides, metabólitos
dos ácidos graxos poliinsaturados de 20 carbonos, e estão envolvidas em uma série de
processos fisiológicos e patológicos importantes em muitos tecidos.
A síntese das prostaglandinas pode ser desencadeada por diversos estímulos
fisiológicos e/ou patólogicos que ativam receptores de membrana, resultando na
ativação da fosfolipase A2 (PLA2). A PLA2 hidrolisa fosfolipídios da membrana
plasmática liberando o ácido araquidônico. O AA liberado é metabolizado pelas
ciclooxigenases (COXs) produzindo uma substância intermediária, prostaglandina G 2
(PGG2), o qual rapidamente é convertida em prostaglandina H 2 (PGH2). A PGH2 serve
como substrato para diversas enzimas denominadas prostaglandinas sintases (PGs),
responsáveis pela produção da prostaglandina E 2 (PGE2), prostaglandina I2 (PGI2),
prostaglandina D2 (PGD2) e prostaglandina F2 (PGF2) (Wang, 2007; Greenhough et
al., 2009).
Isomerização de PGH2 a PGE2 é catalisada por sintases específicas. Até a data
foram identificadas três isoformas destá enzima sendo cada uma delas codificada por
diferentes genes: a citosólica (cPGES) e as microssomais PGES-1 (mPGES-1) e PGES2 (mPGES-2) (Kudo et al, 2005 ).
A mPGES-1 mPGES-1 é uma proteína microssomal pertencente a superfamília
MAPEG (proteína associada a membrana envolvida no metabolismo de eicosanóides e
glutationa). Em condições basais a mPGES-1 é fracamente expressa na maioria das
células e tecidos, sua expressão é regulada por estímulos inflamatórios, tais como LPS,
IL-1β e TNF-α (Murakami et al., 2000) Curiosamente, muitos estudos têm indicado que
o aumento da expressão mPGES-1 está fortemente correlacionada com a indução de

COX-2 e com a produção de PGE2. Além disso, mPGES-1 catalisa preferencialmente a
síntese de PGE2 da COX-2-em vez de COX-1 derivados PGH2. Portanto acoplamento,
funcional entre COX-2 e mPGES-1 parece ser essencial para a produção de PGE2
durante a inflamação (Stichtenoth et al., 2001).
A isoforma mais recente, a mPGES-2, é sintetizada como uma proteína de
membrana associada ao Golgi, onde a remoção proteolítica do domínio hidrofóbico Nterminal leva à formação de uma enzima citosólica madura (Tanikawa et al, 2002;
Murakami et al, 2003). mPGES-2 é constitutivamente expressa na maioria das células e
tecidos, e sua expressão não parece ser regulado por estímulos inflamatórios. Em
contraste com mPGES-1, mPGES-2 é capaz de catalisar a síntese de PGE2 estándo
associada funcionalmente tanto à COX-1 como à COX-2. No entanto as suas funções
fisiológicas e patológicas continuam pouco claras (Murakami et al., 2003).
cPGES é uma proteína citosólica expressa constitutivamente no citosol de uma
variedade de tecidos e células, sendo na maioria das vezes resistente a estímulos próinflamatórios (Kobayashi et al., 2004). Estudos indicam que a ação de cPGES para
produção de PGE2 está associada à COX-1 ao invés da COX-2
A PGE2 é a prostaglandina mais abundante do organismo, este prostanóide é
produzido por várias células, incluindo os fibroblastos, leucócitos e células renais. De
maneira geral, as prostaglandinas da série E promovem resposta imunológica,
vasodilatação ou vasoconstricção, inibição ou ativação da proliferação, proteção da
muscosa gástrica e inibição da secreção ácida também no estômago, entre outras.
As diversas funções exercidas por PGE2 são desencadeadas por quatro subtipos
de receptores, denominados de EP1, EP2, EP3, e EP4. Todos esses receptores possuem
arquitetura de sete domínios transmembrana característica de receptores acoplados a
proteínas G, embora cada um deles seja codificado por um gene distinto e promovam
respostas celulares através da ativação de diferentes tipos de proteína G (Coleman et al.,
1994). Apesar de não estár bem definido pela literatura, o receptor EP 1 liga-se à proteína
Gq que promove a mobilização de cálcio e a ativação da proteína quinase C (PKC),
envolvida na transdução de sinais. Os receptores EP 2 e EP4 ligam-se à proteína Gq, e
regulam o aumento dos níveis de adenosina monofosfato cíclico (AMPc). O receptor
EP4 pode ainda ativar a via da proteína fosfatidil inositol 3 quinase (PI3K), via ligação
com a proteína Gi. (BOS et al., 2004; Sugimoto e Narumiya, 2007).

O receptor EP3 apresenta três isoformas, com diferenças na região c-terminal
(EP3, EP3β e EP3y). Em geral, as três isoformas ligam-se a proteína Gi, e reduzem os
níveis de cAMP, atuam sobre inositol trifosfato (IP3) e aumentam os níveis de cálcio.
As isoformas EP3 e EP3β também se ligam à G 12 pela qual ativam a via de sinalização
Rho. A isoforma EP3y liga-se também a proteína Gs e aumentam os níveis de cAMP
(Sugimoto e Narumiya, 2007; Dorsan e Gutkind,2007) (Esquema 2).

Esquema 2 - Biossíntes e das prostaglandinas e interação de PGE2 e seus receptores.

Níveis elevados de PGE2 são observados em diversos tipos de cânceres
humanos, incluindo cólon, mama e próstata (Sheng, 2001; Han, 2010). Nos estudos
realizados com carcinoma hepatocelular o aumento intracelular de PGE 2 está
correlacionado com a expressão

1.3 Ciclooxigenases (COX)

A ciclooxigenase (COX) é a enzima chave responsável pela formação das
prostaglandinas a partir AA. Pelo menos duas isoformas da COX já foram
caracterizadas em mamíferos, COX-1 e COX-2. Ambas as COXs são enzimas com
dupla função e cada uma delas possui duas atividades catalíticas distintas: a de
ciclooxigenase e a de peroxidase. Porém, apesar da semelhança estrutural partilhada
pelas duas isoformas, as COXs diferem na regulação da sua expressão e nas atividades
que executam na biologia e patologia dos tecidos. A COX-2 localiza na membrana
nuclear e no retículo endoplasmático, enquanto a COX-1 apenas nas membranas do
retículo endoplasmático. Estás duas enzimas são codificadas por genes diferentes
localizados em cromossomos diferentes (COX-1 pelo cromossomo 9 e a COX-2 pelo
cromossomo 1) (Du Bois et al., 1998; Kern et al., 2006).
A COX-1 é a isoforma expressa constitutivamente, na maioria dos tecidos. Está
enzima é responsável pela formação dos prostanóides que, em condições fisiológicas,
são responsáveis pela regulação da homeostasia. Normalmente, a concentração de
COX-1 é constante, porém, em alguns casos, pequenos aumentos podem ocorrer em
resposta a estímulos por hormônios ou fatores de crescimento. Por outro lado, a COX-2
é indetectável na maioria dos tecidos normais (exceto para o sistema nervoso central,
rins e vesículas seminais), mas é induzida por hormônios, fatores de crescimento e
citocinas em vários tipos celulares desempenhando um importante papel fisiológico
(Simmos et al., 2004) .
O envolvimento das COXs em processos neoplásicos, em especial a isoforma
COX-2, este bem elucidado nos carcinomas colorretais, polipose adenomatosa familial,
carcinomas de mama e gástricos. Níveis elevados de COX-2 está relacionado à
proliferação celular, a supressão da apoptose, a indução da angiogenese e da metástase,
ações que contam para a função oncogênica (Dubinett et al., 2003; Hasegawa et al.,
2005).
Em gliomas a superexpressão da COX-2 está relacionada com o grau de
malignidade do glioma e um pior prognóstico dos pacientes (Shono et al., 2001).
O mecanismo de ação da COX-2 no processo tumoral ainda não foi
completamente esclarecido. Mas parece ser desencadeada pelo excesso de produção de
PGE2 decorrente de uma super regulação da COX-2.

