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RESUMO 

 

SANTOS, Patrick Wellington da Silva dos. Influência do sulforafano, um inibidor de 

histonas desacetilases, sobre a instabilidade genômica e mecanismos epigenéticos em 

linhagens celulares humanas. 2019. 124f. Dissertação – Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

O sulforafano é um isotiocinato encontrado nos vegetais crucíferos e apresenta-se como um 

potente inibidor da carcinogênese. No entanto, os mecanismos moleculares pelos quais o 

sulforafano afeta células cancerosas ainda não são totalmente compreendidos. Sendo assim, 

nesse estudo foi feita uma investigação abrangente em nível celular e molecular para avaliar os 

efeitos do sulforafano em células de hepatocarcinoma, HepG2 e células de tecido gástrico 

humano, GAS. Os resultados demonstraram o potencial antioxidante do sulforafano em baixas 

concentrações e os efeitos citotóxicos, reduzindo a viabilidade celular em ambas as linhagens 

nas concentrações maiores. A análise do transcriptoma permitiu identificar a influência do 

sulforafano em diversas vias de sinalização. A parada do ciclo celular em G2/M e o aumento da 

expressão de ciclinas e quinases dependentes de ciclina (CDK) sugerem que o sulforafano induz 

bloqueio mitótico em HepG2. O sulforafano induziu danos no DNA em HepG2 e esse efeito 

genotóxico pode estar relacionado com a inibição das histonas desacetilases (HDAC) uma vez 

que essas enzimas que controlam o perfil da cromatina foram encontradas com expressão gênica 

reduzida. Os danos no DNA causados pelo sulforafano podem ter induzido a parada do ciclo 

celular e a indução de morte celular por apoptose. Foi possível observar o aumento da população 

de células apoptóticas em ambas as linhagens. Inibição de vias de sinalização MAPK/ERK/JUN 

e PIK3/AKT podem estar relacionadas com a redução da proliferação celular observada em 

HepG2 por meio do ensaio clonogênico. Por fim, o sulforafano alterou o padrão de metilação 

em ambas as linhagens, o que pode estar relacionado com o silenciamento de motifs de fatores 

de transcrição relacionados com proliferação e crescimento tumoral. Os dados apresentados 

compreendem uma visão global da influência do sulforafano com diversos mecanismos 

anticâncer, e podem servir como recurso para futuros estudos. 

 

Palavras-chave: RNA-Seq, quimiopreventivo, RRBS, transcriptoma 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Patrick Wellington da Silva dos. Influence of sulforaphane, an inhibitor of histone 

deacetylases on the genomic instability and epigenetic mechanisms in human cell lines. 

2019. 124f. Dissertation – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

Sulforaphane is an isothiocyanate found in cruciferous vegetables and is a potent inhibitor of 

carcinogenesis. However, the molecular mechanisms by which sulforaphane affects cancer 

cells are still not fully understood. Thus, a comprehensive cellular and molecular investigation 

were conducted in this study to evaluate the effects of sulforaphane on hepatocarcinoma cells, 

HepG2 and human primary gastric cells, GAS. The results demonstrated the antioxidant 

potential of sulforaphane at low concentrations and cytotoxic effects, reducing cell viability in 

both cell lines at higher concentrations. The RNA-Seq analysis allowed to identify the influence 

of sulforaphane in several signaling pathways. Cell cycle arrest in G2/M and increased 

expression of cyclin-dependent cyclins and kinases (CDK) suggest that sulforaphane induces 

mitotic block in HepG2. Sulforaphane induced DNA damage in HepG2, and this genotoxic 

effect may be related to inhibition of histone deacetylases (HDAC) since these chromatin 

profile controlling enzymes were found downregulated. The DNA damage caused by 

sulforaphane may have induced cell cycle arrest and cell death by apoptosis. Sulforaphane 

induced apoptosis and triggered pro-apoptotic signals in both cell lines. The downregulation of 

MAPK / ERK / JUN and PIK3 / AKT signaling pathways may be related to reduced cell 

proliferation observed in HepG2 by the clonogenic assay. Finally, sulforaphane altered the 

methylation pattern in both strains, which may be related to the silencing of motifs of 

transcription factors related to proliferation and tumor growth. The data presented include an 

overview of the influence of sulforaphane on several anticancer mechanisms and may serve as 

a resource for future studies. 

 

Keywords: RNA-Seq, chemopreventive, RRBS, transcriptome 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 GENOMA, EPIGENOMA E CÂNCER 

O câncer é um problema de saúde crescente em todo o mundo. A ocorrência do câncer 

está relacionada com envelhecimento populacional, assim como a prevalência de fatores de 

risco, tais como, excesso de peso e pouca prática de atividade física, além do tabagismo. A falta 

de ferramentas para diagnosticar com eficácia os estágios iniciais do tumor, poucos tratamentos 

disponíveis para pacientes com tumores em estágio avançado e a resistência do tumor a 

múltiplas drogas contribuem para o aumento dos casos da doença e reforça a necessidade de 

expansão dos esforços afim de prevenir o câncer (SESTILI; FIMOGNARI, 2015). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o câncer está entre as dez maiores 

causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo (MCGUIRE, 2016). Em 2015, houve 8,8 

milhões de mortes causadas pelo câncer. Há uma estimativa de que nas próximas duas décadas, 

o número de novos casos de câncer será próximo de 20,3 milhões por ano, resultando em cerca 

de 13,2 milhões de mortes anualmente (THUN et al., 2010). A maior incidência de tumores 

ocorre nos países de baixa e média renda, por exemplo o Brasil. A taxa de incidência de novos 

casos de câncer, publicada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), foi de 324,58 casos em 

100 mil habitantes para homens e 310,30 para mulheres (INCA, 2018). Além disso, o impacto 

econômico da doença é de grande significância. O custo total com câncer em 2010 foi estimado 

em aproximadamente 1,14 trilhão de dólares (VINEIS; WILD, 2014; FERLAY et al., 2015; 

TORRE et al., 2015).  

Hanahan e Weinberg, em seu clássico artigo publicado em 2000 (HANAHAN; 

WEINBERG, 2000), e revisado e atualizado em 2011 (HANAHAN; WEINBERG, 2011), 

classificaram as características fundamentais para a ocorrência do câncer. Para os autores, essas 

características são como capacidades funcionais adquiridas que permitem que as células 

cancerosas sobrevivam, proliferem e disseminem. Uma das características de ativação para o 

desenvolvimento do tumor é a instabilidade genômica, que gera mutações aleatórias, incluindo 

rearranjos cromossômicos. O ambiente celular instável causado por essas mutações altera as 

funções celulares primárias, por exemplo, ciclo celular. Genes responsáveis pelo ciclo celular 

e crescimento em condições normais podem, após mutações, tornarem-se oncogenes, levando 

à proliferação descontrolada (SETO; HONMA; NAKAGAWA, 2010; HASSANPOUR; 

DEHGHANI, 2017).  
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Entretanto, a genética per se não explica os canceres esporádicos e o desenvolvimento 

de câncer em pessoas sem histórico familiar da doença (VERMA, 2015). Alterações, como 

inativação de genes supressores tumorais e ativação de oncogenes, podem ocorrer por 

influência de mecanismos epigenéticos, tais como modificações no padrão de metilação do 

DNA e modificações nas histonas (BERDASCO; ESTELLER, 2010). Hoje é amplamente 

aceito que a carcinogênese envolve a combinação de fatores genéticos e epigenéticos 

(MIKESKA; CRAIG, 2014; VALDES-MORA; CLARK, 2015).  

A epigenética é uma herança não mendeliana de modificações no DNA, que embora não 

afete a sequência de bases, pode influenciar a expressão de genes de um ou mais alelos. 

Alterações epigenéticas são cruciais para a manutenção do padrão de expressão gênica de cada 

tipo celular durante as divisões celulares (BERDASCO; ESTELLER, 2010). Marcas 

epigenéticas são estabelecidas para manter a identidade celular. Entretanto, marcas epigenéticas 

também podem ser adquiridas pela influência do ambiente ao longo da vida. Algumas podem 

ser reversíveis, embora uma vez estabelecidas, são relativamente estáveis (FAULK; 

DOLINOY, 2011; SUPIC; JAGODIC; MAGIC, 2013; WU, S. et al., 2016). 

Diversos mecanismos que controlam a expressão gênica, tais como a metilação do 

DNA, modificações de histonas, e regulação pós-transcricional por microRNAs são 

considerados mecanismos epigenéticos. Estes mecanismos estão envolvidos no silenciamento 

e transcrição gênica, inativação do cromossomo X, imprinting genômico, replicação e reparo 

do DNA, e manutenção da estabilidade genômica (QURESHI; MEHLER, 2014).  

A metilação do DNA é o mecanismo epigenético mais bem estudado e é uma 

modificação covalente que ocorre exclusivamente em citosinas, quase sempre seguidas do 

nucleotídeo guanina (BERGMAN; CEDAR, 2013). O genoma humano contém 

aproximadamente 30 milhões de dinucleotídeos CpG; regiões com alta frequência de CpG são 

chamadas de ilhas CpG. Interessante, 75% das regiões promotoras de genes contém ilhas CpG, 

e estão, normalmente,  não-metiladas (EDWARDS et al., 2017).  A metilação do DNA funciona 

como um sistema de anotação para a informação genética, alterando a expressão gênica devido 

a sua habilidade de influenciar fatores de ligação e a estrutura da cromatina (DOR; CEDAR, 

2018). 

Vários estudos mostraram a associação entre doenças, fatores ambientais e mecanismos 

epigenéticos (MILLAN, 2014; KAPPIL; WRIGHT; SANDERS, 2016; HOLMES; PULIT; 

LINDGREN, 2017). Esses avanços demonstram a importância de incorporar os estudos 

epigenéticos na identificação de carcinógenos e avaliação de segurança durante ensaios pré-
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clínicos. Recentemente, eventos epigenéticos surgiram como os mecanismos fundamentais no 

desenvolvimento do câncer, bem como sua interação com o genoma e fatores ambientais, por 

exemplo a dieta (REID; DAI; LOCASALE, 2017; TIFFON, 2018). 

 

1.2 EPIGENÉTICA E DIETA 

Nas últimas décadas, a oncologia tem mudado seu meio de ação de reativo para proativo, 

com isso surgiu o desenvolvimento dos programas preventivos conhecidos como programas 

“4P” por serem preventivos, preditivos, personalizados e participativos. Esses programas 

representam um esforço e parte importante do controle da incidência e mortalidade causada 

pelo câncer (JANSSENS; SCHUSTER; VOSS, 2018). Ações preventivas tem custo-benefício 

maior que as medidas terapêuticas, e não se limitam apenas a populações de risco, podendo ser 

estendidas para toda população independente do perfil econômico (VALLE; TRAMALLONI; 

BRAGAZZI, 2015).  

Entretanto, qualquer um dos pilares dos programas “4P” não se sobressaem sozinhos e 

em um contexto onde o aumento dos casos de câncer será maior nos países em 

desenvolvimento, é difícil que essas regiões tenham acesso aos fármacos com alvos moleculares 

personalizados. Em vista disso, a implementação de programas de controle ao tabaco e álcool, 

promoção da vacinação e exames de rotina, assim como programas de saúde pública que 

promovam atividade física e o consumo de alimentos saudáveis com uma dieta balanceada 

teriam grandes impactos positivos na saúde das comunidades e consequentemente na prevenção 

do câncer (DINKOVA-KOSTOVA et al., 2017).  

Cerca de 3 a 4 milhões de casos de câncer poderiam ter sido evitados por meio de um 

estilo de vida saudável (POTTER et al., 2016). A relevância da dieta na prevenção e 

desenvolvimento de tumores é amplamente reconhecida devido a uma quantidade considerável 

de evidências obtidas de pesquisas básicas, epidemiológicas e clínicas (ZITVOGEL; 

PIETROCOLA; KROEMER, 2017). A dieta pode influenciar o processo de carcinogênese, 

afetando processos celulares importantes que regulam o equilíbrio entre proliferação e morte 

celular, expressão de oncogenes e supressores tumorais e da sinalização celular, além de outros 

fatores que modulam a expressão gênica (MAYNE; PLAYDON; ROCK, 2016). 

Embora a dieta esteja associada ao risco de câncer, os mecanismos moleculares entre 

essa associação não estão ainda completamente entendidos.  Há várias evidências do efeito da 

dieta na via metabólica dos doadores de grupos metil. Folato, vitaminas B, colina, entre outros 

podem influenciar indiretamente a metilação do DNA (SAPIENZA; ISSA, 2016). A 
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suplementação de ácido fólico garante o desenvolvimento e o crescimento normal humano 

(BAILEY et al., 2015). Diferentes estudos demonstraram que a suplementação de ácido fólico 

reduziu a frequência de micronúcleos em linfócitos humanos (STOPPER et al., 2008; 

FENECH; BONASSI, 2011). 

Estudos com roedores mostraram que dietas com ausência ou suplementação de 

nutrientes doadores de grupo metil podem ter consequências prejudiciais que vão de problemas 

no metabolismo de lipídeos (AISSA et al., 2014) e instabilidade genômica (AISSA et al., 2013). 

Um padrão de dieta saudável é composto por grandes quantidades de frutas, legumes, 

além de aves, peixes, cereais integrais e baixa ingestão diária de gorduras (BAENA RUIZ; 

SALINAS HERNANDEZ, 2014). Tem sido proposto que compostos da dieta, presentes 

principalmente em frutas e legumes, podem influenciar as marcas epigenéticas e, 

consequentemente, reativar genes supressores tumorais e silenciar oncogenes (LABBE et al., 

2015). As alterações epigenéticas induzidas pela dieta podem ocorrer durante toda a vida e têm 

efeitos transgeracionais (BISHOP; FERGUSON, 2015). O consumo de uma dieta composta por 

nutrientes que modificam o epigenoma poderia ajudar não somente na prevenção, mas inclusive 

no tratamento do câncer em estágios iniciais (HARDY; TOLLEFSBOL, 2011; MEERAN et 

al., 2012). 

Nutrientes e seus metabólitos intermediários são fontes essenciais para diversos 

mecanismos celulares e funcionam como sinalizadores moleculares, modulando funções no 

genoma que permitem adaptações celulares ao ambiente (STOVER et al., 2018). Compostos 

bioativos da dieta podem modificar diretamente elementos da cromatina, incluindo as proteínas 

histonas que controlam a estrutura da cromatina, resultando em alterações na expressão gênica 

e na estabilidade genômica. Além disso, a expressão gênica pode ser influenciada por esses 

compostos atuando como ligantes de fatores de transcrição, influenciando a atividade de 

microRNAs, o sistema de reparo do DNA, crescimento celular, estresse oxidativo, inflamação 

e apoptose (NOLTE-'T HOEN et al., 2015). 

Os compostos bioativos da dieta, incluindo folato, polifenóis, retinóides, ácidos graxos 

e isotiocianatos têm mostrado um interessante potencial quimiopreventivo, participando em 

mecanismos epigenéticos, na sinalização celular influenciando fatores de transcrição, 

modulando o sistema de reparo do DNA, de crescimento celular, de resposta ao estresse 

oxidativo, inflamação e apoptose (REMELY et al., 2015; BRAICU et al., 2017)  
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1.3 VEGETAIS CRUCÍFEROS, ISOTIOCIANATOS E SULFORAFANO 

Pesquisas recentes demonstraram o potencial efeito quimiopreventivo de uma dieta rica 

em vegetais crucíferos (LEONE et al., 2017; STURM; WAGNER, 2017; ABBAOUI et al., 

2018; ABDULL RAZIS; KONSUE; IOANNIDES, 2018). A família Brassicaceae contém mais 

de 3 mil espécies divididas em 350 gêneros. A espécie mais conhecida é a Brassica oleracea 

que apresenta variedades morfológicas, sendo as mais comuns: brócolis, couve, repolho, couve 

de Bruxelas, entre outras. Os vegetais crucíferos são ricos em metabólitos secundários, ou seja 

compostos que não são essenciais para o crescimento vegetal; esses compostos são chamados 

de fitoquímicos (NOVIO et al., 2016). Os metabólitos secundários característicos nos vegetais 

crucíferos são os glicosinolatos, e sua concentração varia de acordo com a espécie, idade e 

saúde da planta, além de fatores ambientais (MITHEN et al., 2000). Em resposta a algum dano 

físico na planta, ação de herbívoros, cozimento ou mastigação dos vegetais crucíferos, os 

glicosinolatos são hidrolisados pela enzima mirosinase e esse processo resulta na formação de 

isotiocianatos, tiocianatos ou oxazolidina-2-tiona (NOVIO et al., 2016; OLIVIERO; 

VERKERK; DEKKER, 2018), a mirosinase microbial também participa desse processo de 

hidrólise (BUDNOWSKI et al., 2015). Os isotiocianatos têm como característica um grupo 

funcional enxofre (N=C=S). Evidências sugerem que os efeitos quimiopreventivos dos 

isotiocianatos atuam conectados em uma série de mecanismos envolvidos com detoxificação, 

inflamação, regulação do ciclo celular e modulação epigenética (GRUNDEMANN; HUBER, 

2018). 

Um dos principais e promissores compostos entre os isotiocianatos é o sulforafano 

(Figura 1), encontrado em altas concentrações no brócolis. O sulforafano foi isolado por Zhang 

et al. (1992), que apresentaram esse composto como um potente agente anticarcinogênico. Após 

o consumo, o sulforafano é absorvido passivamente pelas células do trato gastrintestinal e 

principalmente metabolizado na via do ácido mercaptúrico, por conjugação com o resíduo de 

cisteína dos grupos tiol da glutationa. As moléculas de sulforafano conjugado são transportadas 

para fora das células por meio do transporte ativo realizado pelas proteínas associadas a 

resistência a multidrogas ABCC1, ABCC2 e glicoproteína P (KIM et al., 2015). Na circulação 

sistêmica, o sulforafano conjugado se dissocia devido à baixa concentração de glutationa no 

plasma. O sulforafano pode ser absorvido por órgãos periféricos e se acumular pela reação com 

grupos tiol de glutationa e outras proteínas dessas células (OLIVIERO; VERKERK; DEKKER, 

2018). Sulforafano livre e conjugado são principalmente excretados na urina (JI; MORRIS, 

2003). 
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Figura 1 - Estrutura química do sulforafano 

 

Fonte: Zhang et al. (1992) 

 

A concentração plasmática após o consumo de sulforafano e outros isotiocianatos em 

geral dependem do modo de preparo, processamento e armazenamento dos vegetais. Por 

exemplo, cozimento a vapor mantém concentrações maiores de sulforafano que vegetais fritos 

(GIAMBANELLI et al., 2016). Em geral, a bioacessibilidade de um composto é a fração desse 

composto que atinge o local de absorção e que pode ser absorvido pelas células epiteliais 

intestinais. A biodisponibilidade de um composto é a fração desse composto que é realmente 

absorvida e circula sistemicamente em órgãos e tecidos e é usada para funções fisiológicas 

(OLIVIERO; VERKERK; DEKKER, 2018). Um estudo sobre a farmacocinética do sulforafano 

demonstrou que o pico da concentração plasmática de sulforafano foi de aproximadamente 2,2 

µM após 2 horas do consumo de 100g de brócolis preparado como uma sopa (GASPER et al., 

2005). Não há evidências de que a ingestão dietética normal de brócolis esteja associada à 

toxicidade, mesmo a longo prazo (DAVIDSON et al., 2017). 

 

1.4 ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVA DO SULFORAFANO 

Certas vias moleculares são capazes de proteger células e organismos contra 

carcinogênese, mutagênese e outras formas de toxicidade (YANG; PALLIYAGURU; 

KENSLER, 2016). O sulforafano pode influenciar diversas vias celulares que diminuem, 

revertem ou bloqueiam o efeito de compostos que causam danos no DNA e favorecem a 

carcinogênese (BAYAT MOKHTARI et al., 2018). O sulforafano pode modular a fase I do 

metabolismo diretamente ou por meio de interações com enzimas do citocromo P450 (CYP). 

O complexo de enzimas CYP é um importante componente do metabolismo de fármacos, 

esteroides, vitaminas lipossolúveis, agrotóxicos e muitos outros tipos de moléculas, por meio 

de reações de oxidação, redução e hidrólise (GUENGERICH; WATERMAN; EGLI, 2016). 

Entretanto, polimorfismos nos genes CYP são associados com uma gama de canceres humano, 

possivelmente pela capacidade dessas enzimas converterem pró-carcinógenos em carcinógenos 
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ativos (BLACKBURN et al., 2015). A inibição de enzimas de fase I é reconhecida como um 

mecanismo de bloquear a carcinogênese (CLARKE; DASHWOOD; HO, 2008). Um estudo 

demonstrou que o sulforafano inibiu a atividade das enzimas CYP1A1 e CYP1A2 em células 

de tumor mamário MCF7. Essas enzimas são responsáveis pela oxidação de hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos e formam adutos que podem gerar quebras na fita do DNA e mutações 

(SKUPINSKA et al., 2009). A modulação da ativação metabólica das enzimas de fase I causada 

pelo sulforafano foi observado em camundongos Swiss após danos induzidos com benzopireno 

(KALPANA DEEPA PRIYA; GAYATHRI; SAKTHISEKARAN, 2011). 

