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RESUMO 

Castro RCB. Efeito do ácido docosahexaenoico (DHA) sobre eventos 
epigenéticos em diferentes linhagens de câncer de mama [Dissertação].  
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2013. 66p. 

Alterações epigenéticas, como metilação do DNA e modificações pós traducionais 
em histonas, tem importante papel na carcinogênese mamária. A modulação de 
eventos epigenéticos constitui relevante alvo terapêutico, devido ao seu caráter 
reversível. Experimentalmente, o ácido docosahexaenoico (DHA), um membro da 
família dos ácidos graxos ômega-3, é capaz de diminuir proliferação, induzir morte 
celular e diminuir o potencial invasivo de células tumorais de mama. No entanto, os 
mecanismos antitumorais do DHA e sua capacidade de modular eventos 
epigenéticos ainda não estão totalmente elucidados. Nosso objetivo foi verificar, in 
vitro, a ação do DHA em eventos epigenéticos em diferentes linhagens de 
carcinoma mamário humano. Três linhagens celulares de câncer de mama (MDA-
MB-231, SKBR-3 e MCF-7) foram tratadas durante 72 horas com 100 μM de DHA 
ou etanol (controle). As modificações pós traducionais em histonas, acetilação no 
resíduo de lisina 9 da histona 3 (H3K9ac) e no resíduo 16 da histona 4 (H4K16ac), 
bem como trimetilação no resíduo de lisina 9 da histona 3 (H3K9me3) e no resíduo 
de lisina 27 da histona 3 (H3K27me3) foram avaliadas pela técnica de western blot. 
A análise da expressão do genes RASSF1A, DNMT1, DNMT3A e DNMT3B foi feita 
pela técnica da reação em cadeia da polimerase quantitativa via transcriptase 
reversa (RT-qPCR). A avaliação do padrão de metilação de região promotora do 
gene RASSF1A foi realizada pela técnica de reação em cadeia da polimerase 
metilação específica (MS-PCR). Foram também analisadas as fases do ciclo celular 
por citometria de fluxo. Comparado ao controle, o DHA induziu a acetilação no 
resíduo 16 da histona 4 (H4K16ac) nas linhagens MCF7 (p = 0,04) e MDA-MB-231 
(p = 0,03). Observamos que a H3K9me3 foi parcialmente inibida nas linhagens 
MDA-MB-231 e SKBR-3, após o tratamento com DHA, mas sem alcançar valor 
estatisticamente significante. Encontramos também diminuição dos níveis de 
H3K27me3 após o tratamento com DHA nas três linhagens estudadas, porém não 
foi estatisticamente significativo. O DHA aumentou a expressão do gene RASSF1A 
na linhagem MCF-7 (1,98 vezes, p = 0,03), mas não nas linhagens MDA-MB-231 e 
SKBR-3. Não houve mudanças estatisticamente significativas na expressão dos 
genes DNMT1, DNMT3A e DNMT3B. As análises qualitativas da metilação 
demonstraram que a região promotora analisada do gene RASSF1A apresentou-se 
hipermetilada nas três linhagens celulares. Após o tratamento com DHA, houve 
tendência de desmetilação na região promotora do RASSF1A na linhagem MCF-7 e 
SKBR3, mas não na linhagem MDA-MB-231. Não houve diferença significativa na 
porcentagem de morte e distribuição das células MDA-MB-231, SKBR-3 e MCF-7 
nas diferentes fases do ciclo celular após tratamento com DHA. Em conclusão, o 
DHA pode atuar em mecanismos epigenéticos e, ainda, reativar o gene supressor 
de tumor, como RASSF1A, anteriormente silenciado por hipermetilação, em células 
MCF-7. Espera-se que esses resultados contribuam para melhor compreensão do 
potencial papel anticâncer do DHA no câncer de mama. 
 
Descritores: 1.Ácidos graxos ômega-3  2.Ácidos docosa-hexaenoicos  3.Neoplasias 
da mama  4.Metilação de DNA  5.Repressão epigenética  6.Histonas  
7.Acetilação/efeitos de drogas  8.Regulação neoplásica da expressão gênica  
9.Nutrigenômica  10.Anticarcinógenos/farmacologia  11.Linhagem celular tumoral   
12.Nutrição 



SUMMARY 

Castro RCB. Effect of docosahexaenoic acid (DHA) on epigenetic events in 

diferente breast cancer cell lines [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”, 2013. 66p. 

Epigenetic changes, such as DNA methylation and post-translational histone 
modifications, play an important role in mammary tumorigenesis. Epigenetic events 
are important as therapeutic targets, because of its reversible nature.  
Experimentally, docosahexaenoic acid (DHA), a member of the omega-3 fatty acids 
family, can reduce proliferation, induce apoptosis and decrease the invasive 
potential of breast tumor cells. However, the antitumor mechanism of DHA and its 
ability to modulate epigenetic events are not completely understood. Our objective 
was to verify, in vitro, the action of DHA in epigenetic events related to 
transcriptional reactivation of tumor suppressor gene, such as RASSF1A, in different 
human breast cancer cell lines. Three breast cancer cell lines (MCF-7, MDA-MB-
231, SKBR-3) were treated with DHA (100 µM) or vehicle (ethanol) for 72 hours. 
Western blot was used to analyze histone modification, as histone H3 lysine 9 
(H3K9ac) and histone H4 lysine 16 (H4K16ac) acetylation, H3K9 trimethylation 
(H3K9me3) and H3K27 trimethylation (H3K27me3). Real time quantitative PCR 
(RT-qPCR) was performed for gene expression quantification of RASSF1A, DNMT1, 
DNMT3A and DNMT3B. DNA methylation of the promoter region of RASSF1A was 
evaluated by methylation specific PCR (MS-PCR). Moreover, we evaluated the 
phases of the cell cycle by flow cytometry. Compared to control cells, DHA induced 
H4K16ac in MCF-7 (p=0.04) and MDA-MB-231 (p=0.03). We observed that 
H3K9me3 was partially inhibited in MDA-MB-231 and SKBR-3 cells, after treatment 
with DHA, but did not reach a statistically significant value. We also found 
decreased levels of H3K27me3 after treatment with DHA in the three cell lines 
studied, but not statistically significant. DHA increased RASSF1A expression on 
MCF-7 (1.98 fold; p=0.03), but not in MDA-MB-231 and in SKBR-3 cells. There were 
no statistically significant changes in expression of genes DNMT1, DNMT3A and 
DNMT3B. These three breast cancer cells lines show methylation in specific region 
of RASSF1A promoter. DHA treatment increased RASSF1A promoter region 
hypomethylation in MCF-7 and SKBR-3. No significant difference was observed in 
the percentage of cell death nor cell distribution of MDA-MB-231, SKBR-3 and MCF-
7 at different stages of the cell cycle after treatment with DHA. In conclusion, we 
suggest that DHA may act beneficially in epigenetic mechanisms and reactivation of 
tumor suppressor gene, RASSF1A as previously silenced by hypermethylation. It is 
hoped that these results can contribute to better understanding of the anticancer 
role of DHA in breast cancer.  

Descriptors: 1.Fatty acids, omega-3  2.Docosahexaenoic acids  3.Breast neoplasms  

4.DNA methylation  5.Epigenetic repression  6.Histones  7.Acetylation/drug effects  

8.Gene expression regulation, neoplastic  9.Nutrigenomics  10.Anticarginogenic 

agents/pharmacology  1..Cell line, tumor  12.Nutrition 
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O câncer de mama permanece atualmente como o segundo tipo de 

câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres [1, 2]. 

A carcinogênese mamária envolve estágios contínuos, em que células luminais 

epiteliais adquirem características que permitem rápida proliferação, progressão 

para carcinoma in situ, invasão do tecido adjacente e metástase. Estas 

alterações ocorrem concomitantemente ao ganho de atividade oncogênica e 

perda de funções de genes supressores tumorais [3, 4]. Esse  processo ocorre 

devido às complexas alterações genéticas e epigenéticas que afetam os 

padrões de expressão gênica [5-7]. Diferente das alterações genéticas, que são 

irreversíveis, as mudanças epigenéticas são reversíveis, criando a possibilidade 

de desenvolvimento de novas terapias baseadas na restauração funcional de 

genes associados ao câncer. Com isso, os a compreensão de mecanismos 

epigenéticos está se tornando cada vez mais relevante [7]. 

Os eventos epigenéticos podem ser definidos como alterações estáveis 

e potencialmente herdáveis na expressão gênica, que não alteram a sequência 

de nucleotídeos do DNA [8]. Esses eventos envolvem mecanismos de ativação 

ou silenciamento de genes por meio de modificações na conformação da 

cromatina, dos quais os mais amplamente estudados são as modificações pós 

traducionais em histonas e a metilação do DNA [9].  

As histonas são proteínas com ação essencial na manutenção do 

equilíbrio dinâmico da cromatina e na regulação da expressão gênica [10]. 

A acetilação em histonas específicas, por exemplo, tem sido associada com 

configuração da cromatina menos compactada (eucromatina), permitindo a 

transcrição de genes. Por outro lado, a desacetilação de histonas está 

relacionada com configuração mais compactada da cromatina 

(heterocromatina), levando ao silenciamento de genes [11, 12]. 

A metilação do DNA consiste na adição covalente de um radical metil 

(CH3) a uma base citosina no DNA, convertendo-a em 5-metilcitosina. 

Essa reação ocorre quase que exclusivamente nas citosinas ligadas à guanina 
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por uma ligação fosfodiéster, denominadas dinucleotídeos ou ilhas CpG, e 

que se localizam principalmente na região promotora dos genes [13].  

Existem dois padrões distintos de metilação aberrante do DNA no 

câncer: a hipermetilação do DNA em regiões promotoras e hipometilação 

global do DNA. A hipermetilação do DNA na região promotora é a mudança 

epigenética mais estudada e é encontrada em vários tipos de câncer. 

Ela pode resultar em silenciamento de genes supressores tumorais e genes 

de reparo de danos ao DNA. Fisiologicamente, os genes supressores 

tumorais contêm ilhas CpG não metiladas na sua região promotora, mas, de 

forma diferente,  estas encontram-se metiladas em diversos tipos de 

cânceres. A hipermetilação do DNA pode ser considerada um importante 

marcador de perda de função do gene e, potencialmente preditor de 

prognóstico [14]. Dentre os diversos genes hipermetilados no câncer, o 

RASSF1A (Ras Association Domain Family Protein 1) vem ganhando 

destaque. Sua hipermetilação é observada em 60-77% em câncer de mama, 

que resulta no seu silenciamento em linhagens celulares e em tumores 

primários [15-17], como fator independente de pior prognóstico [18-20].  