1.4 Ácido Gama-linolênico (GLA)

O ácido gama-linolênico (GLA; 18:3) é um ácido graxo da série ômega-6 (ω-6),
obtido principalmente de óleos vegetais. No organismo o GLA é produzido a partir do
ácido linoléico (LA) pela ação da enzima delta-6-desaturase. Uma vez formado o GLA
é metabolizado a ácido dihomogama linlênico (DHGLA; 20:3) que também pode ser
convertido em ácido araquidônico (AA; 20:4). Esses dois ácidos, DHGLA e AA,
servem de substrato para a biossíntese das prostaglandinas.
O GLA tem sido proposto como uma terapia antitumoral, devido a sua influência
no processo tumoral (Das, 2006; Colquhoun et al, 2009), além de ser seletivamente
citotóxica a várias linhagens de células tumorais humanas e auxiliar na sensibilização
das células de glioma a outras terapias. (Das, 2007). Outros estudos o GLA apresentou
efetiva ação sobre a migração e proliferação celular, aumentando as evidências de que o
tratamento com GLA pode ser útil para a inibição da proliferação e migração de células
residuais após remoção cirúrgica da massa tumoral (Jiang et al., 1998; Leaver et al.,
2002a; Leaver et al., 2002b; Das, 2006; Colquhoun et al, 2009).
O GLA em gliomas, é capaz de influênciar processos importantes do tumor,
como a inibição da proliferação e migração celular, indução da apoptose e angiogênese.
Porém o mecanismo pelo qual esse ácido graxo age ainda não é totalmente conhecido
(Benadiba et al., 2009; Colqhoun , 2009; Miyake et al., 2009).
Estudos com implantes de células de glioma C6 no cérebro de rato, após 8 dias
da cirurgia o GLA foi injetado sobre o tumor por meios de bombas de infusão. Os
resultados observados mostraram células com núcleo e cromatina condensando,
características do processo apoptótico (Leaver et al., 2002).
No estudo com paciente diagnosticados com glioma, catétes foram implantado
na cavidade deixada após a cirurgia de remoção do tumor. O GLA foi injetada por 7
dias e os pacientes foram monitorados através de exames de ressonância magnética e
tomografia computadorizada. Verificou-se uma redução de até 60% no contraste,
sugerindo uma ação anti-tumoral e anti-angiogênica. A sobrevida estimada destes
pacientes passou de 5-6 semanas para 4 meses (Bakshi et al., 2003). No trabalho
realizado por Das (2004) a injeção de GLA por 10 dias consecutivo após a, cirurgia
demostraram que houve aumento na sobrevida média dos pacientes de 6 meses para 2
anos. (Das, 2004).
Estes estudos mostram que o GLA é capaz de aumentar a sobrevida dos paciente

com glioma, podendo ser utilizados como um tratamento adjunto.
1.5 Antiinflamatórios não esteroidais – Ibuprofeno

Os antiinflámatorios não esteroidais (AINE) constituem um grupo heterogêneo
de compostos que apresentam efeitos terapêuticos similares para o tratamento da dor,
inflamação e febre causada por várias condições fisiológicas ou patológicas. Seus
principais efeitos são antiinflamatório, analgésico e antipirético.
Estudos epidemiológicoas relacionam o uso prolongado de AINE com o redução
de câncer colorretal, mama, pulmão, próstata e câncer gástrico (Baron e Sandle, 2000;
Ulrich et al., 2006; Johnson et al., 2010). Os mecanismos tumorais ainda não foram
totalmente elucidados, mas envolve o bloqueio da atividade não específica das enzimas
COX-1 e COX-2, suprimindo a produção de prostaglandinas e assim afetando a
proliferação celular, apoptose, angiogênese, migração e metástase (Gallo et al., 2002).
Ensaios clínicos demostraram que paciente que usam AINEs por um periodo
prolongado apresentam regressão de pólipos no cólon. Existem evidências de que o uso
dessas drogas faça regredir lesões pré neoplásicas, como os pólipos cólon retais,
presentes na síndrone de polipose adenomatosa familiar Fujino et al. (2007)
demonstraram que a indometacina, um inibidor não seletivo da COX, é capaz de reduzir
a formação de cAMP induzida pela PGE2 e reduziu a expressão de mRNA e do receptor
de EP2 em células de carcinoma de cólon.
Estudos em in vivo com pacientes com carcinoma de esôfago, demonstraram
uma redução dos níveis de mRNA e da proteína COX-2 após o uso do inibidor seletivo
de COX-2 (Liu et al., 2008). Em carcinima epidemóide de cabeça e pescoço (CECP), o
uso de inibidores seletivos quanto os não seletivos para COXs foram demonstrado como
inibidores da secreção de PGE2 em linhagens celulares de CECP (Husvik et al., 2009).
O ibuprofeno é um composto de grupo dos derivados do ácido propiônico, um
dos mais importantes grupos do AINE. Foi uma das primeiras drogas desse grupo a ser
utilizado e, atualmente, se encontra em franca expansão O mecanismo de ação do
ibuprofeno, assim como os demais derivados do AINE, está atribuido à sua capaciadade
de inibiçao direta das COXs. O ibuprofeno se liga no sítio ativo destás enzimas
impedindo assim a ligação do AA, seu substrato e sua posterior conversão em
prostaglandinas (Newa et al., 2008).

Estudos apontam a eficiência do uso do ibuprofeno na redução do risco de
câncer de próstata (Mahmud et al., 2010), além de desencadear mecanismos que levam
á morte células tumorais em linghagem de câncer de próstata (Andrew et al., 2002)
Campos et al. (2004), aponta o ibuprofeno como um indutor de apoptose e necrose, bem
como promotor de alterações no ciclo celular e modulador de crescimento em várias
linhagens de leucêmias humanas como célula Walker 256. Outro estudo mostrou um
declínio significativo no risco de câncer com aumento da ingestão de aspirina ou
ibuprofenoem câncer de cólon, mama, pulmão e câncer de próstata (Harris et al., 2005).

2 OBJETIVOS GERAIS

Esse projeto tem como objetivo analisar o efeito de PGE 2 na migração, proliferação e
apoptose na linhagem de glioma humano T98G.

1) Determinar os efeitos da adição de GLA na proliferação, migração e apoptose, sobre
as células T98G.

4) Determinar os efeitos da adição de IBU na proliferação, migração e apoptose, sobre
as células T98G.

3) Determinar os efeitos da adição de PGE 2 e PGE1 na proliferação, migração e
apoptose, sobre as células T98G.

4) Determinar a influência dos tratamentos na expressão de COX-1, COX-2, PGES1,
PGES2, cPGES e os receptore EP1, EP2, EP3 e EP4..

3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Cultivo de células

As células da linhagem T98G de glioma humano foram cultivadas em frascos
plásticos descártaveis, contendo meio Dulbecco´s (DMEM), suplementado com 10% de
soro fetal bovino (SFB) e antibióticos (penicilina 50 U/ml, estreptomicina 50 μg/ml). O
pH e a temperatura foram mantidos através da incubação em estufa a 37 ºC e atmosfera
contendo 5% de CO2 e 95% de ar. O meio de cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias, de
acordo com o metabolismo celular, e ao atingir 80-90% da sua densidade de saturação
foram sub-cultivadas. Os estoques celulares foram congelados em meio de cultura
contendo 10% DMSO (dimetilsulfóxido) e 20% de SFB em nitrogênio (N 2).

3.2 Curvas de concentração

Para testár a influência dos tratamentos sobre a linhagem T98G, foram
realizados curvas de concentração com diferentes tratamentos de 24 h, 48 h e 72 h.
Foram cultivadas 5 x 104 células / poço em placas de 24 poços por 12 h (período de
aderência). Após o período de aderência as células foram tratadas com GLA (0 μM,
50 μM, 100 μM, 200 μM e 300 μM), IBU (0 μM, 50 μM, 100 μM e 200 μM), PGE1
(0 μM, 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM e 10 μM) ou PGE2 (0 μM, 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM
e 10 μM). No período de 24 h, 48 h e 72 h de tratamento, as células foram
tripsinizadas (Tripsina 0,025% com EDTA 0,02%) e contadas em uma câmara de
Neubauer.

3.3 Ensaios de proliferação celular
As células foram plaqueadas em frascos de 25 cm2 com a finalidade de
analisar o efeito dos tratamentos na proliferação celular. Após o período de
aderência (aproximadamente 12 h), as células foram tratadas com GLA, IBU, PGE 1
ou PGE2 por 72 h, sendo o meio junto com o tratamento trocado diariamente.
Passado o período de 72 h, as células foram tripsinizadas (tripsina 0,025% / EDTA
0,02%) e contadas em câmara de Neubauer. O ensaio de proliferação celular foi
realizado em triplicata para cada tratamento realizado.

3.4 Análises da morfologia nuclear: mitose e apoptose

As células foram cultivadas em placas de Petri de 30 mm de diâmetro e
mantidas em condições de cultivo (estufa 37 ºC, 5% CO2, 95% ar) por 24 h. Após o
período de aderência (aproximadamente 12 h), as células foram tratadas com GLA,
IBU, PGE1 ou PGE2, por um período previamente determinado de 72 h. O meio de
cultura junto com tratamento foramtrocado diariamente.
Ao final do tratamento, as células foram fixadas in situ com formaldeído
4% (0,1M tampão fosfato de potássio a pH 7,2 a 4 ºC) e lavadas (3x) com PBS, pH
7,2. Após as lavagens as células fixadas foram incubadas com 1ml de Hoechst
33342, por 5 min em temperatura ambiente. No final da incubação as células foram
novamente lavadas (3x) com PBS, pH 7,2, antes da montagem em SlowFade meio
de montagem. Em seguida, as placas de Petri foram fotografadas aleatoriamente
em 10 campos diferentes, e analisadas com microscópio de fluorescência Nikon
Optiphot-II equipado com uma câmera Cool Snap Pro e software Image Pro Plus.
O índice apoptótico foi determinado através do número de células com
cromatina nuclear condensada e núcleo fragmentado, em comparação com o
número total de células. O mesmo para mitose, porém verificando apenas as células
que estávam em divisão celular. Os ensaios de morfológia celular foram realizados
em triplicata para cada tratamento realizado.

