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RESUMO 

MIRANDA, JX. Efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas 

epigenéticas de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7. 2012. 118f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O câncer de mama representa problema mundial de saúde pública e a causa mais 

frequente de morte por câncer entre as mulheres. A identificação de agentes 

moduladores de marcas epigenéticas, tais como metilação global do DNA e 

modificações pós-tradução em histonas, compreende alternativa promissora para 

estabelecimento de estratégias de controle da carcinogênese mamária.  Dentre os 

nutrientes, o elemento traço essencial selênio (Se) pode ser destacado como agente 

dietético com potencial anti-câncer de mama e que poderia atuar modulando processos 

epigenéticos. Entretanto seus mecanismos de ação são pouco elucidados. Este estudo 

objetivou, assim, identificar efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas 

epigenéticas de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7. Células MCF-7, 

positivas para o receptor de estrógeno, foram tratadas com ácido metilselenínico (MSA) 

ou selenito de sódio (ST) por diferentes tempos e em diferentes concentrações. Foram 

avaliados: padrão de proliferação (ensaio cristal violeta) e viabilidade celular (método 

de exclusão azul de tripan); integridade de membrana plasmática (citometria de fluxo); 

níveis de fragmentação do DNA (citometria de fluxo), distribuição das fases do ciclo 

celular (citometria de fluxo); apoptose (citometria de fluxo/ marcação dupla com 

Anexina V – Iodeto de propídio); níveis de lisina 9 acetilada (H3K9ac) e trimetilada 

(H3K9me3) em histona H3; níveis de lisina 16 acetilada (H4K16ac) em histona H4 

(Western blot); padrão de metilação global do DNA (HPLC-DAD); expressão de gene 

supressor de tumor (RASSF1a; qPCR) e padrão de metilação da região promotora 

(RASSF1a e RARβ; MS-PCR); expressão da enzima DNA metilstransferase 1 

(DNMT1) (Western Blotting). Comparado ao grupo controle de células não tratadas 

(GC), ambos os tratamentos com MSA ou ST inibiram a proliferação e viabilidade de 

células MCF-7 de forma dose e tempo dependente. Ambas as formas químicas de Se 

induziram a parada do ciclo celular, aumentando (p< 0,05) a proporção de células na 

fase G2/M e reduzindo (p< 0,05) a proporção daquelas nas fases G0/G1 e S. Os 

tratamentos com MSA favoreceram a morte celular por apoptose, que foi associada com 

nível de fragmentação de DNA aumentado (p< 0,05), e reduzida ruptura da membrana 

plasmática associada com a exposição aumentada (p< 0,05) de fostadilserina. Por outro 

lado, o ST aumentou (p< 0,05) a fragmentação do DNA e (p< 0,05) a positividade ao 

iodeto de propídio associado à indução de necrose (p< 0,05). Dentre os mecanismos 

epigenéticos investigados, 1,6µM e 2µM reduziram a acetilação de H3K9ac (72h; p< 

0,05) e aumentaram a de H4K16ac (96h; p< 0,05). O tratamento por 96h com 2µM de 

MSA reduziu (p< 0,05) a metilação de H3K9me3. Ambos MSA e ST não alteraram o 

padrão de metilação global do DNA, mas reduziram a expressão de DNMT1, após 96h 

com 2µM de MSA (p< 0,001; 88%) e após 120h com 10µM de ST (p< 0,001; 96%). 

ST, mas não o MSA, aumentou (p< 0,05; 45%) a expressão do gene RASSF1a. Em 

ambos os grupos tratados com MSA ou ST, bem como no GC, a região promotora dos 

genes RASSF1a e RARβ estavam predominantemente metiladas. Estes resultados 

fornecem evidências de que as ações anti-câncer de mama de compostos do selênio 

dependem de sua forma química. Além disso, a modulação de processos epigenéticos 

parecem ser relevantes para as ações inibitórias do MSA em células de câncer de mama. 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Células MCF-7. Selênio. Marcas epigenéticas.  



 

 

ABSTRACT 

MIRANDA, JX. Effects of selenium treatment on growth and epigenetic marks of 

MCF-7 human breast adenocarcinoma cells. 2012. 118f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Breast cancer is a global public health problem and the most frequent cause of cancer 

death among women. The identification of agents able to modulate epigenetic marks, 

such as global DNA methylation and histone post-translational modifications, 

comprises promising alternative for establishing control strategies on mammary 

carcinogenesis. Among the nutrients, the essential trace element selenium (Se) can be 

highlighted as a dietary agent with potential anti-breast cancer and could act by 

modulating epigenetic processes. However its mechanisms of action are poorly 

understood. This study aimed, therefore, to identify the effects of selenium treatment on 

growth and epigenetic marks of MCF-7 human breast adenocarcinoma cells. MCF-7 

cells, positive for estrogen receptor, were treated with methylseleninic acid (MSA) or 

sodium selenite (ST) for different times and in different concentrations. Evaluated 

parameters included: cell proliferation (crystal violet assay) and cell viability (trypan 

blue exclusion assay); plasma membrane integrity (flow cytometry); levels of DNA 

fragmentation (flow cytometry), apoptosis (flow cytometry - double labeling with 

Annexin V - propidium iodide); distribution of cell cycle phases (flow cytometry); 

acetylated (H3K9ac) and trimethylated (H3K9me3) lysine 9 levels on histone H3; 

acetylated (H4K16ac) lysine 16 level on histone H4 (Western blot); global DNA 

methylation (HPLC-DAD); tumor suppressor gene expression (RASSF1a; qPCR) and 

promoter methylation (RASSF1a, RARβ; MS-PCR); DNA methyltransferase 1 

(DNMT1) expression (Western blot).  Compared to untreated cells (controls), both 

MSA and ST inhibited (p< 0.05) MCF-7 cell proliferation and viability in a dose- and 

time-dependent manner. Treatments with MSA favored cell death by apoptosis, that was 

associated with increased (p< 0.05) DNA fragmentation level, reduced plasma 

membrane rupture associated with high (p< 0.05) phosphatidylserine exposure. On the  

other hand, ST increased (p< 0.05) DNA fragmentation, enhanced (p< 0.05) propidium 

iodide positivity associated to necrosis induction (p< 0,05).  Both chemical forms of Se 

induced nduced cell cycle arrest, increasing (p< 0.05) the proportion of cells in G2/M 

phase and reducing (p< 0.05) the proportion of those in G0/G1 and S phases. Among 

the epigenetic mechanisms investigated, 1.6µM and 2µM of MSA reduced acetylation 

of H3K9ac (72h, p< 0.05) and increased the H4K16ac (96h, p< 0.05). The treatment for 

96h with 2μM of MSA reduced (p< 0.05) the H3K9me3 methylation. Neither MSA nor 

ST altered (p> 0.05) global DNA methylation, while both compounds reduced (p< 0.05) 

DNMT1 protein expression, after 96h with 2μM of MSA (p< 0.001; 88%) and  after 

120h with 10μm of ST (p< 0.001; 94%). ST, but not MSA, increased (p< 0.05; 45%) 

RASSF1a gene expression. In control and Se-treated cells promoter regions of 

RASSF1a and RARβ were predominantly methylated. These results provide evidence 

that the anti-breast cancer actions of selenium compounds depend on its chemical form. 