A evolução dos estudos em biologia molecular do câncer de mama 

vem ampliando a compreensão da influência da dieta no processo da 

carcinogênese mamária. Observações epidemiológicas sugerem que o 

aumento da ingestão de óleo de peixe, principal fonte de ácidos graxos 

ômega 3 (AG n-3), pode estar associada à redução da incidência do câncer 

de mama [21]. Estudos experimentais têm consistentemente observado que 

AG n-3 podem suprimir a formação e o desenvolvimento do câncer de mama 

in vitro e in vivo [22-25]. Uma série de mecanismos têm sido propostos para 

as ações anticarcinogênicas dos AG n-3, incluindo a supressão de 

transformação neoplásica, inibição da proliferação celular, aumento da 

apoptose e antiangiogênese [26-31].  

Os efeitos anti-tumorais dos AG n-3, particularmente ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA), parecem ser 

semelhantes na maior parte dos estudos, no entanto recentes pesquisas 
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demonstram diferentes mecanismos de ação quando eles são estudados 

isoladamente. De maneira geral, os estudos experimentais atribuem maior 

potencial antitumoral ao DHA [32-34]. Em pesquisa realizada em nosso 

laboratório (Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho 

Digestivo – LIM 35) observou-se que, ao se comparar EPA com DHA, o 

tratamento com 100 μM de DHA aumentou sua concentração na membrana 

plasmática da linhagem celular de mama com superexpressão de HER-2 

(linhagem HB4aC5.2). O DHA induziu apoptose, alterou a distribuição das 

células nas fases do ciclo celular e desestruturou os lipid rafts [35]. Estudo em 

andamento do nosso laboratório, em condições semelhantes, verificou que o 

DHA pode alterar a expressão gênica de maneiras distintas, dependendo das 

características celulares. O DHA pode alterar a expressão gênica de vias do 

metabolismo lipídico de células que hiperexpressam HER-2 e aumenta a 

expressão de genes supressores tumorais como, por exemplo, SERPINB5 

(serpin peptidase inhibitor, clade B, member 5), CLDN1 (claudin 1) e CDKN1A 

(cyclin-dependent kinase inhibitor 1A). Outros estudos vêm demonstrando a 

ação do DHA na reativação de genes supressores tumorais como BRCA1 

(breast cancer 1) e BRCA2 (breast cancer 2) [36], e o PTEN (phosphatase 

and tensin homolog) [37]. Estes genes supressores de tumor são susceptiveis 

ao silenciamente epigenético. É possível que o DHA possa influenciar vias 

que controlam eventos epigenéticos de reativação gênica.  

Portanto, a avaliação do envolvimento do DHA em eventos epigenéticos 

poderia contribuir com informações relevantes na compreensão de sua ação 

no combate à célula cancerígena e posterior potencial uso clínico. Assim, 

nossa hipótese de trabalho considerou que o tratamento com DHA em 

diferentes linhagens celulares de câncer de mama fosse capaz de modular 

mecanismos epigenéticos que podem, inclusive, estar relacionados à 

reativação gênica de supressor de tumor. Para isso, foram avaliados em três 

diferentes linhagens celulares de câncer de mama tratadas com DHA, as 

modificações pós traducionais em histonas, a expressão do gene RASSF1A, 

bem como o padrão de metilação de sua região promotora. 
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2.1  Câncer, epigenética e nutrição 

 

O câncer é um termo geral que representa mais de 100 doenças, e 

cada tipo apresenta etiologia própria. Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), o número estimado para 2012/2013 é de 518.510 casos 

novos de câncer no Brasil, incluindo os casos de pele não melanoma, que é 

o tipo mais incidente para ambos os sexos (134 mil casos novos), seguido 

por próstata (60 mil), mama feminina (53 mil), cólon e reto (30 mil), pulmão 

(27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (18 mil) [1].  

A perda do controle da proliferação celular e a aquisição de 

características associadas com a progressão tumoral são consequências de 

alterações que ocorrem no conteúdo genético e epigenético das células 

tumorais. A célula alterada, por adquirir uma maior capacidade de proliferação 

em relação às células vizinhas, pode transmitir essa alteração para todas as 

células que, a partir dela, possam se originar [7, 38]. As alterações genéticas 

que levam ao câncer incluem amplificação gênica, deleções, mutações 

pontuais, perda de heterozigose e rearranjos cromossômicos. Diferente das 

alterações genéticas, que são irreversíveis, as mudanças epigenéticas, que 

incluem metilação do DNA, modificação pós-traducionais de histonas, 

microRNAs, e componentes de compactação da cromatina, são reversíveis. 

Com isso estabelece-se a possibilidade de desenvolvimento de novas terapias 

baseadas na restauração epigenética funcional de genes associados ao câncer 

[39, 40]. Com isso, o estudo de mecanismos epigenéticos está se tornando 

cada vez mais relevante, por seu papel importante na carcinogênese [41] e por 

estar presentes em todos os estágios da doença [7, 38].  

A definição de epigenética foi utilizada pela primeira vez em 1957 por 

Conrad Waddington para descrever a maneira como o mesmo genótipo 

pode dar origem a diferentes fenótipos durante o desenvolvimento de um 

organismo. Quase quarenta décadas depois, em 1996, Riggs e colaboradores 

definiram epigenética como “o estudo das mudanças hereditárias na 

expressão de genes durante a mitose e /ou meiose que não são causadas 
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por alterações na sequência do DNA”. Mais tarde, Bird em 2007 complementou 

esses conceitos e propôs uma definição unificadora dos eventos epigenéticos: 

adaptação estrutural de regiões cromossômicas, a fim de registrar, sinalizar ou 

perpetuar a atividade da expressão gênica [8]. Os mecanismos epigenéticos 

envolvem alteração química no DNA e na cromatina, das quais os mais 

amplamente estudados são a metilação do DNA e as modificações pós 

traducionais em histonas (Figura 01).  

 

 

Figura 01: (A) Esquema das principais modificações epigenéticas. As fitas de DNA 
encontram-se enroladas em octâmeros de histonas, formando nucleossomos. Estes 
nucleossomos são organizados em cromatina. Modificações reversíveis em sítios 
especificos de histonas ocorrem através de reações como metilação, acetilação e 
fosforilação. A metilação do DNA ocorre na posição 5 de resíduos de citosina em 
reação catalisada por DNA metiltransferases (DNMTs). Juntas, essas modificações 
regulam a organização da cromatina e expressão de genes. (B) Esquema das 
alterações reversíveis da organização da cromatina que influencia na expressão 
de  genes: os genes são expressos quando a cromatina está relaxada (ativa), e 
eles são inativados quando a cromatina está condensada (inativa). Círculos 
brancos = citosinas não metiladas, círculos vermelhos = citosinas metiladas. 
FONTE: Adaptado de Rodenhiser & Mann [42]. 
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2.1.1  Modificações pós traducionais em histonas 

A compactação do DNA no núcleo celular é importante para diversos 

processos fisiológicos. O primeiro nível de compactação é o enrolamento do 

DNA ao redor das histonas formando nucleossomos que, por sua vez, 

formam estrutura altamente complexa e dinâmica denominada cromatina. As 

histonas são proteínas importantes na manutenção do equilíbrio dinâmico da 

cromatina e, consequentemente, regulam a expressão gênica [10]. 

Os nucleossomos são considerados a estrutura repetitiva básica da 

cromatina e contêm cerca de 146 pares de base (p.b) de DNA enrolados ao 

redor de um octâmero nuclear de histonas. Esse octâmero é constituído por 

um tetrâmero de histonas H3-H4 e dois dímeros H2A e H2B. As histonas são 

proteínas básicas com um domínio globular e extremidades amino-terminais 

ricas em lisina, contendo a maior parte dos sítios que sofrem modificação pós-

tradução [43, 44]. Os resíduos amino-terminais são suscetíveis à modificações, 

que incluem acetilação, metilação, fosforilação, entre outras [9, 45]. O conjunto 

destas modificações representa um complexo de informações epigenéticas 

conhecido como o código das histonas [39, 46]. Existem várias combinações 

possíveis entre essas modificações, formando uma rede de comunicação 

relacionada a diversos processos biológicos [47], incluindo, transcrição 

gênica, duplicação do DNA, progressão do ciclo celular e diferenciação 

[48].  Embora o código das histonas não esteja totalmente compreendido, 

marcas específicas, como acetilação em lisina (exemplos, H3K9ac e 

H4K16ac) e trimetilação em lisina (H3K4me3), estão associados com os 

promotores de genes transcricionalmente ativos, enquanto que outras 

modificações como a metilação em lisina (exemplos, H3K9me3 e H3K27me3) 

estão associadas com cromatina compactada [49]. 

Na variedade de modificações pós traducionais em histonas, a 

acetilação em histonas tem sido a mais estudada [50]. A acetilação em 

histonas específicas tem sido associada com a configuração da cromatina 

relaxada, permitindo a transcrição de genes [51]. Por outro lado, a 

desacetilação em histonas está relacionada com a configuração compactada, 
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levando ao silenciamento de genes [11]. Em condições fisiológicas, a 

acetilação da cromatina é regulada pela ação da acetiltransferases de 

histonas (HATs), que utiliza grupo acetil a partir de acetil-CoA, e desacetilases 

de histonas (HDACs) [11].  

A acetilação neutraliza a carga positiva das histonas, diminuindo a 

afinidade das histonas pelo DNA, que possui carga negativa. Esse evento 

permite o desprendimento da terminação da histona do nucleossomo, 

afrouxando a estrutura da cromatina, que se encontra normalmente 

superespiralada, aumentando o acesso de proteínas ligantes do DNA e 

reguladoras da transcrição, às regiões promotoras dos genes [12]. 

Durante o desenvolvimento do câncer, podem ocorrer atividades 

aberrantes das modificações em histonas [52]. O balanço entre a ação da 

HAT e HDAC é essencial para a manutenção da função celular normal, e a 

mudança neste balanço em ambos sentidos pode ter consequências no 

fenótipo celular, como na carcinogênese [11, 53], em que as HDACs estão 

superexpressas. Os inibidores HDAC (HDACi) bloqueiam a proliferação 

celular, e induzem à apoptose e diversos deles estão sendo investigados em 

ensaios clínicos como agentes anticâncer, em doses bem toleradas [54]. 

Outra característica importante de HDACis é sua seletividade em alterar a 

expressão gênica em células transformadas. Além disso, HDACi pode 

melhorar a sensibilidade à quimioterapia e inibir a angiogênese [11, 55]. 

