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RESUMO 

MACHADO, C. S. Possíveis efeitos citoprotetores do antioxidante da dieta 
coenzima Q10 em modelo de células neuronais. 2011. 83 f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
A coenzima Q10 é uma provitamina lipossolúvel sintetizada endogenamente e 
naturalmente encontrada em alimentos como a carne vermelha, peixes, cereais, 
brócolis e espinafre. É comercializada como suplemento alimentar e utilizada em 
formulações cosméticas. Localiza-se na membrana de organelas celulares como 
retículo endoplasmático, vesículas e membrana interna da mitocôndria, onde atua 
como um cofator essencial na cadeia respiratória. Apresenta propriedades 
antioxidantes e potencial no tratamento de doenças neurodegenerativas e 
neuromusculares. O objetivo deste trabalho foi investigar os possíveis efeitos 
protetores de uma formulação hidrossolúvel de coenzima Q10 em células PC12 
expostas à cisplatina, um fármaco antineoplásico que tem a neurotoxicidade como 
um dos fatores limitantes à sua utilização. A linhagem celular PC12 (feocromocitoma 
de ratos) utilizada nesta investigação é um reconhecido modelo in vitro para estudos 
neuronais. Os métodos empregados foram os ensaios do MTT, cometa, citoma 
micronúcleo com bloqueio da citocinese, crescimento de neuritos e análise da 
expressão do gene Tp53. Os resultados obtidos na avaliação da citotoxicidade da 
coenzima Q10 (0,1 - 20 µg/mL) mostraram que este antioxidante foi citotóxico às 
células PC12 na concentração de 20,0 µg/mL e não apresentou citotoxicidade em 
baixas concentrações. Para os ensaios do citoma e cometa, foram selecionadas três 
concentrações não citotóxicas de coenzima Q10 (0,1; 0,5 e 1,0 µg/mL) que não 
apresentaram mutagenicidade e genotoxicidade às células PC12. O efeito protetor 
da coenzima Q10 sobre a cisplatina no ensaio do citoma foi caracterizado pela 
diminuição da freqüência de micronúcleos e brotos nucleares, entretanto a proteção 
da coenzima Q10 não foi evidenciada no ensaio cometa. Alterações significativas na 
expressão do gene Tp53 não foram observadas no tratamento coenzima Q10 (1,0 
µg/mL) associado à cisplatina (0,1 µg/mL). A coenzima Q10 (0,1 e 1,0 µg/mL) não foi 
neurotóxica em células PC12 indiferenciadas e diferenciadas após exposição ao 
fator de crescimento do nervo, e seu melhor efeito neuroprotetor foi observado na 
menor concentração avaliada. A coenzima Q10 reduziu a citotoxicidade da cisplatina 
(10,0 µg/mL) em células PC12 indiferenciadas e estimulou o crescimento de neuritos 
em células PC12 diferenciadas. A determinação dos efeitos citoprotetores da 
coenzima Q10 em um modelo neuronal é importante para elucidar possíveis 
estratégias de neuroproteção que poderiam ser aplicadas aos pacientes submetidos 
à quimioterapia. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Coenzima Q10 

A Coenzima Q10 (2,3-dimetoxi-5-metil-6-decaprenil-1,4-benzoquinona) foi 

primeiramente isolada em 1957 a partir da mitocôndria de coração bovino (KUMAR 

et al., 2009). É uma provitamina lipossolúvel sintetizada endogenamente também 

conhecida como CoQ10 ou ubiquinona (COLLINS; KEMPER, 1999). Essa coenzima 

pertence a uma série de compostos homólogos que compartilham na sua estrutura 

um anel benzoquinona, mas diferem no comprimento da cadeia isoprenóide 

(CRANE; SUM, 1993). A Coenzima Q10 (CoQ10) está presente em duas formas, a 

oxidada chamada ubiquinona e a reduzida ubiquinol (LITTARRU; TIANO, 2007).  