.
3.5 Incorporação de Bromodesoxiuridina ao DNA celular (BrdU)

Para estudo de proliferação/reparação de DNA foi feito incorporação de BrdU.
O BrdU é um análogo da timidina, que pode ser utilizado como um marcador de células
em síntese (fase S). As células foram cultivadas em placas de 12 poços e mantidas em
condições de cultivo (estufa 37 ºC, 5% CO2, 95% ar). Após o período de aderência
(aproximadamente 12 h), as células foram tratadas com GLA IBU, PGE 1 e PGE2, por
um período determinado de 72 h. Após o período de tratamento (72 h), as células foram
expostas a 10μM de BrdU, após 45 min as células foram lavadas (1x) com PBS 1x e
fixadas com formaldeido 4% em tampão P(K) 0,1M em pH 7,3. As células foram
lavadas (3x) com PBS Triton e incubadas com 2M de HCl a temperatura ambiente por

10 min a temperatura. No final dos 10 min, as células fixadas e com HCl foram para
uma estufa a 40 °C por mais 20 min.
Ao termino dos 40 min as células foram lavadas (3x) por 10 min com PBS
Triton. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado por 30 min com H2O2
(3%) em metanol/H2O (1:1) seguido por lavagens (3x H20d + 3x PBS). O bloqueio
dos sítios inespecíficos foram realizados com glicínia e soro nornal donkey por 1 h.
As células foram então incubados “overnight” com anticorpo primários anti-BrdU
(1:500). Após este tempo, as células foram lavadas (3x) com PBS-Triton. As
células foram incubadas por 90 min com o anticorpo secundário biotinilado
(concentrações entre 1:500 e 1:1000) e então novamente lavadas com PBS-Triton
0,2%. A incubação foi seguida com um complexo streptavidina-biotinilada
horseradish peroxidase (numa concentração entre 1:100 e 1:200 por 60 min) e
novas lavagens antes da revelação das células com 3,3'- diaminobenzidina (DAB)
40 mg/100ml + 1ml H2O2 3%. As célula foram deixadas na solução de revelação
entre 2 e 10 min, contra-coradas (núcleos) com metil-green 0,1%, desidratadas e
montadas com Permount. Em seguida, as imagens foram fotografadas
aleatoriamente em 5 campos diferentes, e analisadas com microscópio de Nikon
Optiphot-II equipado com uma câmera Cool Snap Pro e software Image Pro Plus.

3.6 Extrações do DNA e detecção de fragmentação do DNA
As células T98G foram cultivadas em frasco de 25cm2 por 24 h, e depois
tratadas com GLA, IBU, PGE1 ou PGE2 por 72 h. Após o tratamento as células foram
tripisinizadas (tripsina 0,025% / EDTA 0,02%) e coletadas em eppendorfs contendo 300
μl de solução lise (5 μL 1 M Tris-HCl, pH 8,0, 20 μL de EDTA 0,5 M, NaCl 5M e 2 μl
de SDS 10%) a 37 °C por 5 min. Em seguida, as proteínas foram precipitadas com 100
μl de NaCl 5M e centrifugada a 14.000g por 1 min. Após a centrifugação, o
sobrenadante foi homogeneizado por 5 min em eppendorfs novos com 300 μl de
isopropanol e 10 μl (1 mg / ml) de glicogênio. Posteriormente, a solução foi
centrifugada por 1 min a 14.000g e o precipitado lavado com etanol 75% e finalmente,
ressuspendido em 50 μl de água miliQ. A integridade do DNA foi confirmada por
eletroforese em 1% agarose contendo brometo de etídio e visualizado com um sistema
de UV para a captura.

3.7 Ensaio de Caspase-3 e Caspase-9

As células foram cultivadas em placas de 12 poços e mantidas em
condições de cultivo (estufa 37 ºC, 5% CO2, 95% ar). Após o período de aderência
(aproximadamente 12 h), as células foram tratadas com GLA IBU, PGE 1 e PGE2,
por um período determinado de 72 h. O meio de cultura junto com o tratamento foi
trocado diariamente. Passado o período de 72 h, as células foram tripsinizadas
(Tripsina 0,025% com EDTA 0,02%), coletadas e centrifugadas a 1500 rpm por 2
min. O pellet formado foi ressuspendido no meio de cultura contendo o tratamento
que foi retirado antes das células serem tripsinizadas coletadas. Nas células
ressuspendidas foram adicionados 1 μl da sonda FITC-DEVD-FMK para caspase-3
e 1 μl da sonda FITC-LEHD-FMK para caspase-9, além de 1 μl Hoechst 33342,
por 1 h a

37 °C. As células foram lavadas (2x) e ressuspendidas no tampão do

kit. Após a montagem das lâminas as céluas foram visualizadas e fotografadas no
microscópio de fluorescência Nikon Optiphot-II equipado com uma câmera Cool
Snap Pro e software Image Pro Plus.

3.8 Ensaios de migração celular

As células foram cultivadas em placas de Petri de 30 mm de diâmetro contendo
1 ml de meio de cultura e 10% SFB. Durante o período determinado de 48 h, as células
receberam os tratamentos com GLA, IBU, PGE1 ou PGE2, que foram trocados
diariamente junto com o meio de cultura. No último dia de tratamento, foi realizada uma
linha indicativa do ponto zero da migração, com a ajuda de uma lâmina autoclavada. As
células foram lavadas 3x com 1ml de meio de cultura para retirada completa de resíduos
celulares da linha formada. Após 10 h da raspagem as células foram fixadas in situ com
formaldeído 4% (0,1 M de fosfato de potássio a pH 7,2), e lavadas com PBS (3x), pH
7,2. Depois das lavagens, as células foram incubados com 1 ml de Hoechst 33342, por 5
min em temperatura ambiente e novamente lavadas com PBS (3x), pH 7,2, antes da
montagem em SlowFade.
As imagens das placas foram capturadas aleatoriamente em 10 campos
diferentes, e foram analisadas com microscópio de fluorescência Nikon Optiphot-II
equipado com uma câmera Cool Snap Pro e software Image Pro Plus. Os resultados

foram expressos com o número de células que migram por mm2 da área riscada na placa
de Petri.

3.9 Ensaio de migração em Transwell

Para complementar os resultados obtidos com o ensaio de migração em
monocamada, foram realizados ensaios de migrações, em câmaras bipartes transwell,
utilizando placas de 24 poços.Essas câmeras são compostas por dois comportamentos
distintos, separados entre si por um filtro de policarbonato com poros de 8 μM de
diâmetro(BD- Biosciences San Jose, CA, USA).. Este sistema cria dois ambientes
diferentes que permitem a passagem voluntária das células de um lado para o outro do
filtro.
As células T98G (5 x 104 células/poço) foram colocadas na porção superior da
câmera do transwell acrescido meio de cultura e SBF, no compartimento inferior da
câmara também foi colocado meio de cultura e SBF. Após o período de aderência o
meio de cultura da parte superior da câmara foi trocado e nele adicionado o tratamento
(GLA, IBU, PGE1 e PGE2). O meio de cultura junto com os tratamentos foram trocados
diariamente.
Após 48 h de tratamento, as células foram coradas com cristal de violeta (cristal
de violeta 0,05% e 70% de etanol) por 30min e lavadas com PBS (3x), pH 7,2. As
células da porção superior do filtro (células que não migraram) foram removidas com
cotonete assim não afetariam o resultado final. As membranas contendo as células
coradas que migraram foram secas e suas imagens capturadas aleatoriamente em 5
campos diferentes no microscópio Nikon Optiphot-II equipado com uma câmera Cool
Snap Pro.

3.10 Análise de expressão gênica através de PCR semiquantitativo

3.10.1 Desenho de primers

Todos os primers utilizados foram desenhados com base em sequências
disponíveis no GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) e com o auxilio do programa
Primer
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Tabela 1 – Sequência dos Oligonucleotídeos utilizados.