 

2.1.2  Metilação do DNA 

A metilação do DNA consiste na adição covalente de um radical metil 

(CH3) a uma base citosina no DNA, convertendo-a em 5-metilcitosina. Esta 

reação é catalisada por enzimas denominadas DNA metiltransferases, como 

DNMT1, DNMT3A e DNMT3B [9]. A DNMT1 é conhecida como DNA 

metiltransferase de manutenção, envolvida na conservação dos padrões de 

metilação do DNA durante a divisão celular. Já a DNMT3A e DNMT3B são 

conhecidas como metiltransferases de novo e estão altamente expressas em 
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células embrionárias, pois é nesta fase que os eventos de metilação de novo 

mais ocorrem. A metilação do DNA ocorre em citosinas unidas à guanina por 

uma ligação fosfodiéster, denominadas dinucleotídeos ou ilha CpG, que se 

localizam principalmente na região promotora dos genes [13]. 

A hipermetilação do DNA é a mudança epigenética mais estudada e é 

encontrada em vários tipos de câncer [56, 57]. Ela resulta em silenciamento 

de genes supressores tumorais e genes de reparo de danos ao DNA. 

Fisiologicamente, os genes supressores tumorais contêm ilhas CpG não 

metiladas na sua região promotora, mas se encontram metiladas em 

diversos tipos de cânceres [58]. Evidências sugerem que DNMT1 e DNMT3B 

podem atuar em conjunto para estabelecer e manter um fenótipo 

hipermetilado em células tumorais. Assim, essas enzimas poderiam, 

potencialmente, contribuir para o aumento do estado de hipermetilação 

(através da metilação de novo – DNMT3B), e também garantir a herança de 

silenciamento de genes (através da metilação de manutenção – DNMT1) 

[59]. A lista de genes associados com hipermetilação de ilhas CpG na região 

promotora tem sido ampliada nos últimos anos, bem como tem sido avaliado 

ativamente seu papel potencial como alvo terapêutico [39]. 

A hipometilação global também é encontrada em diversos tipos de 

cânceres. Embora o mecanismo preciso por que a perda global de metilação 

do DNA contribui para o processo neoplásico ainda não esteja totalmente 

entendido, acredita-se que ele induza à ativação de oncogenes e a 

instabilidade cromossômica [60, 61]. 

A capacidade reversível dos mecanismos epigenéticos tem sido alvo 

promissor para o tratamento do câncer. A terapia epigenética tem por 

objetivo restabelecer os padrões normais de metilação do DNA e impedir 

que as ilhas CpG adquiram maior  nível de metilação. O tratamento de 

células neoplásicas com agentes desmetilantes pode reativar um grupo de 

genes que muitas vezes são cruciais para o controle da proliferação celular, 

diferenciação, apoptose e outros mecanismos homeostáticos [39]. 
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2.1.3  O papel dos nutrientes em modificações pós traducionais 

em histonas e na metilação do DNA 

O risco de câncer é influenciado por fatores genéticos e ambientais, 

incluindo os hábitos alimentares [62]. Desde 1981, os pesquisadores Doll e 

Peto estimaram que cerca de 35% de todas as mortes causadas pelo câncer 

poderiam ser atribuídas ou até mesmo prevenidas pela dieta. Esses 

pesquisadores consideraram a dieta como um contribuinte tão importante 

quanto o uso de tabaco para o desenvolvimento do câncer [63].  

Após quase 30 anos e depois de uma complexa revisão de todas as 

evidências, o World Cancer Research Fundation e a American Institute for 

Cancer Research (WCR/AICR) publicaram em 2007 um documento “Alimentos, 

Nutrição, Atividade Física e Prevenção de Câncer: uma perspectiva global”, 

concluindo que o câncer é principalmente causado por fatores ambientais, dos 

quais os mais importantes são: o tabaco; a dieta e fatores relacionados à dieta, 

incluindo aumento da massa corpórea; sedentarismo; exposição à 

carcinógenos no ambiente de trabalho ou outros locais [64]. 

Estudos epidemiológicos sugerem que a ingestão de carne vermelha, 

gordura animal e alguns óleos vegetais, podem aumentar a incidência de 

câncer. Por outro lado, a ingestão de frutas, hortaliças, peixes e seus óleos 

foram associados com a redução do risco de doenças malignas [65]. 

Pesquisas que buscam estudar os mecanismos da interação 

nutriente-gene são necessárias para entender como a dieta modula o risco 

de desenvolver doenças crônicas, como o câncer. Em consequência disso, 

nos últimos anos, verificou-se que alguns compostos bioativos de alimentos 

(CBAs) são capazes de atuar em eventos epigenéticos [66, 67].  

Inicialmente, os estudos levantaram a possibilidade de que fatores 

ambientais, incluindo a dieta, são reguladores chave dos eventos 

epigenéticos, participando da metilação do DNA e de modificações pós 

traducionais em histonas [68, 69]. 
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A metilação do DNA é catalisada por uma família de DNA 

metiltransferases (DNMTs) que utiliza a S-adenosilmetionina (SAM) como 

doadora do radical metil (CH3). A SAM é uma molécula gerada no ciclo da 

metionina [70] e a sua disponibilidade é diretamente influenciada pela dieta. 

O folato, a vitamina B12 e B6, a colina e betaína, estão metabolicamente 

relacionados na formação da metionina e na sua conversão em SAM. Assim, 

mecanimos epigenéticos podem ser diretamente influenciados por esses 

nutrientes [71].  

Alguns CBAs foram identificados como inibidores da DNA 

metiltransferase e podem apresentar efeito potencial na prevenção do 

câncer. A epigalocatequina-3-galato (EGCG), o principal polifenol do chá 

verde, inibe a enzima DNA metiltransferase (DNMT) e, assim, pode reativar 

genes silenciados, como o CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) 

e MLH1 (mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2) em células 

do tumorais [72, 73]. 

As modificações pós traducionais em histonas também podem ser 

alteradas por CBAs, através de atuação em HDAC. Alguns compostos com 

ação quimiopreventiva, como o butirato, dialil dissulfeto e sulforafano, 

possuem atividade inibitória da HDAC [60] e alteram a expressão de genes. 

Dashwood et al [74] sugeriu que esses CBAs podem levar à mudanças 

conformacionais no sítio ativo da HDAC, levando a sua desativação. 

A  contínua exposição a estes componentes bioativos é necessária para 

manter o controle dos mecanismos epigenéticos [51]. Estes estudos 

destacam a ideia de que a dieta possui diferentes substâncias que, na 

dependência do tempo de exposição e concentrações, são capazes de 

modular os eventos epigenéticos. Estratégias utilizando componentes 

dietéticos envolvidos nesse processo poderão, no futuro, ser úteis na 

prevenção ou inibição da carcinogênese [66]. 
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2.2  Alterações epigenéticas no câncer de mama 

 

O câncer de mama é o tipo mais frequente no mundo entre as mulheres. 

A cada ano, cerca de 1,38 milhões de mulheres são diagnosticadas e 458 503 

morrem da doença [75]. Segundo dados do INCA, o número de casos de 

câncer de mama estimados para o ano de 2012 no Brasil é de 52.680, com 

risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres [1]. A incidência de câncer 

de mama em países emergentes, como o Brasil, está aumentando e tem sido 

atribuído ao aumento da urbanização e ao padrão alimentar inadequado [2].  

O modelo mais estudado da carcinogênese mamária humana envolve 

um processo que progride em estágios contínuos, em que se inicia com atipia 

de células luminais epiteliais, avança para hiperplasia ductal atípica, evolui 

para carcinoma ductal in situ (CDIS) e culmina na fase de carcinoma ductal 

invasivo [4]. O prognóstico dos cânceres de mama é determinado por variáveis 

clínico-patológicas tradicionais, que incluem tamanho, grau e expressão de 

receptores de superfície celular [76]. Recentemente as alterações moleculares 

vêm ganhando destaque na classificação nos tumores de mama e os 

estudos que analisaram perfis de expressão gênica revelaram que os 

tumores de mama podem ser estratificados em subtipos moleculares [77].  

Nos últimos anos, descreveram-se alterações nos mecanismos 

epigenéticos associadas com as diferentes fases da progressão do câncer 

de mama. Acredita-se que mudanças epigenéticas sejam importantes para a 

iniciação da tumorigênese e a manutenção do estado alterado das células 

tumorais [78]. 

Evidências sugerem que o genoma das células tumorais de mama 

apresenta redução de até 50% do conteúdo de 5-metilcitosina, o que 

caracteriza a hipometilação global do DNA [79]. Ao lado da hipometilação 

global do DNA ocorre, concomitantemente, a hipermetilação em região 

promotora de genes supressores de tumor e genes de reparo de danos 

ao DNA [80]. 
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A hipermetilação do DNA pode ser considerada um importante 

marcador de perda de função do gene e, potencialmente preditor de 

prognóstico [14]. No câncer de mama, entre os genes comumente metilados, 

em região promotora, incluem-se o receptor de estrógeno (ER), 

progesterona (PR), E-caderina, RASSF1A, SCGB3A1 (HIN1), TWIST1 (twist 

basic helix-loop-helix transcription factor 1), a ciclina D2, RARβ (retinoic acid 

receptor, beta), THRβ (thyroid hormone receptor, beta), BRCA1 e o GSTP1 

(glutathione S-transferase pi 1) [81-83]. Dentre esses genes, o RASSF1A 

vem ganhando destaque [81-83], pois a hipermetilação em sua região 

promotora é observada em 60-77% em câncer de mama e o seu 

silenciamento ocorre em linhagens celulares e em tumores primários [15-17]. 

O silenciamento epigenético do RASSF1A, em câncer de mama, vem sendo 

considerado parâmetro independente de pior prognóstico [18-20].  

O gene supressor tumoral RASSF1A codifica uma proteína 

responsável pela regulação da transição de fase do ciclo celular e apoptose 

[84]. Experimentalmente, a superexpressão do RASSF1A promove apoptose 

e parada de ciclo celular. Estudos, in vitro e in vivo, demonstraram que 

baixos níveis de expressão do RASSF1A estão relacionados com perda de 

controle do ciclo celular, aumento da motilidade celular, instabilidade 

genômica e resistência à apoptose [85-88]. 

A superexpressão de DNA metiltransferases, principalmente DNMT1 

e DNMT3B, ocorre em diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. 

A indução da superexpressão de DNMT1 in vitro aumenta gradualmente a 

hipermetilação em ilhas CpG e induz à transformação neoplásica maligna [89].  

Distúrbios nas modificações pós traducionais em histonas também 

têm sido descritos na carcinogênese mamária e estão associados com 

desregulação e silenciamento epigenético de diversos genes que 

desempenham papéis importantes no ciclo celular e apoptose [16]. Dentre 

as diversas reações que modificam as histonas, a acetilação é a melhor 

caracterizada. A acetilação, no resíduo de lisina em histonas H3 ou H4 

(H3K9ac e H4K16ac), leva ao estado de cromatina não compactada em 
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regiões reguladoras de genes, permitindo a ligação dos fatores de 

transcrição. A perda global de acetilação em H4K16 foi observada 

juntamente com a hipometilação global do DNA em diversos cânceres 

primários tendo sido, em conjunto, consideradas alterações epigenéticas 

iniciais durante a tumorigênese [90]. O aumento de H4K16ac foi relacionado 

com aumento de sensibilidade de células tumorais à quimioterapia e sua 

desacetilação se correlaciona com a progressão do tumor [49, 90]. 