Dentro da célula, o sulforafano reage com a proteína Kelch-like ECH associated protein 

1 (KEAP1), uma proteína rica em cisteínas que interagem com uma série de oxidantes e 

eletrófilos, incluindo o sulforafano (DINKOVA-KOSTOVA; KOSTOV; CANNING, 2017). O 

substrato mais conhecido de KEAP1 é o fator de transcrição Nuclear Factor, Erythroid 2 Like 

2 (NRF2). Em condições normais, KEAP1 se liga ao NRF2 por meio de um mecanismo 

conhecido como “chave e fechadura”, induzindo poliubiquitinação no citoplasma, e por 

consequência, aumentando a degradação protossomal do NRF2. Em condições de estresse 

oxidativo ou ação de ativadores, ocorre modificações químicas nos resíduos Cullin3 das 

cisteínas presentes em KEAP1 resultando no despareamento entre KEAP1 e NRF2. Essas 

modificações em KEAP1 inibem a degradação de NRF2 permitindo a sintetização de novo 

desse fator de transcrição e sua translocação para o núcleo, onde dimeriza-se com proteínas 

chamadas de small MAF proteins para se ligar ao elemento de resposta antioxidante presente 

na região promotora dos genes alvos (FOURQUET et al., 2010). O NRF2 no núcleo é 

responsável por promover a expressão de enzimas antioxidantes de fase II incluindo a Heme 

Oxygenase 1 (HMOX1), NAD(P)H Quinone Dehydrogenase 1 (NQO1), Thioredoxin (TXN) e 

Thioredoxin Reductase 1 (TXNRD1) (Figura 2) (KENSLER; WAKABAYASHI; BISWAL, 

2007; VAHID et al., 2015). 
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Figura 2 – Ativação da maquinaria transcricional de enzimas antioxidantes por meio da ação de NRF2 

 

O sulforafano rompe a ligação entre KEAP1 e NRF2, permitindo a translocação de NRF2 para o núcleo, onde liga-

se a proteínas MAF e ao elemento de resposta antioxidante, resultando na transcrição de genes responsáveis pela 

expressão de enzimas de fase II. Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 

 

O aumento na expressão de enzimas de fase II induzido pelo sulforafano foi 

extensivamente reportado em modelos in vivo e in vitro (CHEUNG; KONG, 2010; BARRERA 

et al., 2013; LENZI; FIMOGNARI; HRELIA, 2014). Em células HepG2, o sulforafano 

aumentou transcrição de mRNA de diversas enzimas de fase II, incluindo 

glucuronosiltransferase (UGT) e quinona redutase (QR) (JIANG et al., 2003). Após o 

tratamento com sulforafano, células de câncer de próstata aumentaram os níveis das enzimas 

NQO1, QR e principalmente GCLM que é responsável pelo aumento da glutationa intracelular 

(BROOKS; PATON; VIDANES, 2001). A hepatite C é uma infecção induzida por estresse 

oxidativo; o sulforafano suprimiu a replicação do vírus da hepatite C por meio da ativação 

indireta via NRF2 de enzimas antioxidantes (YU et al., 2016). Além disso, o sulforafano 

reativou as defesas antioxidantes, induzindo a atividade de NRF2 após envelhecimento 

induzido por estresse oxidativo em células epiteliais da lente ocular humana (KUBO et al., 

2017). 
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O primeiro registro da eficácia quimiopreventiva do sulforafano foi usando o modelo 

de ratos Sprague-Dawley fêmeas com tumor mamário induzido pelo carcinógeno 

dimetilbenzantraceno. O sulforafano foi administrado por 150 dias em concentrações de 75, 

100 ou 150 µM por dia após a indução tumoral. Ao fim do tratamento, houve redução do peso 

dos tumores e retardo do desenvolvimento tumoral (ZHANG et al., 1994). Diversos estudos 

foram conduzidos usando camundongos e ratos knockout para NRF2 (FAHEY et al., 2002; 

DINKOVA-KOSTOVA et al., 2006; XU et al., 2006). Por exemplo, o sulforafano reduziu 

efetivamente o crescimento tumoral em camundongos C57BL/6J tipo selvagem com câncer de 

estomago induzido por benzopireno, mas não houve efeitos de redução tumoral nos animais 

knockout para NRF2 (FAHEY et al., 2002).  

Estudos clínicos com humanos têm apoiado os efeitos quimiopreventivos do sulforafano 

contra a formação de neoplasias. Vários ensaios clínicos avaliaram a tolerância e a segurança 

desse composto, sendo que alguns desses estudos clínicos de fase I demonstraram que extrato 

de broto de brócolis contento sulforafano foram bem tolerados (TALALAY et al., 2007; 

BROWN et al., 2015). O sulforafano não causou efeitos adversos tóxicos significativos quando 

administrado 25 µM três vezes por dia durante cinco dias em voluntários sadios (SHAPIRO et 

al., 2006). Um estudo clínico detalhado de fase II em homens com câncer de próstata recorrente 

por 20 semanas e concentração diária de 200 µmol, também confirma a segurança do 

sulforafano (ALUMKAL et al., 2015). Ademais, um outro estudo avaliou a efetividade do 

sulforafano em pacientes com adenocarcinoma no ducto pancreático. Os resultados indicaram 

que ingestão diária de 90 mg de sulforafano por 12 meses, inibiu o crescimento tumoral e a 

sensibilidade do câncer (LOZANOVSKI et al., 2014). 

 

1.5 PROPRIEDADES ANTICÂNCER DO SULFORAFANO 

O termo hormese vem sendo amplamente usado no campo da toxicologia e se refere a 

uma dose resposta bifásica com estimulação e efeito benéfico em baixa concentração e efeito 

inibitório e tóxico em alta concentração de agentes químicos (BAO et al., 2014). Quando células 

ou um organismo são expostos com concentrações baixas de um composto conhecido por gerar 

danos em altas concentrações, essa exposição induz efeitos adaptativos nas células 

(MATTSON, 2008). Compostos antioxidantes naturais apresentam dose resposta hormética, 

por exemplo, a curcumina encontrada na soja e trissulfeto de dialila encontrado no alho, pois 

também ativam a via NRF2 após reação com os resíduos de cisteínas da KEAP1, resultando em 

uma resposta antioxidante, entretanto possuem efeitos anticâncer em concentrações maiores 
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(KIM, S. et al., 2014; RAINEY et al., 2015). Além disso, o resveratrol que é composto bioativo 

encontrado em altas concentrações em uvas, também possui propriedade antioxidante em 

baixas concentrações e efeito antiproliferativo em altas concentrações (PLAUTH et al., 2016). 

Atualmente, há o consenso de que o sulforafano possa ser considerado um agente hormético 

(FORMAN; DAVIES; URSINI, 2014). Sendo assim, o sulforafano em baixas concentrações 

exerce efeito quimiopreventivo, antioxidante e citoprotetor, porém em concentrações altas 

exibe propriedades citotóxicas e antitumorais (SESTILI; FIMOGNARI, 2015; PENNISI et al., 

2017).  

A maioria dos estudos envolvendo sulforafano tem por objetivo investigar suas 

propriedades quimiopreventivas, conforme apresentadas anteriormente. Entretanto há um 

número crescente de estudos que buscam compreender a atividade anticâncer e os mecanismos 

celulares e moleculares influenciados pelo sulforafano (BURNETT et al., 2017; MILCZAREK 

et al., 2018). Os estudos que investigam os efeitos anticâncer do sulforafano trabalham em 

concentrações acima de 5 µM, ou seja, concentrações dificilmente alcançadas e mantidas pela 

ingestão de vegetais crucíferos (FIMOGNARI et al., 2014). Após a iniciação tumoral, o 

sulforafano atua como um supressor do desenvolvimento do câncer, pois influencia e modula 

diversos alvos moleculares responsáveis por controlar uma série de mecanismos, entre eles, 

indução de apoptose, parada do ciclo celular e inibição da proliferação celular (TORTORELLA, 

S. M. et al., 2015). 

Apoptose é a principal via molecular de morte celular, frequentemente ativa durante o 

desenvolvimento e homeostase tecidual, entretanto pode ser desencadeada por estresse celular 

(ELMORE, 2007). Apoptose possui duas principais vias, a intrínseca e a extrínseca, ambas 

resultam na ativação de caspases que desencadeiam morte celular com morfologia característica 

e formação de corpos apoptóticos. A apoptose extrínseca pode ser desencadeada pela 

sinalização dos receptores de morte na membrana plasmática, incluindo ligações de TNF 

(Tumor Necrosis Factor) nos receptores TNRF1/2 (TNF Receptor 1/2), interações entre FASL 

e FAS ou ativação de TRAIL. É necessário o recrutamento de proteínas adaptadoras dos 

receptores de morte FADD (Fas-associated death domain) e TRADD (TNFR1-associated 

death domain) para os receptores de morte FAS e TNFR respectivamente. Essas proteínas 

adaptadoras se associam com a caspase 8 que clivam as caspases executoras 3 e 7, resultando 

em fragmentação de DNA, degradação de proteínas e formação de corpos apoptóticos 

(DICKENS et al., 2012). Os receptores de morte podem induzir ou reprimir a morte celular. 

Por exemplo, proteínas MAP quinase (MAPK – Mitogen Activated Protein Kinases) e fatores 
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nucleares do complexo NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) 

podem se ligar ao receptor de morte e reprimir o processo apoptótico. 

A apoptose intrínseca converge na ativação das mesmas caspases executoras 3 e 7, 

entretanto, o processo pode ser iniciado através de estímulos intracelulares, tais como danos no 

DNA, estresse no processo de replicação e estresse no retículo endoplasmático. A família de 

proteínas de BCL-2 é modulada por esses estímulos e pode desencadear sinais pró ou anti-

apoptóticos. BAX, BAK e BOK são membros pró apoptóticos dessa família e controlam a 

permeabilização da membrana externa das mitocôndrias que liberam o citocromo c no 

citoplasma, resultando na ativação das caspases 3 e 7 por meio da ligação com o citocromo c 

(LOPEZ; TAIT, 2015; MESSMER; SNYDER; OBERST, 2018). 

Os efeitos pró-apoptóticos do sulforafano foram descritos em diversas linhagens 

celulares derivadas de câncer de cólon (LAN; YUAN; LIN, 2017), próstata (NEGRETTE-

GUZMAN et al., 2017), ovário (CHAUDHURI; ORSULIC; ASHOK, 2007), mama 

(LEWINSKA et al., 2017), bexiga (DANG et al., 2014), pele (RUDOLF; CERVINKA; 

RUDOLF, 2014) e pulmão (ZURYN et al., 2016). Além disso, o sulforafano é capaz de ativar 

alvos de ambas as vias apoptóticas intrínseca e extrínseca. Diversos mecanismos foram 

propostos para explicar a ação pró-apoptótica do sulforafano, tais como manutenção da proteína 

Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) ativada, regulação positiva de genes pró-apoptóticos, 

bloqueio da polimerização de tubulina, aumento do estresse oxidativo e sinalização de fatores 

de transcrição (LENZI; FIMOGNARI; HRELIA, 2014). A clivagem da enzima poli (ADP-

ribose) polimerase (PARP) e consequente indução de apoptose foram observadas após o 

tratamento com 10 µM de sulforafano em células de colangiocarcinoma humano 

(RACKAUSKAS et al., 2017). 

Caspases 3, 8 e 9 foram ativadas pelo sulforafano em células de câncer de próstata PC-

3. Além disso, essas células apresentaram aumento na expressão de genes pró-apoptóticos e 

diminuição da expressão de fatores anti-apoptóticos (SINGH et al., 2004). Células de câncer de 

próstata, DU-145 tratadas por 24 horas com 10 μM de sulforafano apresentaram apoptose 

induzida e redução da viabilidade celular (CHO et al., 2005). O sulforafano induziu a ativação 

da caspase 7 em células de câncer de cólon, HCT-116 (PAPPA et al., 2006) e da caspase 3 em 

células de carcinoma cervical HeLa e células HepG2 (PARK et al., 2007). Ainda, a apoptose 

induzida pelo sulforafano foi associada com a ativação das caspases 8 e 9 (PARK et al., 2014). 

Além disso, a atividade pró-apoptótica do sulforafano não depende de P53, pois o sulforafano 
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promoveu apoptose em fibroblastos com P53 knockdown e P53 knockout (ZHANG; TANG, 

2007).  

O ciclo celular é controlado pelas enzimas quinases dependentes de ciclina (CDKs), cuja 

principal função é garantir a replicação do DNA e a segregação dos cromossomos. As 

atividades de diferentes CDKs se alteram ao longo do ciclo celular, além de serem influenciadas 

por outros cofatores, por exemplo as ciclinas e inibidores de CDKs (BENDRIS; LEMMERS; 

BLANCHARD, 2015). Uma das características fundamentais da tumorigênese é a perda do 

controle sob o ciclo celular. A desregulação do ciclo celular tem por consequência proliferação 

celular aberrante e instabilidade genômica. Vários tipos de câncer são capazes de suprimir genes 

que codificam inibidores de CDKs. Esse mecanismo tira da célula a capacidade de combater a 

progressão celular, pois há a perda dos checkpoints do ciclo celular (MALUMBRES; 

BARBACID, 2009). Compostos capazes de influenciar a sinalização das CDKs e dos inibidores 

de CDKs surgiram como uma terapia celular promissora contra o câncer, havendo uma grande 

expansão da pesquisa e formulação de novos fármacos nessa área (VISCONTI; DELLA 

MONICA; GRIECO, 2016; INGHAM; SCHWARTZ, 2017). 

Diversos estudos demonstraram que o sulforafano pode induzir parada do ciclo celular 

em vários tipos de câncer (KIM et al., 2016; LEWINSKA et al., 2017; NAUMANN et al., 

2017). Foi observado que o sulforafano pode induzir parada do ciclo celular em todas as fases 

do ciclo, por exemplo em G0/G1 em linhagens celulares de câncer de cólon (SHEN et al., 2006), 

G1/S em hepatocarcinoma (WU, J. et al., 2016) e G2/M em câncer cervical (CHENG; TSAI; 

HSU, 2016), sendo a parada do ciclo em G2/M a mais frequentemente induzida (CHANG et al., 

2013). O sulforafano ativa a expressão da proteína CDKN1A e modula a atividade das CDKs 

(KIM et al., 2010). Além disso, o sulforafano pode induzir parada do ciclo celular interferindo 

na polimerização dos microtúbulos (YIN et al., 2016). 

 

1.6 MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS INDUZIDAS PELO 

SULFORAFANO 

A capacidade de modificar as marcas epigenéticas é de grande importância no 

desenvolvimento e progressão do câncer. Células cancerosas tendem a apresentar alterações 

epigenéticas críticas tais como perda global da metilação do DNA, desregulação de 

modificações das histonas e expressão de oncogenes induzida por miRNAs (HUANG et al., 

2018). 
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Modificações covalentes nas histonas dos nucleossomos desempenham importante 

função na estrutura da cromatina. A acetilação de histonas causa mudança na carga da lisina de 

positiva para neutra (Figura 3); essa reação é catalisada pelas enzimas histona acetiltransferases 

(HAT). A alteração na carga reduz a afinidade do DNA com as histonas, diminuindo o nível de 

condensação da cromatina e por consequência, aumentando a expressão gênica. Durante o 

processo reverso de desacetilação das histonas, os grupos acetil são removidos dos resíduos de 

lisina por meio da ação das enzimas histona desacetilases (HDAC). A remoção dos grupos acetil 

aumenta as interações iônicas entre as histonas e o DNA, condensando a cromatina e inativando 

a maquinaria transcricional (YANG et al., 2007). O aumento da atividade e expressão de 

HDACs foi demonstrada em diversos tipos de câncer e é um mecanismo bem estabelecido de 

inativação de genes supressores tumorais, por exemplo P21, P16, TP53 e RARβ (FENG et al., 

2013).  

 

Figura 3 – Acetilação e desacetilação de histonas 

 

 

Os resíduos de lisina (Lis) nas caudas terminais das histonas são alvos do mecanismo epigenético de acetilação 

catalisado pelas enzimas histonas acetiltransferases. Os grupos acetil inibem o estado de compactação dos 

nucleossomos e consequentemente ativam a transcrição gênica. A ação das enzimas histonas desacetilases é retirar 

os grupos acetil dos resíduos de lisina nas histonas e inibir a transcrição gênica. Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 
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 O sulforafano pode afetar a expressão de genes que regulam o ciclo celular e a apoptose 

por mecanismos epigenéticos, sendo um desses mecanismos, a inibição das enzimas HDACs. 

O sulforafano e seus metabólitos são competidores inibitórios e possuem afinidade pelo sítio 

ativo das enzimas HDACs (NIAN et al., 2009). Em células HCT116 de câncer colorretal 

humano, o sulforafano reduziu atividade de HDACs, aumentou os níveis de acetilação das 

histonas H3, H4 e a atividade de P21 (DICKINSON et al., 2015). O efeito quimiopreventivo 

do sulforafano pode estar associado com inibição da atividade das enzimas HDACs e 

consequentemente induzindo parada do ciclo celular e reduzindo o crescimento tumoral. Esse 

efeito foi observado em células de câncer de pulmão (JIANG et al., 2016) e bexiga (ABBAOUI 

et al., 2017). A influência do sulforafano por meio da inibição das HDAC pode reduzir a 

atividade da enzima TERT (Telomerase Reverse Transcriptase) que é essencial para a 

proliferação. O sulforafano reduziu a atividade dessa enzima e consequentemente inibiu a 

viabilidade celular e induziu apoptose em células de câncer de próstata (ABBAS et al., 2016) e 

colorretal (MARTIN; KALA; TOLLEFSBOL, 2018). 

O padrão de metilação do DNA sofre alterações durante o início e progressão 

oncogênica. Essas alterações são caracterizadas pela hipometilação global, ou seja, ativação 

geral da expressão gênica, e pela hipermetilação gene-específica que inativa a expressão do 

gene. A hipometilação do DNA está diretamente relacionada com a instabilidade genômica e a 

expressão de oncogenes. A hipermetilação do DNA está envolvida no silenciamento de genes 

supressores tumorais, fatores de transcrição e genes envolvidos com a regulação do ciclo celular 

(PORTELA; ESTELLER, 2010; BAYLIN; JONES, 2011). A metilação do DNA é catalisada 

pela família de enzinas DNA metiltransferases (DNMTs), que são responsáveis pela 

transferência do grupo metil da S-adenosilmetionina (SAM) para o DNA. A DNMT1 é a enzima 

responsável pela manutenção da metilação do DNA durante o processo de replicação celular, 

enquanto a DNMT3a e DNMT3b catalisam a metilação de novo nas duas fitas do DNA (TABY; 

ISSA, 2010). As enzimas DNMTs foram encontradas superexpressas em câncer gástrico, de 

pulmão e de próstata (TORTORELLA, Stephanie M. et al., 2015). 

É crescente o número de evidencias de que o sulforafano é um potencial modulador da 

metilação do DNA no desenvolvimento e progressão do câncer. O primeiro estudo que 

relacionou o efeito do sulforafano com a inibição das enzimas DNMTs foi realizado por Meeran 

et al. (2010). Nesse estudo com células de câncer de mama, o sulforafano inibiu a expressão do 

gene TERT, responsável pela codificação da enzima telomerase transcriptase reversa. A 

capacidade do sulforafano de reduzir a expressão de DNMT1 e DNMT3a foi observada em 
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células de câncer de próstata BPH-1 (HSU et al., 2011). Um estudo envolvendo avaliação do 

transcriptoma de células não tumorais e de câncer de próstata, demonstrou que antes do 

tratamento com sulforafano, as células cancerosas apresentavam alto nível de expressão de 

DNMTs, entretanto, após o tratamento houve drástica redução da expressão dessas enzimas 

(WONG et al., 2014). A alteração da metilação do DNA induzida pelo sulforafano aumentou a 

expressão de P21 e ativou uma série de genes silenciados em células de câncer de mama após 

exposição a 10 µM de sulforafano (LUBECKA-PIETRUSZEWSKA et al., 2015). A redução 

da expressão da enzima TERT e o aumento da atividade de CDKN1A foram induzidos pelo 

sulforafano por mecanismos diferentes, ou seja, pela inibição de HDACs e redução da atividade 

de DNMTs, sugerindo o efeito do sulforafano em diferentes mecanismos epigenéticos. 

 

1.7 IMPORTÂNCIA DO USO DE METODOLOGIAS IN VITRO 

Modelos pré-clínicos, como o uso de linhagens celulares in vitro, podem ser 

particularmente úteis para ajudar a prever a resposta anticâncer de novos compostos e fornecer 

informações relevantes sobre os mecanismos de ação desses compostos (NIU; WANG, 2015). 

O número de estudos in vitro que avaliaram fármacos e compostos com potencial anticâncer é 

muito maior que o número de estudos in vivo. Testes de carcinogênese em animais consomem 

tempo, são extremamente caros e usam um grande número de animais dependendo do 

delineamento experimental (STEINBERG, 2017). A pesquisa in vitro tem melhor custo-

benefício e os experimentos não são invasivos, além disso é possível testar uma série de 

compostos ao mesmo tempo usando modelos in vitro (MARKOWITZ; ZHU, 2012).  

Uma característica desejável de qualquer fármaco ou composto antitumoral é que ele 

seja capaz de inibir o crescimento do tumor por meio da indução da morte celular ou bloqueio 

da proliferação celular sem que haja muito prejuízo para as células saudáveis (EASTMAN, 

2017). Por isso, torna-se essencial a comparação dos efeitos de um possível fármaco em 

linhagens tumorais e não-tumorais. Além disso, a identificação dos mecanismos que levam a 

morte celular devem ser cuidadosamente investigados, o que é uma tarefa extremamente difícil 

quando feita in vitro, muito pouco compreendida e, equivocadamente, avaliada e determinada 

por muitos estudos (GALLUZZI et al., 2015).  

A linhagem HepG2, de carcinoma hepatocelular humano, é um interessante modelo 

experimental para estudos in vitro, pois expressa a maioria das enzimas metabolizadoras. Essa 

linhagem celular retém a atividade de várias enzimas de fase I e fase II, as quais desempenham 

um papel crucial na ativação e detoxificação de pró-carcinógenos genotóxicos, refletindo, 
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assim, o metabolismo de tais compostos in vitro melhor do que os modelos experimentais com 

células metabolicamente incompetentes (KNASMULLER et al., 1998; QIU et al., 2015). Por 

outro lado, é desejável a utilização de uma célula não-tumoral com características semelhantes. 

Neste caso, as células primárias gástricas GAS, trata-se de um pool de células da mucosa 

gástrica in vitro. Essas células, que venceram a senescência, ainda mantiveram as características 

fisiológicas normais da mucosa gástrica. Na análise citogenética, essa linhagem não apresentou 

alterações cromossômicas clonais estruturais (PINTO et al., 2005).  