Sêquencia (5’-3’)

Gene N° acesso

T°C Ciclo

R:CAGACGACCCGCCTCATCCTCATAG
COX-1

NM_000955.2

63

38

69

38

59

37

59

37

60

37

61

40

63

40

59

38

F:GCCTCAACCCCATAGTCCACCAACA
R: ATGATCTACCCTCCTCAAGTCCCT
COX-2

NM_000963.2
F: TACTTTCTGTACTGCGGGTGGAAC
R: CATGTGAGTCCCTGTGATGG

PGES1

NM_004878.4
F: GACTGCAGCAAAGACATCCA
R: GCAGGGCTGAGATCAAGTTC

PGES2

NG_012488.1
F:GCCTTCATGGCTGGGTAGTA
R: CAGAGAAGGCACACAAACGA

cPGES

AY795074.1
F: CACTGGTGAGACAGGCTTGA
R:GCAGTCTCCCTGCTCTTCTGC

EP2

NM_000956.3
F: GCACCGAGACAATGAGAAGCA
R:GCTGCTCGTGTCGCGCAGCTACC

EP4

NM_198713.1
F: TGGCTGGCGCTCACCGACCTGGT
R: GAGTCAACGGATTTGGTCGT

GAPDH

BT006893.1
F: TTGATTTTGGAGGGATCTCG

3.10.2 Extração do RNA total
Para extração do RNA total, as células foram cultivadas em frascos de 25 cm2 e
tratadas com GLA, IBU, PGE1 ou PGE2 por 72 h. Ao termino do tratamento as células
foram coletadas e homogeneizadas (aparelho Politron) com 1 ml de Trizol e mantidas
em temperatura ambiente por 5 min. Em seguida foi adicionado as amostras 200 μl de
clorofórmio que foi centrifugado a 10600 rpm durante 15 min a 4 ºC. O sobrenadante de

cada amostra foi retirado e transferido para um novo tubo ao qual foi adicionado 500 μl
de isopropanol para centrifugação a 10600 rpm durante 10 min a 4 ºC. Ao final da
centrifugação o sobrenadante foi desprezado e o precipitado lavado com 1ml de etanol
75% por duas vezes seguida de nova centrifugação de 7500 rpm por 5 min a 4ºC. O
sobrenadante foi removido e o precipitado de RNA ressuspendido em 50 µM de água
DEPC (Dimetil pirocarbonato) inativa.
A concentração de RNA das amostras foi quantificada em espectrofotômetro,
usando a relação A260 / A280  1.8. O RNA purificado foi estocado e mantido no -80 °C.
A integridade do RNA foi observada através de eletroforese em gel de agarose 1%
corado com brometo de etídio.

3.10.3 Preparação do DNA complementar (cDNA)
O cDNA foi obtido através da técnica de RT-PCR utilizando MMLV –
trancriptase reversa. Para tal foi adicionados 1 μl Inibidor de RNA, 2 μl Random
Primer, 2 μl dNTP mix, 2 μl Dithiothreitol (DTT), 4 μl RTbuffer, 2 μl MMLV e
aproximadamente 1 g de cDNA de interesse. Para a amplificação do cDNA foi
utilizado um termociclador com as seguintes temperatuara e tempos previamente
determinados: 21 ºC por 10’, 42 ºC por 50’ e, 99 ºC por 10’. A amplificação foi
confirmada pela eletroforese em gel de 1% de agarose contendo brometo de etídio
sendo o produto visualizado com um sistema de captura UV.

3.10.4 Reação em cadeia Polimerase (PCR)
Para método de PCR foi preparado uma reação com volume final de 50 μl
contendo: 1 μl dNTP, 1,5 μl MgCl2, 5 μl PCR buffer, 34,5 μl H2O miliQ
autoclavada, 0,5 μl Platinum Taq DNA, 6 μl oligonucleotídeo sense e anti-sense e
1,5 μl cDNA sintetizado. O PCR foi padronizado em três etapas: 94 ºC por 1’ (para
liberação da enzima Taq do seu anticorpo), temperatura específica do
oligonucleotídios por 1’(anelamento Oligonucleotídios) e 72 ºC por 1’(síntese da
nova molécula). A amplificação foi confirmada pela eletroforese em gel de 1% de
agarose contendo brometo de etídio sendo o produto visualizado com um sistema
de captura UV. A análise semiquantitativa do produto foi feita usando o sistema de

imagem Signa Scan Pro. O gene GAPDH foi utilizado como controle endógeno de
expressão constitutiva

3.11 Western Blot

Para a extração de proteína, as células foram lisadas com tampão lise (0,21 g /
100 ml de Tris base, 0,584 g / 100 ml NaCl, 0,037 g / 100 ml de EDTA e 1% Triton 1
ml / 100 ml pH=7,6), inibidor de protease e inibidor de fosfatase por 5 min.
Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 1500 rpm por 2 min, e o
sobrenadante transferido para um novo tubo onde foi armazenada a -80°C. A
concentração protéica foi determinada através do método de Lowry. Após a
quantificação os extratos protéicos foram diluídos em tampão de amostra (1,51 g de
Tris-Hcl pH=6,8, 40 ml de SDS 10%, 10 ml de mercaptoetanol, 20 ml de glicerol e
0,004 g de azul de bromofenol) incubados a 100 °C por 3 min.
Para o processo de separação foi feito um gel de SDS-PAGE com 7,5% de
acrilamida, acompanhado de um segundo gel com 4% de acrilamida. Em cada poço
foram colocados 40 μg de extrato protéico total (diluído em tampão de amostra) e 3 μl
de marcador de peso nuclear em cada gel. A corrida foi feita à 70V / 30 min durante o
primeiro gel e a 100V / 1 h durante o segundo gel (gel de separação).
Em seguida foram realizadas as transferências das proteínas para uma membrana
de nitrocelulose utilizando o tampão de transferência (57,6 g de glicina, 12 g de Trisbase e 4 g de SDS pH=8,3) à ± 4 °C / 200 mA / 2:00 h.Terminada a transferência das
proteínas as membranas foram lavadas 1x com TBS 1x (5 min) e 3x com TBS Tween
0,1% (5 min) para retirada do metanol. A fim de bloquear as possíveis ligações não
específicas, as membranas foram incubadas em solução de PBS 1x + Albumina 1% por
1 h a temperatura ambiente sob agitação a fim de bloquear as possíveis ligações não
especificas. Passada uma h da incubação com albumina, a membrana foi incubada com
anticorpo primário na diluição 1:200 overnight em agitação.
No dia seguinte, as membranas foram lavadas com TBS (1x) por 10 min e com
TBS Tween 0,1% (3x) por 10 min. Após as 3 lavagens as membranas foram incubadas
com anticorpo secundário na diluição 1:1000

por 2h. Após a incubação com o

anticorpo secundário as membranas foram lavadas com TBS (1x) por 10 min e com
TBS Tween 0,1% (3x) por 10 min. As revelações foram feitas através da detecção
fluorescente no aparelho Molecular Dynamics Typhoon 8600 Variable Mode Imagen.

3.12 Análise dos Dados
Todos os dados obtidos estão apresentados como média ± erro padrão (SE). As
análises estátísticas foram feitas utilizando o programa Graph Pad Instat, usando o
teste-t para comparação das amostras. As diferenças foram consideradas significantes
com p<0,05.

4 RESULTADOS

4.1 Curvas de concentrações

Para determinar quais concentrações de GLA, IBU, PGE1 ou PGE2 seriam
usadas na linhagem T98G, foram feitas curvas com diferentes doses e períodos dos
tratamentos. Através da análise dos dados, foi possível observar que a ação dos
tratamentos sobre as células é dose e tempo dependente , ou seja, quanto maior a
dose e o tempo de exposição da célula, menor a proliferação celular. Os gráficos
abaixo mostraram as curvas de inibição no crescimento de GLA (figura 1), IBU
(figura 2), PGE1 (figura 3), e PGE2 (figura 4).

Figura 1 – Curva de concentração de GLA na célula T98G.

Figura 2 – Curva de concentração de IBU na célula T98G.

Figura 3 – Curva de concentração de PGE1 na célula T98G.

Figura 4 – Curva de concentração de PGE2 na célula T98G.

4.2 Ensaio de proliferação em T98G tratadas com GLA ou IBU

A proliferação celular foi avalida através da contagem das células T98G na
presença e ausência do GLA, IBU, PGE1 e PGE2 pelo período determinado de 72 h.
No grupo tratado com GLA, podemos verificar que ápos 72 h de tratamento com
50 µM ocorreu uma diminuição de 39% na proliferação celular, enquanto que no
tratamento com 25 µM não foi observada nenhuma mudança da proliferação
celular quando comparada aos controles (figura 5).

*

Figura 5 - Efeito de GLA na proliferação da célula T98G após 72 h de tratamento. *p=0.0047
em relação ao controle. n = 4 controle, n = 3 tratado com 25 μM de IBU e n= 3 em
tratado com 50 de μM IBU.

No grupo tratado com IBU, a diminuição da proliferação celular foi
observada em ambas as concentrações (25 µM e 50 µM) do tratamento. Na
concentração de 25 µM a diminuição da proliferação foi de aproximadamente 45%,
enquanto que na concentração de 50 µM a queda foi ainda maior chegando a 54%
quando comparada aos controles (figura 6).

*
**

Figura 6 - Efeito de IBU na proliferação da célula T98G após 72 h de tratamento. *p=0.0010
em relação ao controle, **p=0.0005 em relação ao controle. n = 4 controle, n = 3
tratado com 25 μM de IBU e n= 3 em tratado com 50 μM de IBU.

No caso dos grupos que tiveram a adição exógena de PGE 1 ou PGE2, os
resultados mostram um aumento na proliferação celular e não uma diminuição como
ocorreu com GLA e IBU. Para a adição de 10 µM de PGE1 foi observado um aumento
da proliferação de aproximadamente 37% (figura 7), o mesmo ocorreu com 10 µM de
PGE2, que teve um aumento da proliferação de 45% (figura 8).