A CoQ10 é encontrada em todas as células do corpo humano, e as maiores 

concentrações são observadas nos tecidos do cérebro, coração, fígado e músculo 

esquelético (SPINDLER; BEAL; HENCHCLIFFE, 2009). Está localizada na 

membrana interna das mitocôndrias, onde realiza a interação com enzimas 

complexas específicas, atuando como um cofator essencial na cadeia respiratória 

mitocondrial (CRANE; SUM, 1993). Localiza-se também na membrana de organelas 

celulares como retículo endoplasmático, peroxissomos, lisossomos e vesículas, 

sendo a maior concentração observada na membrana interna da mitocôndria 

(KUMAR et al., 2009). Essa coenzima possui a capacidade de proteger 

fosfolipídeos, proteínas da membrana mitocondrial e o DNA dos danos oxidativos 

(FORSMARK-ANDRÉE; DALLNER; ERNESTER, 1995; TOMASETTI et al., 1999), 

além de apresentar a capacidade de regenerar outros antioxidantes como o ácido 

ascórbico e o α-tocoferol (KIM; PARK, 2010).  

Acredita-se que nove genes estejam envolvidos na biossíntese da CoQ10 e 

mutações em três destes genes (PDSS1, PDSS2 e COQ2) têm resultado em 

deficiência primária de CoQ10 (CHONG-HAN, 2010; DIMAURO; QUINZII; HIRANO, 

2007). A deficiência de CoQ10 manifesta-se como uma doença rara com 

apresentações fenotípicas variáveis, incluindo miopatia, atrofia cerebelar com ataxia 
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e doença multissistêmica infantil (DIMAURO; QUINZII; HIRANO, 2007; SPINDLER; 

BEAL; HENCHCLIFFE, 2009).  

A CoQ10 é sintetizada pelas células humanas, mas também pode ser obtida a 

partir da dieta. Carne vermelha, de ave e peixe são fontes ricas em CoQ10. 

Pequenas quantidades são encontradas nos produtos lácteos, cereais, ovos, frutos 

secos como as nozes e nos vegetais, principalmente espinafre e brócolis (Tabela 1). 

Ao contrário de outros antioxidantes lipofílicos, a síntese endógena, assim como a 

ingestão na dieta, contribuem para as concentrações de CoQ10 no organismo (FU; JI; 

DAM, 2009; KITANO et al., 2006; MASON, 2005). 

 

Tabela 1- Concentração de CoQ10 (µg/100g de peso úmido) nos alimentos 

Alimento CoQ10 
µg/100g de peso úmido Fonte 

Carne bovina 3100 Weber, Bysted e Holmer (1997) 

Frango 1400 Mattila e Kumpulainen (2001) 

Peixe 180-13000 Kubo et al. (2007) 

Brócolis 701 Kubo et al. (2007) 

Batata 50 Mattila e Kumpulainen (2001) 

Leite 31 Kubo et al. (2007) 

Ovos 150 Weber, Bysted e Holmer (1997) 

Cereais 60-490 Kamei et al. (1986) 

 

Além de sua ocorrência natural, a CoQ10  é comercializada como suplemento 

alimentar ou nutracêutico em vários países (KITANO et al., 2006) e utilizada em 

formulações cosméticas (ALLEMANN; BAUMANN, 2008). 

A expressão de genes envolvidos na sinalização celular humana, 

metabolismo e transporte são modulados pela CoQ10, e alguns dos efeitos da 
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administração exógena poderiam ser atribuídos a esta atividade. Estudos recentes 

do perfil de expressão gênica revelaram que a CoQ10 pode influenciar a expressão 

de centenas de genes. As análises sugerem que os genes IL-5, trombina, 

vitronectina e proteína C reativa são regulados pela CoQ10 via o fator de transcrição 

NFkappaB1 (SCHMELZER et al., 2008).  

O interesse pela CoQ10 tem aumentado nos últimos anos, principalmente 

devido à capacidade de transferir elétrons e atuar como antioxidante (GRONEBERG 

et al., 2005; KUMAR et al., 2009). Na sua forma reduzida, a CoQ10 é um poderoso 

antioxidante que previne os danos oxidativos causados pelos radicais livres, 

incluindo a oxidação de lipídios na membrana mitocondrial. Sua atuação como 

antioxidante também ocorre por meio da ativação e aumento da expressão de 

proteínas mitocondriais desacopladas (“mitochondrial uncoupling proteins”- UCP), 

um efeito antiapoptótico que resulta na redução de geração de radicais livres 

(CHATURVEDI; BEAL, 2008; MARCOFF; THOMPSON, 2007).  