 

 

2.3  Ácidos graxos ômega-3 e sua relação com o câncer de mama 

 

Os ácidos graxos (AG) são ácidos carboxílicos representados pela 

fórmula R-CO2H, em que o radical R é geralmente uma cadeia carbônica, não 

ramificada, com número par de átomos de carbono, unidos por ligações 

simples ou duplas. Os ácidos graxos podem ser classificados, de acordo com o 

grau de saturação, número total de carbonos e pela essencialidade [91, 92]. 

O grau de saturação é caracterizado pelo número de duplas ligações: 

saturados (sem duplas ligações), monoinsaturados (uma dupla ligação e 

poli-insaturados (mais de uma dupla ligação). Os ácidos graxos têm cadeias 

com distintos números de átomos de carbono e podem ser: ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC – 2 a 4 carbonos), ácidos graxos de cadeia média 

(AGCM – 6 a 12 carbonos) e ácidos graxos de cadeia longa (AGCL – 14 a 

22 carbonos) [91, 92]. 

A essencialidade dos ácidos graxos é determinada pela capacidade 

de serem produzidos bioquimicamente ou não pelo organismo. Os 

mamíferos podem sintetizar ácidos graxos a partir de acetil-CoA, por meio 

da síntese de novo de AGs. O produto final da enzima ácido graxo sintetase 

é o ácido palmítico (16:0), o qual pode ser elongado a ácido esteárico (18:0) 

e a outros ácidos graxos saturados de cadeia longa. A enzima Δ9 
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dessaturase, presente em plantas e animais, introduz uma dupla ligação 

entre o carbono 9 e 10, convertendo o ácido esteárico em oleico (18:1, n-9 

ou ω-9), com uma única insaturação na nona posição a partir do 

hidrocarboneto terminal. Estes ácidos graxos além de serem sintetizados 

pelos mamíferos, também são obtidos pela dieta.  

No entanto, há um grupo de ácidos graxos, denominados essenciais, 

que só podem ser obtidos pela dieta [93], devido à ausência, em mamíferos, 

de enzimas para a sua biossíntese. As principais insaturações destes AGs 

essenciais estão na terceira (n-3 ou ω-3) ou sexta posição (n-6 ou ω-6), a 

partir da extremidade metil (distal). Por que esses AGs não podem ser 

produzidos endogenamente pelo homem, eles devem ser fornecidos 

exclusivamente pela dieta, e por isso chamados de  essenciais [94]. 

Os ácidos linoleico (C18:2 n-6, [LA]) (essencial) e γ-linolênico (C18:3 

n-6, [GLA]) são precursores do ácido araquidônico (C20:4 n-6, [AA]) e 

pertencem à família dos AG n-6. O ácido graxo essencial que pertence à 

família n-3 é o ácido α-linolênico (C18:3 n-3 [ALA]), que é precursor de 

eicosapentaenoico (C20:5 n-3, [EPA]) e o docosahexaenoico (C22:6 n-3, 

[DHA]). As células animais podem apenas converter o ALA em outros ácidos 

graxos da mesma família n-3, como o EPA e DHA. Por sua vez, o γ-

linolênico dá origem ao ácido araquidônico da mesma família n-6. Com isso, 

AGs de famílias diferentes não se interconvertem (Figura 02) [91, 94, 95].  

Uma das principais características do AG n-3 é a sua capacidade de 

incorporação na membrana celular e, assim, desencadear diversas 

respostas celulares. Os AG insaturados incorporam-se na posição sn-2 de 

fosfolipídios da membrana celular de forma competitiva, com graus de 

afinidade que respeitam a ordem n-3>n-6>n-9, influenciando de maneira 

distinta sua estrutura e a função de diferentes receptores, transportadores, 

enzimas e canais iônicos a ela relacionados [96]. 
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Figura 02: Elongação e dessaturação de AGs n-6 e n3. As enzimas Δ6 e Δ5 atuam na 
dessaturação de ácidos graxos poli-insaturados. Essas reações ocorrem no retículo 
endoplasmático. A formação do DHA envolve a atuação das enzimas elongase, Δ4 e Δ6 
dessaturase, que nos peroxissomos sofrem a remoção de dois átomos de carbono. A 
eficiência global de conversão de ALA é baixa [97]. FONTE: adaptada de Simopoulos, 
2008 [95].  

 

 

Os AG LA e ALA podem ser obtidos a partir de fonte vegetal e animal, 

porém são encontrados em maiores quantidades nas fontes vegetais. Pode-

se citar os óleos de milho, canola e soja como fontes significativas de AG n-6 

e óleo de linhaça e semente de chia como exemplos de fontes vegetais de 

ALA. Os AG EPA e DHA, por sua vez, podem ser encontrados em alimentos 

de origem marinha, como óleo de microalga, óleo de peixe, salmão, 

sardinha, arenque e cavalinha [95]. 
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  Observações epidemiológicas sugerem que o aumento da ingestão de 

óleo de peixe, principal fonte de ácidos graxos ômega 3 (AG n-3), pode estar 

associado à redução da incidência do câncer de mama [28, 98]. Estudos 

experimentais têm observado que AGs n-3 podem suprimir a formação e o 

crescimento de câncer de mama em modelos animais [22-24]. Uma série de 

mecanismos têm sido propostos para as ações anticâncer dos AG n-3, 

incluindo a supressão de transformação neoplásica, inibição da proliferação 

celular, aumento da apoptose e antiangiogênese [26-29, 98].  

  Especificamente em câncer de mama, estudos experimentais mostram 

que AG n-3 são capazes de diminuir proliferação e induzir morte celular de 

diferentes linhagens de células tumorais. Apesar do mecanismo exato ainda ser 

obscuro, EPA e DHA são capazes de influenciar diretamente proteínas 

envolvidas nas vias de proliferação, morte e invasão celular [32, 33, 99-103]. 

  Em linhagens celulares de câncer de mama (MDA-MB-231, MCF-7 e 

HCC2218) tratadas com AG n-3 e n-6, ambas nas doses de 10µM, durante 

seis e 24 horas, verificou-se que 35 genes foram alterados nas primeiras 6 

horas de tratamento. Após o tratamento com AG n-3 houve superexpressão 

do gene DUSP2 (Dual specificity phosphatase 2) que codifica proteína 

envolvida na regulação negativa de proteínas quinases ativadas por 

mitógeno (MAPK / ERK, SAPK / JNK, p38), regulando a proliferação e 

diferenciação celular. Outros genes que apresentaram superexpressão após 

o tratamento com AG n-3 foram: ITGB4 (Integrin, beta 4), considerado um 

importante biomarcador para terapia do câncer de mama, regulador de 

crescimento e sinalização célula-matriz extracelular; SLC26A4 (Solute carrier 

family 26, member 4), que codifica proteína envolvida no transporte de íons, 

considerada fator inibidor do crescimento de tecido mamário maligno [104]. 

Embora os efeitos dos AG n-3, EPA e DHA, sejam semelhantes na 

maior parte dos estudos, recentes pesquisas demonstram diferenças quando 

eles são estudados isoladamente. De maneira geral, os estudos 

experimentais atribuem maior potencial antitumoral ao DHA [32, 33].  
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Em pesquisa realizada em nosso laboratório, LIM 35, do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, verificou-se 

que, na comparação entre EPA e DHA, o DHA tem maior potencial antitumoral. 

O aumento da concentração de DHA na membrana da linhagem celular 

mamária (HB4aC5.2), com superexpressão de HER-2, , foi capaz de induzir 

apoptose, alterar a distribuição das células nas fases do ciclo celular e 

desestruturar os lipid rafts [35]. Ainda em nosso laboratório, verificou-se que o 

DHA pode alterar a expressão gênica de maneiras distintas dependendo das 

características celulares, alterando a expressão gênica de vias do metabolismo 

lipídico de células que hiperexpressam HER-2 e aumentar a expressão de 

genes supressores tumorais como, por exemplo, SERPINB5, CLDN1 e 

CDKN1A [105]. 

Outros estudos experimentais vêm demonstrando a ação do DHA na 

reativação de genes supressores tumorais como BRCA1 e BRCA2 [36], e o 

PTEN [37], que sofrem influencia da regulação epigenética. Isso sugere que 

o DHA possa influenciar vias que controlam eventos epigenéticos de 

reativação gênica. 

Pouco se sabe a respeito da influência de DHA em eventos 

epigenéticos. Dimri e colaboradores [106] relataram os efeitos dos AG n-3, 

incluindo o DHA, sobre eventos epigenéticos, de modificações pós traducionais 

em histonas. Os autores avaliaram a EZH2 (Enhancer of Zeste Homologue 2), 

proteína que induz trimetilação de histona 3 lisina 27 (H3K27me3), levando à 

compactação da cromatina e silenciamento de genes supressores tumorais 

importantes. Após o tratamento com 80 µM de DHA por 8 horas, houve 

diminuição da expressão da EZH2, em linhagens celulares de câncer de mama, 

MDA-MB-231, com consequente diminuição de sua capacidade invasiva [106]. 

Isto indicou que o DHA pode agir por meio epigenético em câncer. 

Portanto, torna-se de interesse  avaliar o envolvimento do DHA em 

eventos epigenéticos em distintas linhagens de câncer de mama 

experimental. O resultado de nossas observações  poderia contribuir para 

informações relevantes na compreensão de mecanismos de controle da 

carcinogênese modificados pelo DHA e seu potencial uso clínico. 
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3.1  Geral 

 

Verificar a ação do ácido docosahexaenoico (DHA) na modulação de 

mecanismos epigenéticos em linhagens celulares de carcinoma mamário 

humano.  

 

3.2  Específicos  

 

-  Avaliar se o DHA pode induzir modificações pós traducionais em histonas, 

especificamente em marcas de ativação transcricional, como H3K9ac e 

H4K16ac, em células MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 de carcinoma 

mamário humano. 

-  Avaliar se o DHA pode induzir modificações pós traducionais em histonas, 

especificamente em marcas de repressão transcricional, como H3K9me3 

e H3K27me3, em células MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 de carcinoma 

mamário humano. 

-  Avaliar se o DHA pode alterar a expressão do gene supressor tumoral 

RASSF1A em células MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 de carcinoma 

mamário humano. 

-  Avaliar se o DHA pode alterar o padrão de metilação da região promotora 

de RASSF1A em células MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 de carcinoma 

mamário humano. 