Additionally, modulation of epigenetic processes seems to represent a relevant feature 

of MSA inhibitory effects in breast cancer cells. 

Keywords: Breast cancer. MCF-7 cells. Selenium. Epigenetic Marks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dieta e Nutrição representam fatores ambientais de destaque na modificação do 

estado de saúde e/ou risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), incluindo-

se as neoplasias (ROCK; LAMPE; PATTERSON, 2000; BOWEN; BERESFORD, 

2002; KRIS-ETHERTON et al., 2004; THUN et al., 2010). Em 2030 estima-se que o 

número de pessoas diagnosticadas com câncer dobre e atinja 20 milhões de novos casos 

(WHO, 2012). 

 Nutrientes e constituintes bioativos de alimentos (CBAs) podem interferir em 

processos celulares como proliferação, diferenciação e morte celular, freqüentemente 

alterados na carcinogênese. Em nível molecular, esses constituintes químicos dos 

alimentos são capazes de modular a expressão de genes, como àqueles que codificam 

para oncogenes e genes supressores de tumor, envolvidos com o controle do ciclo 

celular (WATSON; CAI, 2000; MILNER, 2004). 

Importantemente, fatores dietéticos e nutrients específicos são capazes ainda de 

modular marcas epigenéticas e alterar a susceptibilidade ao câncer (HO; DASHWOOD, 

2010). Entranto, apesar de nutrientes e CBAs serem capazes de modular a expressão 

gênica por meio de processos epigenéticos, pouco se conhece a respeito da influência da 

nutrição no padrão de metilação gênica bem como na acetilação e metilação de histonas 

em neoplasias (JOHANNING et al., 2002; GARFINKEL; RUDEN, 2004; MUTCH; 

WAHLI; WILLIAMSON, 2005; FANG et al., 2005; FEIL, 2006; FIALHO E et al., 

2008; KONDO, 2009). 

 O câncer de mama, considerado um importante problema de Saúde Pública 

representa o tipo mais comum morte por câncer dentre as mulheres em nível mundial 

(MENSE et al., 2008; HOWLADER et al., 2012; BYER, 2010). De caráter 

multifatorial, os fatores de risco envolvidos incluem tanto mutações em genes 

supressores de tumor BRCA1 e BRCA2, exposição à terapia hormonal, menarca 

precoce, nuliparidade e estilo de vida; bem como hábitos alimentares com consumo 

reduzido de frutas e hortaliças, e aumentado em ácidos graxos saturados [(World Cancer 

Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AIRC, 2007; 

MICHAELS et al., 2007). 
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 O silenciamento transcricional por hipermetilação do promotor dos genes para o 

receptor de ácido retinóico β (RARβ) e RASSF1a (RAS-association domain 1 isoform A), 

envolvidos em vias de sinalização de controle do ciclo celular, representa alteração 

epigenética freqüente no câncer de mama (YANG et al., 2001; YEO et al., 2005; 

DONNINGER et al., 2007).  

 Estudos epidemiológicos, experimentais e celulares ressaltam o papel importante 

do selênio no contexto da redução do risco de câncer de mama (LOPEZ-SAEZ; 

SENRA-VARELA; POUSA-ESTEVEZ, 2003; LEE et al., 2005; WARRI et al., 2008; 

SUZUKI et al., 2010). A metabolização do selênio dietético gera metabólitos 

intermediários, como os monometilados, que têm sido apontados como os mais efetivos 

biologicamente no contexto do câncer (IP et al., 2000). Sugere-se que o metilselenol 

seja o metabólito crítico para as ações anticarcinogênicas do selênio (IP et al., 1991; 

GANTHER, 1999; IP et al., 2000; RIKIISHI, 2007). Entretanto, por ser altamente 

reativo, não pode ser testado experimentalmente nesta forma química (IP; DONG, 

GANTHER, 2002). 

 O ácido metilselenínico compreende um composto de selênio orgânico 

monometilado e precursor direto do metilselenol (MeSeOH) (IP et al., 2000; RIKIISHI, 

2007). A vantagem de sua investigação em modelos in vitro é que atua rapidamente em 

linhagens celulares, por não requerer enzimas para sua conversão em MeSeOH (SHAH 

et al., 2005). Nesse contexto, aventa-se que compostos de selênio monometilados e 

precursores diretos do metilselenol sejam mais eficazes na inibição da gênese tumoral 

comparados aos compostos de selênio orgânico (selenometionina) e inorgânico 

(selenito) (LI et al., 2008). 

 Apesar de se apontar a inibição do crescimento celular como aspecto crítico das 

ações anticarcinogênicas do selênio, os mecanismos exatos envolvidos não são claros, 

justificando-se a importância de se identificar quais alvos moleculares são modulados 

pelo micronutriente durante suas ações inibitórias (SUZUKI et al., 2010). Nesse 

contexto, aventa-se a hipótese de que a modulação de processos epigenéticos represente 

mecanismo relevante das ações inibitórias do selênio no câncer de mama. 
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A proposta deste estudo, então, é identificar alvos epigenéticos do selênio em 

células de adenocarcinoma mamário humano das linhagens MCF-7, que apresentam 

expressão do gene para o receptor de estrógeno, mas não de RARβ e RASFF1A, cujos 

promotores se encontram hipermetilados (YANG et al., 2001; LIN; NELSON, 2003; 

YEO et al., 2005; DONNINGER et al., 2007). 

 Em células MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou selenito de sódio, 

foram avaliadas padrão de proliferação e viabilidade celular, efeito citotóxico, 

distribuição das fases de ciclo celular, apoptose pelos níveis de fragmentação do DNA e 

exposição de fosfatidilserina, padrão de metilação global do DNA; acetilação e 

metilação de histonas H3 e H4; expressão protéica de DNMT1, padrão de metilação das 

regiões promotoras dos genes para RARβ e RASSF1A; expressão dos gene RASSF1A. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

     2.1 Nutrição, epigenética e câncer 

 

No contexto pós-genoma, o ambiente associado a fatores genéticos atuam 

importantemente na determinação do fenótipo e estado de saúde humana. Apesar dos 

esforços e avanços substanciais para as estratégias de prevenção e tratamento, o câncer 

ainda lidera como principal causa de mortes no mundo (LEE et al., 2011; WHO, 2011). 

Em 2008 o número de mortes por câncer atingiu 7,6 milhões no mundo (WHO, 2012).  