Estudos recentes demonstraram a importância da CoQ10 na resistência do 

DNA aos danos oxidativos. Os linfócitos do sangue periférico de indivíduos 

portadores de doenças mitocondriais apresentaram uma redução significativa das 

quebras de fita simples e duplas do DNA, após o tratamento por duas semanas com 

a CoQ10 (MIGLIORE et al., 2004). A redução dos danos oxidativos pela CoQ10 

também foi observada em fibroblastos periosteal humano e osteosarcoma MG63 

(FIGUERO et al., 2006), em células da mucosa nasal humana (REITER et al., 2009) 

e em células ganglionares da retina, tanto in vitro, linhagem RGC-5, como in vivo, 

em ratos (NAKAJIMA et al., 2008).  

Kernt et al. (2010) relataram que a CoQ10 reduziu efetivamente as espécies 

reativas de oxigênio (“Reactive Oxygen Species”- ROS) intracelulares induzidas pela 

luz UV em células epiteliais do cristalino humano, demonstrando sua capacidade 

antioxidante. Em modelo de células neuronais e estresse oxidativo, o pré-tratamento 

com CoQ10 preservou o potencial da membrana mitocondrial e reduziu a geração de 

ROS (SOMAYAJULU et al., 2005). 
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A CoQ10 tem grande importância no tratamento de desordens mitocondriais e 

neuromusculares, bem como nas doenças neurodegenerativas (CLEREN et al., 

2008). Em modelos in vivo e in vitro para doenças neurodegenerativas, a CoQ10 

demonstrou neuroproteção (BEAL, 2004; MULLER et al., 2003) e apresentou efeitos 

protetores sobre a disfunção mitocondrial, ROS e ativação de caspase-3 induzida 

pelo paraquat, um composto utilizado em herbicidas, além de inibir a morte de 

células neuronais da linhagem humana de neuroblastoma SHSY-5Y (CHATURVEDI; 

BEAL, 2008; McCARTHY et al., 2004).  

A administração de CoQ10 aumentou a sua concentração nas mitocôndrias de 

células cerebrais e exerceu efeitos neuroprotetores sobre as lesões induzidas pelo 

ácido 3-nitropropiônico (MATTHEWS et al., 1998), além de proteger os neurônios 

dopaminérgicos mesencefálicos de ratos da disfunção mitocondrial e morte celular 

(KOONCUMCHOO et al., 2006; MOON et al., 2005). Os resultados obtidos com a 

CoQ10 em modelos experimentais têm levado a triagens clínicas em doenças 

neurodegenerativas (YANG et al., 2009). Os estudos clínicos utilizando a CoQ10 na 

neuroproteção vêm apresentando resultados promissores para as doenças de 

Huntington, Alzheimer, Parkinson, ataxia de Friedreich, paralisia supranuclear 

progressiva e esclerose lateral amiotrófica (SPINDLER; BEAL; HENCHCLIFFE, 

2009).  

Além de sua utilização em doenças neurodegenerativas, a CoQ10 é também 

utilizada no tratamento de doenças cardíacas como arteriosclerose, isquemia, 

insuficiência cardíaca crônica (sistólica e diastólica), hipertensão, arritmias e  doença 

de Ménière (KUMAR et al., 2009). Outras aplicações da CoQ10 incluem: a sua 

eficácia no tratamento e melhoria da qualidade do sêmen de homens com 

infertilidade idiopática (BALERCIA et al., 2009; LITTARRU; TIANO, 2010); a 

administração de CoQ10  a crianças com síndrome de Down, em uma tentativa de 

neutralizar ou diminuir o desequilíbrio oxidativo encontrado nestes casos (TIANO et 

al., 2008); a suplementação de CoQ10 em pacientes com câncer de mama (BAHAR 

et al., 2010) e mais recentemente, a sua utilização no tratamento da enxaqueca 

(SUN-EDELSTEIN; MAUSKOP, 2011). 