-  Avaliar se o DHA pode alterar a expressão dos genes DNMT1, DNMT3A, 

DNMT3B que codificam para enzimas indutoras de metilação do DNA em 

células MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 de carcinoma mamário humano. 
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4.1  Comitê de Ética 

 

O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CEP-FMUSP) (protocolo nº 087/11).  

Trabalho realizado no laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do 

Aparelho Digestivo, LIM-35, Laboratório de Oncologia Experimental, LIM-24 

e Laboratório de Dieta, Nutrição e Câncer da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.2  Cultura Celular 

 

As linhagens celulares foram adquiridas da American Type Culture 

Collection (ATCC): MDA-MB-231 (HTB-26 TM), MCF-7 (HTB-22 TM), SK-BR-3 

(HTB-30TM). A linhagem MDA-MB-231 foi cultivada em meio Leibovitz´s 

contendo soro fetal bovino a 10%, ampicilina, estreptomicina e incubadas a 

37ºC, em atmosfera de 100% e sem CO2 [107]. As células SKBR-3 foram 

mantidas em meio RPMI 1640 (Gibco), acrescido de 10% de soro fetal bovino, 

glutamina, ampicilina, estreptomicina e fungizona, sendo incubadas a 37ºC, em 

atmosfera de 95% e com 5% de CO2 [104]. A linhagem de células MCF-7, por 

sua vez, foram mantidas em meio DMEM (Dubelcco’s Modified Eagle’s 

Medium), acrescido de 10% de soro fetal bovino, ampicilina, estreptomicina e 

incubadas a 37ºC, em atmosfera de 95% e com 5% de CO2 [107]. 
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4.3  Viabilidade celular  

As linhagens foram submetidas à análise de viabilidade celular por 

teste de exclusão azul de Tripan (“Tripan Blue”, Sigma-EUA). Todos os 

experimentos foram sendo realizados com amostras que apresentaram 

viabilidade celular superior a 95%. 

 

 

4.4  Tratamento das linhagens com ácido docosahexaenoico 

(DHA) 

 

As linhagens celulares foram tratadas durante 72 horas com 100 μM de 

DHA (cis-4,7,10,13,16,19; Sigma) ou etanol (veículo de diluição do DHA). 

A porcentagem de etanol foi sempre menor que 0,05% do volume total de meio 

[100]. A concentração de DHA e o tempo de tratamento foram padronizados em 

estudos anteriores desenvolvidos em nosso laboratório [35].  

A confluência das células nas garrafas foi mantida em torno de 

70%-80%. Esse controle foi realizado com o objetivo de evitar a ocorrência 

de alterações na progressão do ciclo decorrentes das condições do próprio 

ambiente de cultura, como a privação de nutrientes, que pode estar 

diretamente relacionada ao nível de confluência das células. Foram 

plaqueadas 2x106 células em cada garrafa e após o período de tratamento, 

as células foram tripsinizadas e ressuspendidas em 6ml de meio de cultura. 

Cerca de 1x106 células foram distribuídas em 3 tubos, sendo um micro-tubo 

de 2ml (para extração imediata de RNA total, conforme descrito a seguir), 

outras duas em tubo criogênico, em que após a lavagem com PBS, e 

acréscimo de 500ml de PBS ao precipitado celular obtido, as amostras foram 

armazenadas em nitrogênio líquido até o momento da extração de DNA 

(tubo criogênico 1) e proteínas totais (tubo criogênico 2). Com isso, a 
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extração de RNA, DNA e proteínas totais foram realizadas a partir da mesma 

garrafa de células cultivadas, para que as análises pudessem ser realizadas 

de maneira mais homogênea. 

 

 

4.5  Avaliação das modificações pós traducionais em 

histonas 

 

A técnica de western blot foi utilizada para avaliar o padrão de acetilação 

no resíduo de lisina 9 da histona 3 (H3K9ac) e no resíduo de lisina 16 da 

histona 4 (H4K16ac), bem como a trimetilação no resíduo de lisina 9 da histona 

3 (H3K9me3) e no resíduo de lisina 27 da histona 3 (H3K27me3). 

Para extração de histonas, cerca de 8x106 células/ml foram 

plaqueadas e tratadas com as condições padronizadas.  As células foram 

homogeneizadas com 600μL de tampão de lise gelado (Tris 10mM; Bissulfito 

de sódio 50mM; Triton X 100 1%; MgCl2 10mM; sacarose 8,6%, PMSF; 

pH=6,5) por 1-2 minutos e centrifugado por 15 minutos a 700g e 4ºC. 

O precipitado foi lavado com 50μL de tampão Tris-EDTA (Tris 10mM; EDTA 

13 mM; PMSF; pH=8,0) e ressuspenso com 150μL de água ultra-pura e 

100μL de H2SO4 0,8N, e incubado por uma noite a 4ºC. Após este período, 

foi centrifugado por 15 minutos a 10.000g e 4ºC, e o sobrenadante foi 

incubado com 1 mL de acetona a -20ºC por uma noite para precipitação das 

histonas. Posteriormente, foi acrescentado 10 μL de NaOH 3N para 

neutralização do precipitado, que foi submetido a centrifugação por 5 

minutos a 12000g e 4ºC. O precipitado foi ressuspenso em 20 μL de tampão 

de carregamento (uréia 5,8M; ácido acético glacial 0,9M; glicerol 16%; 

2-mercaptoetanol 4,8% e verde de metila 0,2%). As amostras foram 

normalizadas utilizando-se o reagente Bradford (BioRad) e a curva padrão 

de albumina (0 a 5000 μg/mL). Todos os pontos de concentração de cada 
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grupo foram realizados em duplicata e os dados geraram uma curva padrão 

para cada concentração analisada foram determinados em triplicata Utilizou-se 

cerca de 30µg/µL de proteína total ou histonas para cada canal. A quantificação 

foi realizada em leitor de Elisa, no comprimento de onda de 595nm e as 

amostras armazenadas a -80°C.  

As histonas extraídas foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) a 15% e tampão Tris-glicina 1X, 

utilizando-se uma cuba de eletroforese vertical (Mini PROTEAN®System, 

Bio Rad, EUA). Posteriormente, as proteínas foram transferidas do gel para 

a membrana de nitrocelulose Hybond-ECLTM (Amersham Biosciences, 

EUA), com poro de diâmetro de 0,20μm, no decorrer de 35 minutos. Para 

verificar a eficácia da transferência, a membrana foi corada com Ponceau-S 

(USB, EUA) e em seguida, lavada com PBS e água. 

O bloqueio da membrana foi realizado com reagente próprio presente 

no sistema de quimioluminescência ECL (Enhanced Chemiluminescence, 

GE Heathcare, Reino Unido), diluído em PBS (1mL de PBS para cada 20mg 

de ECL) e incubada por 1 hora em temperatura ambiente, sob agitação. 

Após o bloqueio, a membrana foi incubada com o anticorpo primário anti-

acetil histona H3K9 ou anti-acetil histona H4K16 (Upstate, EUA) (1:5000) ou 

anticorpo anti-H3K9me3 ou anti-H3K27me3 (1:700; Cell Signaling Technology), 

diluído em reagente ECL, por uma noite a 4°C. Posteriormente, a membrana 

foi incubada com anticorpo secundário conjugado a peroxidase HRP anti-

imunoglobulina de coelho (GE Healthacare, Reino Unido) na diluição 

1:10000 em reagente ECL por 1 hora. 

A membrana foi então incubada com anticorpo primário anti-histona 

H1 (Upstate, EUA) na diluição de 1:5000 em reagente ECL por 1 h à 37°C e 

sob agitação, a qual serviu para controle da técnica. Em seguida, a 

membrana foi incubada com anticorpo secundário conjugado a peroxidase 

HRP anti-imunoglobulina de rato (GE Healthacare, Reino Unido) na diluição 

1:10000 em ECL por 1 h, a 37°C e sob agitação. A imunodetecção foi feita 

utilizando-se o sistema de quimioluminescência ECL. O sinal foi captado 
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utilizando o sistema de aquisição de imagens ImageQuant 400 (GE Healthcare, 

Reino Unido). Os resultados foram obtidos a partir de três diferentes ensaios 

independentes e foram submetidos à análise estatística t de Student, 

considerando nível de significância de p≤0,05. 

 

 

4.6  Análise da expressão gênica por PCR em tempo real do 

gene RASSF1A 

 

-  Extração do RNA total: A extração do RNA total a partir de 1x106 células foi 

realizada de acordo com instruções do Kit illustra RNAspin Mini RNA Isolation 

(GE Healthcare, Alemanha). A quantificação, ou seja, a concentração do RNA 

total foi obtida pela leitura da absorbância nos comprimentos de onda de 260 

e 280 nM pelo espectrofotômetro NanoDrop (Nanodrop1000, 

ThermoScientific), sendo a pureza avaliada pela razão 260/280. Foram 

consideradas amostras de pureza aceitável quando os valores dessa razão se 

situaram entre 1.8 e 2.1. A integridade do RNA foi avaliada por meio do 

aparelho de eletroforese por microcapilaridade, Bioanalyzer (Model 2100; 

Agilent Technologies, CA) ou por eletroforese com gel de agarose a 0,8%. 

- Síntese de cDNA: Para a síntese de cDNA foi utilizado o protocolo de 

transcrição reversa High Capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystems), 

conforme as orientações do fabricante. Foi utilizado até 27 µL de RNA total 

(33,33 ng/ µL) para cada 60µl de reação. O volume da reação foi ajustado 

de acordo com o desenho experimental, mantendo constantes as 

concentrações de cada componente. Os componentes da reação foram 30 

µL de RT buffer, 3 µL de enzyme mix, H2O Nuclease-free suficiente para 

completar 60 µL. As condições de termociclagem foram no primeiro passo 

uma temperatura de 37°C durante 60 minutos, segundo passo em 95°C 

durante 5 minutos e, por fim, o último passo o resfriamento em 4°C.  
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- PCR em tempo real: Para a realização do PCR em tempo real foi utilizado 

o sistema de amplificação TaqMan PCR master mix (Applied Biosystems), 

a partir de 50ng de cDNA. Foram selecionados iniciadores e sondas 

marcadas com fluoróforo FAM de acordo com os AssayID do gene 

RASSF1A (Hs00200394_m1) disponibilizado pela Applied Biosystems 

(www.appliedbiosystems.com.br). Para a análise da expressão dos genes 

DNMT1, DNMT3A e DNMT3B a reação de RT-PCR em tempo real  foi 

realizada utilizando SYBR Green ® Real-Time PCR Master Mix (Applied 

Biosystems). Os primers foram desenhados com Primer-Blast software 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) e sintetizados pela IDT 

(Integrated DNA Technologies), com as seguintes sequências: 

 