 

1.8 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO E METILAÇÃO EM LARGA 

ESCALA 

Durante muito tempo, a pesquisa sobre o câncer esteve focada na identificação de genes-

alvo usando técnicas citogenéticas e de baixa amplitude do genoma. Após decodificar a 

sequência do genoma humano em 2001 (LANDER et al., 2001; VENTER et al., 2001), as 

tecnologias baseadas em hibridação se tornaram populares no campo de pesquisa do câncer  

(COSTA et al., 2013). Vários esforços de projetos sobre o genoma do câncer em larga escala, 

como o Atlas do Genoma do Câncer e outras instituições, geraram uma quantidade notável de 

dados genômicos. Diversos novos métodos foram desenvolvidos nos últimos anos para 

identificar mutações, deleções, inserções, rearranjos estruturais no DNA e mudanças de 

expressão gênica (GAO et al., 2014). Na última década, o sequenciamento de próxima geração 

(NGS – Next Generation Sequecing) forneceu informações importantes para entender a base 

biológica de vários tipos de câncer, além de impulsionar a descoberta de novos biomarcadores 

genômicos, orientar terapias direcionadas e saber mais sobre a resposta e resistência de 

fármacos (BERGER; MARDIS, 2018). 

O uso da tecnologia de NGS para caracterizar canceres humanos vem proporcionando 

oportunidades de entender as diferenças biológicas entre os vários tipos de câncer, além de 

descobrir biomarcadores genômicos e alvos para novas terapias (BERGER; MARDIS, 2018). 

Alterações transcricionais nos mRNAs e RNAs não-codificantes detectados por 

sequenciamento de RNA de alto rendimento (RNA-Seq) podem identificar biomarcadores no 

transcriptoma do câncer, além de verificar o impacto de mutações e caracterizar mecanismos 

patogênicos (COSTA et al., 2013; LI; FU; XIAO, 2015; LIN et al., 2016). Uma abordagem 

simplificada para o perfil do transcriptoma baseia-se na hibridação de sondas (por exemplo, 

microarray), mas o RNA-Seq tem muitas vantagens em relação a estas técnicas pois não 

depende do desenho específico de sondas (ZHAO et al., 2014). Diversos estudos compararam 
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a performance do RNA-Seq e do microarray (SIRBU et al., 2012; ZHANG et al., 2015). Os 

resultados do RNA-Seq mostraram mais sensibilidade e maior cobertura para estimar mudanças 

no transcriptoma em comparação com a técnica do microarray (FU et al., 2009). 

A implementação de tecnologias de NGS para análises epigenômicas globais e 

integração com dados transcriptômicos tem um grande potencial para a compreensão da 

tumorigênese e identificação de biomarcadores epigenéticos (VALDES-MORA; CLARK, 

2015). O sequenciamento total do genoma (WGBS – Whole Genome Bisulfite Sequencing) é 

considerado agora o padrão ouro para a análise de metilação do DNA. Essa tecnologia é capaz 

de quantificar os padrões de metilação do DNA no genoma em uma acurada resolução de base 

única. No entanto, uma outra tecnologia de sequenciamento com representação reduzida (RRBS 

– Reduced Representation Bisulfite Sequencing) tornou-se popular devido à relação custo-

benefício e alta cobertura de CpGs no genoma (BOCK et al., 2010; HAHN et al., 2015). O 

RRBS apesar de ser capaz de cobrir a maioria dos dinucleotídeos das ilhas CpGs e regiões 

promotoras, não abrange de maneira eficaz as outras regiões genômicas, além disso essa técnica 

depende da densidade de locais de clivagem da enzima MspI (CCGG) disponíveis, 

consequentemente, o RRBS é capaz de mensurar apenas de 10 a 15% dos dinucleotídeos do 

genoma humano (BOCK et al., 2010; HARRIS et al., 2010). 

A tecnologia de NGS continua redefinindo o cenário dos testes genéticos. O 

sequenciamento paralelo de larga escala gera uma quantidade impressionante de dados. 

Computadores poderosos e ferramentas de bioinformática são necessários para enfrentar o 

desafio do armazenamento, análise e interpretação dos dados (OLIVER; HART; KLEE, 2015). 

De acordo com Moorthie e Mattocks (2011), a análise e interpretação de dados para NGS 

podem ser divididas em três etapas lógicas. O primeiro passo é o sequenciamento das 

bibliotecas; o segundo passo é o alinhamento das amostras ao genoma de referência e o terceiro 

passo é a fase de interpretação, onde os dados das leituras recebem anotações. Os termos 

ontogenéticos (GO – gene ontology) foram criados para permitir a interpretação funcional dos 

dados experimentais comparando-os com as anotações registradas (MOONEY; WILMOT, 

2015). Vários bancos de dados estão disponíveis gratuitamente e oferecem informações 

biologicamente relevantes para análise de conjunto de genes, sendo alguns deles o Gene 

Ontology Consortium (GOC) (GENE ONTOLOGY, 2010), Enciclopédia de genes e genomas 

de Quioto (KEGG) (KANEHISA; GOTO, 2000), Reactome (CROFT et al., 2014) e 

WikiPathways (BOHLER et al., 2016). O fluxo de trabalho resumido da cultura e tratamento 

de células para as análises de sequenciamento e bioinformática são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Resumo dos passos básicos em técnicas de sequenciamento de alto rendimento usando modelos in 

vitro 

 

Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 

 

As evidências científicas sobre a influência de compostos da dieta em eventos 

epigenéticos são recentes. Conforme demonstrado nos trabalhos aqui revistos, fatores 

ambientais podem induzir a hipometilação global do DNA ou hipermetilação gene-específica. 

O sulforafano foi recentemente reconhecido como regulador das enzimas envolvidas no 

processo de acetilação das histonas, principalmente na inibição da enzima histona desacetilase 

(VAHID et al., 2015). Entretanto, ainda há poucas informações na literatura sobre a 

participação do sulforafano nos mecanismos de metilação do DNA. Alguns estudos sugerem 

um possível envolvimento do sulforafano na metilação do DNA, por meio da inibição das 

enzimas DNA metiltransferases (LUBECKA-PIETRUSZEWSKA et al., 2015; WONG et al., 

2014). 
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2. HIPÓTESE 

A hipótese deste projeto de pesquisa é que o sulforafano, sendo um composto bioativo 

da dieta, é capaz de influenciar, diferencialmente, a instabilidade genômica e mecanismos 

epigenéticos por meio de alterações nos padrões de metilação da região promotora de genes 

supressores tumorais e oncogenes em células humanas tumorais e não-tumorais. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos com a capacidade 

antioxidante, anticâncer e antiproliferativa do sulforafano em linhagem tumoral HepG2 e 

células não tumorais gástricas GAS. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Avaliar a viabilidade celular após tratamento com diferentes concentrações de 

sulforafano em células HepG2 e GAS por meio dos ensaios do MTT, captação do 

vermelho neutro, fosfatase ácida e citometria de fluxo; 

ii. Quantificar a população de células apoptóticas após tratamento com diferentes 

concentrações de sulforafano em células HepG2 e GAS por meio de citometria de fluxo; 

iii. Mensurar a geração de espécies reativas totais após tratamento com diferentes 

concentrações de sulforafano em células HepG2 e GAS por meio do ensaio com o 

marcador fluorescente CM-H2DCFDA; 

iv. Avaliar o potencial antioxidante do sulforafano após indução de espécie reativas de 

oxigênio com H2O2 em células HepG2 e GAS por meio do ensaio com o marcador 

fluorescente CM-H2DCFDA; 

v. Investigar o perfil de expressão gênica global após tratamento com sulforafano em 

células HepG2 e GAS por meio do RNA-Seq; 

vi. Analisar regiões do DNA diferencialmente metiladas após tratamento com sulforafano 

em células HepG2 e GAS por meio do RRBS; 

vii. Mensurar a proliferação celular após tratamento com diferentes concentrações de 

sulforafano em células HepG2 por meio do ensaio clonogênico; 

viii. Classificar a população de células em cada fase do ciclo celular após tratamento com 

diferentes concentrações de sulforafano em células HepG2 por meio de citometria de 

fluxo; 
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ix. Avaliar a genotoxicidade após tratamento com diferentes concentrações de sulforafano 

em células HepG2 por meio do ensaio do cometa; 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 REAGENTES 

DL-Sulforafano (CAS 4478-93-7), azul de tripan (CAS 72-57-1), metil-

metanosulfonato (MMS, CAS 66-27-3), 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2-5-difenil-2H tetrazolato de 

bromo (MTT, CAS 298-93-1), dimetilsulfóxido (DMSO, CAS: 67-68-5), Triton™ X-100 

(CAS: 9002-93-1), Tween-20 e vermelho neutro (NR, CAS 553-24-2) foram obtidos de Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA). Meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), 

mix de estreptomicina/penicilina e soro bovino fetal (SBF) foram obtidos de Gibco (Carlsbad, 

CA, USA). Enzima StemPro™ Accutase™ (A1110501), Enzima TrypLE™ Express, 

ImmunoPure p-nitrofenil fosfato (pNPP, 002201) foram obtidos de Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA). Doxorrubicina (Fauldoxo 50 mg) foi obtida de Libbs Farmacêutica 

Ltda. Enzima de restrição MspI (200 U/µL), Cut Smart 10x, 3’→5’ Klenow fragment DNA 

exo─ (5 U/μL), Quick Ligation™ Kit e Quick T4 DNA Ligase foram obtidos de New England 

Biolabs Inc. (Ipswich, MA – USA). Adaptadores Illumina TruSeq e coquetel de primers para 

PCR TruSeq foram obtidos de Illumina (San Diego, CA – USA). O mix de dNTP foi obtido de 

Fermentas (Waltham, MA – USA). 

 

4.2 LINHAGENS CELULARES 

A linhagem celular tumoral HepG2 (hepatocarcinoma celular humano) foi obtida da 

American Type Culture Collection (ATCC Cat. Nº HB-8065) e gentilmente cedida pelo 

Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. As 

células foram mantidas em meio DMEM contendo 10% de SBF, 1% de mix de antibiótico-

antimicótico (10000 unidades/mL penicilina, 10000 µg/mL estreptomicina e 25 µg/mL de 

anfotericina B) e 0,024% de bicarbonato de sódio.  

A cultura de células primárias gástricas GAS, proveniente de material endoscópico de 

um pool de pacientes, foi gentilmente doada pelo Laboratório de Citogenética Humana da 

Universidade Federal do Pará. O comitê de ética em pesquisa da UFPA aprovou o uso dessa 

linhagem em 2008 sob o protocolo 132/08. Essas células foram mantidas em meio DMEM High 

Glicose contendo 10% de SBF 1% de mix de antibiótico-antimicótico (10000 unidades/mL 
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penicilina, 10000 µg/mL estreptomicina e 25 µg/mL de anfotericina B) e 0,024% de 

bicarbonato de sódio.  

As linhagens celulares foram cultivadas conforme os procedimentos para manutenção 

de linhagens celulares propostos por Bal-Price e Coecke (2011), em frascos de 25 cm2 com 5 

mL de meio de cultura. Todos os procedimentos de cultura de células in vitro foram realizados 

em capelas de fluxo laminar da Classe II e tipo 1A do modelo Bioprotector VSFL-09 

(VecoFlow Ltda – Campinas, SP, Brasil). Os frascos foram armazenados à 37°C em atmosfera 

5% CO2 em estufa Forma Series II, Water Jacket CO 2 Incubator (Thermo Fisher Scientific - 

Waltham, MA, USA). Os experimentos foram realizados entre a terceira e oitava passagem 

após o descongelamento das células. 

 

4.3 ESCOLHA DAS CONCENTRAÇÕES UTILIZADAS 

As concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 µM foram escolhidas com base em estudos que 

avaliaram a capacidade do sulforafano de reduzir a viabilidade de células tumorais em 

concentrações que variavam entre 1 µM e 80 µM (SUGANUMA et al., 2011; ZANICHELLI 

et al., 2012; WANG et al., 2015; LIU, K. C. et al., 2016). 

 

4.4 CONTROLES POSITIVOS 

O MMS foi o controle positivo selecionado para validar os resultados obtidos nos 

ensaios do MTT, captação do vermelho neutro, fosfatase ácida, clonogênico e cometa. O MMS 

é considerado um dos mais potentes agentes alquilantes para indução de danos ao DNA, pois 

possui alta afinidade pelo nitrogênio nas bases nitrogenadas (WYATT; PITTMAN, 2006). O 

quimioterapêutico doxorrubicina foi usado como controle positivo da análise de morte celular 

por citômetro de fluxo e da análise de ciclo celular, pois é um agente capaz de causar danos 

celulares e induzir apoptose (WANG et al., 2004; SYNOWIEC et al., 2015). O composto H2O2 

foi utilizado como controle positivo dos ensaios de determinação de espécies reativas de 

oxigênio, por ser um agente oxidante e, consequentemente causar dano oxidativo e induzir a 

formação de espécies reativas de oxigênio nas células (WINTERBOURN, 2013). 

 

4.5 ENSAIO DO MTT 

O ensaio do MTT foi realizado de acordo com o método proposto por Mosmann (1983). 

Inicialmente, as células HepG2 e GAS foram semeadas em placas de cultura de 96 poços na 

densidade de 1 × 104 células por poço. Posteriormente, as placas foram incubadas em estufa à 
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37°C, 5 % CO2 por 24 horas. Após o tempo de incubação, as células foram tratadas com 

sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 µM, controle negativo (meio de cultura), 

controle solvente (DMSO 0,1%) e controle positivo (MMS - 300 µM). Foram realizados dois 

tempos de tratamento diferentes, 24 horas e 96 horas. Depois do tempo de tratamento, 20 μL 

de solução MTT (5 mg/mL) foi diluído em PBS e adicionado em cada poço, por fim as células 

foram incubadas em estufa à 37°C, 5 % CO2 por 3 horas. Terminado o tempo de incubação, as 

placas foram centrifugadas por 5 minutos a 200x g, retirado o sobrenadante e adicionado 200 

µL de DMSO. A leitura da absorbância foi feita em 570 nm usando um leitor de microplacas 

ELx800 (Biotek – Winooski, VT, USA). A porcentagem de viabilidade celular foi obtida pela 

relação entre a absorbância de cada poço de tratamento e a absorbância dos poços das culturas 

controle negativo, consideradas com 100% de viabilidade celular.  

 

4.6 ENSAIO DE CAPTAÇÃO DO VERMELHO NEUTRO 

O ensaio colorimétrico de captação do vermelho neutro foi executado seguindo o 

protocolo de Repetto (2008). Inicialmente, o total de 1 × 104 células HepG2 e GAS foram 

semeadas por poço em placas de cultura de 96 poços e incubadas por 24 horas. Após o tempo 

de incubação, as células foram tratadas com sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 

µM, controle negativo (meio de cultura), controle solvente (DMSO 0,1%) e controle positivo 

(MMS - 300 µM) e, posteriormente, incubadas por mais 24 horas. Após o tempo de tratamento, 

o meio de cultura foi descartado e 200 µL de vermelho neutro (40 µg/mL), diluídos em PBS, 

foram adicionados em cada poço de tratamento. Após 3 horas de incubação à 37°C, 5 % CO2, 

a solução de vermelho neutro foi descartada e as células lavadas com PBS. Posteriormente, os 

poços receberam 200 µL da solução de extração (50% etanol 96%; 49% água deionizada; 1% 

ácido acético glacial). A placa foi agitada por 10 minutos e a absorbância foi realizada à 540 

nm utilizando leitor de microplacas iMark™ (Bio-Rad – Hercules, CA, USA). A porcentagem 

de viabilidade celular foi obtida pela relação entre a absorbância de cada poço de tratamento e 

a absorbância dos poços das culturas controle negativo, consideradas com 100% de viabilidade 

celular.  

 

4.7 FOSFATASE ÁCIDA 

A atividade da fosfatase ácida foi determinada seguindo o protocolo proposto por 

Friedrich et al. (2007). As células HepG2 e GAS (1 × 104) foram semeadas em placas de cultura 

de 96 poços por 24 horas e, posteriormente, tratadas com sulforafano nas concentrações de 2, 
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4, 8, 16 e 32 µM, controle negativo (meio de cultura), controle solvente (DMSO 0,1%) e 

controle positivo (MMS - 300 µM) por 24 horas. Após o tratamento, as células foram lavadas 

duas vezes com 200 µL de PBS. Após a segunda lavagem, foram adicionados em cada poço 

100 μL de PBS e 100 μL de tampão de ensaio de fosfatase ácida (acetato de sódio 0,1 M, pH 

5,2, 0,1% v/v Triton X-100 em água deionizada, 2 mg/mL ImmunoPure p-nitrofenil fosfato, 

pH final 4,8). As células foram incubadas por 90 minutos à 37°C, 5 % CO2. Finalmente, foram 

adicionados 10 μL de solução de NaOH 1 M a cada poço e a absorbância foi imediatamente 

registrada em um espectrofotômetro (Biotek Elx800) ajustado à 405 nm. A porcentagem de 

viabilidade celular foi obtida pela relação entre a absorbância de cada poço de tratamento e a 

absorbância dos poços das culturas controle negativo, consideradas com 100% de viabilidade 

celular. 

 

4.8 AVALIAÇÃO DE MORTE CELULAR POR APOPTOSE 

Para ensaio de avaliação de morte celular foi utilizado o kit Alexa Fluor® 488 Annexin 

V/Dead Cell Apoptosis (Thermo Fisher Scientific - Waltham, MA, USA) e realizado de acordo 

com as instruções fornecidas pelo fabricante. A anexina foi utilizada em conjunto com o corante 

iodeto de propídio (PI) para distinguir as células viáveis, apoptóticas e necróticas. A 

classificação das populações celulares de acordo com a marcação foi baseada em outros estudos 

que consideraram: células apoptóticas: PI negativo + anexina positiva, PI positivo + anexina 

positiva (Q2 + Q4); células viáveis: anexina negativa + PI negativo (Q3) (LEGESSE-MILLER 

et al., 2012; KURIAKOSE; PALEM; JAYABASKARAN, 2016) 

Foram semeadas 6 × 104 células por poço em placa de 12 poços e incubadas por 24 

horas. Após, realizou-se o tratamento com sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 

µM, controle negativo (meio de cultura), controle solvente (DMSO 0,1%) e controle positivo 

(1 µM de doxorrubicina) e, posteriormente, as placas foram incubadas novamente por 24 horas. 

Os poços foram lavados com 1 mL de PBS a 37ºC. As células foram dissociadas do poço com 

350 µL da enzima StemPro™ Accutase™ por 5 minutos a 37ºC. Após este tempo, inativou-se 

a enzima por diluição com o meio de cultura recolhidos dos poços e as células em suspensão 

foram movidas para os tubos de vidro de 15 mL e centrifugadas a 200x g por 3 minutos. Feito 

isso, o sobrenadante foi completamente retirado e as células foram ressuspendidas em 90 µL 

1X annexin-binding buffer e movidas para os tubos para citômetro de fluxo (Corning – Corning, 

NY, USA). Cerca de 15 minutos antes da análise, foram adicionados 10 µL de solução de 

anexina (0,5 µM) em cada tubo. Antes da leitura, foram adicionados 100 µL de solução PI (1 
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µg/mL) nos tubos de citometria. A leitura dos tubos foi realizada em citômetro de fluxo BD 

FACSCanto™ (BD Biosciences – San Jose, CA, USA) do Centro Multiusuário da FCFRP-USP 

e analisada pelo software BD FACSDiva™ 6.1.3 (BD Biosciences – San Jose, CA, USA).  

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS ENSAIOS DE VIABILIDADE 

CELULAR 

Os resultados dos ensaios do MTT, captação do vermelho neutro, fosfatase ácida e 

citometria de fluxo com marcação com anexina V são apresentados na forma de média ± desvio 

padrão da triplicata de três experimentos independentes para cada linhagem celular. Os dados 

foram verificados quanto à normalidade pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e submetidos à 

análise de variância (ANOVA) seguido pelo pós-teste de comparação múltipla de Tukey. Os 

dados do controle positivo foram submetidos ao teste t de Student, comparando-os com o 

controle negativo, para a validação do experimento. A análise estatística e elaboração dos 

gráficos foram realizadas com o auxílio do programa GraphPad Prism 6. O valor de p < 0,05 

foi considerado estatisticamente significativo. 

 

4.10 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESPÉCIES REATIVAS DE 

OXIGÊNIO 

Os níveis de espécies reativas de oxigênio (ERO) foram determinados por meio do 

marcador CM-H2DCFDA, como descrito por Wang e Joseph (1999). O marcador CM-

H2DCFDA é amplamente usado como específico para H2O2, entretanto, esse marcador é capaz 

de detectar várias formas de ERO sem especificidade. CM-H2DCFDA entra passivamente nas 

células, seus grupos acetato são clivados por esterases inespecíficas, resultando em um 

composto carregado (DCFH). A oxidação de dois elétrons de DCFH subsequente produz um 

aduto fluorescente (DCF). 

As células (1 × 104) foram semeadas em placas de cultura de 96 poços de fundo preto 

por 24 horas e tratadas, posteriormente, com sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 

µM, controle negativo (meio de cultura) e controle solvente (DMSO 0,1%) por 12 e 24 horas. 

Após o tempo de tratamento, o sobrenadante foi descartado, foram adicionados 100 µL do 

marcador CM-H2DCFDA (10µM) em cada poço e a placa foi incubada por 30 minutos à 37°C. 

Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e as células lavadas duas vezes com 100 µL de 

PBS. Nessa etapa, os poços de tratamento receberam 100 µL de PBS e como controle positivo 

foram adicionados 100 µL de H2O2 (0,5 µM) seguido por um período de incubação de 20 
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minutos à 37°C, 5% de CO2. A leitura da placa foi feita em espectrômetro de fluorescência 

Sinergy H4 (Biotek – Winooski, VT, USA), em comprimento de onda de excitação 485 nm e 

emissão 528 nm.  

Para determinação da ação antioxidante do sulforafano, 1 × 104 células foram semeadas 

em placas de cultura de 96 poços de fundo preto e incubadas à 37°C. Após 24 horas de 

incubação, as células foram tratadas com sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 µM, 

controle negativo (meio de cultura) e controle solvente (DMSO 0,1%) por 12 e 24 horas. 