Introdução 6 

 

O processo de envelhecimento também é influenciado pela CoQ10. A 

propriedade da CoQ10 atuar como pró-oxidante e antioxidante sugere que ela possa 

modular o estado redox da célula sob condições fisiológicas e patológicas, e desta 

forma poderia desempenhar um papel no processo de envelhecimento (SOHAL; 

FORSTER, 2007; SANTOS et al., 2009). Desde que o decréscimo na biossíntese de 

CoQ10 e sua deficiência nos tecidos estão associados com alterações degenerativas 

e envelhecimento, a suplementação diária com CoQ10 tem sido utilizada no 

tratamento de doenças em vários países (HIDAKA et al., 2008). 

Entretanto, o uso extensivo da CoQ10 em suplementos alimentares requer a 

avaliação da sua segurança e dos possíveis riscos à saúde humana (HATHCOCK; 

SHAO, 2006). Dados publicados referentes a estudos de determinação de riscos 

para a saúde humana indicaram que a CoQ10 apresenta baixa toxicidade e não 

induz sérios efeitos adversos no ser humano. A ingestão diária aceitável é de 12 

mg/kg/dia, calculada a partir do NOAEL (“no-observed-adverse-effect level”) de 1200 

mg/kg/dia como resultado de um estudo de toxicidade crônica em ratos, com 

duração de 52 semanas. As evidências dos estudos farmacocinéticos sugerem que 

a administração de CoQ10 exógena não tem influência sobre a sua biossíntese 

endógena, ou acúmulo no plasma e tecidos após o término da suplementação. 

Adicionalmente, as análises de biodisponibilidade e farmacocinética da CoQ10 

complementaram a avaliação dos riscos à saúde humana (HIDAKA et al., 2008). 

A CoQ10 é praticamente insolúvel e sua lenta absorção (Tmax 2-10 h) no trato 

gastrintestinal foi atribuída ao seu alto peso molecular e baixa solubilidade em água 

(BALAKRISHNAN et al., 2009; CHOPRA et al., 1998). A biodisponibilidade dos 

suplementos alimentares contendo CoQ10 varia extensivamente entre as diferentes 

formas (FU; JI; DAM, 2009). Várias estratégias de formulação foram desenvolvidas 

para aumentar a solubilidade da CoQ10, incluindo sistemas com lecitina de soja, 

microesferas lipídicas, complexos com ciclodextrinas, sendo necessário o 

desenvolvimento de um método eficiente para aumentar a solubilidade e 

biodisponibilidade da CoQ10 (BALAKRISHNAN et al., 2009). No caso da 

suplementação, os produtos contendo formulações solubilizadas da CoQ10 
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mostraram aumento da biodisponibilidade quando comparados às cápsulas, 

comprimidos e suspensões oleosas (BHAGAVAN; CHOPRA, 2006). Uma 

apresentação de CoQ10 hidrossolúvel foi desenvolvida (SIKORSKA et al., 2003). 

Devido a sua natureza lipofílica, poucos estudos foram realizados com a 

CoQ10 in vitro usando meio de cultura aquoso. Uma CoQ10 solúvel em água foi 

desenvolvida pelos pesquisadores Marianna Sikorska e Henryk Borowy-Borowsky 

do Conselho Nacional de Pesquisa (National Research Concil) em Otawa no 

Canadá (BOROWY-BOROWSKI; SIKORSKA; WALKER, 2000). Esta formulação 

solúvel em água permite que estudos sejam realizados em culturas de células para a 

elucidação dos mecanismos moleculares da CoQ10 e seu potencial de ação.  

 

1.2 Cisplatina e antioxidantes da dieta  

O acúmulo intracelular de ROS, tais como os radicais livres e peróxidos, 

ocorrem durante os processos metabólicos normais e como resposta a vários 

estímulos (FLEURY; MIGNOTTE; VAYSSIERE, 2002). As ROS, produzidas pela 

cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, são sequestradas pelos antioxidantes 

e convertidas em compostos não tóxicos pelas enzimas que metabolizam estes 

radicais livres. O acúmulo de radicais livres nos tecidos pode resultar em disfunção 

celular e morte (NEUSTADT; PIECZENIK, 2008).  