DNMT1 sentido TAC CTG GAC GAC CCT GAC CTC 
103 pb 

DNMT1 anti-sentido  CGT TGG CAT CAA AGA TGG ACA 

DNMT3A sentido TAT TGA TGA GCG CAC AAG AGA GC 
111 pb 

DNMT3A anti-sentido GGG TGT TCC AGG GTA ACA TTG AG 

DNMT3B sentido GGC AAG TTC TCC GAG GTC TCT G 
113 pb 

DNMT3B anti-sentido TGG TAC ATG GCT TTT CGA TAG GA 

 

As reações foram realizadas em triplicata no aparelho ABI Prism® 

7900 Sequence Detection System (Applied Biosystems) em placas de 96 

wells - MicroAmp® Optical (Applied Biosystems). A reação de PCR foi 

iniciada a 50°C por 2 minutos, seguida de 95 °C por 10 minutos e a 

amplificação conduzida por 50 ciclos de 15s a 95°C e 1 minuto a 60°C. O 

sinal de fluorescência captada pelo software do aparelho, que gerou o 

parâmetro ciclo, denominado ciclo treshold (Ct), momento em que a 

amplificação acontece de forma exponencial. Para cada amostra de cDNA, o 

Ct de cada gene foi registrado e comparado com o do gene controle GAPDH 

(Hs03929097, Applied Biosystems), que foi utilizado como controle 

endógeno. Os cálculos de normalização das amostras foram realizados pelo 

software do aparelho, sendo que a média dos valores da expressão relativa 
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de cada triplicata foram normalizados pelos valores da expressão do 

controle endógeno (GAPDH) para obtenção do valor do ΔCt [ΔCt=Ct(alvo)-

Ct(endógeno)]. Os resultados (ΔCt) foram utilizados para o cálculo das 

diferenças dos valores da expressão entre cada amostra e o calibrador, 

obtendo-se, assim, os valores de ΔΔCt. O método 2-ΔΔCt recomendado por 

Livak e Schmittgen[108] foi utilizado para o cálculo da expressão relativa do 

gene RASSF1A. Os resultados foram apresentados em gráficos de boxplot, 

sendo utilizados testes não paramétricos para verificar a significância das 

diferenças. O nível de significância foi bicaudado e p≤0,05. Foi utilizado o 

programa estatístico SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, 

versão 11.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) para as análises. 

 

 

4.7  Análise do Padrão de Metilação do Promotor do Gene 

RASSF1A pela Técnica da Reação em Cadeia da 

Polimerase Específica para Metilação (MS-PCR) 

 

A técnica MS-PCR (Methylation Specific PCR) consiste em uma das 

técnicas mais utilizadas para avaliar o padrão de metilação no promotor de 

genes específicos. Com base no princípio da modificação do DNA induzida 

pelo bissulfito de sódio, que converte apenas os resíduos de citosinas não 

metiladas em uracilas (citosinas metiladas permanecem inalteradas), a 

sequência sob investigação é amplificada por PCR com dois conjuntos de 

iniciadores (“primers”) específicos.  

- Extração de DNA das linhagens celulares: A extração de DNA foi realizada 

pelo método clássico utilizando fenol-clorofórmio e álcool isoamílico. As 

células foram incubadas com 500l de solução de lise TES (Tris HCl 10 

mM pH 8.0, EDTA 50 mM, SDS 0,5%) acrescidos de 5 l de RNAse A (20 

mg/ml) e 5 l de Proteinase K (20 mg/ml) sob agitação, por 
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aproximadamente 18 horas a 55º C. Em seguida, foi adicionado 500 l de 

fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1), e agitados por 5 min em 

agitador mecânico. Posteriormente, foi realizada uma centrifugação a 4ºC 

por 30 minutos a 3000 rpm para separar a fase aquosa da fase orgânica. 

A fase aquosa foi, então, transferida para um tubo de microcentrífuga 

(Phase Lock Gel Heavy, Eppendorf, Alemanha), e foi realizada uma nova 

extração com clorofórmio-alcool isoamílico (24:1). Após nova centrifugação, 

a fase aquosa foi novamente transferida para outro tubo onde foi 

adicionado acetato de sódio 3M e etanol gelado 100% e incubado por 2 

dias a -80ºC para que ocorra a precipitação do DNA. Após centrifugação 

por 30 minutos a 12000 rpm, o sobrenadante foi desprezado cuidadosamente 

e foi adicionado etanol a 70% para lavar as impurezas eventualmente 

presentes. Foi realizada uma nova centrifugação por 10 minutos e o 

sobrenadante novamente desprezado. O preciptado foi ressuspenso em 

50 ul de TE (Tris 100 mM, EDTA 10 mM, pH =8,0). Após quantificação do DNA 

em espectrofotômetro (Nanodrop1000, ThermoScientific), sua integridade 

foi verificada em gel de agarose a 0,8%. 

- Modificação do DNA com Bissulfito de Sódio: Cerca de 2 µg do DNA 

genômico, juntamente com DNA de esperma de salmão (Ci – 10mg/ml) 

(Eppendorf, Alemanha) em um volume final de 17µl foram desnaturados 

com NaOH (concentração final de 0,2 M) por 20 min. a 50ºC. 

Paralelamente, foi preparada uma solução de bissulfito de sódio 2,5 M / 

hidroquinona 1M, pH 5 que foi adicionada à amostra e incubada a 70ºC por 

3 h, no escuro. O DNA modificado foi purificado com o sistema Wizard 

DNA- Clean-up System (Promega, EUA), tratado com NaOH (concentração 

final 0,3 M) por 10 min e então preciptado com acetato de amônio 5M, 

etanol gelado e 1 µl de glicogênio (20 mg/ml) durante uma noite à -20ºC. 

Após esse período, o DNA foi centrifugado por 15 minutos a 20.817 g, o 

sobrenadante desprezado e foi adicionado 500 µl de etanol a 70%. Foi 

realizada uma nova centrifugação e o sobrenadante foi novamente 

descartado. O precipitado seco foi ressuspendido em 50µl de TE e, em 

seguida, armazenado a –80ºC até o momento de seu uso. 
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A reação de amplificação por PCR ocorreu nas seguintes condições: 

incubação de 15 minutos a 95°C, seguida de 40 ciclos de desnaturação de 

30 segundos a 94°C, 50 segundos a uma temperatura de anelamento (64°C 

para molde metilado e 59°C para o molde não metilado), 30 segundos a 

72°C e, finalmente a 72 °C por 10 minutos. Os produtos da PCR foram 

separados em gel de agarose 2% corado com BlueGreen (LGC Biotecnologia). 

Foi utilizado o EpiTect Control DNAs (Qiagen), pronto para uso, para controle 

positivo e negativo dos primers para as sequências metiladas e não metiladas. 

- Amplificação por PCR: Os iniciadores do gene RASSF1A foram os 

seguintes, de acordo com Burbee et al.[109]: 

Sequência metilada:   

5'-GGGTTTTGCGAGAGCGCG-3'(sentido)  

5'-GCTAACAAACGCGAACCG-3'(anti-sentido),  

Sequência não metilada: 

5'-GGTTTTGTGAGAGTGTGTTTAG-3' (sentido) 

5'-CACTAACAAACACAAACCAAAC-3' (anti-sentido) 

 

 

4.8  Ensaio de morte e ciclo celular  

 

Após os tratamentos nas condições apresentadas, as células (1x105) 

foram tripsinizadas, fixadas em etanol 70% e mantidas congeladas a -20°C 

até o momento da análise por citometria de fluxo (citômetro FACScalibur, 

Becton Dickson). As células foram incubadas por 30 minutos em 

temperatura ambiente com 20 μg/ml de iodeto de propídio (PI) (100μg/ml-

Sigma-Aldrich), triton (0,1% v/v) e 200μg/ml de RNAse (DNAse-free) em 

PBS. O processo de morte e as fases do ciclo celular foram avaliados em 
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1x105 células de cada amostra pela incorporação estequiométrica de iodeto 

de propídio ao DNA, permitindo quantificação relativa do conteúdo de DNA 

no citômetro de fluxo. Células apresentando quantidade de DNA inferior a 2n 

(hipodiplóides=H0) foram consideradas em morte celular. As células 

apresentando quantidades de DNA 2n e 4n foram consideradas nas fases 

G0/G1 e S/G2/M do ciclo celular, respectivamente. Os resultados, obtidos a 

partir de três diferentes ensaios em triplicata, foram submetidos à análise 

estatística t de Student, considerando nível de significância de p≤0,05. 
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5.1  Acetilação no resíduo de lisina 9 da histona 3 (H3K9ac) 

e no resíduo 16 da histona 4 (H4K16ac) 

 

O tratamento com DHA não afetou a acetilação em H3K9 na linhagem 

celular MDA-MB-231, mas demonstrou tendência não significativa de 

aumentar a acetilação H3K9 nas linhagens MCF-7 e SKBR-3, conforme 

observamos na figura 3. Em relação ao controle etanol, o tratamento com 

DHA promoveu aumento significativo da acetilação em H4K16, nas 

linhagens MCF-7 (p=0,04) e MDA-MB-231 (p= 0,03), mas não afetou a 

acetilação da linhagem SKBR-3, como pode-se observar na figura 3. 
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Figura 3: Representações de três ensaios independentes da análise de acetilação no 
resíduo de lisina 9 histona 3 (H3K9ac) e no resíduo 16 histona 4 (H4K16ac) nas linhagens 
MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3. EtOH: grupo controle. DHA: grupo tratado; tratamento com 
100 µM de DHA por 72h. (A): Linhagem MCF-7; (B): Linhagem MDA-MB-231; (C): Linhagem 
SKBR-3. *p<0,05.  
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5.2  Trimetilação no resíduo de lisina 9 da histona 3 

(H3K9me3) e no resíduo 27 da histona 3 (H3K27me3) 

 

A figura 4 ilustra os resultados da trimetilação no resíduo de lisina 9 

da histona 3 (H3K9me3) e no resíduo 27 da histona 3 (H3K27me3) após o 

tratamento com 100 µM de DHA ou controle durante 72h. Após o tratamento 

com DHA observamos que a H3K9me3 foi parcialmente inibida nas 

linhagens MDA-MB-231 e SKBR-3, mas sem significância estatística 

(p>0,05). Em comparação ao controle, encontramos também diminuição dos 

níveis de H3K27me3, nas três linhagens estudadas, sendo mais visível na 

linhagem SKBR-3, porém sem significado estatístico (p>0,05), conforme se 

observa na figura 4. 
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Figura 4: Representações de três ensaios independentes da análise de trimetilação no 
resíduo de lisina 9 histona 3 (H3K9me3) e no resíduo 27 histona 3 (H3K27me3) nas 
linhagens MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3. EtOH: grupo controle. DHA: grupo tratado; 
tratamento com 100 µM de DHA por 72h. (A): Linhagem MCF-7; (B): Linhagem MDA-MB-
231; (C): Linhagem SKBR-3.  
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5.3  Expressão do gene RASSF1A por RT-qPCR  

 

Após o tratamento com DHA observou-se aumento significativo da 

expressão do gene RASSF1A na linhagem MCF-7 (fold change = 1,98; 

p=0,03) em relação ao controle etanol. No entanto, não houve aumento da 

expressão desse gene nas linhagens MDA-MB-231 e SKBR-3 em relação ao 

controle (p>0,05). Na figura 5 encontra-se o nível de expressão do gene 

RASSF1A das três diferentes linhagens (MCF-7, SKBR-3 e MDA-MB-231) 

tratadas com DHA ou etanol.  