Posterior ao tratamento com sulforafano, o meio de cultura foi descartado, 100µL de H2O2 (0,5 

µM) foram adicionados aos poços e a placa foi incubada por 30 minutos à 37°C. Após a 

incubação, o sobrenadante foi descartado, então foram adicionados 100 µL do marcador CM-

H2DCFDA (10µM) e a placa incubada por 30 minutos à 37°C. Por fim, o sobrenadante foi 

descartado, 100 µL PBS foram adicionados e a placa incubada por 20 minutos à 37°C. A leitura 

da placa foi feita em espectrômetro de fluorescência Sinergy H4 (Biotek – Winooski, VT, 

USA), em comprimento de onda de excitação 485 nm e emissão 528 nm.  

Os resultados são apresentados na forma de média ± desvio padrão da triplicata de três 

experimentos independentes para cada linhagem celular. Os dados foram verificados quanto à 

normalidade pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e submetidos à análise de variância 

(ANOVA) seguido pelo pós-teste de comparação múltipla de Tukey. A análise estatística e 

elaboração dos gráficos foram realizadas com o auxílio do programa GraphPad Prism 6. O valor 

de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

4.11 EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO DNA E RNA 

Para a extração de DNA, as linhagens celulares foram semeadas em frascos de 25cm2 

ventilados para cultura celular (2,5×105 células por frasco). As células foram tratadas com 0,1% 

DMSO ou SFN 2 μM por 96 horas. Para a extração de RNA, as linhagens celulares foram 

semeadas em frascos de 25cm2 ventilados para cultura celular (1×106 células por frasco). As 

células foram tratadas com 0,1% DMSO ou sulforafano 8 μM por 24 horas. 

O DNA foi extraído das linhagens HepG2 e GAS usando o kit PureLink Genomic DNA 

Mini (Invitrogen; Carlsbad, CA – USA) e o RNA foi extraído com o kit PureLink RNA Mini 

(Invitrogen; Carlsbad, CA – USA). Todas as extrações foram realizadas seguindo as instruções 

do protocolo do fabricante em triplicata para cada tratamento. As amostras de RNA extraído 

foram purificadas com Dnase I (Thermo Scientific; Canoga Park, CA – USA). 
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O DNA e RNA purificados foram transferidos para tubos GenTegra-DNA e GenTegra-

RNA (GenTegra; Pleasanton, CA – USA), respectivamente. O conteúdo dos tubos foi 

evaporado utilizando o concentrador a vácuo Savant DNA 120-OP SpeedVac (Thermo 

Scientific; Canoga Park, CA – USA). Os tubos foram selados e enviados do laboratório de 

Nutrigenômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto para o laboratório 

do Prof. Dr. Matteo Pellegrini na UCLA, Los Angeles, CA – USA. 

 

4.12 QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

O DNA seco foi recuperado e homogeneizado com água livre de nucleases (35 µL). O 

DNA de cada amostra (2 µL) foi quantificado no equipamento Qubit 2.0 com o marcador de 

fluorescência Qubit dsDNA Broad Range (Invitrogen; Carlsbad, CA – USA). Após a 

quantificação, as amostras de DNA foram diluídas na concentração de 20 ng/µL em tampão de 

eluição (10 mM Tris-HCl, pH 8.0 – 8.5) 

 

4.13 PREPARAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PARA RRBS 

O protocolo utilizado para a preparação das bibliotecas para RRBS foi o publicado por 

Gu et al. (2011).  Após a extração do DNA, foi feita a digestão de 100 ng de DNA com a enzima 

de restrição MspI (20 U/µL) por amostra em poços de placa de 96 poços. As amostras foram 

incubadas no termociclador T100 Thermal Cycler (Bio-Rad; Hercules, CA – USA) e a reação 

de digestão foi realizada overnight à 37°C. Em seguida, foi realizado o reparo das extremidades 

de DNA (End-repair) e poliadenilação das extremidades (A-tailing) com 3’→5’ Klenow 

fragment DNA exo MspI (5 U/µL) e Mix de dNTP (dATP, dGTP, d5meCTP) no termociclador 

T100 Thermal Cycler por 20 minutos à 30°C, 20 minutos à 37°C e imediatamente para 4°C por 

tempo indeterminado. A purificação e a seleção do tamanho dos fragmentos das bibliotecas 

foram realizadas com SPRI beads (Beckman Coulter; Pasadena, CA – USA) seguindo o 

protocolo do fabricante. Posteriormente, foi realizado o processo de conversão do DNA com 

bissulfito com o kit EpiTect Bisulfite Kit (Qiagen – Alemanha) seguindo as instruções indicadas 

pelo fabricante no termociclador T100 Thermal Cycler overnight, logo depois foi realizada a 

amplificação das bibliotecas convertidas com bissulfito usando MyTaq HS Mix (Bioline; 

Taunton, MA – USA) e coquetel de primers para PCR Illumina TruSeq (Figura 5). As 

bibliotecas de HepG2 foram transferidas para um único tubo e as bibliotecas de GAS para outro 

único tubo (Sample pooling) antes da submissão para o sequenciamento. 
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Figura 5 – Representação gráfica dos principais passos para a preparação das bibliotecas para RRBS 

 

 

Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 

 

4.14 CONTROLE DE QUALIDADE DAS BIBLIOTECAS PARA RRBS 

A quantificação da concentração final das bibliotecas foi realizada no Qubit 2.0 com 2 

µL de cada amostra. Para checar a presença de dímeros de primers e a qualidade das bibliotecas, 

uma corrida na lâmina D1000 ScreenTape (Agilent; Santa Clara, CA – USA) foi realizada no 

equipamento 2200 TapeStation (Agilent; Santa Clara, CA – USA).  

 Após a preparação das bibliotecas, a verificação de qualidade e a quantificação dos 

conjuntos de amostras para RRBS foram realizadas usando o D1000 ScreenTape no 
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TapeStation. As bibliotecas RRBS mostraram alta qualidade e quantidade satisfatória para ir 

para a fase de sequenciamento (Figura 6). 

 

Figura 6 – Verificação da qualidade e quantificação das bibliotecas para RRBS de HepG2 e GAS 

 

(A) Imagens do gel com as bibliotecas para RRBS no Agilent 2200 TapeStation. (B) Quantificação final do pool 

de bibliotecas para RRBS. SFN: sulforafano, CS: DMSO (0,1%), RIN: Número de integridade do RNA. CS: 

controle solvente (DMSO 0,1%), SFN: sulforafano. Pool 1: conjunto de bibliotecas de HepG2, Pool 2: conjunto 

de bibliotecas de GAS. 

 

4.15 SEQUENCIAMENTO, ALINHAMENTO E MANUSEIO DOS 

DADOS DO RRBS 

Todas as bibliotecas de RRBS foram submetidas em conjunto em uma célula de fluxo 

do sequenciador Illumina HiSeq4000. Após o sequenciamento, os arquivos gerados foram 

manuseados no servidor em cluster Hoffman2 da UCLA. Os adaptadores acoplados nas 

amostras foram utilizados para individualizar as bibliotecas. A qualidade das leituras de cada 

amostra foi realizada no software FastQC (SIMMONS, 2010). As leituras com baixa qualidade 

e as sequências dos adaptadores foram removidas no software Trimmomatic 0.38 (BOLGER; 

LOHSE; USADEL, 2014). O alinhamento das leituras das amostras tratadas com bisulfito foi 

realizado em um software desenvolvido no laboratório do Prof. Dr. Matteo Pellegrini, chamado 

BS-Seeker2 (GUO et al., 2013). 

Em relação ao número de leituras para cada amostra, a linhagem celular HepG2 

apresentou uma taxa de leituras únicas mais elevada do que GAS, de cerca de 70% e 18%, 

respectivamente (Tabela 1). As bibliotecas da linhagem GAS alinharam em uma porcentagem 
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insatisfatória ao genoma de referência, indicando potenciais alterações genômicas, sendo assim 

os experimentos com GAS não prosseguiram para outras avaliações.  

 

Tabela 1 – Número de leituras alinhadas e taxa de alinhamento das bibliotecas para RRBS após o alinhamento 

usando a ferramenta BS-Seeker2 

Amostra Leituras únicas Alinhamento (%) 

HepG2 CS (1) 10243764 62.60 

HepG2 CS (2) 18688622 72.24 

HepG2 CS (3) 17392394 73.03 

HepG2 SFN (1) 9629197 72.00 

HepG2 SFN (2) 30001474 73.10 

HepG2 SFN (3) 31885225 73.46 

GAS CS (1) 4571031 17.95 

GAS CS (2) 5009381 17.86 

GAS CS (3) 5844513 19.03 

GAS SFN (1) 6957410 17.96 

GAS SFN (2) 5689645 17.53 

GAS SFN (3) 2563945 18.20 

CS: controle solvente (0,1% DMSO), SFN: sulforafano. 

 

Após o alinhamento, um modulo computacional foi usado para identificar os níveis de 

citosina das leituras alinhadas. O software Metilene foi usado para identificar as regiões 

diferencialmente metiladas (JUHLING et al., 2016). A diferença média mínima de metilação 

aplicada entre o tratamento e o controle foi de 25% para filtrar os resultados significativos. O 

software Homer foi usado para identificar e gerar logotipos de padrões de sequência curta no 

DNA (sequence motifs) e a distribuição de anotações funcionais entre as regiões 

diferencialmente metiladas (HEINZ et al., 2010). Sequence motifs são padrões curtos e 

recorrentes no DNA que se presume terem uma função biológica. Frequentemente, eles indicam 

locais de ligação específicos para proteínas, como nucleases e fatores de transcrição. A análise 

das categorias ontogenéticas encontradas a partir do conjunto de genes diferencialmente 

metilados de ambas as linhas celulares foi realizada utilizando a ferramenta online GREAT 

(MCLEAN et al., 2010). 
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4.16 QUANTIFICAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DO RNA 

EXTRAÍDO 

As amostras de RNA foram recuperadas e homogeneizadas com água livre de nucleases 

(35 µL). A checagem da qualidade do RNA foi realizada com 1 µL de RNA de cada amostra 

na lâmina RNA ScreenTape (Agilent; Santa Clara, CA – USA). A leitura foi realizada no 

aparelho 2200 TapeStation. O número de integridade do RNA (RIN) é um sistema de 

numeração de classificação de qualidade de 1 a 10 do TapeStation, quanto maior o número, 

mais intacto o RNA. Todas as amostras de ambas as linhas celulares apresentaram um elevado 

número de integridade de RNA (RIN), variando de 8,9 a 9,6 em amostras de HepG2 e variando 

de 9,5 a 9,9 em amostras de GAS. A quantificação das amostras apresentou valores adequados 

nas duas linhagens para a preparação das bibliotecas (Figura 7). 

 

Figura 7 – Análise da qualidade e quantificação do RNA extraído das amostras de HepG2 e GAS 

 

(A) Imagens do gel com amostras de RNA obtidas do ensaio da lâmina RNA ScreenTape no Agilent 2200 

TapeStation. (B) Quantificação do RNA extraído das amostras de HepG2 e GAS. SFN: sulforafano, CS: DMSO 

(0,1%), RIN: Número de integridade do RNA. 

 

4.17 PREPARAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PARA RNA-SEQ 

A preparação das bibliotecas para o sequenciamento do RNA foi realizada com o kit 

KAPA mRNA HyperPrep (Roche; Basel – Suiça) na estação de trabalho automatizada JANUS 

G3 (PerkinElmer; Waltham, MA – USA) no laboratório do Prof. Dr. Matteo Pellegrini na 

UCLA (Los Angeles, USA). O protocolo incluiu captura, eluição e fragmentação do mRNA 

seguida da síntese da fita primária e secundária. Posteriormente, foi realizado a ligação dos 

adaptadores nas extremidades dos fragmentos de mRNA e amplificação das bibliotecas (Figura 
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8). As bibliotecas foram realizadas em triplicata experimental dos tratamentos com controle 

solvente e sulforafano (8 µM) para ambas linhagens. 

 

Figura 8 – Resumo da preparação de bibliotecas para RNA-Seq 

 

Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 

 

Após a preparação da biblioteca de RNA-Seq, a qualidade de cada biblioteca foi 

avaliada usando o D1000 ScreenTape no TapeStation. Uma biblioteca final bem preparada pode 

variar o tamanho dos fragmentos entre 200 e 700 pb. Todas as bibliotecas finais de HepG2 e 

GAS apresentaram um alto nível de integridade com tamanho de fragmentos entre 200 e 500 

pares de base sem nenhum traço de dímeros de adaptadores (120-140 pares de base) e dímeros 

de primers (<100 pares de base) (Figura 9). 
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Figura 9 – Imagens das bibliotecas finais para RNA-Seq obtidas do ensaio D1000 ScreenTape do Agilent 2200 

TapeStation 

 

CS: controle solvente (DMSO 0,1%), SFN: sulforafano. 

 

 

4.18 SEQUENCIAMENTO, ALINHAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DO 

RNA-SEQ 

As bibliotecas de RNA foram submetidas para o sequenciamento em uma célula de 

fluxo do aparelho Illumina HiSeq4000. Este sequenciador produz por volta de 350 milhões de 

leituras divididas em 224 arquivos por célula de fluxo. Após o sequenciamento, os arquivos 

foram baixados para o servidor em cluster Hoffman2 da UCLA. A célula de fluxo sequenciada 

continha todas as bibliotecas de RNA em conjunto (sample pool), e as sequências de 

nucleotídeos contidas nos adaptadores foram usadas para separar as bibliotecas individualmente 

do conjunto. A qualidade das leituras de cada amostra foi realizada no software FastQC. As 

leituras com baixa qualidade e as sequências dos adaptadores foram removidas no software 

Trimmomatic 0.38. As leituras que passaram no controle de qualidade foram alinhadas ao 

genoma de referência (Homo sapiens Ensembl versão 90) usando a ferramenta de mapeamento 

STAR (DOBIN et al., 2013). A contagem de leituras por gene foi calculada usando a 

quantificação padrão do software STAR no modo GeneCounts. Genes com nenhuma contagem 

em todas as amostras foram excluídos da matriz final de contagem dos genes.  
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O número de leituras alinhadas para cada amostra foi gerado. A linhagem celular HepG2 

apresentou uma taxa de alinhamento mais elevada (80%) do que as células GAS (70%) (Tabela 

2). Para ser considerada uma biblioteca de boa qualidade, o número mínimo de leituras 

exclusivas e alinhadas deve estar acima de 70% (DOBIN; GINGERAS, 2015). O número de 

genes alinhados das amostras de HepG2 foi de 27246 genes e para a linhagem GAS, foi de 

33133 genes. Um gene foi considerado único quando apresentou pelo menos uma leitura em 

pelo menos uma amostra. 

 

Tabela 2 – Número de leituras únicas e porcentagem de alinhamento de cada biblioteca de RNA-Seq após o 

alinhamento realizado no software STAR 

Amostra nº de leituras únicas Alinhamento (%) 

HepG2 CS (1) 23988117 81,15 

HepG2 CS (2) 33817774 81,82 

HepG2 CS (3) 25588680 81,44 

HepG2 SFN (1) 17457676 81,02 

HepG2 SFN (2) 20299326 81,25 

HepG2 SFN (3) 26113914 80,79 

GAS CS (1) 23050555 72,42 

GAS CS (2) 21974038 73,18 

GAS CS (3) 18518732 71,93 

GAS SFN (1) 26503318 71,13 

GAS SFN (2) 21092027 70,94 

GAS SFN (3) 21092017 70,69 

CS: controle solvente (DMSO 0,1%), SNF: sulforafano. 

 

4.19 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DO RNA-SEQ 

A análise da expressão diferencial dos genes foi realizada usando o ambiente 

computacional RStudio (Boston, MA – USA) com o software R versão 3.5 (R Foundation, 

Austria). O pacote funcional DESeq2 foi usado para detectar os genes diferencialmente 

expressos por meio de modelos lineares generalizados binomiais negativos (LOVE; HUBER; 

ANDERS, 2014). A comparação entre amostras controle e tratadas com sulforafano para cada 

linhagem celular foi estimada pelo fold change em base logarítmica de 2 (log2) em conjunto 

com a função apeglm, cuja função é remover o ruído deixado pelos genes com baixo número 

de leituras. Após a análise do DESeq2, uma tabela foi gerada contendo média da contagem, 
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fold change em log2, valor p e valor de p ajustado (valor q) de cada gene nas amostras das duas 

linhagens celulares. A lista de genes diferencialmente expressos foi filtrada por 5% da taxa de 

falsa descoberta (FDR) e fold change de 1,5 para genes com expressão aumentada ou reduzida 

(Figura 10). 

 

Figura 10 – Resumo das etapas de refinamento e seleção dos genes diferencialmente expressos das bibliotecas de 

HepG2 e GAS após o RNA-Seq 

 

FDR: taxa de falsa de descoberta. Fonte: Patrick W. S. Santos (2018). 

 

Os gráficos MA foram utilizados para representação gráfica das alterações de fold 

change log2 em relação à média de contagens normalizadas dos GDE em todas as amostras. 

Um gráfico MA foi gerado para cada linhagem celular (Figura 11A, B). A Análise de 

Componentes Principais (PCA) foi usada para destacar a variação e padrões nos dados de RNA-

Seq entre amostras em ambas as linhagens celulares após o tratamento com sulforafano. O 

Componente Principal 1 (PC1) demonstrou que as amostras tratadas com sulforafano são 

separadas dos controles após 24 horas, o que representa 84% da variância nos dados de HepG2 

e 96% da variância nos dados de GAS. O Componente Principal 2 (PC2) demonstrou que os 

mesmos grupos de amostras foram agrupados em conjunto com uma variância de PC2 de 7% e 

2% para HepG2 e GAS, respectivamente (Figura 11C, D). 
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Figura 11 – Representação visual da contagem média dos genes diferencialmente expressos nas amostras de 

HepG2 e GAS após RNA-Seq e agrupamento das amostras por meio da análise dos componentes principais 

 

Painel superior: os dados de todas as médias dos genes normalmente distribuídos. Pontos vermelhos representam 

os GDE com o valor q> 0,05. Gráfico MA dos genes diferencialmente expressos em HepG2 (A) e GAS (B). Painel 

inferior: análise dos componentes principais e agrupamento hierárquico de HepG2 (C) e GAS (D). PC1: 

Componente principal 1, PC2: Componente principal 2, CS: controle solvente (0,1% de DMSO), SFN: sulforafano. 

 

4.20 ANÁLISE DOS CONJUNTOS DE GENES E VIAS 

MOLECULARES DO RNA-SEQ 

A ferramenta GSEA foi usada para identificar potenciais associações dos conjuntos de 

genes diferencialmente expressos com termos GO. As listas dos genes foram separadas em 

genes com expressão aumentada e genes com expressão diminuída para cada linhagem celular. 

O algoritmo da GSEA calcula o valor p para cada gene da lista e os ranqueia, a significância 

estatística é avaliada comparando o valor p dos genes a uma distribuição nula criada por dados 

gerados por testes de permutação. 

A análise de representação de vias moleculares foi feita usando a ferramenta 

ConsensusPathDB. Os bancos de dados utilizados para esta análise foram KEGG, Reactome e 

WikiPathways, as vias moleculares representadas na lista de genes foram filtradas com valor p 

de 0,01 e número mínimo de sobreposição gênica de 2. 
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4.21 ENSAIO DE SOBREVIVÊNCIA CLONOGÊNICA 

O ensaio foi realizado segundo Franken et al (2006). A linhagem celular HepG2 foi 

semeada em placa de cultivo de células de 6 poços na densidade de 2 × 105 com meio de cultura 

completo e incubadas por 24 horas à 37ºC, 5% CO2. Posteriormente, foram tratadas com 

sulforafano nas concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 µM por 24 horas. DMSO 0,1% foi utilizado 

como controle negativo e MMS 100 µM como controle positivo. No final dos tratamentos, as 

células foram lavadas com PBS, tripsinizadas, contadas e semeadas 150 células em placas de 6 

poços em triplicata. Depois de 7 dias de cultura, as células foram lavadas com PBS e fixadas 

com metanol:ácido ácetico:água (1:1:8) por 30 minutos. Foram, então, coradas com 

Giemsa:tampão fosfato (1:20) por 20 minutos e após lavagem com água destilada foram 

contadas em contador hematológico manual. Colônias contendo 50 células ou mais foram 

consideradas viáveis. O número de colônias do controle negativo foi considerado 100% e a 

eficiência do plaqueamento (EP) e a fração de sobrevivência (FS) foram calculados pelas 

seguintes equações: 

EP =  
número de colônias formadas

número de células semeadas
 

 

FS = 
 número de colônias após tratamento

número de células semeadas × PE
 

 

4.22 ANÁLISE DO CICLO CELULAR POR CITOMETRIA DE FLUXO 

Análise do ciclo celular foi realizada seguindo o protocolo descrito por Pozarowski 

(2004). Foram semeadas 1 × 106 células por poço em placa de 6 poços e incubadas por 24 horas. 