*

Figura 7 – Efeito de PGE1 na proliferação da célula T98G após 72 h de tratamento. *p=0, 0007
em relação ao controle. n = 3 controle e n = 3 tratado com 10 μM de PGE1.

*

Figura 8 – Efeito de PGE2 na proliferação da célula T98G após 72 h de tratamento. *p=0, 0008
em relação ao controle. n = 3 controle e n = 3 tratado com 10μM de PGE 2.

4.3 Análise morfológica da mitose

A influência dos tratamentos sobre a proliferação, também foi analisada
através da morfologia da mitose. Os resultados demonstram que no tratamento com
GLA e IBU, ocorreu uma diminuição no número de mitoses. No tratamento
realizado com 25 μM de GLA o número de mitoses reduziu, atingindo 16% do
número total de célula quantificada. Um efeito ainda maior foi observado no
tratamento com 50 μM de GLA, que reduziu o número de mitoses em 45% em
relação ao número total de células (figura 9 B).
Na figura 10 B, estão representadas as diferenças no número de mitoses
observadas no tratamento feito com IBU em ambas as concentrações. Essas
reduções representaram 49% no número de células tratadas com 25 µM de IBU e
57% no caso das células tratadas com 50 µM de IBU.
Para o grupo tratado com 10 µM de PGE1 ou 10 µM de PGE2 de exógenos,
não foi observado nenhuma mudança no número de apoptoses quando comparada
ao grupo controle (figura 11 B).
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Figura 9 – Efeito do GLA no número de mitoses na célula T98G. A. Análise
morfológica da mitose em núcleos corado com Hoechst 33342, em células
tratadas com 25 μM de GLA ou 50 μM de GLA. B. Porcentagem de
mitoses em células tratadas com 25µM de GLA ou 50 μM de GLA em
relação ao número total de células. *p=0,0028 em relação ao controle e
**p<0,0001 em relação ao controle. n = 8 controle, n = 6 tratada com 25
μM de GLA e n = 6 tratada com 50 de μM GLA. Escala: 20 µm.
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Figura 10 – Efeito do IBU no número de mitoses na célula T98G. A. Análise
morfológica da mitose em núcleos corado com Hoechst 33342, em células
tratadas com 25 μM de IBU ou 50 μM de IBU. B. Porcentagem de mitoses
em células tratadas com 25μM de IBU e 50 μM de IBU em relação ao
número total de células. *p <0,0001 em relação ao controle e **p<0,0001
em relação ao controle. n = 8 controle, n = 6 tratada com
25 μM de IBU
e n = 6 tratada com 50 μM de IBU. Escala: 20 µm.
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Figura 11 – Efeito do PGE1 ou PGE2 no número de mitoses na célula T98G. A. Análise
morfológica da mitose em núcleos corado com Hoechst 33342, em células
tratadas com 10 μM de PGE1 ou 10 μM de PGE2. B. Porcentagem de
mitoses em células tratadas com 10 μM de PGE1 ou 10 μM de PGE2 em
relação

4.4 Incorporação de BrdU

No intuito de se investigar o efeito dos tratamentos na célula T98G, foi
realizado o ensaio de captação de BrdU. Assim, quanto maior a incorporação de
BrdU no DNA, maior era atividade proliferativa das células analisadas.
Dessa forma, a análise dos dados mostrou no tratamento com o GLA
nenhuma diferença no número de células na fase S entre os grupos controle e o
grupo tratado (figura 12).

Figura 12 – Incorporação de BrdU em células T98G tratadas com GLA por 72 h. n=4 controle,
n= tratado com 25 μM de GLA, n=4 tratado com 50 μM de GLA.

Diferente do que ocorreu com o GLA, o tratamento realizado com IBU mostrou
uma diferença no número de células na fase S. Essa redução no número total
células representou 43% para 25 µM e 65% para 50 µM (figura 13).

*
**

Figura 13 – Incorporação de BrdU em células T98G tratadas com IBU por 72 h.*p<0,0011 em
relação ao controle, ** p<0,0011 em relação ao controle.n=4 controle, n= tratado
com 25 μM de IBU, n=4 tratado com 50 μM de IBU.

No tratamento com PGE1 e PGE2 exógeno, o número de células na fase S
aumentou para 62,5% no caso de PGE1 e 100% para PGE2 (figura 14).

**
*

Figura 14 - Incorporação de BrdU em células T98G tratadas com PGE1 ou PGE2 por 72
h.*p<0,0001 em relação ao controle, ** p<0,0001 em relação ao controle. n=4
controle, n= tratado com
10 μM de PGE1, n=4 tratado com 10 de μM de
PGE2.

4.5 Apoptose

A possível indução da apoptose na linhagem T98G foi verificada através de
três ensaios diferentes: fragmentação de DNA (avaliar a indução de danos no
DNA), morfologia da apoptose (quantificar o número de células em apoptose pelo
corante Hoechst 33342) e ensaio de caspase -3 e caspase-9 ativada
No experimento de fragmentação do DNA (característica de células
apoptóticas), não foi observada nenhuma fragmentação de DNA nas células tratado
com GLA ou IBU (figura 15 e figura 16 respectivamente). Esses resultados podem
indicar que estes tratamentos não são capazes de induzir a apoptose.
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Figura 15 - Efeito de GLA na fragmentação de DNA na célula T98G. Eletroforese de
fragmentação de DNA em gel de agarose. Linha L: marcador de DNA (ladder).
Linha 1 e 2: controle de
25 μM. Linha 3, 4 e 5: tratado com 25 μM de GLA.
Linha 6 e 7: controle de 50 μM de IBU.
Linha 8, 9 e 10: tratado com 50 μM
de GLA. n = 3 controle, n = 3 tratado com de
25 μM de GLA e n= 3
tratado com 50 μM de GLA.
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Figura 16 - Efeito de IBU na fragmentação de DNA na célula T98G. Eletroforese de
fragmentação de DNA em gel de agarose. Linha L: marcador de DNA (ladder).
Linha 1 e 2: controle de
25 μM. Linha 3, 4 e 5: tratado com 25 μM de IBU.
Linha 6 e 7: controle de 50 μM.
Linha 8, 9 e 10: tratado com 50 μM de IBU. n
= 3 controle, n = 3 tratado com de
25 μM de IBU e n= 3 tratado com 50
μM de IBU.

.
No entanto, com a análise morfológica das células coradas com Hoechst
33342, foi confirmada a influência de GLA e IBU no processo de apoptose.
Para o tratamento realizado com GLA, a indução da apoptose na
concentração de

25 µM foi de 5% em relação ao número total de células. Já na

concentração de 50 µM o aumento no número de células em apoptose representou
6% também em relação ao controle (3%) (figura 17 B).
No caso do IBU em ambas as concentrações (25 µM e 50 µM) foi
observada indução da apoptose. Essa indução foi de 7% no número total de células
tratadas com 25 µM de IBU e 8% nas células tratadas com 50 µM de IBU (figura
18 B) em relação ao controle (3%). Outro resultado relevante foi a presença mais
evidente das caspase -3 e caspase-9 ativadas nos grupos tratados de GLA e IBU em
relação ao controle (figura 20)
Para a adição de PGE1 e PGE2 exógeno o ensaio de morfologia não mostrou
diferenças no número de apoptoses das células tratadas quando comparada aos seus
controles (figura 19 B).
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Figura 17 – Efeito do GLA na apoptose da célula T98G. A. Alterações morfológicas do núcleo
(típicos de apoptose) corado com Hoechst 33342, em células tratadas com 25μM
de GLA ou 50μM de GLA por 72 h. B. Porcentagem de apoptoses em células
tratadas com 25 μM de GLA ou 50 μM de GLA em relação ao número total de
células. *p=0,0285 em relação ao controle e **p=0,0089 em relação ao controle. n
= 8 controle, n = 6 tratada com 25 de μM GLA e
n = 6 tratada com 50 de μM
GLA. Escala: 20 µm.
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Figura 18 – Efeito do IBU na apoptose da célula T98G. A. Alterações morfológicas do núcleo
(típicos de apoptose) corado com Hoechst 33342, em células tratadas com 25 μM
de IBU ou 50 μM de IBU por 72 h. B. Porcentagem de apoptoses em células
tratadas com 25 µM IBU ou 50 µM IBU em relação ao número total de células.
*p=0,0010 em relação ao controle e **p<0,0001 em relação ao controle. n = 8
controle, n = 6 tratada com 25 μM de IBU e n = 6 tratada com 50 μM de IBU.
Escala: 20 µm.
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Figura 19 – Efeito de PGE1 ou PGE2 na apoptose da célula T98G. A. Alterações morfológicas
do núcleo (típicos de apoptose) corado com Hoechst 33342, em células tratadas
com 10 μM de PGE1 ou 10 μM de PGE2 por 72 h. B. Porcentagem de apoptoses
em células tratadas com 10 μM de PGE1 ou 10 μM de PGE2 em relação ao número
total de células. *p=0,0852 em relação ao controle e **p=0,0732 em relação ao
controle. n = 8 controle, n = 6 tratada com 10 μM de PGE1 e n = 6 tratada com 10
μM de PGE2. Escala: 20 µm
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Figura 20 – Ensaio de caspase-9 e caspase-3 ativadas em células T98G tratadas com GLA,
IBU, PGE1 ou PGE2. A. controle caspase-9. B. tratado 50 µM de GLA caspase-9.
C. tratado 50 µM de IBU caspase-9. D. tratado 10µM de PGE1 caspase-9. E.
controle caspase-3. F. tratado 50µM de GLA caspase-3. G. tratado 50 µM de IBU
caspase-3. H. tratado 10 µM de PGE1 caspase-3. I. tratado 10 µM de PGE2
caspase-3.