Dieta e Nutrição, neste contexto, destacam-se como importantes fatores 

ambientais na modificação do risco de DCNTs, que incluem além de doenças 

cardiovasculares e diabetes, as neoplasias [World Cancer Research Fund/American 

Institute for Cancer Research (WCRF/AIRC, 2007); ROSS, 2010]. 

A Organização Mundial da Saúde revela que 30% a 40% de todos os tipos de 

mortes por câncer sejam preveníveis (WHO, 2011). Desde as análises quantitativas 

realizadas por Doll e Peto (1981) há mais de duas décadas, dados epidemiológicos 

apontam que cerca de 30% dos casos de câncer estejam associados à alimentação, 

podendo ser evitados por alterações protetoras na dieta (MATHERS, 2007; 

WCRF/AIRC, 2007; MARTINEZ, MARSHALL, GIOVANNUCCI, 2008). 
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No estudo coorte prospectivo European Prospective Investigation into Cancer 

and Nutrition (EPIC), por exemplo, que envolveu cerca de 520.000 pessoas de 10 países 

europeus, importante redução da incidência de neoplasias foi associada à adesão de um 

padrão de dieta mediterrânea (COUTO et al., 2011). O reduzido consumo de frutas, 

hortaliças, cereais integrais e peixes, bem como a ingestão dietética aumentada de 

ácidos graxos saturados e trans, sódio e carboidratos refinados compreendem, assim, 

modificações dietéticas propiciadoras ao aumento do risco de diversos tipos de câncer 

(MANSON, 2003; WCRF/AICR, 2007; MARTINEZ, MARSHALL, GIOVANNUCCI, 

2008; ROODENBURG et al., 2011). 

 Dentre os mais de 25.000 compostos bioativos diferentes presentes naturalmente 

nos alimentos, apenas cerca de 2% destes já foram identificados por modificar positiva 

ou negativamente o risco de câncer (MILNER, 2008; LI; TOLLEFSBOL , 2010). Entre 

os protetores, incluem-se retinóides, vitaminas D3, E e C, polifenóis, fibras, 

fitoestrógenos, ácidos graxos ômega 3 e 6, ácido retinóico e folato, assim como os 

micronutrientes cálcio, zinco e selênio (BOHNSACK; HIRSCHI, 2004; DIVISI et al., 

2006; WCRF/AIRC, 2007). A exposição do metabolismo humano a um número amplo 

de nutrientes/ CBAs presentes na dieta diariamente, entretanto, acaba dificultando 

definir qual o componente alimentar é fundamental para promover uma mudança 

fenotípica tumoral (KRIS-ETHERTON, 2004; MILNER, 2008). 

 Nutrientes e CBAs dietéticos, neste contexto, além de essenciais ao metabolismo 

energético e regulação de atividades biológicas específicas (estado de estresse 

oxidativo; sistema imune e inflamação), atuam como anticarcinogênicos. Modulam 

etapas freqüentemente alteradas na carcinogênese, como proliferação, diferenciação e 

apoptose (DAVIS, 2007; XIANG et al., 2008; NIAN et al., 2009). Também são capazes 

de modificar eventos epigenéticos, que compreendem alterações moleculares 

interessantemente herdáveis e reversíveis (WATSON; CAI, 2000; MILNER, 2004; 

BARNES, 2008; VAISSIÈRE et al., 2008; HO; DASHWOOD, 2010; JOVANOVIC et 

al., 2010; MCKAY; MATHERS, 2011; RODRÍGUEZ-PAREDES; ESTELLER, 2011). 

 O caráter reversível de eventos epigenéticos envolvidos na biologia e 

desenvolvimento do câncer e modulados por fatores dietéticos, justifica o interesse de 

investigação da atividade de nutrientes e/ou CBAS presentes naturalmente nos 
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alimentos ou sinteticamente na dieta. Uma vez que a informação da exposição dietética 

seja registrada no genoma, será lembrada através das gerações celulares sucessivas 

(MCKAY; MATHERS, 2011; COLACINO et al., 2012). Descreve-se que nutrientes e  

CBAs atuem na indução de alterações epigenéticas por três mecanismos principais: 

ativação/ inibição da maquinaria transcricional da cromatina; ativação de receptores 

nucleares por ligantes e cascatas sinalizatórias por receptores de membrana (MCKAY; 

MATHERS, 2011). A conseqüência destas exposições geram alterações na expressão 

gênica, função e fenótipo celular (MCKAY; MATHERS, 2011). 

 No câncer de mama alterações epigenéticas são freqüentemente encontradas, 

onde esforços consideráveis são focados na compreensão de como certos fatores 

dietéticos podem promover a resistência de células epiteliais mamárias à desregulação 

no seu crescimento e progressão (RODRÍGUEZ-PAREDES; ESTELLER, 2011; SU et 

al., 2011). 

 

2.2 CÂNCER DE MAMA 

 

      2.2.1 Aspectos gerais 

O câncer de mama destaca-se como importante problema de saúde pública, 

sendo a principal causa de morte entre as mulheres no mundo, tanto em países 

emergentes quanto em países desenvolvidos (WHO, 2011). Cerca de 1,4 milhões de 

casos novos dessa neoplasia foram esperados mundialmente para o ano de 2008, o que 

representa 23% de todos os tipos de câncer (INCA, 2012). Dados estatísticos divulgados 

pelo National Cancer Institute (NCI) revelaram que cerca de 207 mil novos casos de 

adenocarcinoma mamário foram diagnosticados em mulheres norte americanas e cerca 

de 20% destas foram a óbito (HOWLADER et al., 2012; NCI, 2011).  No Brasil, sem 

considerar os casos de câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais 

incidente. Estima-se ainda que em 2012 sejam diagnosticados cerca de 53mil casos 

novos, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2012).  De 

caráter multifatorial, os fatores de riscos envolvidos são desde mutações em genes 

supressores de tumor BRCA1 e BRCA2; história familiar; exposição à terapia 

hormonal; nuliparidade; menarca precoce e estilo de vida; aos hábitos alimentares não 

saudáveis (MICHAELS et al., 2007; WCRF/AIRC, 2007). 
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A glândula mamária atinge seu desenvolvimento máximo durante a gravidez e 

lactação. Constitui-se de dois compartimentos celulares maiores: um epitélio dinâmico 

onde ocorre ciclos de proliferação, diferenciação e apoptose em resposta a sinalização 

local e endócrina; e o estroma adjacente formado por fibroblastos, células endoteiliais e 

adipócitos, que coletivamente formam o tecido adiposo mamário (SU et al., 2011). O 

adenocarcinoma de mama humano, por sua vez, corresponde a nomenclatura dada à 

neoplasia maligna em glândulas da mama, podendo ocorrer nos lóbulos ou ductos 

mamários. As etapas iniciação, promoção e progressão celulares, classicamente 

alteradas na carcinogênese (PITOT; DRAGAN, 1994), estão ilustradas no contexto do 

câncer de mama, na Figura 1 e descritas a seguir. 