Após, realizou-se o tratamento com sulforafano nas concentrações de 2, 4, e 8 µM, controle 

negativo (meio de cultura), controle solvente (DMSO 0,1%) e controle positivo (1 µM de 

doxorrubicina) e posteriormente as placas foram incubadas novamente por 24 horas. Os poços 

foram lavados com 1 mL de PBS a 37ºC. As células foram dissociadas do poço com 350 µL da 

enzima TrypLE™ Express por 5 minutos a 37ºC. Após este tempo, inativou-se a enzima por 

diluição com o meio de cultura recolhidos dos poços e as células em suspensão foram movidas 

para os tubos de 15 mL e centrifugadas a 200x g por 5 minutos. O meio de cultura foi descartado 

e as células foram ressuspendidas em 0,5 mL de PBS e gentilmente aspiradas diversas vezes 

com uma pipeta Pasteur para obter uma suspensão homogênea. As células foram fixadas após 

serem transferidas para um novo tubo contendo 4,5 mL de etanol 70%. Os tubos de cada 
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amostra foram mantidos por 2 horas à 4°C. Após esse período, os tubos foram centrifugados a 

200x g por 5 minutos e o etanol completamente descartado. As células foram ressuspendidas 

em 5 mL de PBS e centrifugadas a 200x g por 5 minutos. O pellet de células foi ressuspendido 

em 1 mL da solução de coloração (0.1% (v/v) Triton X-100, PI (5 μg/mL) e 100 μg/mL DNase-

free RNase A em PBS) e as amostras mantidas no escuro por 30 minutos em temperatura 

ambiente. A leitura dos tubos foi realizada em citômetro de fluxo BD FACSCanto™ (BD 

Biosciences – San Jose, CA, USA) do Centro Multiusuário da FCFRP-USP e analisada pelo 

software ModFit LT (Verity Software House – Topsham, ME, USA). Os valores obtidos foram 

submetidos ao teste two-way ANOVA seguido pelo pós-teste de comparação múltipla de 

Dunnett. A análise estatística e elaboração dos gráficos foram realizadas com o auxílio do 

programa GraphPad Prism 6. O valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

4.23 ENSAIO DO COMETA 

O ensaio do cometa consiste em analisar o dano que a substância-teste pode causar à 

integridade do DNA. O ensaio do cometa foi realizado na linhagem celular HepG2, seguindo o 

método descrito por Tice e colaboradores (2000). Para tal, as células são tratadas, lisadas e 

submetidas à eletroforese para migração do DNA. Depois, coradas e analisadas sob microscopia 

de fluorescência. 

O número de 2×105 células foi semeado em placas de cultura de 24 poços, onde 

permaneceram incubadas por 24 horas. Após, realizou-se o tratamento com três concentrações 

de sulforafano (2, 4, e 8 µM), controle negativo (meio de cultura), controle solvente (DMSO 

0,1%) e controle positivo (MMS 100 µM), e incubou-se novamente 37ºC, 5% CO2. Decorridas 

24 horas de tratamento, as células foram colhidas e centrifugadas por 5 minutos a 200x g. Após, 

realizou-se a análise da viabilidade celular pelo método de exclusão com azul de tripan 4% 

(m/v), que penetra no interior das células inviáveis, corando-as de azul. As células dos 

tratamentos que apresentaram viabilidade celular maior ou igual a 80% foram diluídas em 

agarose de baixo ponto de fusão (0,5%) e adicionadas sobre lâminas pré-tratadas com agarose 

de ponto de fusão normal (1,5%). Após a solidificação da agarose, as lâminas foram mantidas 

em solução de lise (NaCl 2,5 M, EDTA 100 mM, Tris 10 mM, DMSO 10%, Triton X-100 1%, 

pH 10, 4 ºC) “overnight”. Depois, foram transferidas para o tampão de eletroforese (NaOH 300 

mM, EDTA 1mM, pH>13, 4ºC) por 20 minutos e submetidos a eletroforese (25 V, 300 mA, 30 

W) por 20 minutos. A seguir, as lâminas foram neutralizadas (Tris 0,4 M, pH 7,5, 4ºC) por 20 

minutos e depois fixadas em etanol absoluto por 5 minutos.  
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Imediatamente antes das análises, as lâminas foram coradas com solução de GelRed, 

1:10.000 (v/v) por 5 minutos. Os nucleoides foram identificados em microscópio de 

fluorescência (AxioStar Plus, Carl Zeiss Axio Cam MRc - AxioVision 3.1) utilizando filtro 

516-560nm, barreira de filtro de 590nm, em objetiva de 20x. Para cada tratamento foram 

analisadas 2 lâminas por experimento (n=3), e os nucleoides aleatórios (50 por lâmina) foram 

analisados pelo sistema de imagem Comet Assay IVTM (Perceptive Instruments©, Bury St 

Edmunds, Suffolk, Inglaterra). O parâmetro analisado foi o Tail Intensity, que se refere ao 

comprimento e a largura da cauda. Assim, quanto maior a intensidade de DNA na cauda, maior 

o dano calculado.  

 

Tabela 3 – Viabilidade celular analisada por meio da técnica de exclusão por azul de tripan das células da 

linhagem HepG2 e GAS após tratamento com sulforafano 

Tratamento Viabilidade Celular (%) 

HepG2 

CN 94,7 ± 3,5 

CS 92,7 ± 1,5 

SFN 2 μM 94,3 ± 3,2 

SFN 4 μM 92,3 ± 4,9 

SFN 8 μM 93,7 ± 3,1 

MMS 100 μM 87,3 ± 2,5 

CN: controle negativo (meio de cultura), CS: controle solvente (DMSO 0,1%), SFN: sulforafano. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 EFEITOS DO SULFORAFANO NA VIABILIDADE CELULAR EM 

CÉLULAS HEPG2 E GAS 

5.1.1 ENSAIO DO MTT 

Os resultados obtidos pelo ensaio do MTT mostraram que apenas as concentrações de 

16 e 32 μM de sulforafano reduziram a viabilidade das duas linhagens celulares HepG2 e GAS 

no tratamento de 24 horas. As células HepG2 e GAS que foram tratadas com sulforafano por 

96 horas tiveram a viabilidade reduzida nas concentrações de 8, 16 e 32 μM. Esse resultado 

demonstra que, no ensaio MTT, o tempo de tratamento influenciou a viabilidade celular apenas 

nas células tratadas com as maiores concentrações de sulforafano, 8, 16 e 32 µM (Figura 12).  
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Figura 12 – Viabilidade Celular (%) obtida pelo ensaio do MTT. Tratamento com sulforafano (2 – 32 µM) de 24 

horas em células HepG2 (A) e GAS (B), e tratamento de 96 horas na linhagem HepG2 (C) e GAS (D) 
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CN: controle negativo (meio de cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (MMS 300 

µM). Os dados estão expressos em média ± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes 

indicam diferença significativa (One-way ANOVA-Tukey, p < 0,05). * Diferente do controle negativo (Teste t de 

Student, p < 0,05).   

 

5.1.2 ENSAIO DE CAPTAÇÃO DO VERMELHO NEUTRO 

Os resultados obtidos pelo ensaio de captação do vermelho mostraram que as 

concentrações de 8, 16 e 32 μM de sulforafano reduziram a viabilidade da linhagem HepG2 

(Figura 13A). Por outro lado, apenas as concentrações de 16 e 32 μM de sulforafano reduziram 

a viabilidade celular da linhagem GAS (Figura 13B). Estes resultados mostram que a 

concentração de 8 µM reduziu a viabilidade das células tumorais HepG2, mas não alterou a 

viabilidade das células não-tumorais GAS. 
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Figura 13 – Viabilidade Celular (%) obtida pelo ensaio do vermelho neutro em células HepG2 (A) e GAS (B) 

após 24 horas com tratamento de sulforafano (2 – 32 µM) 
V

ia
b

il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r
 (

%
)

C N C S C P 2 4 8 1 6 3 2

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

a a
a ,b

a .b

c c

b ,c

S u lfo ra fa n o  (M )

*

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
)

C N C S C P 2 4 8 1 6 3 2

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

S u lfo ra fa n o  (M )

a a

a
a

b ,c

c

a ,b

*

A B

 
CN: controle negativo (meio de cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (MMS 300 

µM). Os dados estão expressos em média ± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes 

indicam diferença significativa (One-way ANOVA-Tukey, p < 0,05). * Diferente do controle negativo (Teste t de 

Student, p < 0,05). 

 

5.1.3 ENSAIO DA FOSFATASE ÁCIDA 

Os resultados obtidos pelo ensaio da fosfatase ácida mostraram que as concentrações de 

8, 16 e 32 μM de sulforafano reduziram a viabilidade da linhagem HepG2 (Figura 14A). No 

entanto, apenas as concentrações de 16 e 32 μM reduziram a viabilidade celular da linhagem 

GAS (Figura 14B). Assim como nos resultados observados no ensaio de captação do vermelho 

neutro, a concentração de 8 µM foi capaz de reduzir a viabilidade das células tumorais HepG2 

sem que houvesse diminuição da viabilidade das células não-tumorais GAS. 
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Figura 14 – Viabilidade Celular (%) obtida pelo ensaio da fosfatase ácida em células HepG2 (A) e GAS (B) após 

24 horas de tratamento com sulforafano (2 – 32 µM) 
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CN: controle negativo (meio de cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (MMS 300 

µM). Os dados estão expressos em média ± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes 

indicam diferença significativa (One-way ANOVA-Tukey, p < 0,05). * Diferente do controle negativo (Teste t de 

Student, p < 0,05).   

 

5.2 SULFORAFANO INDUZ APOPTOSE EM CÉLULAS HEPG2 E GAS 

Na análise por citometria de fluxo, as concentrações de sulforafano 8, 16 e 32 µM 

diminuíram significativamente o número relativo de células consideradas viáveis da linhagem 

tumoral HepG2 (Figura 15), entretanto apenas as concentrações 16 e 32 µM reduziram a 

viabilidade das células GAS (Figura 16). Na análise de apoptose, nas células HepG2, as 

concentrações de 8, 16 e 32 µM aumentaram a população de células apoptóticas, enquanto nas 

células GAS apenas as concentrações de 16 e 32 µM induziram apoptose. 
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Figura 15 – Caracterização do perfil de morte das células HepG2 após 24 horas de tratamento com sulforafano, 

analisado pelos marcadores anexina V-FITC/PI 

 

(A) Distribuição das células coradas com anexina V-FITC/PI. Q1: Anexina -/PI +, Q2: Anexina +/ PI+, Q3: 

Anexina -/ PI -, Q4: Anexina +/ PI-. (B) Porcentagem de células viáveis. (C) Porcentagem de células apoptóticas 

(Anexina +/ PI- e Duplo positivo Anexina/PI). SFN: sulforafano. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: 

controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (Doxorrubicina 1 µM). Os dados estão expressos em média 

± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes indicam diferença significativa (One-way 

ANOVA-Tukey, p < 0.05). * Diferente do controle negativo (Teste t de Student, p < 0,05). 
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Figura 16 – Caracterização do perfil de morte das células GAS após 24 horas de tratamento com sulforafano, 

analisado pelos marcadores anexina V-FITC/PI 

 

(A) Distribuição das células coradas com anexina V-FITC/PI. Q1: Anexina -/PI +, Q2: Anexina +/ PI+, Q3: 

Anexina -/ PI -, Q4: Anexina +/ PI-. (B) Porcentagem de células viáveis. (C) Porcentagem de células apoptóticas 

(Anexina +/ PI- e Duplo positivo Anexina/PI). SFN: sulforafano. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: 

controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (Doxorrubicina 1 µM). Os dados estão expressos em média 

± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes indicam diferença significativa (One-way 

ANOVA-Tukey, p < 0.05). * Diferente do controle negativo (Teste t de Student, p < 0,05). 

 

5.3 AÇÃO ANTIOXIDANTE DO SULFORAFANO SOBRE ERO 

INDUZIDO POR H2O2 

A atividade antioxidante do sulforafano foi avaliada por meio do tratamento com H2O2 

durante 30 minutos antes da análise, que foi realizada 12 ou 24 horas após o início do tratamento 

com sulforafano. Nas células HepG2, o sulforafano, após os tratamentos de 12 (Figura 8A) e 

24 horas (Figura 8B), reduziu significativamente a formação de ERO em todas as concentrações 

testadas. Nas células GAS, após o tratamento de 12 horas (Figura 8C), houve redução da 
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geração de ERO nas concentrações 2, 4, 8, e 16 μM. Já no tratamento de 24 horas (Figura 8D), 

o sulforafano reduziu a formação de ERO em todas as concentrações testadas. 

 

Figura 17 – Níveis de ERO em células HepG2 (A, B) e GAS (C, D) após tratamento de 12 (A, C) e 24 horas (B, 

D) com sulforafano (2 – 32 µM) + H2O2 por 30 minutos (0,5 µM) 
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CN: controle negativo (meio de cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1). Os dados estão expressos em média 

± desvio padrão de três experimentos independentes. Letras diferentes indicam diferença significativa (One-way 

ANOVA-Tukey, p < 0.05).  

 

 Os resultados de avaliação de viabilidade, morte celular e ação antioxidante mostram 

que o sulforafano exerceu efeito sobre a viabilidade celular de ambas as linhagens em todos os 

ensaios após o tratamento de 24 horas. Exceto pelo ensaio do MTT, a concentração de 8 μM 

não reduziu o número de células viáveis em GAS, porém reduziu nas células HepG2. O número 

de células apoptóticas após o tratamento com 8 μM de sulforafano foi maior na linhagem 

HepG2 (22,35%) do que em GAS (11,73%), entretanto a linhagem GAS apresentou maior 

porcentagem de células apoptóticas após o tratamento com 16 μM de sulforafano (39,50%) do 
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que as células HepG2 (21,25%). Além disso, não houve formação de ERO em ambas as 

linhagens celular após o tratamento de 12 e 24 horas com sulforafano independente da 

concentração, o que sugere outro mecanismo de ação do sulforafano na redução da viabilidade 

das linhagens testadas. Por fim, o sulforafano demonstrou seu potencial antioxidante nos dois 

tipos celulares testados em todas as concentrações após 12 e 24 horas de tratamento, salvo a 

exceção da concentração de 2 μM de sulforafano após tratamento de 24 horas na linhagem 

HepG2. Sendo assim, a concentração de 8 μM foi selecionada para a avaliação do efeito do 

sulforafano na expressão gênica e na metilação do DNA. 

 

5.4 ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA EM HEPG2 E GAS APÓS 

TRATAMENTO COM SULFORAFANO 

A lista de cada linhagem celular com os genes únicos foi gerada e submetida para análise 

da expressão diferencial. O pacote do Bioconductor DESeq2 foi usado para detectar os genes 

diferencialmente expressos (GDE) por modelos lineares generalizados binomiais negativos. 

Uma tabela contendo os GDE com valor de p e fold change em log2 foi produzida para cada 

linhagem comparando o tratamento com sulforafano e controle. Para HepG2 e GAS, 2055 e 

4937 genes foram considerados GDE, respectivamente. A seleção dos GDE com fold change 

1,5 e 5% de FDR filtrou 291 genes como superexpressos e 583 subexpressos nos dados da 

linhagem HepG2. Para a linhagem GAS, 628 e 647 genes foram considerados superexpressos 

e subexpressos, respectivamente (Figura 18). Portanto, as amostras de GAS após o tratamento 

de 24 horas com sulforafano apresentou um valor maior de genes com expressão aumentada e 

diminuída do que a linhagem tumoral HepG2. 
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Figura 18 – Número de genes diferencialmente expressos nas linhagens celulares HepG2 e GAS após análise no 

DESeq2 

 

 

Para visualizar o perfil geral de expressão dos genes identificados como GDE após 

tratamento com sulforafano, foram feitos heatmaps com os dados da linhagem HepG2 e da 

linhagem GAS com agrupamentos hierárquicos dos genes, baseado nos níveis de expressão 

(Figura 19). É possível observar no heatmap que ambas linhagens apresentam um número maior 

de genes com expressão reduzida após o tratamento com sulforafano. Entre os diferencialmente 

expressos, genes responsáveis pela expressão das enzimas HDACs, tais como HDAC5 e 

HDAC11 foram encontrados com expressão reduzida na linhagem HepG2, e os genes 

responsáveis pela expressão das DNMT1 e DNMT3B foram encontrados com expressão 

reduzida na linhagem GAS.  
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Figura 19 – Heatmap de todos os genes diferencialmente expressos após 24 horas de tratamento com sulforafano 

em células HepG2 e GAS 

 

(A) Total dos genes diferencialmente expressos da linhagem HepG2 (n = 2055) com agrupamento hierárquico de 

expressão gênica baseada no valor q.(B) Total dos genes diferencialmente expressos da linhagem GAS (n = 4937) 

com agrupamento hierárquico de expressão gênica baseada no valor q. O heatmap ilustra os níveis de expressão 

gênica reduzida (azul) e aumentada (vermelho). A barra de anotações está em uma escala log2 (rlog). Cada coluna 

representa uma replicata biológica (n=3) de cada tratamento. CS: controle solvente (DMSO 0,1%), SFN: 

sulforafano.  

 

Um segundo heatmap foi realizado para cada linhagem celular com o ranqueamento de 

50 genes, sendo 25 genes com os maiores níveis de expressão e 25 com os menores níveis de 

expressão (Figura 20). Para realizar esses agrupamentos, foi considerado o valor de fold change 

em rlog (regularized logarithm) que minimiza as diferenças entre as amostras que contém genes 

com contagem baixa e normaliza-as respeitando o tamanho da biblioteca. O principal gene com 

expressão aumentada em HepG2, DUSP4 é relacionado com ação antiproliferativa. Já um dos 

principais genes com expressão aumentada em GAS, é o CDKN1A, também conhecido como 

P21. Esse gene desempenha um papel crucial durante os checkpoints do ciclo celular. Ainda 

entre os genes com expressão aumentada em GAS, os genes AKR1B10 e AKRB15 são 

responsáveis pela expressão de enzimas detoxificantes aldo/keto redutases. 

Entre os principais GDE é possível observar em ambas linhagens a presença de diversos 

genes com expressão aumentada relacionados com a ativação da via molecular do NRF2 e com 

o metabolismo de glutationa, tais como GSR, SLC7A11, GCLM, GCLC e TXNRD1. Esses 
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mesmos genes também estão envolvidos com a via de estresse oxidativo, juntamente com as 

enzimas antioxidantes HMOX1, NOX1 e NQO1. 

 

Figura 20 – Heatmap dos 50 principais genes diferencialmente expressos após 24 horas de tratamento com 

sulforafano em células HepG2 e GAS 

 

(A) Os 25 principais genes com expressão aumentada e os 25 principais genes com expressão reduzida na linhagem 

HepG2 com base no valor q. (B) Os 25 principais genes com expressão aumentada e os 25 principais genes com 

expressão reduzida na linhagem GAS com base no valor q. O heatmap ilustra os níveis de expressão gênica 

reduzida (azul) e aumentada (vermelho). A barra de anotações está em uma escala log2 (rlog). Cada coluna 

representa uma replicata biológica (n=3) de cada tratamento. CS: controle solvente (DMSO 0,1%), SFN: 

sulforafano. 

 

5.5 ANOTAÇÃO FUNCIONAL E VIAS ASSOCIADAS AOS GENES 

DIFERENCIALMENTE EXPRESSOS 

Os GDE de cada linhagem celular foram avaliados usando os subconjuntos GO slim 

para fornecer uma visão ampla dos termos oriundos do GO, esta análise foi realizada por 

WebGestalt, e os subconjuntos foram separados em processo biológico (Figura 21A), 

componente celular (Figura 21B) e função molecular (Figura 21C). De acordo com o processo 

biológico, os termos do GO Slim mais representados foram "Processo metabólico", "Regulação 

biológica" e "Resposta ao estímulo" no conjunto de genes com expressão aumentada e 

diminuída de ambas as linhas celulares. No subconjunto componente celular, os termos mais 
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comuns entre os GDE de ambas das linhagens celulares, foram "Membrana", "Núcleo", 

"Citosol" e "Citoesqueleto". Do ponto de vista da função molecular, os termos mais comuns 

foram "Ligação proteica", "Ligação a Íons" e "Ligação a nucleotídeos" nos GDE com expressão 

aumentada ou diminuída de ambas as linhagens celulares após o tratamento com sulforafano. 

 

Figura 21 – Gráficos de barras da distribuição dos termos GO slim associados aos transcritos HepG2 e GAS após 

o tratamento com sulforafano 
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Categorias GO: (A) Processo biológico; (B) Componente celular e (C) Função molecular. As barras representam 

o número de genes diferencialmente expressos. 

 

Os GDE podem estar envolvidos em processos e funções mais específicos. Para 

compreender melhor as funções biológicas destes genes, foi realizada a análise de GSEA com 
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os genes com expressão aumentada e diminuída nas duas linhagens celulares. Grupos de 

funções gênicas dos termos do ontogenéticos e associados aos GDE foram gerados.  O genoma 

completo foi analisado por análise de enriquecimento das categorias ontológicas, com valor de 

p <0,05 e FDR <5%. 