4.6 Ensaios de migração

Para avaliar a influência de GLA, IBU, PGE1 e PGE2 sobre a migração
utilizamos ensaio de migração em monocamada e ensaio de migração em tranwell.
No grupo de células tratadas com GLA, os resultados de migração em
monocamada mostraram uma redução da migração apenas com a concentração de 50
µM. Essa redução representou 64% do número de células que migraram em relação ao
controle (figura 21 B).
Para o grupo tratado com o IBU à redução da migração ocorreu nas duas
concentrações utilizadas (25 µM e 50 µM). Na concentração mais baixa (25 µM) a
inibição da migração foi de aproximadamente 40%, enquanto que na concentração mais
alta (50 μM) a redução representou 74% em relação aos grupos controles (figura 22 B).
Nos grupos de células tratados com PGE 1 ou PGE2 exógeno, os resultados
observados foram o oposto obtido com GLA e IBU. A adição de 10 µM de PGE1
aumentou o processo de migração em 43%, no caso da adição de 10 µM de PGE2 o
aumento foi de 44% (figura 23 B).
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Figure 21 – Efeito do GLA na migração em monocamada da célula T98G. A Migração corado
com Hoechst 33342, em células tratadas com 25μM de GLA ou 50μM de GLA por
48 h. Linha superior (2): média máxima da distância de migração em 10h, linha
inferior (1): ponto inicial da migração B. Número de células que migraram por
área. *p <0,0001 em relação ao controle. n= 8 controles, n= 6 tratada com 25 μM
de GLA e n= 6 tratada com 50 μM de GLA. Escala: 10 µm.
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Figure 22 – Efeito do IBU na migração em monocamada da célula T98G. A Migração corado
com Hoechst 33342, em células tratadas com 25μM de IBU ou 50μM de IBU por
48 h. Linha superior (2): média máxima da distância de migração em 10h, linha
inferior (1): ponto inicial da migração B. Número de células que migraram por
área. *p <0,0001 em relação ao controle e **p <0,0001 em relação ao controle. n=
8 controles, n= 6 tratada com 25 μM de IBU e n= 6 tratada com 50 μM de IBU
Escala: 20 µm.
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Figure 23 – Efeito de PGE1 ou PGE2 na migração em monocamada da célula T98G. A Migração
corado com Hoechst 33342, em células tratadas com 10 μM de PGE1 ou 10μM de PGE2
por 48 h. Linha superior (2): média máxima da distância de migração em 10h, linha
inferior (1): ponto inicial da migração B. Número de células que migraram por área. *p
<0,0001 em relação ao controle e
**p <0,0001 em relação ao controle. n= 8
controles, n= 6 tratada com 10 μM de PGE1 e n= 6 tratada com 10 μM de PGE2. Escala:
10 µm.

Para confirmar os efeitos observados no ensaio de migração de monocamada,
foram realizados também ensaios de migração em transwell para todos os tratamentos.
Como mostra a figura 24 B, o tratamento com GLA promoveu efeitos inibitórios sobre a
migração somente na concentração de 50 µM. A inibição da migração para 50 µM de
GLA representou 32%. Para o tratamento com IBU a inibição da migração em transwell
foi de 15% para 25 µM e de 36% para 50 µM (figura 25 B).
O mesmo ocorreu para PGE1 e PGE2 que tiveram a indução da migração
confirmada. Neste caso a adição de 10 µM de PGE1 aumentou a migração em 28% e em
68% para adição de 10 µM de PGE2 (figura 26 B).
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Figure 24 – Efeito do GLA na migração em transwell da célula T98G. A Migração corada com
cristal de violeta, em células tratadas com 25μM de GLA ou 50μM de GLA por 48
h. B. Número de células que migraram. *p =0,0052 em relação ao controle. n= 16
controles, n= 12 tratada com 25 μM de GLA e n= 12 tratada com 50 μM de GLA.
Escala: 20 µm.
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Figure 25 – Efeito do IBU na migração em transwell da célula T98G. A Migração corada com
cristal de violeta, em células tratadas com 25μM IBU ou 50μM IBU por 48 h. B.
Número de células que migraram. *p=0,0006 em relação ao controle e *p <0,0001
em relação ao controle. n= 16 controles, n= 12 tratada com 25 μM de IBU e n= 12
tratada com 50 μM de IBU. Escala: 20 µm.
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Figure 28 – Efeito de PGE1 ou PGE2 na migração em transwell da célula T98G. A Migração
corada com cristal de violeta, em células tratadas com 10 μM de PGE1 ou 10 μM
de PGE2 por 48 h. B. Número de células que migraram. *p <0,0001 em relação ao
controle e ** p <0,0001 em relação ao controle. n= 16 controles, n= 12 tratada com
10 μM de PGE1 e n= 12 tratada com 10 μM de PGE2. Escala: 20 µm.

4.7 Análise da expressão do mRNA

Foi analisada a expressão de COX-1, COX-2, cPGES, PGES1, PGES2, EP2 e
EP4 em células T98G tratadas com GLA, IBU, PGE 1 e PGE2 por 72 h.
No grupo tratado com 25 µM de GLA, apenas as prostaglandinas síntases
(cPGES, PGES1, PGES2), sofreram dinimuição nos níveis de mRNA após 72 h de
tratamento (figura 27, figura 28 e figura 29). No tratamento com 50 µM de GLA a
expressão do mRNA foi dinimuida em todas as moléculas analizadas.
A expressão de COX-1, COX-2, cPGES, PGES1, PGES2, EP2 e EP4, sofreram
alteração após o tratamento com 25 µM de IBU e 50 µM de IBU (figura 30, figura 31 e
figura 32).
Em relação a adição de 10 µM de PGE1 ou 10 µM de PGE2, a expressão do
mRNA analizados também foram alterados. Com a adição de 10 µM de PGE1 ou 10 µM
de PGE2 a expressão do mRNA de COX-1, COX-2, cPGES, PGES1, PGES2 sofreram
um aumento na expressão do mRNA em relação aos controles. Para os receptores EP1 e
EP2 a adição de 10 µM PGE1 (figura 33, figura 34 e figura 35) ou 10 µM PGE 2 figura
(36, figura 37 e figura 38) não ocorreu alteração na expressão dos mRNA.
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Figura 27 – Análise da expressão gênica após o tratamento com GLA. Verifica-se a
análise da expressão de COX-1 e COX-2 com 25 µM de GLA ou. 50 µM
de GLA. Para análise estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3 controle,
n=3 tratado com 25 µM de GLA e n=3 tratado com 50 µM de GLA.
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Figura 28 – Análise da expressão gênica após o tratamento com GLA. Verifica-se a
análise da expressão de cPGES, PGES1 e PGES2, com 25 µM de GLA ou.
50 µM de GLA. Para análise estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3
controle, n=3 tratado com 25 de µM de GLA e n=3 tratado com 50 µM de
GLA.
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Figura 29 – Análise da expressão gênica após o tratamento com GLA. Verifica-se a análise da
expressão de EP2 e EP4 com 25 µM de GLA ou. 50 µM de GLA. Para análise
estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3 controle, n=3 tratado com 25 de µM de
GLA e n=3 tratado com 50 µM de GLA.
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Figura 30 – Análise da expressão gênica após o tratamento com IBU. Verifica-se a análise da
expressão de COX-1 e COX-2 com 25 µM de IBU ou. 50 µM de IBU. Para
análise estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3 controle, n=3 tratado com 25 µM
de IBU e n=3 tratado com 50 µM de IBU.
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Figura 31 – Análise da expressão gênica após o tratamento com IBU. Verifica-se a análise da
expressão de cPGES, PGES1 e PGES2 com 25 µM de IBU ou. 50 µM de IBU.
Para análise estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3 controle, n=3 tratado com
25 µM de IBU e n=3 tratado com 50 µM de IBU.
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Figura 32 – Análise da expressão gênica após o tratamento com IBU. Verifica-se a análise da
expressão de EP2 e EP4 com 25 µM de IBU ou. 50 µM de IBU. Para análise
estátística foi usado Anova *p<0,05. n=3 controle, n=3 tratado com 25 µM de
IBU e n=3 tratado com 50 µM de IBU.
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Figura 33 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE1. Verifica-se a análise da
expressão de COX-1 e COX-2 com 10 µM de PGE1. Para análise estátística foi
usado Anova. *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com
PGE1.
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Figura 34 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE1. Verifica-se a análise da
expressão de cPGES, PGES1, PGES2 com 10 µM de PGE1. Para análise estátística
foi usado Anova *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com
PGE1.
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Figura 35 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE1. Verifica-se a análise da
expressão de EP2 e EP4 com 10 µM de PGE1. Para análise estátística foi usado
Anova. *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com PGE 1.
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Figura 36 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE2. Verifica-se a análise da
expressão de COX-1 e COX-2 com 10 µM de PGE2 Para análise estátística foi usado
Anova. *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com PGE 2.
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Figura 37 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE2. Verifica-se a análise da
expressão de COX-1 e COX-2 com 10 µM de PGE2 Para análise estátística foi
usado Anova. *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com
PGE2.
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Figura 38 – Análise da expressão gênica após o tratamento com PGE2. Verifica-se a análise da
expressão de COX-1 e COX-2 com 10 µM de PGE2 Para análise estátística foi
usado Anova. *p<0,05 em relação ao controle. n=3 controle e n=3 tratado com
PGE2.