 A unidade lobular ductal terminal da mama (TDLU, terminal ductal lobular 

units) contém lóbulos e ductos que consistem de um epitélio estratificado em células 

luminais e mioepiteliais. Uma vez que alterações genéticas e epigenéticas iniciem 

alterações anormais genômicas destas células, uma hiperplasia ductal ou lobular atípica 

de células anormais pode ocorrer dentro de ductos (ADH, Atypical ductal hyperplasia) e 

lóbulos (ALH, Atypical lobular hyperplasia), compreendendo esta uma lesão pré-

maligna (VARGO-GOGOLA; ROSEN, 2007; LOPEZ-GARCIA et al., 2010). 

 Os estágios subseqüentes podem evoluir para uma lesão não invasiva com 

células transformadas, caracterizando o carcinoma lobular in situ (LCIS, lobular 

carcinoma in situ) e/ou carcinoma ductal in situ (DCIS, ductal carcinoma in situ) 

(VARGO-GOGOLA; ROSEN, 2007; LOPEZ-GARCIA et al., 2010). 

A progressão tumoral subseqüente é dirigida pelo acúmulo de alterações 

genéticas adicionais combinadas com a expansão e seleção clonal (POLYAK, 2007). A 

cada estágio, aumenta-se o risco de se desenvolver um câncer de mama invasivo (IBC, 

invasive breast cancer), sendo os linfonodos o sítio primário para metástase (MET, 

breast cancer metastasis) (WEIGELT et al., 2005; VARGO-GOGOLA; ROSEN, 

2007). Isto envolve, então, a progressão através de estágios patológicos e clínicos 

definidos, iniciando-se pela hiperproliferação, com conseqüente evolução a carcinomas 

in situ, invasivos e finalmente a doença metástica (POLYAK, 2007). 
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Figura 1. Progressão da carcinogênese mamária regulada por mecanismos genéticos e/ou 

epigenéticos. TDLU (terminal ductal lobular unit); ADH (Atypical ductal hyperplasia); DCIS (ductal 

carcinoma in situ); IBC (Invasive breast cancer); MET (breast cancer metastasis). Adaptado de VARGO-

GOGOLA T; ROSEN J. Modelling breast cancer: one size does not fit all. Nature cancer reviews.7: 659-

72, 2007. 

 

 Tem sido demonstrado que a apoptose está envolvida em vários estágios de 

desenvolvimento da mama normal, tais como a formação do lúmen intraductal, ao 

término do ciclo menstrual e durante a involução das glândulas mamárias após o 

cessamento da lactação (YANG, 2006). Apoptose, processo de morte celular 

programada autônomo, desempenha um importante papel na manutenção de renovação 

tecidual, bem como na eliminação de células anormais, mantendo um balanço entre a 

proliferação e morte celular nos tecidos mamários normais. Morfologicamente esse 

processo é caracterizado pelo condensamento da cromatina, fragmentação de DNA e 

alterações na membrana plasmática celular, que inclui a perda de volume celular e  

externalização de fostadilserina; seguido por empacotamento do conteúdo celular em 

estruturas denominadas corpos apoptóticos (KERR et al, 1977; KERR, 2002; YANG, 

2006).   

 É bem estabelecido, entretanto, que a maioria das células neoplásicas de mama 

seja derivada de células epiteliais ductais. Algumas lesões de DCIS desenvolvem-se,  
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por um lado, em cânceres de mama invasivos se não tratados devidamente. Por outro, 

podem permanecer por mais de 30 anos sem a progressão da doença. Entretanto, o 

acúmulo de células epiteliais mamárias em áreas luminais ocorre somente quando as 

células estão co-expressando genes que estimulam a proliferação e inibição da apoptose. 

Sugere-se assim que no desenvolvimento do câncer de mama, esteja presente um 

estresse proliferativo provocado por inibição apoptótica, bem como alterações genéticas 

e epigenéticas (YANG L, 2006), que serão aqui discutidos. 

 

2.2.3 Nutrição, epigenética e câncer de mama. 

 

O câncer compreende uma doença heterogênea, de caráter multifatorial e 

modulado por fatores ambientais que interagem com aspectos mutagênicos hereditários, 

bem como anormalidades no genoma e epigenoma (WADDINGTON, 1942; 

PORTELLA; ESTELLER, 2010; LECHNER; BOSHOFF; BECK, 2010; 

RODRÍGUEZ-PAREDES; ESTELLER, 2011). 

A compreensão de alterações epigenéticas e sua contribuição para a 

carcinogênese mamária é importante no contexto que envolve a investigação de 

estratégias que possam intervir no seu avanço e progressão (JOVANOVIC et al., 2010). 

Isto pelo fato de regulação dinâmica do processo de metilação no empacotamento do 

DNA refletir, em particular, no equilíbrio da atividade transcricional e repressão gênica 

(TING; MCGARVEY; BAYLIN, 2006) 

O termo epigenética foi descrito pela primeira vez, na década de 1940, por 

Conrad Waddington, como sendo uma interação casual entre genes e seus produtos na 

determinação fenotípica e ao que chamou de Panorama Epigenético (WADDINGTON, 

1942; ESTELLER, 2008). Em 1975, Holiday e Pugh propuseram que modificações 

químicas covalentes do DNA, incluindo a metilação de dinucleotídeos citosina-guanina, 

eram os mecanismos envolvidos na hipótese de Conrad (JIRTLE; SKINNER, 2007). 

Seguiu-se então com os achados que demonstraram que a inativação do cromossomo X 

e imprinting genômico em mamíferos eram regulados por mecanismos epigenéticos, o 

que norteou o conceito de seu caráter herdável (JIRTLE; SKINNER, 2007). 
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Na atual era pós genoma humano, o conceito mais consistente do termo 

epigenética pode ser assim definido como alterações herdáveis na expressão gênica, 

diante da modificação do perfil de metilação e remodelamento da cromatina, mas não 

devido à alterações na seqüência de nucleotídeos no DNA (JIRTLE; SKINNER; 2007; 

ESTELLER, 2008; RODRÍGUEZ-PAREDES; ESTELLER, 2011). 

Durante a carcinogênese, a hipometilação do DNA genômico aumenta conforme 

a lesão progride de uma proliferação celular benigna a uma neoplasia invasiva, inclsuive 

em mama. (ESTELLER, 2008). Isto parece ser explicado pela conseqüente geração de 

instabilidade cromossômica; ativação de oncogenes; reativação de elementos 

transponíveis desencadeadores de mutações e perda do imprinting genômico 

(ESTELLER, 2008; DEVINOY; RIJNKELS, 2010; BROWER; 2011). 