O aumento da morte celular é uma das características de muitas desordens 

neurológicas, incluindo isquemia, acidente vascular cerebral e as doenças de 

Parkinson e Alzheimer (SOMAYAJULU et al., 2005). Investigações anteriores 

mostraram que as células neuronais são altamente sensíveis às espécies reativas 

(KIM; WON, GWAG, 2002). O excesso de ROS pode ultrapassar a capacidade das 

defesas antioxidantes, provocando a ativação de neutrófilos, peroxidação lipídica, 

modificações de proteínas e quebras no DNA, além da indução de apoptose. Os 

processos pelos quais as espécies reativas induzem apoptose incluem a oxidação 

dos lipídeos e a ativação da proteína p53 (KALIORA; DEDOUSSIS; SCHMIDT, 

2006).  
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A cisplatina (cDDP) é um fármaco antineoplásico alquilante muito empregado 

no tratamento dos cânceres de ovário e próstata, esôfago, carcinoma de bexiga, 

mama, cabeça, pescoço e pulmão, assim como nos linfomas, neuroblastomas, 

sarcomas, mieloma múltiplo, melanoma e mesotelioma (BRABEC; KASPAROVA, 

2005; FLOREA; BÜSSELBERG, 2011; HASSAN; CHIBBER; NASEEM, 2010; 

WANG; LIPPARD, 2005). Quimicamente, a cDDP é um complexo inorgânico 

formado por um átomo de platina rodeado por átomos de cloro e amônia na posição 

cis de um plano horizontal (CHIRINO; CHAVERRI, 2009). Seu efeito antineoplásico 

deve-se a interação com o DNA, onde a cDDP liga-se a posição N7 das purinas, 

formando aductos que vão se transformar em crosslinks (ligações cruzadas) inter e 

intracadeia, os quais são responsáveis pela citotoxicidade e mutagenicidade da 

cDDP. Os aductos formados interferem com a duplicação do DNA pelo bloqueio da 

enzima DNA polimerase, inibem a transcrição e interferem no metabolismo da célula, 

resultando em bloqueio do ciclo celular e apoptose (KÖBERLE; USANOVA; KAINA, 

2010; McDONALD et al., 2005; NADIN et al., 2006; WOZNIAK; CZECHOWSKA; 

BLASIAK, 2004).  

A citotoxicidade da cDDP sobre as células cancerosas, células 

particularmente sensíveis devido às altas taxas mitóticas e à capacidade diminuída 

de reparo do DNA, está relacionada com a presença dessas ligações cruzadas ao 

DNA. Além disso, a cDDP é capaz de gerar ROS como o radical superóxido e o 

radical hidroxila (KALIORA; DEDOUSSIS; SCHMIDT, 2006).  

Vários fármacos empregados nos tratamentos quimioterápicos têm seu uso 

limitado devido ao desenvolvimento de efeitos adversos, inclusive os compostos de 

platina (KLEIN; BROWN; TURNLEY, 2007). Apesar do seu sucesso na clínica 

oncológica, o tratamento com a cDDP está associado a graves efeitos tóxicos, tais 

como nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, ototoxicidade, neurotoxicidade, 

mielossupressão, efeitos gastrintestinais e mutagenicidade (ANTUNES et al., 2005; 

MENDONÇA et al., 2009; WEIJL; CLETON; OSANTO, 1997). 

Os principais efeitos adversos dose-limitantes da cDDP incluem a 

nefrotoxicidade e a neurotoxicidade. Entretanto, a toxicidade renal induzida nos 



Introdução 9 

 

tratamentos com a cDDP tem sido reduzida com a hiperhidratação. Desta forma, a 

neurotoxicidade torna-se o principal efeito adverso do quimioterápico (GREGG et al., 

1992; PACE et al., 2003). 