4. 8 Análise da expressão da proteína

A fim de confirmar os achados em relação à ação do GLA e IBU sobre a
expressão gênica das diversas proteínas ( COX-1, COX-2, PGES1, PGES2, EP1, EP2,
EP3 e EP4), prosseguiu-se então com as ánalises da expressão protéica das mesmas
através da técnica de Western Blot. A expressão de COX-1, COX-2, PGES1 e PGES2
apareceu diminuida após o tratamento com GLA e IBU, condizendo com as análises dos
mRNA.
No caso do GLA, a expressão de COX-1, COX-2, PGES1, PGES2, foram
diminuidas apenas com a dose maior do tratamento (50 µM) (figura 39). Com o IBU, a
diminuição da expressão ocorreu para ambas às concentrações (25µM e 50 µM) nos
genes PGES1, PGES2. Para COX-1, COX-2 a diminuição da expresssão só ocorreu
com a dose de 50 µM (figura 40).
Apesar da tentativa de detecção dos receptores EPs, não foi possível verificar
níveis proteícos de forma reprodutível na linhagem T98G.
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Figura 39 – Análise da expressão protéica após o tratamento com GLA. Verifica-se a
análise da expressão de COX-1, COX-2, PGES1 e PGES2 com 25 µM de
GLA ou. 50 µM de GLA. Para análise estátística foi usado. Anova. *p<0,05
em relação ao controle.**p<0,05. n=3 em relação ao controle, n=3 tratado
com 25 µM de IBU e n=3 tratado com 50 µM de IBU.
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Figura 40 – Análise da expressão protéica após o tratamento com IBU. Verifica-se a
análise da expressão de COX-1, COX-2, PGES1 e PGES2 com 25 µM de
IBU ou. 50 µM de IBU. Para análise estátística foi usado Anova. *p<0,05
em relação ao controle.**p<0,05. n=3 controle, n=3 tratado com 25 µM de
IBU e n=3 tratado com 50 µM de IBU.

5 DISCUSSÃO

Glioblastomas (GBMs) são consideradas um dos piores cânceres humanos,
caracterizado por uma alta taxa de proliferação, habilidade em infiltrar-se e invadir o
tecido normal circundante (Nakada et al., 2006) e insensibilidade para com rádioterapia
e quimioterapia, bem como uma media de sobrevivência de menos de um ano na
maioria dos pacientes (Fisher et al., 2007). Desta forma, novas estratégicas terapêuticas
fazem-se necessárias.
O GLA tem sido proposto como uma terapia antitumoral, por ter sua eficácia
comprovada em vários tipos tumorais. Estudos feitos com este ácido graxo mostraram
sua capacidade de induzir a apoptose, inibir a proliferação, migração e angiogênese,
além de aumentar a sobrevida dos pacientes com glioma (Leaver et al., 2002ª; Benadiba
et al., 2009). Porém o mecanismo pelo qual o GLA influência todos esses processos não
está totalmente elucidado.
Em nossos estudos, o tratamento realizado com GLA (50 µM e 25 µM) nas
células T98G mostrou uma diminuição na proliferação celular e no número de mitoses
das células tratadas com GLA. No tratamento de células C6, o GLA causou uma
diminuição na proliferação (Ramos e Colquhoun, 2003; Miyake et al., 2009).
Segundo Benadiba et al. (2009), análise morfologica de células C6 tratadas com
GLA mostrou uma diminuição de 25% na atividade mitótica dessas células. Em ratos
“nudes” com tumores pancreáticos, a administração de GLA reduziu significantemente
a proliferação das células tumorais, além de reduzir o tumor (Cooper e Johnson, 1998).
No estudo realizado com quatorze linhagens de vários tumores resistentes a
quimioterápico, as células foram incubadas com GLA (25-100 µM) e quimioterápico (1
µM). Essa combinação de GLA e quimioterápico reduziu significativamente a
viabilidade celular dos tumores de maneira dose dependente. Outro fato importante foi
que o efeito combinado do quimioterápico e GLA foi seletivamente tóxico para as
células malignas, pois nenhum efeito citotóxico foi observado em fibroblastos da pele
humana normal e células endoteliais microvasculares (Wirtitssch et al., 2009).
A migração celular é um processo normal em algumas células, e consistem de
um processo multifatorial dependente da interação célula-matriz, célula-célula e
processos que ocorrem no interior da célula, os quais matem a movimentação da
mesma. No trabalho realizado com linhagem de glioma de rato (C6) o GLA e seus
metabólitos inibiram a migração das células (Ramos e Colquhoun, 2003).

Em um trabalho realizado com linhagem de câncer de mama (MCF-7 e MDAMB-231) e de cólon (HT115 e HRT-18), o tratamento com GLA reduziu a migração,
aderência das células câncerosas e a mobilidade da célula (Watkins et al., 2005).
Apoptose constitui uma linha de defesa do organismo contra o câncer. O
equilíbrio entre a proliferação celular e morte celular determina o crescimento das
populações de células tumorais. Com imuneras alterações genéticas, a célula consegue
escapar dos mecanismos de checagem e apoptose. Isso faz com que a célula tumoral
seja capaz de continuar o ciclo e originar células com inúmeras alterações genéticas.
O GLA e seus metabólitos afetam a expressão de vários genes que possuem uma
papel importante no processo da apoptose (Kapoor et al., 2006). Como foi observado
nos resultados o tratamento com GLA aumentou o número de células em apoptose.
Típicos nucléos apoptóticos foram mostrados através de coloração de Hoechst 33342.
Estes dados foram complementados com os ensaios de atividade de caspase 3 e caspase
9 ativada , no qual observou a presença dessas caspases ativadas nos grupos tratados
com GLA e não nos controles.
O GLA foi capaz de aumentar o número de células tumorais em processos de
apoptoses. Este fato se confirma com o aumento no percentual de apoptose nas células
Huh7 após o tratamento com GLA (Itoh et al., 2010).Os mecanismos de ação do GLA
sobre a apoptose ainda não está bem elucidados, porém acredita-se que esteja envolvido
com diversas vias de sinalização, reparação de DNA, alterações na composição da
membrana lipídicas entre outras (Leaver et al., 2002; Colquhoun et al, 2009; Benadiba
et al., 2009; Colquhoun, 2010).
Em células tumorais de leucemia, a administração de GLA resultou na morte de
células K562, de maneira dose-dependente. Além disso, a liberação de citocromo c, a
ativação da caspase-3 e clivagem da PARP foram encontrados no grupo tratado com
GLA e não no grupo controle. Esses resultados sugerem que a apoptose pode ser
mediada pela liberação de citocromo c e a ativação da caspase-3 (Yu et al., 2008; Ge et
al., 2009). Em outro estudo realizado com célula de leucemia, o GLA inibiu a
proliferação celular e induziu a apoptose na linhagem K562. Os resultados tambem
mostraram o aumento da atividade da caspase-3 nas células tratadas com GLA ( Kong et
al., 2006).
Outro mecanismo que pode explicar a influência do GLA no processo de
apoptose é com a formação de espécies reativas de oxigênios (ERO), uma vez que o