Em vários tipos de tumor, inclusive o de mama, enzimas DNA metiltransferases 

(DNMTs) encontram-se superexpressas, e são responsáveis pelo processo de metilação 

do DNA (VEECK; ESTELLER, 2010). Entre as 5 enzimas DNMTs descritas na 

literatura, somente DNMT1, DNMT3a e DNMT3b apresentam atividade catalítica 

(GUIL; ESTELLER, 2009). Em ilhas CpG  (citosina-fosfodiéster-guanina), 

preferencialmente, DNMTs catalizam a transferência covalente de um grupo metil de 

seus domínios C-terminais, da enzima doadora S-adenosylmethionine (SAM), com 

remanescência de S-adenosylhomocysteine (SAH), para o carbono na posição 5´ de um 

resíduo de citosina, que precede uma guanina de dinucleotídeo CpG (VALERI et al., 

2009; BAYLIN; OHM, 2006). 

A enzima DNMT1, responsável por manter o padrão de metilação do DNA 

durante a replicação do DNA (GUIL; ESTELLER, 2009), possui afinidade bioquímica 

por regiões hemimetiladas, ao mesmo tempo em que a preferência do momento de 

replicação seja o alvo para permitir que a cópia do padrão de metilação da fita parental 

seja transmitida para a nova fita-filha de DNA sintetizada (PATRA et al., 2008; GUIL; 

ESTELLER, 2009). Na maquinaria de replicação, ocorre a incorporação de citosinas 

desmetiladas em fitas recentemente sintetizadas. Os locais resultantes hemimetilados 

são assim convertidos a locais totalmente hipermetilados pela DNMT1 (PATRA et al., 

2008). A família DNMT3, por sua vez, consiste de membros catalíticos, DNMT3a e  
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DNMT3b, que ao contrário da DNMT1, apresentam atividade metiltransferase 

aumentada sobre regiões desmetiladas (VEECK; ESTELLER, 2010) 

Em estudo que avaliou a expressão de enzimas metiladoras do DNA em 

mulheres com carcinoma de mama positiva ou negativa ao receptor de estrógeno, por 

exemplo, aproximadamente 30% das pacientes demonstraram expressão 

significativamente aumentada de DNMT3b no tecido tumoral comparado à mama 

normal (GIRAULT et al., 2003). Interessantemente, DNMT1 e DNMT3a estavam 

superexpressos em 5% e 3% dos carcinomas mamários, respectivamente. Estes achados 

apontam que a DNMT3b pareça demonstrar um papel importantemente maior do que 

DNMT1 e DNMT3a na tumorigênese mamária (GIRAULT et al., 2003). 

Recentes técnicas epigenômicas apontam ainda que de 100 a 400 ilhas CpG 

estejam hipermetiladas nas regiões promotoras, com especificidade a cada tipo de tumor 

(ESTELLER, 2008). No câncer de mama, observa-se que mais de 100 genes estão 

silenciados transcricionalmente pela hipermetilação de suas regiões promotoras, visto 

que o condensamento da heterocromatina inviabiliza que os genes sejam expostos e 

transcritos (GUIL; ESTELLER, 2009). Muitos destes genes desempenham atividades de 

destaque na regulação do ciclo celular, apoptose, invasão tecidual e metástase, 

angiogênese e sinalização hormonal (ESTELLER, 2008; JOVANOVIC et al., 2010). 

Regiões promotoras de genes envolvidos com o reparo do DNA (BRCA1); na 

apoptose (APC; HOXA5); invasão celular/ metástase (CDH1; SYK); bem como RAR-β 

e RASSF1a na regulação do ciclo celular, encontram-se comumente hipermetilados no 

câncer de mama (JOVANOVIC et al., 2010). A metilação do gene supressor de tumor 

regulador RAR-β compreende um evento epigenético precoce na carcinogênese, e é 

encontrado em lesões in situ de ambos os tipos de câncer lobulares e ductais 

(JOVANOVIC et al., 2010). 

 O RASSF1a representa uma das mais importantes isoformas do gene supressor 

de tumor RASSF1, localizado no cromossomo 3p21.3 (VAN DER WEYDEN; ADAMS, 

2007). Com propriedades compatíveis às funções de supressor de tumor, está silenciado 

epigeneticamente em mais de 37 tipos de tumores, incluindo o câncer de mama onde  
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sua região promotora encontra-se freqüentemente hipermetilada (DONNINGER, 

2007;VAN DER WEYDEN; ADAMS, 2007; JOVANOVIC et al., 2010) 

No câncer de mama, a hipermetilação do RASSF1a parece estar envolvida 

também em eventos iniciais da tumorigênese mamária, estando sua expressão silenciada 

epigeneticamente tanto em hiperplasias epiteliais e papilomas intraductais da mama, 

bem como em células epiteliais neoplásicas, seja em DCIS ou LCIS (VAN DER 

WEYDEN; ADAMS, 2007) 

Estudos têm demonstrado que a superexpressão de RASSF1a promove apoptose, 

parada do ciclo celular e reduz a tumorigenicidade em linhagens celulares de câncer 

(DONNINGER, 2007). Entre suas funções destacam-se a organização de microtúbulos, 

manutenção da estabilidade genômica; regulação do ciclo celular, nas fase G1-S e 

modulação dos níveis de ciclina D1 (DONNINGER, 2007; VAN DER WEYDEN; 

ADAMS, 2007; DWORKIN; HUANG; TOLAND, 2009).  

A hipermetilação de genes supressores de tumor bem como a hipometilação 

global do DNA, neste contexto, representam alguns dos importantes eventos na origem 

e avanço do câncer de mama (GUIL; ESTELLER, 2009). Modificação covalente pós-

tradução de histonas compreende outro mecanismo epigenético de destaque no contexto 

do câncer. Modificações em resíduos de aminoácidos de histonas, tais como os 

processos de acetilação e metilação podem estar conectados com a maquinaria que 

coordena o padrão de metilação do DNA, estado da cromatina e atividade transcricional 

(BALLESTAR, ESTELLER, 2005; GUIL; ESTELLER, 2009). 

Estas identificações de conexões entre a metilação alterada do DNA com o 

processo de acetilação e metilação de histonas têm contribuído não somente para a 

compreensão de como a desregulação epigenética acontece no câncer, mas também para 

o desenvolvimento de novas terapias que possam reverter defeitos epigenéticos em 

células neoplásicas (BALLESTAR, ESTELLER, 2005; TING; MCGARVEY; 

BAYLIN, 2006; VALERI et al., 2009). 

A subunidade básica da cromatina é representada pelo nucleossomo, que consite 

de 146 pb de DNA genômico envoltos por um octâmero de histonas, incluindo um 

dímero de H2A-H2B e um tetrâmero de H3-H4 (ESTELLER, 2008; HUANG; 

ESTELLER, 2010). Descreve-se ainda a H1, histona ligante que fecha o DNA e permite 

a formação de uma estrutura em grande escala (ESTELLER, 2008).  
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 Histonas representam, assim, os principais componentes protéicos de cromatina, 

que além de proteínas empacotadoras do DNA, atuam na regulação da expressão gênica 

(ESTELLER, 2008). Seus sítios N-terminais específicos propiciam as reações que 

favorecem ativação ou inativação da cromatina (TING; MCGARVEY; BAYLIN, 2006; 

VALERI et al., 2009). Elas armazenam informações epigenéticas que podem ser 

ativadas pós-traducionalmente, como acetilação de resíduos de aminoácidos lisina, bem 

como metilação de resíduos de arginina e lisina, fosforilação, entre outros mecanismos 

(ESTELLER, 2008). 