As tabelas geradas foram separadas por genes com expressão aumentada (Tabela 4) e 

expressão diminuída (Tabela 5) dos dados de HepG2 e por genes com expressão aumentada 

(Tabela 6) e expressão diminuída (Tabela 7) dos dados de GAS. Os resultados mostraram que 

os genes com expressão aumentada nas amostras de HepG2 após o tratamento com sulforafano, 

estão envolvidos principalmente na alteração e regulação da morte celular, do ciclo celular e do 

processo oxidativo. Os genes com expressão diminuída em HepG2 estão associados ao 

desenvolvimento tecidual, regulação do transporte, diferenciação celular e comunicação 

celular, além de processos de modificação metabólica e proteica. Os termos comuns associados 

aos genes com expressão aumentada na linhagem GAS foram a regulação da morte celular, 

processos relacionados ao estresse celular e resposta ao estímulo. Os genes com expressão 

diminuída em GAS foram principalmente associados a processos de ciclo celular, replicação de 

DNA e reparo de DNA. 
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Tabela 4 – Termos ontogenéticos encontrados após análise no conjunto de genes com expressão aumentada nos 

dados do RNA-Seq em células HepG2 tratadas com sulforafano 

Termo Nome do conjunto de genes 
Genes 

totais 

Genes 

detectados 
Valor p 

GO:1901700 
Response to oxygen-containing 

compound 
1381 41 1.50E-17 

GO:0044093 
Positive regulation of molecular 

function 
1791 45 1.70E-16 

GO:0055114 Oxidation reduction process 898 32 4.67E-16 

GO:0051174 
Regulation of phosphorus 

metabolic process 
1618 42 6.40E-16 

GO:0032270 
Positive regulation of protein 

metabolic process 
1492 40 1.18E-15 

GO:0044281 Small molecule metabolic process 1767 43 2.65E-15 

GO:0009056 Catabolic process 1773 43 2.98E-15 

GO:0010941 Regulation of cell death 1472 39 4.08E-15 

GO:0031399 
Regulation of protein modification 

process 
1710 42 4.25E-15 

GO:0051726 Regulation of cell cycle 949 31 1.44E-14 
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Tabela 5 – Termos ontogenéticos encontrados após análise no conjunto de genes com expressão reduzida nos 

dados do RNA-Seq em células HepG2 tratadas com sulforafano 

Termo Nome do conjunto de genes 
Genes 

totais 

Genes 

detectados 
Valor p 

GO:0009888 Tissue development 1518 92 3.17E-38 

GO:2000026 
Regulation of multicellular 

organismal development 
1672 84 4.34E-29 

GO:0032106 
Positive regulation of response to 

stimulus 
1929 87 7.65E-27 

GO:0051049 Regulation of transport 1804 82 1.63E-25 

GO:0031399 
Regulation of protein 

modification process 
1710 79 5.00E-25 

GO:0045595 Regulation of cell differentiation 1492 73 1.32E-24 

GO:1902531 
Regulation of intracellular signal 

transduction 
1656 77 1.43E-24 

GO:0051174 
Regulation of phosphorus 

metabolic process 
1618 76 1.6E-24 

GO:0051094 
Positive regulation of 

developmental process 
1142 62 2.85E-23 

GO:0010647 
Positive regulation of cell 

communication 
1532 71 1.34E-22 
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Tabela 6 – Termos ontogenéticos encontrados após análise no conjunto de genes com expressão aumentada nos 

dados do RNA-Seq em células GAS tratadas com sulforafano 

Termo Nome do conjunto de genes 
Genes 

totais 

Genes 

detectados 
Valor p 

GO:0010941 Regulation of cell death 1472 93 9.18E-38 

GO:1902531 
Regulation of intracellular signal 

transduction 
1656 96 5.98E-36 

GO:1901700 
Response to oxygen-containing 

compound 
1381 84 6.92E-33 

GO:0033554 Cellular response to stress 1565 89 1.14E-32 

GO:0002376 Immune system process 1984 96 9.17E-30 

GO:0009628 Response to abiotic stimulus 1024 68 7.07E-29 

GO:0006952 Defense response 1231 74 1.17E-28 

GO:0009605 Response to external stimulus 1821 90 1.52E-28 

GO:0051174 
Regulation of phosphorus metabolic 

process 
1618 84 4.42E-28 

GO:0035556 Intracellular signal transduction 1572 82 1.5E-27 

 

Tabela 7 – Termos ontogenéticos encontrados após análise no conjunto de genes com expressão diminuída nos 

dados do RNA-Seq em células GAS tratadas com sulforafano 

Termo Nome do conjunto de genes 
Genes 

totais 

Genes 

detectados 
Valor p 

GO:0007049 Cell cycle 1316 135 2.19E-80 

GO:0006259 DNA metabolic process 758 96 6.42E-65 

GO:0006260 DNA replication 208 56 5.49E-57 

GO:0051276 Chromosome organization 1009 91 1.09E-48 

GO:0033554 Cellular response to stress 1565 102 8.31E-42 

GO:0048285 Organelle fission 496 58 3.05E-37 

GO:0044770 Cell cycle phase transition 255 45 4.26E-37 

GO:0006974 
Cellular response to DNA damage 

stimulus 
720 67 1.15E-36 

GO:0006281 DNA repair 480 55 6.93E-35 

GO:0140014 Mitotic nuclear division 361 49 1.12E-34 
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Para aumentar a robustez dos dados e compreender os mecanismos que o sulforafano 

exerce influência, os genes diferencialmente expressos de ambas linhagens foram comparados 

com o banco de dados WikiPathways, Reactome e KEGG pela ferramenta online 

ConsensusPathDB. Essa análise traz informações relevantes quanto às vias moleculares que os 

genes diferencialmente expressos após o tratamento com sulforafano estão envolvidos. 

As vias moleculares mais relevantes e representadas no conjunto de genes com 

expressão aumentada em HepG2 são as vias de ativação do NRF2 e estresse oxidativo, de 

sinalização do ciclo celular, mais especificamente na transição G2/M, além de ativação de 

caspases e sinais apoptóticos (Tabela 8). Os dados das vias moleculares quando associados com 

os encontrados na análise ontológica em HepG2, convergem para caminhos em comum, tais 

como genes observados em ambas análises, como por exemplo os envolvidos com a ativação 

de NRF2 e vias de estresse oxidativo, SQSTM1, GSR, TXN, HMOX1, NQO1, GCLC e GCLM. 

Genes que regulam checkpoints durante o ciclo celular também foram representados, tais como 

CDK1, CCNB1 e o CDKN1A principal indutor de parada do ciclo celular. Em relação à morte 

celular, os genes FAS, CASP8 e TNFRSF21 são os mais relevantes representados em ambas 

análises. 

Vias de sinalização exclusivas de neoplasias, por exemplo, câncer de próstata e 

endometrial, foram associadas aos genes com expressão reduzida em HepG2. Além disso, foi 

encontrada uma associação entre vias da membrana celular, como genes responsáveis pela 

expressão de moléculas de adesão celular (CDH5, ALCAM, CDH1, NRXN3) e da organização 

extracelular, incluindo uma série de genes relacionados com metabolismo de colágeno 

(COL1A1, COL4A5, COL4A6, COL5A1, COL9A3) (Tabela 9). 
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Tabela 8 – Vias moleculares significativamente representadas pelos genes com expressão aumentada em HepG2 

após o tratamento com sulforafano 

Via molecular Genes 

NRF2 pathway SQSTM1; PGD; GSR; SLC6A6; TXN; GCLC; PTGR1; HMOX1; SLC7A11; 

PRDX1; NQO1; FTL; GCLM; ME1; CBR3; NRG1; HSP90AA1; ABCC3; 

TXNRD1; ABCC2; MAFG 

 

Nuclear Receptors Meta-

Pathway 

GSR; SLC6A6; PRDX1; NQO1; ME1; SRGN; MAFG; TXN; PGD; GCLM; 

GCLC; CBR3; NRG1; TXNRD1; B3GNT5; PTGR1; SLC26A2; FTL; 

SQSTM1; CCND1; IL11; HMOX1; SLC7A11; ANGPTL4; ENC1; 

HSP90AA1; ABCC2; ABCC3 

G2/M Transition HMMR; CCNB2; CCNB1; NEK2; CENPJ; PLK1; TUBB4B; CDKN1A; 

CDK1; AURKA; HSP90AA1; TUBA4A; BORA 

 

Transcriptional activation by 

NRF2 

SLC7A11; GCLM; HMOX1; GCLC; NQO1 

 

AURKA Activation by TPX2 HMMR; NEK2; CENPJ; PLK1; TUBB4B; AURKA; TUBA4A; HSP90AA1 

Ferroptosis - Homo sapiens 

(human) 

GCLM; ACSL1; HMOX1; SLC7A11; GCLC; FTL 

Regulation of mitotic cell 

cycle 

 

CCNB1; NEK2; PLK1; CDC20; CDK1; AURKA; PTTG1 

Oxidative Stress 

 

NQO1; GSR; HMOX1; GCLC; TXNRD1 

 

Cellular responses to stress HSPA13; BAG3; GSR; HSPH1; TXN; CDKN1A; MAP2K4; HMGA2; 

PRDX1; HSPA1B; TNFRSF21; HSP90AA1; CBX6; ASF1A; TXNRD1 

Caspase activation via 

extrinsic apoptotic signaling 

pathway 

FAS; TNFRSF10A; CASP8; TLR4 

Reactome, WikiPathways e KEGG foram usados como banco de dados para análise feita na ferramenta 

ConsensusPathDB. 
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Tabela 9 – Vias moleculares significativamente representadas pelos genes expressão diminuída em HepG2 após 

o tratamento com sulforafano 

Via molecular Genes 

Glucocorticoid Receptor 

Pathway 

GPR153; PRRG4; FGFBP1; CDKN1C; CPEB4; TNFAIP3; ETNK2; RGS2; 

SNAI2; PDE4B; SPINK13; SCNN1A 

Selenium Metabolism and 

Selenoproteins 

SARS2; SELENOM; SELENBP1; SELENOP; GPX1; SELENOH; GPX4; 

DIO2 

Endometrial cancer PIK3CD; TCF7L1; CASP9; DDB2; BAD; PIK3R3; CDH1; FGFR3; FGF1 

EMT transition in Colorectal 

Cancer 

FOXQ1; TGFB3; COL4A6; COL5A1; COL1A1; COL9A3; PIK3CD; ID2; 

WNT6; CRB3; VTN; SNAI2; COL4A5; PIK3R3; MAP2K6; CDH1; FOXC2 

Prostate cancer - Homo 

sapiens (human) 

PDGFRB; SPINT1; E2F1; CCNE2; CREB5; NFKBIA; PIK3CD; TCF7L1; 

CASP9; BAD; PIK3R3 

Extracellular matrix 

organization 

DCN; TLL1; TGFB3; BMP2; SDC2; PCOLCE; FBN2; COL9A3; VTN; 

ADAMTS5; COL4A6; COL4A5; COL5A1; A2M; MFAP2; TNC; COL1A1; 

CDH1; SH3PXD2A; LUM; F11R 

cAMP signaling pathway - 

Homo sapiens (human) 

RYR2; PLD1; PLCE1; CNGB1; PDE3A; CREB5; NFKBIA; PIK3CD; 

ATP2B4; BAD; PIK3R3; VIPR2; EDNRA; PDE4B; BDNF 

MAPK Signaling Pathway FGF1; PDGFRB; MAP3K8; TGFB3; HSPA2; RASGRP3; JUND; DUSP10; 

MAP3K12; DUSP9; MAP2K6; BDNF; DUSP16; FGFR3; IL1R1; DUSP8 

cGMP-PKG signaling 

pathway - Homo sapiens 

(human) 

BDKRB2; CNGB1; CREB5; KCNJ8; PDE3A; MYLK; MYLK3; BAD; 

RGS2; EDNRA; ATP2B4; PDE5A 

Cell adhesion molecules 

(CAMs) - Homo sapiens 

(human) 

NRXN3; HLA-C; HLA-B; SDC2; HLA-G; CNTNAP1; ALCAM; CDH1; 

CDH5; F11R; CLDN7 

Reactome, WikiPathways e KEGG foram usados como banco de dados para análise feita na ferramenta 

ConsensusPathDB. 

 

Os genes com expressão aumentada da linhagem celular GAS estão envolvidos em vias 

que regulam a resposta ao dano no DNA e a via do gene TP53 (Tabela 10). Além disso, uma 

série de genes relacionados com apoptose, tais como FAS, CASP4 e BAX também apresentou 

aumento de expressão. As principais vias representadas pelos genes com expressão reduzida 

em GAS estão relacionadas ao ciclo celular, replicação do DNA e checkpoints do ciclo celular 

(Tabela 11). Os dados da análise ontológica e de vias moleculares da linhagem GAS apontam 

diversos termos relacionados ao ciclo celular. Esses resultados estão conectados com o fato de 

o CDKN1A ser o gene com maior diferença de expressão entre todos genes com aumento de 

expressão nessa linhagem. 
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Tabela 10 – Vias moleculares significativamente representadas pelos genes com expressão aumentada em GAS 

após o tratamento com sulforafano 

Via molecular Genes 

NRF2 pathway GSR; SLC6A7; SLC6A6; EPHA2; NQO1; ME1; UGT1A6; MAFG; TXN; 

PGD; GCLM; CBR1; GCLC; CBR3; NRG1; FTH1; TXNRD1; PTGR1; FTL; 

SQSTM1; G6PD; HMOX1; SLC7A11; ABCC2; ABCC3 

Nuclear Receptors Meta-

Pathway 

CCL2; GSR; SLC6A7; SLC6A6; SLC7A5; EPHA2; BAX; NQO1; ME1; 

UGT1A6; MAFG; TXN; PGD; GCLM; ANKRD1; IP6K3; CBR1; GCLC; 

CBR3; ALAS1; NAV3; NRG1; FTH1; TXNRD1; PLK2; PTGR1; SNAI2; 

EHHADH; FTL; SQSTM1; CCND1; G6PD; HMOX1; SLC7A11; TNFAIP3; 

ABCC2; ABCC3 

p53 signaling pathway - 

Homo sapiens (human) 

TP53; BBC3; SESN2; CCND1; FAS; CCND3; BAX; THBS1; SERPINE1; 

TNFRSF10B; ZMAT3; RRM2B; GADD45A; DDB2; MDM2; CDKN1A; 

SESN1 

DNA Damage Response TP53; SESN1; CCND1; GADD45A; CCND3; BAX; TNFRSF10B; RRM2B; 

CDKN1A; FAS; DDB2; MDM2; BBC3 

Ferroptosis - Homo sapiens 

(human) 

SAT1; GCLM; TP53; SLC3A2; HMOX1; SLC7A11; GCLC; TFRC; FTH1; 

FTL 

TP53 Regulates Transcription 

of Cell Death Genes 

TP53; FAS; BAX; TRIAP1; TNFRSF10B; TP53INP1; TNFRSF10D; 

NDRG1; BBC3; BCL6 

miRNA Regulation of DNA 

Damage Response 

TP53; SESN1; CCND1; GADD45A; CDKN1A; BAX; TNFRSF10B; 

RRM2B; FAS; DDB2; MDM2; BBC3; CCND3 

TP53 Network TP53; GADD45A; CDKN1A; BAX; BBC3; MDM2 

TP53 Regulates Transcription 

of Cell Cycle Genes 

ARID3A; GADD45A; CDKN1A; PLK2; BTG2 

Oxidative Stress GSR; SOD2; HMOX1; GCLC; NQO1; UGT1A6; TXNRD1 

Reactome, WikiPathways e KEGG foram usados como banco de dados para análise feita na ferramenta 

ConsensusPathDB. 
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Tabela 11 – Vias moleculares significativamente representadas pelos genes com expressão diminuída em GAS 

após o tratamento com sulforafano 

Via molecular Genes 

Cell Cycle HIST1H4C; PLK4; PKMYT1; BORA; NDC1; PRIM1; CENPO; RFC4; 

WEE1; BRCA1; CENPN; OIP5; CEP76; CEP72; NCAPH; NCAPG; SPC25; 

SPC24; CLSPN; FEN1; HAUS8; CCNE2; EXO1; CDC25A; TK1; ZWILCH; 

GINS2; TUBB; POLE3; POLE2; TFDP1; MIS18A; RFC5; MASTL; DSN1; 

POLA1; RFC3; POLE; FBXO5; E2F1; CDK1; CDK2; CDC45; AURKB; 

CDCA5; TERT; MCM10; ORC6; WRAP53; E2F2; TOPBP1; RPA2; HAUS6 

Cell Cycle Checkpoints HIST1H4C; CENPO; MAD2L1; CLSPN; RFC5; RFC4; NUF2; DSN1; 

PKMYT1; BRIP1; RMI1; CDC6; DNA2; CENPK; AURKB; CENPI; 

BARD1; ORC6; ORC1; TOPBP1; CDK1; CDK2; CDC45; SPC25; SPC24 

DNA Replication POLA2; POLA1; RFC5; RFC4; RFC3; POLE; FEN1; GMNN; CDC6; DNA2; 

CCNE2; CDT1; POLD3; PRIM1; MCM10; ORC6; ORC1; MCM7; MCM6; 

MCM5; GINS1; GINS4; RPA2; CDK2; POLE3; POLE2; CDC45 

DNA strand elongation GINS2; GINS3; POLA1; DNA2; GINS4; POLA2; RFC5; RFC4; MCM3; 

RFC3; RPA2; POLD3; PRIM1; GINS1; CDC45; FEN1; MCM4 

Activation of the pre-

replicative complex 

POLA2; ORC6; MCM7; CDT1; POLE; MCM3; RPA2; MCM5; MCM6; 

CDK2; MCM4; POLE3; POLE2; CDC45; GMNN; PRIM1; ORC1; CDC6 

G2/M Checkpoints HIST1H4C; CLSPN; RFC5; RFC4; PKMYT1; BRIP1; RMI1; CDC6; DNA2; 

EXO1; RMI2; WEE1; BRCA1; MCM10; BARD1; ORC6; MRE11; CDC25A; 

ORC1; MCM3; RFC3; RBBP8; TOPBP1; RPA2; CDK1; CDK2; CDC45 

G1 to S cell cycle control POLA2; POLE; CCNE2; PRIM1; WEE1; ORC6; CDC25A; ORC1; MCM7; 

E2F2; E2F1; RPA2; CDK1; CDK2; POLE2; CREB3L4; CDC45; TFDP1 

Extension of Telomeres POLA2; POLA1; DNA2; FEN1; RFC5; RFC4; RFC3; RPA2; POLE; POLD3; 

POLE3; POLE2; WRAP53; PRIM1; TERT 

Resolution of D-Loop 

Structures 

BRCA1; DNA2; BARD1; MRE11; EXO1; GEN1; RAD51AP1; BRCA2; 

XRCC2; RBBP8; RAD51; BRIP1; RAD51D; RMI1; RMI2 

Homologous recombination - 

Homo sapiens (human) 

BRCA1; BRCA2; TOPBP1; RAD54B; BARD1; RAD54L; MRE11; POLD3; 

RPA2; RBBP8; XRCC2; RAD51; BRIP1; RAD51D 

Reactome, WikiPathways e KEGG foram usados como banco de dados para análise feita na ferramenta 

ConsensusPathDB. 

 

5.6 DISTRIBUIÇÃO DAS REGIÕES DIFERENCIALMENTE 

METILADAS 

O número relativo das diferentes anotações funcionais a partir dos dados do RRBS em 

ambas as linhagens celulares foi analisado pela ferramenta de bioinformática Homer (Figura 

22). As amostras de HepG2 mostraram um número maior de regiões diferencialmente metiladas 

do que o GAS, devido à baixa mapeabilidade nas sequências GAS. Os dados resultantes da 
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análise feita na ferramenta GREAT, demonstrou que HepG2 obteve 1269 regiões 

diferencialmente hipermetiladas e 1055 hipometiladas; no entanto, o GAS mostrou apenas 185 

regiões diferencialmente hipermetiladas e 172 hipometiladas. A maioria das regiões 

hipermetiladas de HepG2 está localizada em regiões intrônicas (33,1%) e intergênicas (28,8%); 

para as regiões hipometiladas, as regiões mais comuns foram as regiões promotoras (28,4%) e 

intrônicas (27,3%). Adicionalmente, as regiões significativamente hipermetiladas em GAS 

foram as promotoras (45,4%) e intrônicas (26,5%), e para os genes hipometilados foram 

também as regiões promotoras (47,7%) e intrônicas (21,5%), as mais comuns. A distribuição 

de background dos fragmentos derivou da digestão da enzima MspI. 
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Figura 22 – Gráficos de pizza representando a distribuição relativa das regiões diferencialmente metiladas 

 

 
(A) Regiões diferencialmente hipermetiladas em HepG2; (B) Regiões diferencialmente hipermetiladas em GAS; 

(C) Regiões diferencialmente hipometiladas de HepG2; (D) Regiões diferencialmente hipometiladas em GAS; (E) 

Distribuição das regiões do background em HepG2; (F) Distribuição das regiões do background de GAS. TTS: 

local de terminação da transcrição. 
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Entre as amostras de HepG2, a comparação entre controle e o tratamento com 

sulforafano demonstrou 1725 genes hipermetilados e 1423 genes hipometilados. Para a 

linhagem GAS, 264 genes foram considerados diferencialmente hipermetilados e 224 foram 

considerados hipometilados. A avaliação funcional usando os termos GO no conjunto de genes 

diferencialmente metilados demonstrou que os genes diferencialmente metilados em HepG2 

estão envolvidos em muitos processos biológicos críticos, tais como desenvolvimento celular, 

diferenciação celular e sinalização célula-célula (Tabela 12). A regulação negativa da morte 

celular foi representada no conjunto de genes hipermetilados para HepG2, o que significa o 

silenciamento de genes responsáveis por diminuir a taxa de morte celular. 

 

Tabela 12 – Avaliação ontológica de processos biológicos representados para os genes diferencialmente 

hipermetilados e hipometilados identificados entre amostras controle e tratadas com sulforafano na linhagem de 

células HepG2 

Genes hipermetilados 

Termo Processo biológico 
Genes 

totais 

Gene 

obtidos 
Valor p 

GO:0048468 Cell development 2039 272 3.76E-15 

GO:0030154 Cell differentiation 4103 467 2.10E-13 

GO:0007267 Cell-cell signaling 1663 419 1.09E-11 

GO:0007154 Cell communication 6755 653 3.82E-10 

GO:0060548 Negative regulation of cell death 1773 122 1.23E-05 

Genes hipometilados 

GO:0030154 Cell differentiation 4103 414 7.44E-17 

GO:0048468 Cell development 2039 240 1.49E-16 

GO:0007267 Cell-cell signaling 1663 191 3.36E-12 

GO:0045165 Cell fate commitment 251 51 4.91E-12 

GO:0010646 Regulation of cell communication 3480 334 2.35E-10 

 

Os genes hipermetilados após o tratamento com sulforafano nas células GAS 

apresentaram termos relacionados com a síntese de RNA, regulação do processo metabólico e 

comprometimento do destino celular. O conjunto de genes gerados a partir dos genes 

hipometilados de amostras de GAS apresentou categorias relacionadas à sinalização célula-

célula, regulação do crescimento celular e regulação da comunicação celular. Ambos os 



82 

 

 

 

conjuntos de genes, hiper e hipometilados compartilharam o termo relacionado com a regulação 

do processo metabólico de RNA (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Avaliação ontológica de processos biológicos representados para os genes diferencialmente 

hipermetilados e hipometilados identificados entre amostras controle e tratadas com sulforafano na linhagem de 

células GAS 

Genes hipermetilados 

Termo Processo biológico 
Genes 

totais 

Gene 

obtidos 
Valor p 

GO:0051252 Regulation of RNA metabolic process 4021 84 9.36E-07 

GO:0006351 Transcription, DNA-templated 3943 80 6.24E-06 

GO:0019222 Regulation of metabolic process 6790 115 1.45E-04 

GO:0045165 Cell fate commitment 251 11 4.24E-04 

GO:0042127 Regulation of cell proliferation 1594 36 5.84E-04 

Genes hipometilados 

GO:0007267 Cell-cell signaling 1663 38 2.33E-05 

GO:0030308 Negative regulation of cell growth 167 9 1.26E-04 

GO:0051252 Regulation of RNA metabolic process 4021 67 3.59E-04 

GO:0010646 Regulation of cell communication 3480 59 6.52E-04 

GO:0043269 Regulation of ion transport 618 17 7.17E-04 

 

O software Homer foi utilizado para pesquisar sequências de motifs genômicos 

significativamente representados nas regiões diferencialmente metiladas. Esta análise revelou 

oito motifs significativos no conjunto de genes hipermetilados em HepG2 (Tabela 14) e três 

motifs significativos no conjunto de genes hipometilados em HepG2 (Tabela 15). Alguns 

fatores de transcrição que são relacionados à progressão do ciclo celular e à proliferação celular 

foram encontrados hipermetilados após tratamento com sulforafano em HepG2. 