 

 

Figura 5: Box plot representativo de três ensaios independentes da expressão relativa do 
gene RASSF1A por RT-qPCR. ETOH: grupo controle. DHA: grupo tratado; tratamento com 
100 µM de DHA por 72h. *p<0,05 
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5.4  Padrão de Metilação do Promotor do Gene RASSF1A 

 

A região promotora analisada do gene RASSF1A apresentou-se 

predominantemente metilada nas três linhagens estudadas. O tratamento com 

DHA pareceu induzir desmetilação na linhagem SKBR-3 e MCF-7, mas não na 

linhagem MDA-MB-231. A figura 6 mostra os resultados qualitativos do padrão 

de metilação na região promotora do gene RASSF1A nas três diferentes 

linhagens (MCF-7, SKBR-3 e MDA-MB-231) tratadas com DHA ou etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representação de três ensaios independentes da análise do padrão de metilação 
da região promotora do gene RASSF1A das linhagens MDA-MB-231, SKBR3 e MCF-7. 
EtOH: grupo controle. DHA: grupo tratado; tratamento com 100 µM de DHA por 72h. (Um): 
amplificação com primers específicos para sequência não metilada; (Met): amplificação com 
primers específicos para sequência metilada.  

 

MDA-MB-231 EtOH MDA-MB-231 DHA 

Um Met Um Met 

SKBR3 EtOH SKBR3 DHA 

Um Met Um Met 

MCF-7 EtOH MCF-7 DHA 

Um Met Um Met 
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5.5  Expressão dos genes DNMT1, DNMT3A e DNMT3B por RT-qPCR 

 

 A figura 7 mostra os resultados da expressão relativa dos genes 

DNMT1, DNMT3A e DNMT3B. Após 72h de tratamento com 100 µM de DHA 

não houve diferença estatística, em comparação ao controle etanol, na 

expressão dos genes DNMT1 e DNMT3B nas três linhagens estudadas, 

embora tenha sido observada uma tendência para diminuição de DNMT3B 

na linhagem MDA-MB-231, porém não significativo (p=0,068). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Box plots representativos das expressões relativas dos genes DNMT1, DNMT3A 
e DNMT3B por RT-qPCR das linhagens MDA-MB-231, MCF-7 e SKBR3. ETOH: grupo 
controle. DHA: grupo tratado; tratamento com 100 µM de DHA por 72h. 
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5.6  Morte e ciclo celular 

 

A figura 8 mostra os resultados obtidos para as três linhagens tratadas 

com DHA e etanol. Células apresentando quantidade de DNA inferior a 2n 

(hipodiplóides=H0) foram consideradas em morte celular. As células 

apresentando quantidades de DNA 2n e 4n foram consideradas nas fases 

G0/G1 e S/G2/M do ciclo celular, respectivamente. A análise estatística dos 

histogramas não mostrou diferença significativa na porcentagem de morte e 

distribuição das células MDA-MB-231, SKBR-3 e MCF-7 nas diferentes fases 

do ciclo celular após tratamento com DHA (p>0,05). 
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Figura 8: Histogramas (FL2A) representativos da distribuição no ciclo celular das linhagens 
MDA-MB-231, SKBR-3 e MCF-7. (A) EtOH: grupo controle. (B) DHA: grupo tratado; 
tratamento com 100 µM de DHA por 72h. H0: Média dos valores que indicam a 
porcentagem de morte celular associada ao tratamento (pico hipodiplóide – M1). G1: Média 
da porcentagem de células na fase G1 do ciclo celular. S-G2/M: Média da porcentagem de 
células nas fases S-G2/M do ciclo celular. Os resultados são originados a partir de três 
diferentes ensaios em triplicata.  

 

SKBR-3 EtOH 

H0= 5,1% 

G0-G1= 73,5% 

S-G2/M= 26,4% 

H0= 7,7% 
G0-G1= 69% 
S-G2/M= 30,9% 

SKBR-3 DHA 

H0= 8,3% 
G0-G1= 69,1% 
S-G2/M=30,2% 

H0= 10,7% 
G0-G1= 68,3% 
S-G2/M= 31,7% 

MDA-MB-231 EtOH MDA-MB-231 DHA 

H0= 3,5% 
G0-G1= 58,4% 
S-G2/M= 41,5% 

H0= 3,7% 
G0-G1= 58,4% 
S-G2/M= 41,5% 

(A) (B) 

MCF-7 EtOH MCF-7 DHA 
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As investigações que avaliaram os efeitos da exposição ambiental e da 

genética sobre o risco de desenvolver doenças buscaram, em geral, entender a 

relação entre a susceptibilidade à doença, exposições ambientais e mutações 

genéticas. Esses estudos colocaram em evidência a importância do genótipo 

em doenças humanas. Mais recentemente tornou-se importante incluir a 

interação de fatores ambientais, incluindo componentes da dieta, sobre os 

mecanismos epigenéticos e seu impacto na saúde e na doença [110]. 

Os alimentos contem compostos bioativos (CBAs), que incluem, entre 

vários outros, polifenóis, selênio, retinóides, ácidos graxos, isotiocianatos, e que 

apresentam capacidade antitumorigênica relacionada com modulação de 

mecanismos epigenéticos. Por interferir em eventos epigenéticos desregulados 

durante a carcinogênese, como a hipometilação global do DNA, hipermetilação 

em região promotora de genes supressores de tumor e onco-modificações em 

histonas, os CBAs podem modular mecanismos relevantes para a prevenção e 

supressão do câncer, incluindo vias de transdução de sinal, crescimento 

celular, diferenciação e apoptose [67]. 

No presente estudo, em linhagens celulares malignas (MCF-7, SKBR-

3 e MDA-MB-231), analisamos os efeitos do DHA sobre mecanismos 

epigenéticos por meio das modificações pós traducionais em histonas 

(H3K9ac, H4K16ac, H3K9me3 e H3K27me3) e pelo padrão de metilação na 

região promotora do gene RASSF1A. 

O controle transitório da transcrição do gene é mediado 

principalmente por fatores de transcrição, enquanto que os padrões mais 

permanentes de expressão do gene são estabelecidos por alterações 

epigenéticas que incluem, entre outras, a metilação do DNA e modificações 

pós traducionais em histonas. A interação dinâmica entre todas essas 

alterações epigenéticas pode influenciar a remodelação da cromatina por 

ativação gênica ou silenciamento [111]. 
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As modificações mais importantes em histonas, que influenciam 

diretamente a expressão de genes, estão localizadas nas histonas H3 e 

H4 [112]. A histona acetilada H3K9ac é considerada marcador de cromatina 

ativa e impede o silenciamento de genes, além de se correlacionar com 

a  graduação histológica e o estadio clínico do câncer de mama [113]. 

Na  presente pesquisa, o tratamento com DHA não alterou os níveis de 

acetilação em H3K9 de maneira universal nas três linhagens celulares 

mamárias malignas avaliadas, mas manifestou tendência de aumento na 

linhagem menos agressiva (MCF-7) e de agressividade intermediária (SKBR-3) 

(Figura 3). Em células MDA-MB-231, a linhagem mais agressiva em nosso 

estudo, a relação entre a transcrição do gene do receptor de estrógeno e 

acetilação em H3K9 foi estudada por Sharma e colaboradores [114]. Estes 

autores verificaram que a região promotora do gene de receptor de estrógeno 

(ER) é silenciada por hipermetilação do DNA, hipoacetilação em histonas e 

metilação em H3K9, resultando em linhagem que não expressa o receptor de 

estrógeno. Observaram ainda que o tratamento da linhagem MDA-MB-231 com 

inibidor de histona desacetilase (HDACi) ou de DNMT pode reativar a 

expressão do mRNA do ER [114]. O equilíbrio entre a ação das enzimas 

acetiltransferase de histona (HAT) e histona desacetilase (HDAC) é essencial 

para a manutenção da função celular normal e durante a carcinogênese 

mamária podem ocorrer atividades aberrantes dessas enzimas [52], 

especialmente pela superexpressão de HDAC [11, 53]. Com isso, a inibição da 

atividade da HDAC tem sido considerada um potencial alvo terapêutico. 

Compostos bioativos dos alimentos - CBAs - podem atuar com atividade de 

HDACi, como o butirato, tributirina, compostos organosulfurados do alho e 

isotiocianatos e demonstraram capacidade de alterar acetilação em histonas 

e/ou atividade HDAC in vivo e in vitro [66, 115].  

Observou-se, no presente trabalho, aumento significativo na acetilação 

em H4K16 nas linhagens MCF-7 e MDA-MB-231 (Figura 3). Esta modificação 

epigenética está relacionada com a reativação de expressão de genes 

supressores tumorais [90]. O aumento de H4K16ac tem sido relacionado 

com elevação de sensibilidade de células tumorais à quimioterapia e sua 
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redução se correlaciona com a progressão do tumor [49, 90]. Além disso, a 

perda global de acetilação em H4K16 é observada simultaneamente com 

hipometilação global de DNA em diversos tumores malignos primários e 

ambas são consideradas alterações epigenéticas iniciais durante a 

tumorigênese [90]. Portanto, o aumento de acetilação em H4K16, na 

presente pesquisa, poderia sugerir mecanismo adicional do efeito 

antitumoral do DHA, pois diversos estudos têm descrito os efeitos do DHA 

na sensibilização e aumento da resposta à quimioterapia [116-118].  

A trimetilação em H3K9 (H3K9me3) é marca epigenética crucial da 

heterocromatina e tem sido associada com a repressão da transcrição [113]. 

Estudos observaram correlação entre aumento de H3K9me3 e progressão 

de câncer, de vários tipos inclusive mama [49, 119, 120], e também com 

invasão e metástase tumoral [121]. Embora não tenha sido estatisticamente 

significante, na presente pesquisa, verificamos que o nível de H3K9me3 foi 

parcialmente diminuído após o tratamento com DHA, em comparação com 

o controle, nas linhagens celulares malignas potencialmente mais 

agressivas e metastáticas, como MDA-MB-231 e SKBR-3 (Figura 4). A histona 

H3K27me3, por sua vez, se espalha por grandes regiões que abrigam 

muitos genes-alvo e regula negativamente a transcrição através da 

promoção de uma estrutura de cromatina compacta [122]. Em câncer de 

mama, o nível de H3K27me3 foi relacionado como fator prognóstico e sua 

superexpressão parece ser dependente da expressão de EZH2 (Enhancer 

of Zeste Homologue 2) [123, 124]. 