A acetilação resíduos de aminoácidos lisina em histonas é freqüentemente 

associado com ativação transcricional, podendo modular a transcrição gênica em dois 

níveis: acetilação global de histonas e acetilação específica das regiões promotoras 

gênicas (ESTELLER, 2008; VAISSIÈRE et al., 2008). No câncer, uma vez que 

promotores gênicos estejam hipermetilados, a desacetilação de histonas local será 

ativada por meio das enzimas desacetilases de histonas (HDACs). Estas atuam na 

remoção de grupos acetil de resíduos de lisina K9 na histona H3 (H3K9) ou resíduos de 

lisina K16 em hisotna H4 (H4K16ac), por exemplo, levando a compactação da 

cromatina e repressão da transcrição gênica (MYZAK; DASHWOOD, 2006; 

VAISSIÈRE et al., 2008). Por outro lado, acetilases de histonas (HATs) promovem a 

acetilação de resíduos de aminoácidos como o de lisina K9 em histonas H3 ou de lisina 

K16 em histona H4, resultando na abertura da cromatina. Isso possibilita o acesso de 

fatores de transcrição a regiões promotoras nos genes e início de sua expressão 

(VAISSIÈRE et al., 2008; LO; SUKUMAR, 2008). 

Assim como a acetilação, a metilação de resíduos de aminoácidos em histonas 

compreende processo também reversível que desempenha importante papel na 

carcinogênese (TING; MCGARVEY; BAYLIN, 2006; VALERI et al., 2009; KONDO, 

2009). Participam dessa modificação epigenética da cromatina as enzimas metil-

transferases de histona (HMT) e desmetilases (KONDO, 2009).  Entretanto o nível de  

modulação da expressão gênica depende do tipo de resíduo de aminoácido metilado. Por 

exemplo, a metilação de resíduo K4 em histona H3 promove ativação transcricional, 

enquanto a sua inibição é promovida pela metilação de resíduos K9, K27 ou K20 em H3 

(VAISSIÈRE et al., 2008). 
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A trimetilação do resíduo de lisina na histona H3 (H3K9me3), por exemplo, tem 

sido associada à configuração inativa da cromatina (heterocromatina), enquanto que a 

dimetilação desse resíduo associa-se com a cromatina ativa (eucromatina) (KONDO, 

2009). 

A identificação de agentes moduladores de marcas epigenéticas, tais como 

metilação global do DNA e modificações pós-tradução em histonas, neste contexto, 

compreende alternativa promissora para estabelecimento de estratégias de controle da 

carcinogênese mamária. Estima-se que cerca de 30% dos casos de câncer estejam 

associados à alimentação, podendo ser evitados por alterações na dieta como, por 

exemplo, aumento do consumo de frutas e hortaliças, cereais integrais e peixes. Nesse 

contexto, destaca-se a necessidade de se identificar quais componentes dos alimentos 

apresentariam ações anticarcinogênicas. Além disso, a elucidação de suas ações em 

nível celular e molecular merece destaque.  

Nutrientes e compostos bioativos de alimentos são capazes de modular a 

expressão gênica por meio de processos epigenéticos, mas pouco se conhece a respeito 

da influência da nutrição no padrão de metilação gênica, bem como na acetilação e 

metilação de histonas. Especificamente, nutrientes que agem como cofatores na via do 

metabolismo do carbono, tais como betaína, vitamina B12 e colina, são necessários para 

estabelecer e manter marcas de metilação no DNA, bem como modificações pós-

tradução de histonas (COLACINO et al., 2012).  

O elemento traço essencial selênio tem recebido considerável atenção na 

comunidade científica por estar presente naturalmente nos alimentos e exercer atividade 

anticarcinogênica. Nesse contexto, aventa-se a hipótese de que a modulação de 

processos epigenéticos represente mecanismo relevante das ações inibitórias do selênio 

no câncer de mama.  

2.3 SELÊNIO 

 

2.3.1 Aspectos nutricionais e câncer 

 

A essencialidade do elemento traço selênio foi definida ao final da década de 

1950 por Schwarz e Foltz (SCHRAUZER; SURAI, 2009). Segundo a Dietary Reference 
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Intakes (DRIs) [Institute of Medicine (IOM, 2005)], o valor recomendado da RDA 

(Recommended Dietary Allowance) para ingestão de selênio em homens ou mulheres 

adultas saudáveis, entre 19 e 70 anos de idade, compreende 55μg/ dia (IOM, 2005), não 

devendo exceder o seu limite máximo de ingestão tolerável (Tolerable Upper Intake 

Level, UL) em 400μg/ dia (IOM, 2005). 

Na dieta, os alimentos que se destacam pela maior biodisponibilidade em 

compostos de selênio são representados principalmente por àqueles de origem vegetal, 

tais como cereais grãos e leguminosas, com destaque para a oleaginosa castanha-do-

Brasil, principalmente na forma de selenometionina; alimentos acumuladores de 

selênio, como crucíferos e organosulfurados (cebola, brócolis, alho), na forma de Se-

metilselenocisteína; carnes, ovos e leite, na forma de selenocisteína; assim como peixes, 

gérmen de trigo, sementes de girassol, (RIKIISHI, 2007; WCRF/AIRC, 2007). 

Entre as funções protetoras atribuídas ao selênio, destaca-se além da atuação no 

funcionamento do centro catalítico de proteínas (selenoproteínas), capacidade 

antioxidante, participação da síntese de hormônios tireoidianos; manutenção e 

fortalecimento do sistema imunológico; proteção contra ação nociva de metais pesados 

e xenobióticos, sua atividade anticarcinogênica (FINLEY, 2006). O consumo diário de 

200μg/ dia de selênio dietético é apontado por sua atividade quimiopreventiva e redução 

do risco de diversos tipos de câncer (RIKIISHI, 2007). Há décadas, correlações 

inversamente significantes foram encontradas, comparando-se taxas de mortalidades 

entre diferentes tipos de câncer humano em diferentes países e ingestão dietética de 

selênio (SCHRAUZER et al., 1977; SU et al., 2011). 

A maioria das investigações nutricionais envolvendo a quimioprevenção do 

câncer por selênio tem usado selenito de sódio ou selenometionina como o composto de 

alimento sintético diante da sua disponibilidade comercial (ABDULAH et al; 2005). 