Devido ao baixo alinhamento das sequências das bibliotecas para RRBS da linhagem 

celular GAS, a análise com o Homer revelou apenas dois motifs genômicos significativos nos 

dados dessa linhagem, um hipermetilado e outro hipometilado (Tabela 16). O motif G3BP2 foi 

encontrado hipometilado em ambas linhagens celulares. 
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Tabela 14 – Sequências de motifs genômicos das regiões hipermetiladas em HepG2 

Logo 
TF previsto 

(valor p) 
Descrição 

 

E2F3 

(1E-66) 

Regula a expressão de genes envolvidos no 

ciclo celular. 

 

NR2F6 

(1E-60) 

Fator de transcrição predominantemente 

envolvido na repressão transcricional. 

 

PITX3 

(1E-59) 

Relacionado com a diferenciação e manutenção 

de neurônios dopaminérgicos 

mesodiencefálicos. 

 

THAP1 

(1E-50) 

Regula a proliferação celular e a progressão do 

ciclo celular em G1/S. 

 

ANKHD1 

(1E-48) 

Envolvido na regulação de caspases e, assim, 

desempenha um papel antiapoptótico. 

 

FOSL1 

(1E-41) 

Regulador da proliferação, diferenciação e 

transformação celular. 

 

HNRNPC 

(1E-33) 

Contribui para o HPV16 estabelecer infecções 

que evoluem para o câncer. 

 

HMG1 

(1E-17) 

Relatado para desempenhar papéis paradoxais 

na promoção da sobrevivência e morte celular. 

TF: fator de transcrição. Descrição dos motifs retiradas do banco de dados GeneCards (genecards.org). 

 

Tabela 15 – Sequências de motifs genômicos das regiões hipometiladas em HepG2 

Logo 
TF previsto 

(valor p) 
Descrição 

 

G3BP2 

 (1E-38) 

Função de proteger os RNAs contra condições 

prejudiciais. 

 

TBX15 

(1E-35) 

Regula uma variedade de processos do 

desenvolvimento. 

 

CPEB2 

(1E-29) 

Necessário para a progressão do ciclo celular, 

especificamente para a transição da metáfase 

para a anáfase. 

TF: fator de transcrição. Descrição dos motifs retiradas do banco de dados GeneCards (genecards.org). 
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Tabela 16 – Sequências de motifs genômicos das regiões hipermetiladas e hipometiladas em GAS 

Motif hipermetilado 

Logo 
TF previsto 

(valor p) 
Descrição 

 

GATA6 

(1E-12) 

Desempenham um papel importante na 

regulação da diferenciação celular e 

organogênese durante o desenvolvimento. 

Motif hipometilado 

 

G3BP2 

(1E-12) 

Função de proteger os RNAs contra condições 

prejudiciais. 

TF: fator de transcrição. Descrição dos motifs retiradas do banco de dados GeneCards (genecards.org). 

 

 

5.7 EFEITO ANTIPROLIFERATIVO DO SULFORAFANO EM 

CÉLULAS HEPG2 

A avaliação da proliferação celular de HepG2 após o tratamento com sulforafano foi 

determinada pelo ensaio clonogênico. As colônias formadas são contadas para determinar a 

taxa de sobrevivência das células após o tratamento. Os resultados obtidos demonstram que as 

concentrações de 4, 8, 16 e 32 μM de sulforafano tiveram efeito inibitório na proliferação das 

células HepG2 dependente de concentração (Figura 13).  
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Figura 23 – Sulforafano inibe a formação de colônias de células HepG2 

 

 

(A) Ensaio clonogênico em HepG2 tratadas com sulforafano (2, 4, 8, 16 e 32 μM) por 24 horas e mantidas 

incubadas à 37ºC por 7 dias. Imagens representativas de pelo menos três experimentos independentes. (B) 

Quantificação da taxa de sobrevivência das células tratadas com sulforafano. CN: controle negativo (meio de 

cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1%). Os dados estão expressos em média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. Letras diferentes indicam diferença significativa (One-way ANOVA-Tukey, p < 

0,05). 

 

5.8 SULFORAFANO INDUZ PARADA DO CICLO CELULAR NA FASE 

G2/M 

Para investigar se o efeito antiproliferativo do sulforafano nas células HepG2 foi 

desencadeado por parada do ciclo celular, além de validar os termos GO relacionados com ciclo 

celular encontrados nos dados do RNA-Seq em HepG2, a análise do ciclo celular foi realizada 

por citometria de fluxo com coloração com PI. O tratamento por 24 horas com 8 µM de 

sulforafano reduziu a população celular relativa em G0/G1 e induziu um acúmulo significativo 

de células na fase G2/M em comparação ao controle (Figura 24). 
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Figura 24 – Sulforafano induz parada do ciclo celular na fase G2/M em células HepG2 

 

 

(A) Perfil das fases do ciclo celular calculado por citômetro de fluxo após o tratamento de 24 horas com diversas 

concentrações de sulforafano. (B) Média de três experimentos independentes ± desvio padrão da população celular 

relativa (%). * significativamente diferente do controle na fase G0/G1, # significativamente diferente do controle 

na fase G2/M, $ significativamente diferente do controle na fase M (Two-way ANOVA-Dunnett, p < 0,05). CN: 

controle negativo (meio de cultura); CS: controle solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (doxorrubicina 

0,5 µM); SFN: sulforafano.   
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5.9 SULFORAFANO INDUZ DANOS AO DNA EM CÉLULAS HEPG2 

A detecção de danos ao DNA das células HepG2 após tratamento de 24 horas com 

sulforafano foi realizada por meio do ensaio do cometa. A análise em microscopia de 

fluorescência e coloração com um intercalante de DNA, permitiu visualizar os nuances entre as 

células sem tratamento e as células tratadas com sulforafano. É possível observar que as células 

tratadas com os controles negativo e solvente, além das concentrações menores de sulforafano 

(2 e 4 µM) permaneceram com o DNA compactado nos nucleoides. Entretanto, células tratadas 

com 8 µM de sulforafano e controle positivo apresentaram a forma de um cometa com cabeça 

e cauda, típico de núcleos com DNA danificado (Figura 25A). No tratamento de 24 horas, os 

resultados obtidos dos três experimentos independentes no ensaio do cometa em HepG2 e 

analisado pelo teste ANOVA, demonstrou um aumento significativo de danos ao DNA apenas 

nas células tratadas com a concentração de 8 µM de sulforafano (Figura 25B). O controle 

positivo (MMS 100 µM) foi efetivo ao induzir danos significativos após 24 horas de tratamento. 
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Figura 25 – Análise de danos no DNA de células HepG2 tratadas com sulforafano 

 

(A) Imagens representativas dos tratamentos durante a análise do ensaio do cometa. As imagens não foram 

redimensionadas, portanto estão na mesma escala de tamanho. (B) Porcentagem de DNA na cauda dos nucleoides 

avaliada pelo ensaio do cometa. Porcentagem de DNA na cauda em células HepG2 após tratamento com 

sulforafano em diferentes concentrações por 24 horas. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: controle 

solvente (DMSO 0,1%); CP: controle positivo (MMS 100 µM); SFN: sulforafano. Média ± desvio padrão (n=3), 

p<0,05 ANOVA e pós teste de Tukey. Médias com a mesma letra não diferem significativamente entre si (p > 

0,05). * Diferente do controle negativo (Teste t de Student, p < 0,05).   
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6. DISCUSSÃO 

Os compostos bioativos adquiriram um papel importante na dieta humana pelas suas 

propriedades antioxidantes e quimiopreventivas, estimulando a saúde e combatendo doenças 

crônicas, por exemplo o câncer. Estima-se que os níveis de ocorrência de novos casos de câncer 

tendem a aumentar em todo o mundo nos próximos anos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2018). Muitos compostos da dieta são conhecidos por serem efetivos na prevenção do 

câncer por meio de variados mecanismos de ação (PANDEY et al., 2017). Sulforafano, um 

composto bioativo encontrado nos vegetais crucíferos, é conhecido por atuar como um agente 

terapêutico e preventivo contra o câncer (ARCIDIACONO et al., 2018). No entanto, os 

mecanismos moleculares pelos quais o sulforafano afeta células cancerosas ainda não são 

totalmente compreendidos. Sendo assim, neste estudo foi feita uma investigação abrangente em 

nível celular e molecular para avaliar os efeitos do sulforafano em células de hepatocarcinoma 

(HepG2) e células de tecido gástrico humano (GAS). Este projeto foi elaborado para a melhor 

compreensão dos processos, vias moleculares e regiões genômicas envolvidas na resposta ao 

tratamento com sulforafano usando ensaios funcionais e tecnologias de sequenciamento de 

RNA e de regiões ricas em CpG no genoma. 

As propriedades quimiopreventivas do sulforafano estão relacionadas com a modulação 

da expressão de genes envolvidos no metabolismo de xenobióticos, enzimas de fase I e fase II 

e resposta ao estresse oxidativo (YE et al., 2013). As enzimas de fase II são potentes enzimas 

antioxidantes reguladas pela ação de NRF2 e executam função crucial no processo de 

detoxificação. O sulforafano é um conhecido ativador da via do NRF2, portanto é considerado 

um agente antioxidante indireto (FIMOGNARI; HRELIA, 2007; VISALLI et al., 2017). Para 

alguns autores, a ação direta do sulforafano como antioxidante é muito simplista e distante da 

realidade experimental, pois o sulforafano e outros compostos bioativos apresentam baixa 

disponibilidade e alta complexidade metabólica (RUSSO et al., 2018). 

O efeito antioxidante do sulforafano foi observado após tratamento de 12 e 24 horas e 

posterior indução de ERO por peróxido de hidrogênio em ambas linhagens celulares. As 

concentrações mais baixas apresentaram estatisticamente o mesmo efeito antioxidante que as 

concentrações maiores em HepG2 e GAS, nos dois tempos de tratamento. Há indícios na 

literatura de que não é necessário altas concentrações de sulforafano (a partir de 0,2 µM) para 

a ativação de NRF2 e consequente ativação de enzimas antioxidantes  (CORNBLATT et al., 

2007; HOUGHTON; FASSETT; COOMBES, 2016; DINKOVA-KOSTOVA et al., 2017). Foi 

possível observar no perfil transcricional de HepG2 e GAS, o aumento da expressão de genes 
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relacionados com a via de sinalização do NRF2 e enzimas antioxidantes de fase II, tais como 

HMOX1 (Heme oxigenase 1), TXNRD1 (Tioredoxina redutase 1), e NQO1 

(NAD(P)H:quinonaoxidoredutase 1), uma das mais importantes enzimas ativadas pelo NRF2 

(HOUGHTON; FASSETT; COOMBES, 2016). Houve aumento da expressão do gene 

responsável pelo fator de transcrição mafG (MAFG) em HepG2 e GAS. Esse fator de 

transcrição exerce sua função por meio da dimerização com o NRF2, participando ativamente 

da expressão de genes de resposta antioxidante (KANNAN; SOLOVIEVA; BLANK, 2012). 

Além disso, os termos ontogenéticos dos genes superexpressos indicou ativação de vias 

relacionadas com resposta ao estresse oxidativo significativamente representados nas duas 

linhagens. Esses resultados sugerem que a redução de espécies reativas de oxigênio nas 

condições testadas após o tratamento com sulforafano pode ter sido mediada pela ativação da 

via de NRF2. 

A geração de ERO está envolvida em várias etapas do desenvolvimento do câncer, tais 

como proliferação, invasão, angiogênese, metástase e supressão da morte celular programada 

(HALLIWELL, 2007). É sabido que, para garantir a sobrevivência e manutenção do estado 

tumoral, células cancerosas apresentam elevados níveis de ERO, próximo de um limiar que 

desencadearia a morte dessas células (TRACHOOTHAM; ALEXANDRE; HUANG, 2009). 

Muitos estudos demonstraram que o efeito citotóxico do sulforafano está relacionado com a 

formação de ERO em diversos tipos celulares, tais como câncer gástrico (CHOI, 2018), 

hepatocarcinoma (MOON et al., 2010) e câncer de mama (SEHRAWAT; SINGH, 2016). 

 O efeito pró-apoptótico do sulforafano pode estar associado com a formação de ERO 

nas mitocôndrias, gerando colapso da permeabilidade das membranas mitocondriais 

(FERREIRA DE OLIVEIRA et al., 2014; JIN et al., 2018). Entretanto, outros autores sugerem 

que o sulforafano seja capaz de reduzir a viabilidade celular sem aumentar as concentrações de 

ERO nas células. O sulforafano inibiu o crescimento de células de câncer de ovário (KIM; 

CHOI; KWON, 2017) e de neuroblastoma (HSU et al., 2013), além disso, reduziu a síntese 

proteica em células de câncer de mama (WICZK et al., 2012) sem induzir a formação de ERO 

em todos esses casos. 

O ensaio utilizando a sonda CM-H2DCFDA demonstrou que não houve geração de ERO 

após tratamento de 12 e 24 horas com sulforafano nas linhagens HepG2 e GAS. Apesar da 

função antioxidante, o sulforafano é um pró oxidante fraco devido à conjugação com glutationa 

(HOUGHTON; FASSETT; COOMBES, 2016). Para alguns autores, o tratamento com 

sulforafano pode causar depleção de glutationa e induzir a formação de ERO (SINGH et al., 
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2005; LIU et al., 2008), entretanto, o passo limitante da velocidade na síntese de glutationa é 

determinado pela glutamato-cisteína ligase, uma proteína dimérica composta por uma 

subunidade catalítica (GCLc) e uma moduladora (GCLm), além disso, a depleção de glutationa 

está relacionada com baixa atividade da enzima glutationa redutase, enzima que atua no 

processo de reciclagem da glutationa oxidada para seu estado reduzido (GARRIDO et al., 2011; 

LAYALI et al., 2018). Os perfis transcricionais de ambas linhagens demonstraram aumento da 

expressão dos genes GCLC e GCLM, responsáveis pela transcrição das unidades da proteína 

glutamato cisteína ligase, e do gene GSR, responsável pela transcrição de glutationa redutase 

após o tratamento com sulforafano. Portanto, esses resultados sugerem que apenas a indução 

de ERO em células cancerosas não explicaria o potencial anticarcinogênico do sulforafano. 

Os níveis de ERO podem ser medidos por uma série de ensaios, entretanto existem 

limitações em todos os testes conhecidos. Uma das limitações do marcador CM-H2DCFDA é 

inespecificidade, o que dificulta determinar quais tipos de ERO são formados durante o 

experimento. Além disso, para alguns autores não é possível assumir que o controle e as 

amostras exibem a mesma eficácia de formação de DCF (KALYANARAMAN et al., 2012; 

OPARKA et al., 2016). Entretanto, o marcador CM-H2DCFDA foi importante como medidor 

global da formação de ERO e mais estudos precisam ser realizados para melhor entendimento 

da relação do sulforafano com a geração de ERO. 

Os ensaios de viabilidade celular são geralmente utilizados para a seleção inicial de 

fármacos candidatos para terapias citotóxicas (ADAN; KIRAZ; BARAN, 2016), portanto é 

importante obter resultados precisos e confiáveis dos ensaios de viabilidade celular in vitro nos 

estágios iniciais da pesquisa pré-clínica (VAN TONDER; JOUBERT; CROMARTY, 2015). O 

sulforafano é conhecido por suas propriedades anticâncer tais como, citotoxicidade, parada do 

ciclo celular e apoptose (TORTORELLA, Stephanie M. et al., 2015). Considerando que a 

citotoxicidade do sulforafano não está completamente elucidada e pode estar relacionada à 

múltiplos e complexos mecanismos, fez-se necessário a avaliação da viabilidade celular das 

linhagens HepG2 e GAS tratadas com sulforafano, utilizando ensaios capazes de avaliar 

diferentes funções celulares.  

O MTT é um teste colorimétrico baseado na redução de um sal de tetrazólio em cristais 

de formazan, principalmente nas mitocôndrias. A concentração de formazan é proporcional às 

células metabolicamente viáveis (HANSEN; BROSS, 2010). O ensaio do vermelho neutro é 

baseado na capacidade de células viáveis incorporarem o vermelho neutro. O corante possui 

carga catiônica fraca e passa pela membrana celular por difusão passiva, concentrando-se nos 
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lisossomos de células viáveis (REPETTO; DEL PESO; ZURITA, 2008). O ensaio da fosfatase 

ácida avalia a viabilidade celular baseada na quantificação da atividade das enzimas fosfatases 

ácidas no citoplasma. Apenas células viáveis são capazes de hidrolisar o p-nitrofenil fosfato 

(pNPP) em p-nitrofenol que pode ser quantificado por método colorimétrico (FRIEDRICH et 

al., 2007).  

Os resultados obtidos nos ensaios de viabilidade celular MTT, captação do vermelho 

neutro e fosfatase ácida mostraram os efeitos citotóxicos das altas concentrações de sulforafano 

nas linhagens HepG2 e GAS. Para identificar os principais mecanismos responsáveis pela 

inibição do crescimento após o tratamento com sulforafano, a avaliação da morte celular foi 

realizada em ambas linhagens. A avaliação da viabilidade celular e de morte celular utilizando 

citometria de fluxo é baseada no uso dos marcadores anexina V e iodeto de propídio. A anexina 

V liga-se à fosfatidilserina que está exposta na membrana plasmática externa devido ao 

processo de apoptose e o corante vital iodeto de propídio se liga ao DNA de células com a 

membrana comprometida (CROWLEY et al., 2016), portanto células viáveis são aquelas 

negativas para ambos marcadores.  

Os resultados apresentados sugerem que a inibição da viabilidade celular está 

correlacionada com apoptose. Estudos anteriores já sugeriram essa ligação entre redução da 

viabilidade celular com aumento de células apoptóticas após tratamento com sulforafano  (YAO 

et al., 2015; LEWINSKA et al., 2017). Muitos estudos demostraram os efeitos pró apoptóticos 

induzidos pelo sulforafano e seus metabólitos em diferentes tipos de células cancerosas 

(GREANEY et al., 2016; MONDAL et al., 2016; WANG, Y. et al., 2018). Nos resultados 

apresentados, o sulforafano diminuiu o número de células viáveis e aumentou a porcentagem 

de células apoptóticas nas linhagens HepG2 e GAS no ensaio com anexina V. Esse resultado 

se correlaciona com o aumento da expressão dos genes de receptores de morte FAS, TNFR1 e 

TRAIL nas duas linhagens, sendo eles, FAS e TNFRSF10A em HepG2 e FAS, TNFRSF10B e 

TNFRSF10D em GAS. Os receptores de morte desempenham função crucial na via extrínseca 

da apoptose. Além do mais, o sulforafano aumentou a expressão do gene da caspase 8 (CASP8) 

em HepG2; a CASP8 é responsável pela ativação das caspases executoras 3 e 7 na cascata 

apoptótica. 

As MAPKs controlam uma variedade de processos fisiológicos tais como apoptose, 

proliferação e crescimento celular, e são ativadas por estímulos internos e externos (JOHNSON; 

LAPADAT, 2002). Existem três famílias de MAPK bem caracterizadas: ERK – quinases 

reguladas por sinais extracelulares, JNK/SAPK – quinases c-Jun N-terminal e p38 MAP 
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quinases (JOHNSON; LAPADAT, 2002). As vias de sinalização das MAPKs ganharam 

potencial terapêutico devido aos níveis de expressão dessas proteínas estar diretamente 

relacionado com a agressividade do tumor (CHAO et al., 2010). As MAPKs da família p38 são 

responsáveis pela ativação de NF-κB, uma família de fatores de transcrição que é reguladora 

do estado inflamatório nas células cancerosas e promove a tumorigênese por meio de 

inflamação crônica, induz proliferação celular e suprime apoptose (XIA; SHEN; VERMA, 

2014). Evitar a destruição imune e promover a inflamação tumoral são duas características 

fundamentais para ocorrência de neoplasias descritas por Hanahan e Weinberg (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011), portanto a via de sinalização NF-κB está ativa em diversos tipos de câncer 

(LIN et al., 2010). Outra via capaz de inibir o processo de apoptose, encontrada frequentemente 

ativa em células cancerosas, é a via PI3K/AKT, que promove a proliferação celular por meio 

da ativação de proteínas anti-apoptóticas e inibição de proteínas pró apoptóticas (CHEN et al., 

2016; LINTON et al., 2016). 

Além de aumentar a expressão de genes pró apoptóticos, o sulforafano também reduziu 

a expressão de genes anti-apoptóticos. Genes responsáveis pela transcrição de MAPKs 

(MAP2K6, MAP3K8, MAP3K12, MAPK4) e genes importantes da via PI3K/AKT (PIK3CD, 

PIK3R3), além do gene JUND que, quando ativo, protege as células da senescência e apoptose 

induzidas por P53, foram encontrados com expressão reduzida em HepG2. 

As duas vias apoptóticas, extrínseca e intrínseca, parecem ser influenciadas pelo 

sulforafano. Além de influenciar na expressão de receptores de morte da via extrínseca, na 

linhagem GAS, o sulforafano aumentou a expressão do gene BAX, crucial na via intrínseca 

durante o processo de liberação do citocromo c no citoplasma e consequente ativação das 

caspases executoras. Além disso, o gene CASP4 apresentou aumento de expressão após o 

tratamento com sulforafano em GAS. A caspase 4 é considerada como membro da subfamília 

de caspases inflamatórias e está localizada na membrana externa do retículo endoplasmático. 