Durante o tratamento com a cDDP, os efeitos neurotóxicos se manifestam 

como uma neuropatia periférica, podendo ser graves e afetar significativamente a 

qualidade de vida do paciente. A neuropatia periférica é definida como uma 

disfunção dos neurônios periféricos, sensoriais, motores e autônomos, resultando 

em sintomas de parestesia, disestesia, perda de propriocepção, discriminação de 

toque e temperatura, dor e fraqueza motora. Na maioria dos casos há uma reversão 

lenta e incompleta desse quadro, afetando a qualidade de vida e as funções normais 

do paciente por vários anos após o término do tratamento (ALBERS et al., 2011; 

KLEIN; BROWN; TURNLEY, 2007).  

Os mecanismos pelos quais a cDDP induz a morte de células neuronais ainda 

é desconhecido, mas podem ser resultado de alterações nos sinais de transdução 

celulares e dos danos ao DNA. A formação de aductos e as quebras de fita simples 

podem interferir na transcrição de genes importantes na manutenção dos neurônios, 

como as vias de sinalização molecular dependentes da proteína p53, contribuindo 

para a neurotoxicidade (HETMAN; VASHISHTA; REMPALA, 2010). 

O tratamento com o antitumoral cDDP induz uma redução dose-dependente 

na formação de neuritos. A identificação de agentes que possam proteger os 

neuritos pode contribuir para a elucidação dos mecanismos responsáveis pelas 

neuropatias induzidas por agentes antineoplásicos (KLEIN; BROWN; TURNLEY, 

2007). 

Muitos compostos antioxidantes têm sido pesquisados como possíveis 

agentes quimioprotetores (KELSEY; WILKINS; LINSEMA, 2010; PARACHIKOVA, 

2010). O emprego dos antioxidantes em associação aos quimioterápicos é 

justificado uma vez que muitos desses fármacos provocam um desequilíbrio 

oxidativo celular, seja pela geração direta de espécies reativas ou pela depleção dos 

sistemas antioxidantes da própria célula. Esse desequilíbrio oxidativo pode resultar 
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em efeitos tóxicos em tecidos específicos (BROZOVIC; AMBRIOVIĆ-RISTOV; 

OSMAK, 2010). 

A riboflavina e o ácido caféico atuaram sobre a nefrotoxicidade e 

hepatoxicidade induzida pela cDDP (HASSAN; CHIBBER; NASEEM, 2010; KART et 

al., 2010), e as propriedades protetoras foram relacionadas às atividades 

antioxidantes desses compostos. A CoQ10 diminuiu significativamente a 

superexpressão da proteína p53 e da enzima caspase-3 induzida pela cDDP em 

células tubulares renais (FOUAD et al., 2010) e foi efetiva na redução da 

cardiotoxicidade do quimioterápico doxorrubicina, sem interferir com a atividade do 

antineoplásico (CONKLIN, 2004). 

Baseado na hipótese que relaciona o envolvimento das espécies reativas no 

desenvolvimento das doenças neurodegenerativas, a identificação de agentes 

antioxidantes com potencial terapêutico é um dos desafios das pesquisas em 

neurociência (KELSEY; WILKINS; LINSEMA, 2010).  

A epigalocatequina 3-galato, um composto antioxidante do chá verde, 

apresentou efeitos neuroprotetores em alguns modelos in vitro (SCHROEDER et al., 

2009). O resveratrol, um antioxidante polifenólico conhecido por seus benefícios 

cardiovasculares, demonstrou significativa atividade neuroprotetora em modelos in 

vitro e in vivo (ALVIRA et al., 2007). Antioxidantes como a glutationa, vitamina E e a 

curcumina também apresentaram alguma eficiência na proteção sobre a 

neurotoxicidade induzida pelo tratamento com agentes antineoplásicos (ARGYRIOU 

et al., 2006; CASCINU et al., 1995; KANDEMIR et al., 2011; MENDONÇA et al., 

2009). Entretanto, nenhum candidato a agente neuroprotetor apresentou resultados 

conclusivos em estudos clínicos comprovando a prevenção ou redução da 

neurotoxicidade da cDDP (ALBERS et al., 2011). 