No Nutritional Prevention of Cancer (NPC), por exemplo, a suplementação com 

selênio, na forma de selenito de sódio, diminuiu o risco de câncer entre indivíduos com 

importante deficiência nutricional deste micronutriente, mas não entre os que ingeriam 

selênio em quantidades recomendadas (WCRF/AICR, 2007). Entretanto, no esutdo 

Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT), foi observado um 

aumento razoável para o risco ao câncer de próstata entre os participantes saudáveis 

suplementados somente com vitamina E (D,L α-tocoferol sintético), bem como 
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desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 no grupo tratado com selênio (L-

selenometionina) (WCRF/AICR, 2007). 

 

2.3.2 Metabolismo do selênio 

 

O selênio pode estar presente na natureza e alimentação nas formas orgânicas e 

inorgânicas. Estas últimas, menos freqüentemente e em menor quantidade na dieta, 

comparada às formas orgânicas de selênio (RIKIISHI, 2007). A via metabólica e papel 

do pool de metilação de formas de selênio importantes biologicamente são ilustrados na 

Figura 2. 

O selênio é primariamente retomado do solo pelos vegetais nas suas formas 

inorgânicas, selenato (SeO4
-2

) ou selenito (SeO3
-2

). Uma vez incorporadas nos vegetais, 

são transformadas em formas orgânicas, representadas principalmente por 

selenocisteína, Se-metilselenocisteína e selenometionina (XIANG et al., 2008; 

VALDIGLESIAS et al., 2009). 

A forma inorgânica selenito pode ser obtida diretamente a partir da alimentação 

ou suplementação, ou indiretamente pela redução de selenato de sódio, outra forma 

inorgânica de selênio. Na presença do tripeptídeo glutationa (GSH), o selenito é 

reduzido ao metabólito intermediário seleneto de hidrogênio (H2Se). Este normalmente 

é preservado como o precursor que fornece o selênio na sua forma ativa, selenocisteína, 

para a síntese de selenoproteínas (ABDULAH et al; 2005), bem como no pool de 

metilação do selênio a metabólitos monometilados, dimetilados e trimetilados. 

Por via distinta, compostos de selênio orgânicos geram o mesmo intermediário 

H2Se formado a partir da metabolização de compostos inorgânicos. A selenometionina,  

por exemplo, pode ser incorporada em proteínas no lugar da metionina pela acilação do 

RNAt (RNA transportador) para metionina. Alternativamente pode ser convertida pelo 

mecanismo de transsulfuração a selenocisteína, que é degradada H2Se pela ação da 

enzima β-liase. (ABDULAH et al; 2005) 

O metabolismo subsequente de H2Se envolve a metilação do selênio dietético 

gerando metabólitos intermediários menos tóxicos, como os monometilados, que têm 

sido apontados como os mais efetivos biologicamente no contexto do câncer (IP et al., 



                                                                                                                      

    38 

Efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas epigenéticas de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7.      

2000; ABDULAH et al; 2005), principalmente por apresentar menos efeitos tóxicos 

comparados a outras formas de selênio, como o selenito (ABDULAH et al; 2005). 

O processo de metilação de compostos de selênio é determinado pela atividade 

de enzimas S-tióis metiltransferases com especificidade para transferência de grupos 

metil, particularmente pela atividade da SAM. H2Se é então metilado sequencialmente a 

metilselenol, dimetilseleneto (CH3-Se-CH3) e trimetilselenônio [(CH3)3Se
+
)], sendo 

esses dois últimos metabólitos a forma de excreção do selênio pela respiração e urina, 

respectivamente (IP et al., 2000; ABDULAH et al; 2005). 

Sugere-se que o metilselenol seja o metabólito crítico para as ações 

anticarcinogênicas do selênio (IP et al., 1991; GANTHER, 1999; IP et al., 2000; 

RIKIISHI, 2007). Entretanto, por ser altamente reativo, não pode ser testado 

experimentalmente nesta forma química (IP; DONG, GANTHER, 2002). 

O ácido metilselenínico é gerado a partir da remoção do grupamento aminoácido 

da molécula de Se-metilselenocisteína, por ação da β-liase, compreende um composto 

de selênio orgânico monometilado e precursor direto do metilselenol, não requerendo 

enzimas para esta conversão (IP et al., 2000; RIKIISHI, 2007). Uma vez que seja 

incorporado pelas células, é facilmente reduzido a formas de selênio monometiladas por 

uma reação enzimática envolvendo o tripeptídeo GSH e a co-enzima NADPH 

(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase) (ABDULAH et al; 2005). 

Portanto, bioquimicamente, serve como um agente pronto para gerar selênio 

monometilado assim que entra na célula (ABDULAH et al; 2005); atuando rapidamente 

em linhagens celulares (SHAH et al., 2005). 
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                                                                        transelenação 

                                                                        Selenocisteína 
         GSH/ NADPH                                                          

                                                                     β-liase 
                                            GSH/NADPH                                                                       

                                                                                                                                          β-liase 

                                                                                                
    RNAt sec/ Selenofosfato                                                               Metionina γ-liase 
                                                                                                                                                                                
            

      SeCys/ Selenoproteínas                                 SAM 
                                                           Demetilase              
             
                                                                                                        Ácido Metilselenínico                                                                                                                 

                                                               
          SAM                                                       

                                              Eliminado na respiração  

                                                                                                                (doses tóxicas)         

                                                    
 

     Excretado na urina                                                Excretado na urina 

     (doses adequadas)                                                    (doses tóxicas) 
                                                                                  

 

Figura 2. Esquema ilustrativo da via metabólica e pool de metilação de formas de selênio importantes 

biologicamente. Abreviações: SAM = S-adenosylmethionine. 

 

 

 

  H2Se   

Selenito de 

sódio 

Selenometionina Se-metilselenocisteína 
Selenato de 

Sódio 

Selenoaçúcares GSH/ NADPH 

SAM 

SAM 



                                                                                                                      

    40 

Efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas epigenéticas de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7.      

 

2.2.3 Selênio e câncer de mama 

 

Em estudos epidemiológicos, experimentais com modelos in vivo e in vitro, é 

enfatizado o papel importante do micronutriente selênio, essencial a saúde humana, 

incluindo o contexto da redução do risco do câncer de mama (LOPEZ-SAEZ; SENRA-

VARELA; POUSA-ESTEVEZ, 2003; LEE et al., 2005; WARRI et al., 2008; SUZUKI 

et al., 2010). 