Dimri e colaboradores relataram os efeitos dos AG n-3, incluindo o 

DHA, em modificações pós traducionais em histonas e componentes de 

remodelação da cromatina, em linhagens celulares de câncer de mama, 

MDA-MB-231. Estes autores avaliaram os níveis de EZH2, H3K27me3 e o 

silenciamento de genes supressores tumorais após o tratamento com 80 µM 

de DHA por 3-8 horas [106]. Eles demonstraram diminuição da expressão da 

EZH2 e de H3K27me3, com consequente diminuição da capacidade invasiva 

dessas células [106]. Em nosso estudo, relatamos uma discreta redução dos 

níveis de H3K27 após o tratamento com DHA, em comparação ao controle, 
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nas três linhagens celulares estudadas, MCF-7, MDA-MB-231 e SKBR-3 

(Figura 4). Talvez efeitos significantes pudessem ter sido observados com 

exposição mais prolongada ao DHA e não em análise de 72 horas de 

tratamento. 

O DHA pode influenciar diretamente vias de sinalização que controlam 

proliferação, morte celular e a expressão de genes. Esses efeitos são 

relacionados principalmente à capacidade do DHA em se incorporar  em 

fosfolipídios de membrana celular [125, 126]. O DHA pode, também, se ligar 

diretamente a fatores transcricionais, como a família PPAR (peroxisome 

proliferator-activated receptor alpha) e SREBP (sterol regulatory element 

binding transcription factor 2) [127, 128], e influenciar a expressão de genes 

que participam do ciclo celular e reparo de danos ao DNA [129]. O papel do 

DHA no aumento da expressão de genes supressores tumorais em câncer de 

mama ja foi demonstrado e inclui os genes BRCA1 e BRCA2 [36], PTEN [37], 

e SDC1  [130]. 

No presente estudo, o gene supressor tumoral estudado foi o 

RASSF1A. Este gene encontra-se frequentemente hipermetilado em região 

promotora, em estudos realizados in vitro e in vivo, resultando em seu 

silenciamento epigenético [131]. A hipermetilação na região promotora do 

RASSF1A está associada com prognóstico desfavorável em pacientes com 

câncer de mama [17, 20, 86]. Esse gene supressor tumoral codifica para 

uma proteína responsável pela regulação de fases do ciclo celular e 

apoptose. Estudos in vitro demonstraram que pouca expressão do 

RASSF1A está relacionado com perda de controle do ciclo celular, 

instabilidade genômica e resistência à apoptose [85-88].  

Os dados do presente estudo revelam que o DHA promoveu aumento 

de expressão do gene RASSF1A na linhagem MCF-7 (p=0,03), mas não nas 

linhagens SKBR-3 e MDA-MB-231 (Figura 5). A linhagem MCF-7 é 

caracterizada por células epiteliais luminais, receptor de estrógeno positivas 

e HER-2 negativas, semelhantes aos carcinomas responsivos à 

hormonioterapia, e representam o fenótipo menos agressivo dentre as três 
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linhagens estudadas. As células SKBR-3 são células ductais semelhantes ao 

carcinoma ductal invasivo do subtipo HER-2 positivo e a linhagem MDA-MB-

231 não expressa ER e nem HER-2, representando o subtipo triplo negativo, 

que apresenta marcantes características invasivas, metastáticas e tem maior 

potencial agressivo dentre as três linhagens. Assim, isso sugere que o DHA 

poderia induzir a expressão do RASSF1A em linhagens menos agressivas, 

indicando que sua atuação possa ser mais eficiente em estágios iniciais da 

carcinogênese. Adiciona-se que a inativação epigenética do RASSF1A está 

associada com tumores ERα+ [132, 133]. Thaler e colaboradores mostraram 

que o RASSF1A atua como supressor tumoral principalmente em células 

epiteliais ERα+, em parte, através de inibição da expressão e atividade do 

ERα [134]. 

A análise do padrão de metilação de região promotora do gene 

RASSF1A sugere que o DHA possa atuar em mecanimos epigenéticos, ao 

induzir a desmetilação de região promotora do gene RASSF1A na linhagem 

MCF-7 (Figura 6). Esse resultado corrobora com o aumento da expressão do 

gene, sugerindo que o DHA possa eventualmente estar reativando a 

expressão de RASSF1A nesta linhagem celular de câncer de mama. O DHA 

também atuou na desmetilação da região promotora do gene RASSF1A na 

linhagem SKBR-3, no entanto não induziu a expressão desse gene. Isso 

poderia sugerir que a regulação da expressão do gene RASSF1A na 

linhagem SKBR-3 não acontece exclusivamente por mecanismos de 

metilação do DNA. Além disso, não observamos nenhuma alteração na 

expressão e na metilação do gene RASSF1A na linhagem MDA-MB-231, o 

que poderia sugerir a ineficiência do DHA em modificar este gene em 

estádio mais avançado do câncer de mama.   

O silenciamento epigenético das linhagens avaliadas na presente 

investigação está de acordo com os dados de Damman e colaboradores 

[135]. Estes autores avaliaram cinco linhagens de câncer de mama (MCF-7, 

MDA-MB-157, MDA-MB-231, T47D e ZR75-1) e observaram que as ilhas 

CpG localizadas na região promotora do RASSF1A encontraram-se 

completamente metiladas e com sua transcrição silenciada. O tratamento 
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com o inibidor de metilação do DNA, 5-aza-2'-desoxicitidina, reativou a 

expressão do RASSF1A [135]. Nestas condições, estes autores também 

avaliaram os níveis de metilação do DNA no promotor do RASSF1A em 

tumores primários e detectaram metilação frequente nesse gene em todos 

os diferentes graus de carcinomas mamários. Observaram ainda inativação 

epigenética do RASSF1A, muito elevada, em tumores de estágio inicial, 

sugerindo que a metilação desse gene pode ocorrer precocemente durante a 

patogênese do câncer da mama [135]. 

Suzuki e colaboradores verificaram que a diminuição da expressão de 

DNMT1 mediada por RNA de interferência resultou em redução de 80% de 

metilação no promotor de diversos genes, incluindo o RASSF1A, com 

consequente reativação da expressão desse gene [136]. A superexpressão 

de DNMT3B foi significativamente associada com hipermetilação em região 

promotora do gene RASSF1A [137]. 

Vários estudos demonstraram a presença de superexpressão de 

DNMTs (principalmente DNMT1 e DNMT3B) em câncer de mama [89, 137, 

138]. A superexpressão de DNMT3B pode atingir 80% dos carcinomas 

mamários [138]. Simo-Riudalbas e colaboradores relataram recentemente 

que células de câncer de mama contêm amplificação do gene DNMT3B 

associado com a superexpressão do seu RNA mensageiro e proteína [139]. 

Em nosso estudo, não verificamos efeitos significativos na expressão de 

DNMT1 nas três linhagens celulares tratadas com DHA, quando comparadas 

ao controle (Figura 7).  

Na presente investigação não foram observadas diferenças nas fases 

do ciclo e morte celular (Figura 8) nas linhagens celulares estudadas. No 

entanto, de forma distinta, a inibição do crescimento em células de câncer de 

mama pelos AG n-3, incluindo o DHA, já foi relatada em diversos estudos in 

vitro e in vivo [140]. Rose e Connolly, em 1990, verificaram que o DHA, e em 

menor extensão o EPA, inibiu o crescimento da linhagem MDA-MB-231 de 

maneira dose-dependente [141]. Evidências adicionais mostraram que o 

DHA possui atividade antiproliferativa, por deixar mais lenta a transição do 
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ciclo cellular na fase G2/M [33], e também por  aumentar a expressão e 

atividade de proteínas pró-apoptóticas como Bcl-2, caspase-8 e caspase-3 

em linhagens de câncer de mama [140, 142, 143]. 

Para o nosso conhecimento, até o presente momento, poucos 

estudos avaliaram a influência do DHA em eventos epigenéticos no câncer 

de mama. Com base nos presentes resultados podemos afirmar que 

diferentes subtipos moleculares de câncer de mama respondem de maneira 

distinta e complexa ao tratamento com DHA. Podemos ainda sugerir novos 

alvos epigenéticos do DHA em linhagens de câncer de mama que ilustram a 

extensão dos seus efeitos. Adiciona-se que talvez efeitos mais expressivos 

possam ser alcançados com exposição ao DHA em longo prazo e com 

doses distintas. Dentre as três linhagens estudadas, a MCF-7, a menos 

agressiva, parece responder de maneira mais eficiente ao DHA, pois houve 

aumento da expressão do gene RASSF1A, tendência de desmetilação do 

DNA em sua região promotora, bem como o aumento da acetilação em 

H4K16, um ativador transcricional. Sugerimos que esses mecanismos 

devam ser explorados em pesquisas futuras para confirmar a ideia de que o 

efeito protetor do DHA em câncer de mama possa estar relacionado com a 

modulação de marcas epigenéticas, como metilação do DNA, modificação 

pós traducional em histonas, entre outras. 

As nossas observações apresentam relevância clínica na medida em 

que o caráter reversível de alterações epigenéticas pode se tornar alvo para 

a terapia epigenética, e representar uma excelente oportunidade para o 

desenvolvimento de novas estratégias nutricionais para a prevenção e 

tratamento do câncer [71, 144-147]. 
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Nas condições da presente pesquisa experimental in vitro,  em que 

linhagens de carcinoma mamário humano foram incubadas com  ácido 

docosahexaenoico (DHA), pode-se concluir que:  

1-  O DHA modifica marcas epigenéticas de ativação transcricional como 

a acetilação em H4K16 nas linhagens MCF-7 e MDA-MB-231; 

2-  O DHA não atua na inibição de marcas epigenéticas associadas com 

repressão transcricional, como a trimetilação em H3K9 e H3K27; 

3-  O DHA reativa o gene supressor de tumor RASSF1A, anteriormente 

silenciado por hipermetilação na linhagem MCF-7; 

4-  O DHA altera o padrão de metilação no promotor do gene RASSF1A 

nas linhagens MCF-7 e SKBR-3; 

5-  O DHA não altera a expressão de genes que codificam as enzimas 

DNA metiltransferases, (DNMT1, DNMT3A e DNMT3B), nas três 

linhagens celulars estudadas. Entretanto, houve tendência de 

diminuição dos níveis de DNMT3B na linhagem MDA-MB-231.  
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