Devido a sua extensa aplicação em desordens neuromusculares e doenças 

neurodegenerativas (MANCUSO et al., 2010; SHULTS, 2003) e ao estudo in vivo 

demonstrando efeitos protetores em associação a cDDP (FOUAD et al., 2010), a 

CoQ10 pode ter um papel importante sobre a neurotoxicidade induzida por 

antineoplásicos como a cDDP.  
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Existem evidências de que a neurotoxicidade induzida pelo antitumoral cDDP 

está envolvida com o aumento da geração de espécies reativas durante o 

tratamento (GABAIZEDEH et al., 1997; HUANG et al., 2003). A CoQ10, como agente 

antioxidante endógeno e da dieta, atua diretamente sobre os radicais livres. Sua 

característica estrutural (heteroátomos adjacentes doadores de elétrons e longa 

cadeia isoprenóide) permite que a CoQ10, na sua forma reduzida, se difunda através 

da bicamada lipídica das membranas e atue como transportadora de elétrons na 

cadeia respiratória mitocondrial (MODI et al., 2006). 

 

1.3 A linhagem celular PC12 

A linhagem celular PC12 foi desenvolvida a partir de células de 

feocromocitoma isoladas da glândula adrenal de ratos (Rattus norvegicus). Por mais 

de 30 anos esta linhagem tem sido utilizada como ferramenta para muitos aspectos 

da neurobiologia envolvendo condições normais e neoplásicas (TISCHLER; 

POWERS, 2004).  

Quando expostas ao Fator de Crescimento do Nervo (“Nerve Growth Factor”- 

NGF), as células PC12 se estendem e se diferenciam em células semelhantes aos 

neurônios (KLESSE et al., 1999; YOO et al., 2004), adquirindo receptores de 

neurotransmissão, projeções neuríticas, excitabilidade elétrica, vesículas sinápticas 

e características como bloqueio do ciclo celular e alterações na expressão gênica 

(ANGELASTRO et al., 2000; KOIKE et al., 2006; SLOTKIN; SEIDLER, 2010), além 

do potencial em realizar sinapses quando co-cultivada com células musculares 

(ZHOU et al., 2010). Sob a ação do NGF, as PC12 podem ser induzidas à formação 

e extensão de neuritos (GELDOF, 1995) e têm sido frequentemente utilizadas em 

estudo da função e diferenciação neuronal (PIGA et al., 2007). 

As células PC12 são um modelo neuronal bem definido (SLOTKIN; SEIDLER, 

2010; TENG et al., 1994) por possuírem características que incluem a síntese, 

armazenamento e excreção de noradrenalina e dopamina, presença dos receptores 



Introdução 12 

 

nicotínicos de acetilcolina, do ácido gama-aminobutírico (GABA), da colina 

acetiltransferase e da tirosina hidroxilase (GARTLON et al., 2006).  

 

1.4 O gene Tp53  

O gene TP53, conhecido como gene supressor tumoral ou “guardião do 

genoma”, foi descrito em 1979 e originalmente identificado como um oncogene. 

Dados obtidos com o desenvolvimento da genética demonstraram, 10 anos após a 

sua descoberta, que o TP53 era um gene supressor tumoral (MOGI; KUWANO, 

2011).  

O TP53 codifica uma fosfoproteína tetramérica de 53kDa, que se liga 

especificamente ao DNA e age como fator de transcrição. A proteína p53 contém 

distintos domínios funcionais: o domínio N-terminal de transativação, o domínio de 

ligação entre o DNA e a proteína, o domínio de oligomerização e o domínio 

regulatório C-terminal (MOGI; KUWANO, 2011). O gene TP53 está envolvido em 

inúmeros processos como reparo do DNA, apoptose, autofagia, senescência, parada 

do ciclo celular, metabolismo e envelhecimento. O fator de transcrição p53 pode 

ativar a transcrição de inúmeros genes, tais como o p21 (um potente inibidor de 

quinase dependente de ciclina) e o oncogene mdm2, por ligação a sequências 

específicas (MOGI; KUWANO, 2011).  