ERO é capaz de oxidar aminoácidos das proteínas e causar o dano ao DNA, levando á
morte celular (Zhang et al., 2009).
Em células de glioma tratadas com GLA, foi observado um aumento na
produção de ERO (Leaver et. al, 1999). Esse aumento de ERO também foi confirmado
no trabalho de Colquhoun e Schumacher, (2001), junto com a liberação de citocromo c
e a ativação de caspases.
Outro fato relevante é a indução da apoptose pela proteína p53. O acumulo de
p53 nas células tumorais pode induzir a liberação da caspase-3 e liberação do
citocromo-c da mitocôndria (Park et al., 2005). Em um estudo realizado com GBM de
rato, foi possível observar um aumento significativo da expressão de p53 nos animais
tratados com GLA, enquanto que nos animais controles a expressão de p53 não foi
alterada (Miyake et al., 2009). Em outro estudo com glioma, o GLA diminuiu a
expressão de oncogenes ras, e Bcl-2 e aumentou a atividade da p53 (Das, 2007).
As alterações causadas por GLA na diminuição da proliferação celular, migração
e aumento da apoptose, podem ser explicado pela possível relação existente entre o
GLA e PGE2.
O PGE2 é o metabólito mais produzido através de COX-2 na maioria das células.
Este prostanóide este relacionado, em muitos tipos tumorais, com a indução da
migração, proliferação e metástase. Em gliomas, a superexpressão de PGE 2 e de COX-2
também está presente (Shono et al., 2001).
No trabalho realizado com suplementação de GLA em ratos com câncer de
próstata, os resultados mostraram uma redução do tumor após o tratamento com
ibuprofeno. Essa mudança foi atribuída a PGE2, uma vez que este prostanóide estáva
presente no tumor em grande quantidade e com a suplementação de GLA ocorreu à
diminuição deste (Pham et al., 2006).
Como característica o GLA possui a capacidade de modificar a síntese dos
prostanóides por competição. Em grandes quantidades nas células o GLA é elongado e
desnaturado, originando DHGLA, o qual compete com AA pela enzima COX. Quando
o DHGLA é metabolizado pela COX-2 , forma PGE1, que possui efeitos semelhantes á
PGE2, porém menos eficientes.
No nosso trabalho o tratamento com GLA influenciou a diminuição da expressão
dos mRNAs de COX-2, COX-1, cPGES, PGES1 e PGES2. No caso dos receptores EP2
e EP4 a expressão do mRNA também foi diminuída na presença de GLA. Isso sugere
que a ação de PGE2 é mediada através de seus receptores.

Para a análise da expressão protéica, os dados foram similares aos obtidos com
o mRNA de COX-2, COX-1, PGES1 e PGES2, porém a expressão protéica dos EPs não
foi detectada. A partir dessas observações podemos sugerir a relação de PGE2 com
glioblastoma multiforme, pois uma vez diminuída a ação de PGE 2 pelo tratamento com
GLA a proliferação e a migração foram diminuídas, além de um aumento da apoptose.
Em uma segunda etapa foi realizado o tratamento das células T98G com
ibuprofeno (AINEs), para confirmar a influência de PGE 2 na apoptose, migração e
proliferação dessa célula. O mecanismo de ação do ibuprofeno ocorre através da
inibição não seletiva das ciclooxigenases (COX-1 e COX-2), enzimas responsáveis pelo
metabolismo das prostaglandinas.
Um grande número de estudos epidemiológicos e experimentais mostraram que
o uso de aspirina e outros AINEs podem não só reduzir a incidência de câncer
colorretal, mas também diminuir os pólipos do cólon existentes ou adenoma. Um efeito
similar dos AINEs, também foi encontrado em muitos tipos de câncer como pulmão,
próstata, mama, estômago e bexiga (Baron et al., 2000; Ulrich et al., 2006; Johnson et
al., 2010) .
O tratamento com diclofenaco de sódio ou meloxicam inibiu significativamente
a proliferação das nas células T98G, U118 e U373 em GBM (Kim et al., 2009). Em
modelo de rato (C6), o tratamento com aspirina ou celecoxib inibiu a produção de PGE 2
e conseqüentemente o desenvolvimento do glioma (Fujita et al., 2011).
A proliferação e a invasão na linhagem U87-MG de glioma humano foram
inibidas in vitro com o uso de inibidores específico de COX-2 (NS-398), que bloqueou
a síntese de PGE2 sugerindo um papel funcional para COX-2/PGE2 em glioma (Chiu et
al., 2010). Tais relatos dão suporte às observações feitas em nosso trabalho em relação a
diminuição da proliferação celular em T98G tratadas com ibuprofeno.
Stolfi et al. (2008) mostrou em câncer de cólon que a inibição do mRNA de
COX-2 está associado com a diminuição da síntese de PGE2, inibição da proliferação e
indução da apoptose. Os nossos estudos também mostraram uma diminuição na
expressão do mRNA de COX-2 quando tratada com ibuprofeno. O mesmo ocorreu com
a análise da expressão protéica de COX-1 e COX-2 tratadas com ibuprofeno.
Outro evento fortemente evidenciado pelo tratamento com ibuprofeno em T98G,
foi à diminuição da migração. Em ambos os ensaios de migração realizados a presença
de ibuprofeno teve um efeito inibitório na migração.

Uma possível explicação para a diminuição da migração é a ação de PGE2 via
receptores EP2 e EP4. Uma vez, que a expressão do mRNA desses receptores estava
diminuidas em relação aos controles, e a expressão protéica nem foi detectada. PGE2
promove em câncer de pulmão o aumento da migração através da ativação dos
receptores de PGE2 (Kim et al., 2010).
Estudos incluindo celoxib em melanoma resultou na redução de migração
celular e redução da expressão de EP2 e EP4 (Singh et al., 2011). Um efeito muito
similar na redução da migração, também foi observado em células de melanomas,
tratadas com ibuprofeno (Redpath et al., 2009). Ensaios de transwell e de monocamada
mostraram uma diminuição na migração em câncer de próstata tratada com AINEs
(Wynne e Djakiew, 2010). Em gliomas o uso de AINEs nas linhagens A172, U87MG,
U251MG e U373MG inibiu o processo de migração em todas as linhagens analisadas
(Wang et al., 2005).
Outro processo alterado pelos AINEs foi a indução da apoptose (Wang et al.,
2009; Xiang et al., 2009). Em câncer de cólon foi demonstrado que o uso de
indometacina reduziu a concentração de PGE2 no tecido normal e em tumores
coloretais. Está redução do teor de PGE2 no tecido do tumor está relacionada a
alterações significativas na expressão de vários genes, incluindo genes relacionados ao
controle do ciclo celular e apoptose (Gustafsson et al., 2010).
Nossos resultados demonstraram que as células de glioma T98G mostraram
sinais de apoptose após tratamento com duas concentrações de ibuprofeno. Em um
estudo recente, o tratamento de células de glioma U87-MG com nanopródrogas de
Ibuprofeno (25 μM e 50 μM) resultou em um aumento significativo na morte celular
(Bidwell et al., 2010). Em outro estudo, a aspirina induziu apoptose através da inibição
da ciclina D1 e Bcl-2 na linha de glioma humano A172. Na mesma linhagem de glioma
(A172), o tratamento com celocoxib também induziu a apoptose. E tais efeitos estávam
relacionados com ativação de p53, redução de Bcl-2 e aumento na atividade da caspase3 (Chen et al., 2007).
Como terceira e ultima etapa da avaliação do papel de PGE2 na proliferação,
migração e apoptose, foram adicionados PGE1 ou PGE2 exógeno nas células T98G. O
tratamento com PGE2 exógeno aumentou a migração e a invasão em vários tipos
celulares de cânceres humanos (Tsujii et al., 1997; Sheng et al., 2001; Li et al., 2002;
Han and Wu, 2005; Singh et al., 2005).

Nossos resultados mostraram que após a adição de PGE 1 ou PGE2 nas células, a
proliferação e a migração foram aumentadas, e a apoptose inibida. Reforçando a idéia
de que PGE2 está influenciando as células T98G nos processos analisados a cima.
Em carcinoma coloretal a adição de PGE2 exógeno, afetou a expressão de genes
e de alguma forama aumentou a progressão do tumor (Mauritz et al., 2006). No tumor
de cólon a adição de PGE2 inibe a apoptose através de BAX (Lalier et al., 2011).
Em carcinoma de pulmão, o aumento da migração ocorreu com a adição de
PGE2 exógeno, e ficou evidente o papel dos receptores EPs (Rozic et al., 2001). Em
células de câncer de cólon (HT29) a inibição de COX-2 e PGE2 reduziu o nível de
migração, enquanto que a adição de PGE2 exógeno elevou novamente a porcentagem de
migração (Banu et al., 2007).
Baseado em nossos achados experimentais, demonstramos um papel de PGE 2 na
migração, apoptose e proliferação de T98G, processos importantes para o
desenvolvimento do glioma. Assim a importância de se continuar estudando para cada
vez mais entender como PGE2 e outros eicosanóides estão influenciando T98G. E
através destes resultados buscar potenciais alvos terapêuticos como as prostaglandinas
sintases e receptores EPs para estratégias terapêuticas mais eficazes.

6 CONCLUSÃO
O presente estudo mostrou que PGE2 está envolvido na proliferação, migração e
apoptose das células T98G de glioma humano. Os resultados mostraram que o uso do
GLA, um competidor com AA pelas cicloxigenases, inibiu a proliferação e migração,
além de aumentar a apoptose. Com o uso do IBU, inibidor da atividade das
ciclooxigenases, os efeitos obtidos nos processos analisados foram muito mais
significativos que com o GLA. A adição de PGE1 e PGE2 exógeno resultou no aumento
da proliferação e migração, junto com a redução da apoptose confirmando a influência
de PGE2 sobre as células T98G.
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