Muitos estudos demonstraram o envolvimento da caspase 4 com a apoptose induzida por 

estresse no retículo endoplasmático (HITOMI et al., 2004; LEBEAUPIN et al., 2015). Sob 

condições de estresse, há acúmulo de proteínas malformadas, iniciando um processo de resposta 

chamado Unfolded Protein Response (UPR) para garantir a homeostase celular. Se a UPR não 

reduzir as condições de estresse, a célula desencadeia processos pró apoptóticos (LEBEAUPIN 

et al., 2015). Alguns estudos indicam a influência do sulforafano na promoção de estresse no 

retículo endoplasmático (DOUDICAN et al., 2012; LIU, H. et al., 2017). Entretanto, o 
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conhecimento sobre o estresse no retículo endoplasmático e as vias influenciadas pelo 

sulforafano ainda não são claras. 

Ambas as linhagens foram tratadas com 8 µM na avaliação de morte celular por anexina 

e no RNA-Seq. A linhagem GAS apresentou-se mais resistente ao sulforafano na concentração 

de 8 µM do que as células HepG2 durante o ensaio com anexina, porém o RNA-Seq revelou 

uma série de sinais pró apoptóticos no transcriptoma dessa linhagem na mesma concentração. 

Além disso, após o tratamento de sulforafano na concentração de 16 µM, as células GAS 

apresentaram um aumento substancial na porcentagem de células apoptóticas, portanto, não há 

como concluir que a concentração de 8 µM não induz apoptose em GAS. 

A progressão do ciclo celular passa por quatro fases, G1, S, G2 e M, e é controlada por 

ciclinas e CDKs. Diversos estudos demonstraram que o sulforafano pode causar parada do ciclo 

celular em G1/S e principalmente em G2/M em vários tipos de câncer, por exemplo em câncer 

de mama (ROYSTON et al., 2018), bexiga (ISLAM et al., 2016), cólon (PSURSKI et al., 2017) 

e próstata (CLARKE et al., 2011). A parada do ciclo celular G2/M está associada à danos no 

DNA. O ponto de checagem e reparo do DNA na fase G2 é regulado pela interação ciclina 

B1/CDK1 e P21 em várias linhagens celulares (PORTER; SINGH; LEE, 2000). A falha em 

reparar danos no DNA causa uma infinidade de mutações e, eventualmente, morte celular por 

apoptose. 

Os resultados apresentados demonstraram um grande acúmulo de células HepG2 na fase 

G2/M após o tratamento com sulforafano e consequente redução da população de células em 

G0/G1, possivelmente via aumento da expressão de CDKN1A. Além disso, foi possível observar 

aumento da expressão de CDK1 e CCNB1 (ciclina B1), que formam um complexo entre a 

ciclina B1 e a subunidade catalítica de CDK1 (DE SOUZA; ELLEM; GABRIELLI, 2000). 

Quando o complexo CDK1/ciclina B1 é ativado, há a progressão do ciclo celular para a 

metáfase. Entretanto, a degradação da ciclina B1 pela via do proteassoma e a inativação da 

CDK1 levam à desmontagem do fuso mitótico, descondensação dos cromossomos, 

remontagem do envelope nuclear e à citocinese (NIGG, 2001). O aumento da expressão de 

CDK1 e ciclina B1, e consequentemente manutenção do complexo CDK1/ciclina B1 indicam 

que o sulforafano causou bloqueio mitótico e não parada do ciclo celular na fase G2 nas células 

HepG2. O bloqueio mitótico causado pelo sulforafano já foi observado em alguns tipos de 

câncer (JACKSON; SINGLETARY; VENEMA, 2007; AZARENKO et al., 2008; PARK et al., 

2014). O bloqueio na mitose causado pelo sulforafano ocorre em associação com a formação 

de fusos mitóticos aberrantes e, após o tratamento com altas concentrações, microtúbulos foram 
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observados despolimerizados (AZARENKO et al., 2008). Um estudo recente sugere que o 

bloqueio mitótico possa ser induzido por compostos inibidores de HDAC, pois a desacetilação 

de histonas é um processo crucial para a progressão da mitose, entretanto os mecanismos 

envolvidos ainda não estão completamente elucidados (NALAWANSHA et al., 2017). 

O estabelecimento do bloqueio mitótico está envolvido com uma série de mecanismos 

e formação de complexos proteicos (WARREN et al., 2002). Um deles é a interação entre as 

proteínas BUB1 e CDC20 que é responsável pelo checkpoint de montagem do fuso durante a 

prometáfase. O checkpoint do fuso só ocorre se o fuso não é satisfatório para a divisão 

(HOMER; GUI; CARROLL, 2009). A atividade de BUB1 é importante no estabelecimento do 

bloqueio mitótico (BOLANOS-GARCIA; BLUNDELL, 2011). Tanto os genes que codificam 

as proteínas BUB1 e CDC20 tiveram sua expressão aumentada em HepG2 após o tratamento 

com sulforafano.  O gene MAP1B, relacionado com a estabilidade dos microtúbulos (KIM, S. 

H. et al., 2014), foi encontrado com expressão reduzida em HepG2. Além disso, o gene MAP2 

é proposto como um gene alvo na terapia contra o câncer, pois o aumento de sua expressão 

induz parada do ciclo celular e diminuição do crescimento tumoral (SONG et al., 2010), a 

expressão desse gene aumentou substancialmente na linhagem HepG2 após o tratamento com 

sulforafano. Esses resultados demonstram que o sulforafano é capaz de influenciar as vias de 

sinalização das CDKs e genes associados a formação dos microtúbulos, enfatizando sua 

importância como um agente anticâncer.  

Considerando que as vias de sobrevivência e morte celular estão intrinsicamente 

relacionadas, além de induzir parada do ciclo celular e morte por apoptose, o sulforafano, por 

consequência de sua influência nesses mecanismos, pode inibir a proliferação celular. Os 

resultados do ensaio clonogênico indicam a influência do sulforafano na proliferação de 

HepG2, reduzindo, significativamente, o número de colônias após o tratamento. O sulforafano 

suprime várias vias de sinalização, encontradas frequentemente com atividade elevada em 

diversas neoplasias, incluindo NF-κB, MAPK e PI3K/AKT, já discutidas pela sua capacidade 

de evasão da apoptose, promovendo o crescimento tumoral descontrolado. A ativação da via 

MAPK/ERK resulta na translocação de ERK para o núcleo e ativa uma série de fatores de 

transcrição relacionados com proliferação e invasão celular (CRISTEA; SAGE, 2016). Alguns 

estudos sugerem que o sulforafano é capaz de reduzir o crescimento tumoral por meio da 

inibição da via ERK (JIN et al., 2007; KIM et al., 2016). O gene DUSP4 apresentou o maior 

nível de expressão em HepG2 entre todos os GDE, também se apresentou com expressão 

aumentada em GAS. Este é o primeiro relato da influência do sulforafano na expressão de 
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DUSP4. Esse gene é encontrado com expressão reduzida em vários tipos de câncer (SAIGUSA 

et al., 2013) e é considerado um supressor tumoral, pois é responsável por inativar a via de 

sinalização ERK e reduzir a proliferação em células de câncer de mama (MENYHART et al., 

2017; XUE et al., 2018) e câncer colorretal (ICHIMANDA et al., 2018). 

O ambiente tumoral está sob constante sinalização de fatores de crescimento, a proteína 

STAT3 é fosforilada em resposta a fatores de crescimento e intervém em muitos processos 

celulares, incluindo proliferação, invasão, angiogênese e metástase (WANG et al., 2018). Os 

resultados demonstraram que a expressão do gene STAT3 em HepG2 foi inibida pelo 

sulforafano. Esse achado corrobora com os resultados demonstrados por Miao et al. (2017) e 

Liu et al. (2017). Além de controlar e induzir parada no ciclo celular, P21 é capaz de inibir o 

crescimento tumoral, esse mecanismo é atribuído ao domínio de ligação PCNA carboxi-

terminal presente em P21. A proteína P21 compete com o PCNA pela ligação com a DNA 

polimerase e diversas outras proteínas envolvidas na síntese proteica, inibindo a replicação do 

DNA e modulando vários processos de reparo do DNA. Estudos genéticos indicam que P21 

atua com efeito em múltiplas vias e promove atividades antiproliferativas que são 

independentes da via sinalização de P53 (ABBAS; DUTTA, 2009). Expressão elevada de 

CDKN1A é um marcador clássico de senescência em diversos tipos de câncer (FREY et al., 

2018). Um estudo recente demonstrou que a regulação negativa de HDACs induzidas por 

sulforafano foram responsáveis pelo aumento da expressão de P21, resultando em controle do 

crescimento tumoral e senescência em células de câncer de mama (ROYSTON et al., 2018).  

As categorias ontogenéticas demonstraram que o sulforafano influenciou a organização 

da matriz extracelular em HepG2, reduzindo a expressão de genes responsáveis pela tradução 

de metaloproteinases de matriz (MMP), tais como MMP24 e MMP28. As metaloproteinases 

são ativadas pelo gene SLUG, e promovem invasão, crescimento tumoral e angiogênese (GU et 

al., 2017). Nos resultados apresentados foi possível observar que o sulforafano reduziu a 

expressão de SLUG em HepG2. O principal componente da matriz extracelular é o colágeno e 

sua desregulação está relacionada com a formação de neoplasias (BRODSKY; PERSIKOV, 

2005). O sulforafano reduziu a expressão de diversos genes relacionados com a síntese de 

colágeno em HepG2, entretanto o papel do colágeno na progressão tumoral é dubio e depende 

do estágio do tumor (FANG et al., 2014), além disso não há estudos detalhados da relação entre 

sulforafano e colágeno. 

Os efeitos genotóxicos do sulforafano não estão completamente elucidados e a 

integração dos dados disponíveis de diferentes estudos é dificultada pelo uso de diferentes 
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concentrações, linhagens celulares e tempos de exposição (FERREIRA DE OLIVEIRA et al., 

2014). O sulforafano é capaz de induzir quebras de fita simples e dupla do DNA em células 

cancerosas. Sestili et al. (2010) demostraram quebras de fita simples em células Jurkat após 3 

horas de tratamento com sulforafano, além disso, o sulforafano induziu quebras de fita dupla 

no DNA, as quais são predominantemente reparadas por recombinação homologa (SEKINE-

SUZUKI et al., 2008). Um trabalho recente demonstrou que o sulforafano induziu danos 

significativos no DNA em HepG2 (LIU et al., 2018), os resultados desse trabalho corroboram 

com os resultados de Liu et al.  

Usando o ensaio do cometa como metodologia para avaliação de quebras no DNA, o 

sulforafano, na concentração de 8µM, induziu aumento da fragmentação do DNA após 24 horas 

de tratamento em HepG2. Outro estudo usando células de câncer de colón humano demonstrou 

que o sulforafano enfraqueceu a interação de HDAC3 com seu co-repressor, isso aumenta a 

atividade de HAT e subsequente degradação de importantes proteínas de reparo, portanto a 

influência do sulforafano indiretamente induziu danos no DNA (RAJENDRAN et al., 2013). 

HDACs estão envolvidas em quase todos os aspectos do reparo do DNA, desde a detecção e 

sinalização das lesões no DNA, até a remoção e reversão do dano. HDACs regulam a expressão 

de fatores fundamentais envolvidos na sinalização de danos no DNA, excisão de bases, 

anelamento de fita danificada e vias de replicação interagindo com DNA polimerases 

(ROBERT et al., 2011; ROOS; KRUMM, 2016). 

Não há muitas informações sobre os mecanismos da genotoxicidade mediada pelo 

sulforafano. Os resultados apresentados sugerem que o sulforafano poderia induzir danos ao 

DNA em HepG2 por meio da inibição de HDAC, conforme foi possível observar a diminuição 

da expressão dos genes HDAC5 e HDAC11. Portanto, esses resultados indicam uma potencial 

influência da inibição de HDAC e danos no DNA como um mecanismo anticâncer do 

sulforafano. 

Processos epigenéticos desregulados, incluindo metilação anormal do DNA, 

modificações de histonas e regulação pós-transcricional pelos miRNAs, estão associados à 

vários estágios da carcinogênese e podem ser considerados alvos terapêuticos contra o câncer 

(TORTORELLA, Stephanie M. et al., 2015). Estudos com linhagens celulares de câncer 

colorretal e câncer de próstata demonstraram que a cromatina pode ser rearranjada pela ação do 

sulforafano (CLARKE; DASHWOOD; HO, 2008; HO; DASHWOOD, 2010). Experimentos 

com linhagens de câncer de próstata indicaram que o sulforafano causou uma inibição de cerca 

de 30% da atividade de HDACs, consequentemente aumentando a acetilação das histonas 
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(MYZAK et al., 2006). O sulforafano desempenha função importante na reativação de genes 

silenciados devido a desacetilação na região promotora desses genes, por exemplo P21 

(LUBECKA-PIETRUSZEWSKA et al., 2015). 

O perfil de expressão de HepG2 permitiu observar redução da expressão dos genes 

HDAC5 e HDAC11. A HDAC5 é uma histona desacetilase de classe II que apresenta expressão 

desregulada em vários tipos de tumores (LAI et al., 2012). Essa proteína desempenha funções 

críticas nas células, incluindo proliferação celular, progressão do ciclo celular e apoptose (HE 

et al., 2015). Um estudo recente demonstrou a capacidade do sulforafano inibir HDAC5 em 

células de câncer de mama e camundongos fêmeas resultando em supressão do crescimento 

tumoral in vitro e in vivo (CAO et al., 2018). Não há outros registros da influência do 

sulforafano na expressão de HDAC5 na literatura, portanto os resultados apresentados em 

HepG2 indicam a HDAC5 como um potencial biomarcador do câncer que o sulforafano é capaz 

regular. HDAC11 é a mais recente histona desacetilase descoberta (GAO et al., 2002), portanto 

é limitado o número de informações acerca dessa proteína. Foi demonstrado que HDAC11 é 

crucial no controle da proliferação e progressão do ciclo celular em diversos tipos de 

carcinomas (DEUBZER et al., 2013). Um estudo com células de neuroblastoma, demonstrou 

que a depleção de HDAC11 diminuiu a expressão de genes relacionados com a progressão do 

ciclo celular, resultando em um acúmulo de células na fase G2/M do ciclo celular, formando 

fusos mitóticos aberrantes que, consequentemente, levaram a morte dessas células por apoptose 

(THOLE et al., 2017). Não há estudos na literatura sobre o sulforafano e sua capacidade de 

inibir a HDAC11, além disso não há inibidores específicos de HDAC11 (YANGINLAR; 

LOGIE, 2018). Sendo assim, os resultados apresentados sublinham o potencial do sulforafano 

de induzir bloqueio mitótico por meio de mecanismos epigenéticos, como inibidor de HDAC11. 

Há evidências de uma estreita relação entre metilação do DNA, alterações nas histonas 

e a condensação da cromatina (D'ALESSIO; SZYF, 2006; DU et al., 2015). HDACs e DNMTs 

atuam em conjunto em complexos proteicos que removem as marcas de acetilação da cromatina 

e estabelecem a repressão gênica (JIANG et al., 2018). Aumento da expressão de DNMTs é 

observado em vários tipos de câncer, e contribui para o silenciamento de supressores de tumor 

(WONG et al., 2014). No entanto, até agora, a influência do sulforafano na metilação do DNA 

não é suficientemente clara (KAUFMAN-SZYMCZYK et al., 2015). O sulforafano reduziu a 

atividade de DNMT1 em células de câncer de cólon Caco-2 (TRAKA et al., 2005), de câncer 

de mama (MEERAN et al., 2012) e de próstata (HSU et al., 2011). Nos resultados apresentados, 

o sulforafano não reduziu a expressão de DNMTs em HepG2, entretanto reduziu a expressão 
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de DNMT1 e DNMT3B em GAS. Apesar da linhagem GAS apresentar baixa porcentagem de 

alinhamento com genoma de referência durante o RRBS, o sulforafano influenciou o perfil de 

metilação de ambas linhagens, especialmente em HepG2. Uma quantidade considerável de 

regiões diferencialmente metiladas foram encontradas em regiões promotoras após o tratamento 

com sulforafano, entretanto não houve um mecanismo predominante entre hipermetilação e 

hipometilação nas regiões diferencialmente metiladas em ambas as linhagens. As categorias 

ontogenéticas representadas pelo conjunto de genes diferencialmente metilados estão 

envolvidos com processos biológicos não específicos e de grande abrangência, portanto não 

dão muitos detalhes sobre a influência do sulforafano no perfil de metilação em HepG2 e GAS.  

O estabelecimento e manutenção dos padrões epigenômicos são regulados por diversos 

fatores, tais como posicionamento dos nucleossomos (STRUHL; SEGAL, 2013), RNAs não-

codificantes (SCHMITT; CHANG, 2017), moléculas de sinalização (BADEAUX; SHI, 2013) 

e fatores de transcrição (LIU, F. et al., 2016). O epigenoma pode ser regulado por um grupo 

específico de proteínas que se ligam em sequencias específicas do DNA, ou seja, Motifs. Os 

motifs são sequencias curtas e recorrentes de DNA ao longo do genoma que permitem a ligação 

de fatores de transcrição, além disso motifs podem estar relacionados com o metabolismo de 

RNA, por exemplo processamento de mRNA. Motifs podem recrutar ou inibir modificadores 

da cromatina, modulando a atividade gênica (D'HAESELEER, 2006; QUANTE; BIRD, 2016). 

O sulforafano foi capaz de modular o epigenoma, silenciando e ativando motifs em ambas 

linhagens, especialmente em HepG2. 

O sulforafano influenciou motifs de fatores de transcrição relacionados com o ciclo 

celular. Os resultados sugerem que E2F3 e THAP1 foram silenciados e o fator de transcrição 

CPEB1 foi hipometilado pelo sulforafano. E2F3 é um fator de transcrição que apresenta 

ligações específicas com proteínas responsáveis pela progressão do ciclo celular em G2/M (HE 

et al., 2008). O aumento da expressão desse fator de transcrição está relacionado com migração 

e invasão celular em diversos tipos de câncer (GAO et al., 2017). O fator de transcrição THAP1 

possui função na fase S da mitose via modulação de genes da família E2F e é considerado como 

um regulador da sobrevivência, proliferação e diferenciação (AGUILO et al., 2017). CPEB2 é 

um fator de transcrição expresso no cérebro, testículos e no fígado e é conhecido por regular a 

divisão mitótica entre a metáfase e anáfase (CHEN; TSAI; TSENG, 2016). 

Os motifs de fatores de transcrição FOSL1 e ANKHD1, relacionados com a proliferação 

celular, foram hipermetilados após o tratamento com sulforafano. FOSL1 é membro da família 

de fatores de transcrição FOS, conhecidos por participarem da progressão e manutenção do 
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estado tumoral em diversos tipos de câncer (TULCHINSKY, 2000). Em um estudo recente 

FOSL1 demonstrou regular positivamente o oncogene KRAS, induzindo proliferação e 

sobrevivência em células de câncer pulmonar. A atividade de FOSL1 está associada à baixa 

taxa de sobrevivência de pacientes com câncer de pulmão (ELANGOVAN et al., 2018). 

ANKHD1 exibe níveis de expressão elevado em alguns tipos de câncer, por exemplo mieloma 

(DHYANI et al., 2015), leucemia (MACHADO-NETO et al., 2015) e câncer renal 

(FRAGIADAKI; ZEIDLER, 2018). Esse fator de transcrição demonstrou induzir proliferação 

e crescimento tumoral por meio da inibição de P21 (MACHADO-NETO et al., 2015), além 

disso demonstrou ser essencial no reparo de fita dupla do DNA mediado pela redução da 

expressão de histonas em mielomas (DHYANI; FAVARO; SAAD, 2015). Por fim, o 

sulforafano silenciou o fator de transcrição NR2F6 que atua na progressão tumoral e está 

relacionado com baixa sobrevivência de pacientes com câncer, aumentando a imunidade do 

ambiente tumoral (LIU; LI; LIU, 2017; KLEPSCH et al., 2018). 

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que o sulforafano desempenha 

funções importantes como um agente quimiopreventivo e quimioterápico por influenciar ou 

suprimir uma série de características fundamentais na manutenção e progressão do câncer. Esse 

composto bioativo da dieta demonstrou ser capaz de ativar enzimas antioxidantes e protetoras 

contra agentes carcinógenos em baixas concentrações (JUENGEL et al., 2018). O sulforafano 

alterou o perfil de expressão de diversos genes, influenciando as vias de sinalização 

MAPK/JUN/ERK, NF-κB/p38 e PI3K/AKT relacionadas com inibição ou indução de 

importantes processos celulares, além de vias oncogênicas, e alteração da expressão de CDKs, 

ciclinas e elementos fundamentais durante a divisão celular. Por meio dessas inúmeras 

intervenções, o sulforafano foi capaz de induzir parada do ciclo celular, morte celular por 

apoptose, inibição da proliferação e crescimento nas células HepG2 em concentrações mais 

altas. Os mecanismos de ação do sulforafano indicam estar correlacionados com modulação 

epigenética, seja por inibição de HDACs ou hipermetilação induzida em fatores de transcrição 

oncogênicos. Os dados apresentados compreendem uma visão global da influência do 

sulforafano com diversos mecanismos complexos e relacionados, e podem servir como recurso 

para futuros estudos. Outros experimentos serão necessários para compreender com mais 

detalhes os efeitos epigenéticos do sulforafano, principalmente sua influência na metilação do 

DNA. 
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7. CONCLUSÃO 

Em conclusão, os resultados destacam os efeitos do sulforafano no perfil de expressão das 

linhagens HepG2 e GAS e ajudam a elucidar os mecanismos pelos quais o sulforafano exerce 

atividade anticâncer, influenciando várias características críticas do desenvolvimento tumoral 

como proliferação celular, apoptose, parada do ciclo celular e indução de danos no DNA nessas 

linhagens. Os resultados apresentados sugerem que a inibição de enzimas reguladoras da 

condensação da cromatina e silenciamento de motifs de fatores de transcrição, por meio de 

hipermetilação do DNA, sejam mecanismos fundamentais da influência do sulforafano e estão 

associados aos efeitos anticâncer desse composto. 
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