As atividades transcricionais de p53 são reguladas via RNAm e níveis de 

proteína, localização celular, capacidade de se ligar a inúmeras proteínas celulares e 

controle da expressão de genes-alvo. Em condições normais, a proteína p53 é 

sintetizada continuamente, mas não se acumula em níveis significativos, sendo 

degradada pela célula em poucos minutos (MOURA-GALO et al., 2004). Quando as 

células são expostas a agentes que danificam o DNA ou ocorre a ativação de um 

oncogene, observa-se um aumento na meia-vida da p53 e seu acúmulo no interior 

do núcleo (FENOGLIO-PREISER et al., 2003; MOURA-GALO et al., 2004).  

Algumas substâncias carcinógenas podem induzir mutações específicas no 

gene TP53. O benzopireno e a aflatoxina estão relacionados a mutações em códons 
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específicos do TP53 e a etiologia do câncer de pulmão e fígado, respectivamente 

(FETT-CONTE; SALLES, 2002). Mutações no gene TP53 estão presentes em cerca 

de 50% dos cânceres humanos (MOURA-GALO et al., 2004). As mutações 

observadas nos diversos tipos de câncer são pontuais e estão localizadas em 

regiões da molécula altamente conservadas, correspondentes ao domínio de ligação 

entre o DNA e a proteína. Aproximadamente 80% das mutações do TP53 são do 

tipo missense (SOUSSI, 2005). Outras alterações incluem inserções e deleções, 

mutações sem sentido e silenciosas (OLIVIER et al., 2002).  

Em ratos (Rattus norvegicus), a nomenclatura oficial do gene supressor 

tumoral é Tp53 e este localiza-se no braço curto do cromossomo 10 (10p24). 

Apresenta homologia com o TP53 humano e de chimpanzé. Como em humanos, o 

gene Tp53 codifica a proteína p53, que está envolvida com os processos 

anteriormente descritos (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION, 2011). 

O aumento das concentrações de proteína p53 em resposta aos danos ao 

DNA, hipóxia, hipoglicemia e estresse oxidativo induz apoptose dependente da via 

p53 em células neuronais (BOULEAU et al., 2007). A p53 também está envolvida em 

processos de distúrbios neurológicos, tais como acidente vascular cerebral e as 

doenças de Alzheimer e Parkinson (CULMSEE; MATTSON, 2005).  

A citotoxicidade da cDDP está relacionada ao aumento das concentrações de 

p53 intracelulares. Em células tumorais, a cDDP induz danos ao DNA que são 

reconhecidos como a principal causa de morte celular durante a quimioterapia, 

enquanto a proteína p53 é a mediadora central da resposta aos danos celulares 

(JIANG; DONG, 2008). Evidências de que o estresse oxidativo e alterações no 

metabolismo energético têm um papel importante na patogênese de doenças 

neurológicas (SPINDLER; BEAL; HENCHCLIFFE, 2009) suportam a hipótese de que 

o agente neuroprotetor CoQ10 poderia atuar como antioxidante sobre os danos ao 

DNA induzidos pela cDDP no modelo celular PC12.  
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6 CONCLUSÕES  

Os efeitos protetores da CoQ10 hidrossolúvel foram investigados sobre a 

citotoxicidade, mutagenicidade, genotoxicidade e neurotoxicidade do quimioterápico 

cDDP em células PC12, além da influência deste composto na expressão do gene 

Tp53. Com base nos resultados obtidos, nas condições e concentrações avaliadas, 

podemos concluir que: 
 

• A CoQ10 em altas concentrações foi citotóxica às células PC12; 
 

• No ensaio do CBMN Cyt, a CoQ10 reduziu a frequência dos biomarcadores de 

danos ao DNA induzidos pela cDDP; 
 

•  No ensaio cometa, a CoQ10 não atuou na redução dos crosslinks induzidos pela 

cDDP no DNA; 
 

• A CoQ10, em associação a cDDP, não alterou a expressão do gene Tp53; 
 

• As células PC12 indiferenciadas foram mais sensíveis à CoQ10 e cDDP do que 

as dPC12. 
 

• A CoQ10 na concentração de 0,1 µg/mL reduziu a citotoxicidade da cDDP e 

estimulou o crescimento de neuritos inibido pelo quimioterápico; 
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