Selenometionina e selenito são as formas químicas mais freqüentemente testadas 

em cultura celular, bem como em estudos pré-clínicos e clínicos (BROZMANOVA´ et 

al., 2010). Entretanto, algumas investigações demonstraram que a selenometionina em 

linhagens celulares humanas não demonstraram atividade anti-carcinogênica (DONG et 

al. 2002; JACKSON; COMBS, 2008). A selenometionina é primariamente 

metabolizada no fígado pela enzima β-liase ao intermediário monometilado  

metilselenol para expressar sua atividade anti-câncer. Entretanto, tecidos epiteliais, 

como os de mama, geralmente apresentam uma capacidade reduzida para geração de 

metabólitos de selênio monometilados a partir da selenometionina, limitando sua 

atividade anticarcinogênica (BROZMANOVA´ et al., 2010). Além disso, as células não 

distinguem entre metinonina e selenometionina durante a síntese protéica, fazendo com 

que a selenometionina seja incorporada inespecificamente em proteínas corporais totais 

no lugar da metionina (JACKSON AND COMBS, 2008). 

 Já o selenito parece ser a forma de selênio mais ofensiva e deletéria, devido ao 

seu potencial pró-oxidante, mediado por seus efeitos citotóxicos. Sua citoxicidade 

envolve a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) que podem induzir danos 

celulares, no DNA e resultando consequentemente em apoptose (BROZMANOVA´ et 

al., 2010)  

Fundamenta-se que os compostos de selênio que entram diretamente no pool de 

metilação sejam mais eficazes (GANTHER, 1999; IP et al., 2002), e que os compostos 

de selênio monometilados sejam efetivos in vitro e em células transformadas em muito 

baixas concentrações para promover efeitos quimiopreventivos (apoptose e parada do 

ciclo celular) (ABDULAH et al; 2005). 
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 O ácido metilselenínico, metabólito estável de selênio monometilado, parece ser 

mais apropriado que a selenometionina e selenito como suplemento dietético, por 

sustentar a produção de intermediários de selênio com atividades anticarcinogênicas tais 

como H2Se e/ou metilselenol, sem exercer atividade citotóxica quando administrada em 

baixas concentrações (BROZMANOVA´ et al., 2010). 

Entre os mecanismos quimiopreventivos do ácido metilselenínico, estão 

inclusos: ação inibitória da proliferação celular, modulação da expressão de genes para 

receptores de hormônios e indução da defesa de carcinógenos. Além disso, o ácido 

metilselenínico tem a capacidade de modular biomarcadores regulatórios do ciclo 

celular em lesões pré-malignas de glândulas mamárias de ratas (ABDULAH et al; 

2005). 

Especificamente em células de adenocarcinoma mamário humano da linhagem 

MCF-7, verificou-se atividades inibitórias por parte do ácido metilselenínico e selenito 

de sódio (REDMAN et al., 1998; SHAH et al., 2005; SUZUKI et al., 2010). O ácido 

metilselenínico inibiu o crescimento dessas células a partir da concentração de 2,5 μM. 

Tal efeito foi relacionado à redução da expressão do gene para o receptor de estrógeno α 

(LEE et al., 2005; SHAH et al., 2005). Compararam-se as ações do selenito e 

selenometionina na inibição do crescimento de células MCF-7 (SUZUKI et al., 2010). 

Nesse caso, a forma inorgânica do selênio apresentou ações nesse sentido a partir da 

concentração de 10 μM, enquanto que no caso da forma orgânica, tais ações se deram a 

partir da concentração de 1.000 μM (SUZUKI et al., 2010). 

Poucos estudos, entretanto, exploram a capacidade de compostos de selênio, 

sejam eles orgânicos ou inorgânicos, modularem mecanismos e alvos moleculares 

epigenéticos no câncer. Tanto em modelos in vivo quanto in vitro, não há estudos que 

descrevam os mecanismos epigenéticos modulados por selênio no câncer de mama. 

Já foi demonstrado, entretanto, que a deficiência dietética de selênio, em sua 

forma inorgânica selenito de sódio provoque a hipometilação global do DNA, tanto no 

fígado e cólon de modelos animais, quanto em linhagem celular neoplásica de cólon 

humano (DAVIS; UTHUS; FINLEY, 2000). Recentemente, foi demonstrado em 

linhagem humana de células neoplásicas de próstata que o selênio, na forma de selenito 

de sódio, desmetilou parcialmente o promotor do gene que codifica para a enzima 
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GSTP1, reativando sua expressão. Mais especificamente, o micronutriente inibiu nessas 

células tumorais a expressão dos genes para DNMT 1 e 3A, bem como a atividade da 

enzima HDAC, verificando-se redução do padrão de metilação global do DNA e 

aumento da acetilação e redução da metilação do resíduo K9 em histona H3 (XIANG et 

al, 2008).  

Esses resultados sugerem que a capacidade do selênio de modular processos 

epigenéticos representa aspecto relevante de seus mecanismos anticarcinogênicos 

(ZENG et al., 2006; XIANG et al., 2008; NIAN et al., 2009). Insere-se nesse contexto a 

hipótese de que o selênio possa atuar como aceptor de grupo metil transferido por 

DNMT, por modificar a utilização de grupos metil e atividade enzimática de DNMTs, 

interferindo consequentemente na metilação do DNA (GANTHER, 1999; UTHUS; 

ROSS; DAVIS, 2006) 
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3. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

 Apesar de se apontar a inibição da proliferação e crescimento celular como 

aspecto crítico das ações anticarcinogênicas do selênio, os mecanismos exatos 

envolvidos não são claros. Ressalta-se a importância de se identificar quais alvos 

celulares e moleculares são modulados pelo micronutriente durante suas ações 

inibitórias (SUZUKI et al., 2010). Considera-se ainda que compostos de selênio 

monometilados e precursores diretos do metilselenol sejam mais eficazes na inibição da 

gênese tumoral comparado ao composto de selênio inorgânico selenito (LI et al., 2008). 

O seu papel em eventos epigenéticos e capacidade modulatória de alvos moleculares 

alterados na carcinogênese, entretanto, ainda é pouco esclarecido (GERHAUSER, 

2013). Nesse contexto, aventa-se a hipótese de que a modulação de processos 

epigenéticos represente mecanismo relevante das ações inibitórias do selênio no câncer 

de mama. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

 Identificar efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas 

epigenéticas de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Em células de adenocarcinoma mamário humano da linhagem MCF-7 tratadas 

com ácido metilselenínico ou selenito de sódio, avaliar: 

 

 Padrão de proliferação celular e viabilidade de celular 

 Citotoxicidade pela integridade de membrana plasmática celular 

 Apoptose pelos níveis de fragmentação de DNA e exposição de fosfatidilserina. 

 Distribuição das fases do ciclo celular 

 Padrão de metilação global do DNA  

 Expressão do gene RASSF1A 

 Padrão de metilação das regiões promotoras dos genes para RASSF1A e RAR 

 Padrão de acetilação e metilação de resíduos de lisina 9 em histona H3 (H3K9ac; 

H3K9me3) 

 Padrão de acetilação de resíduos de lisina 16 em histona H4 (H4K16ac) 

 Padrão de expressão protéica da enzima DNMT1 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Cultura celular 

 

Foram utilizadas células de adenocarcinoma mamário humano da linhagem 

MCF-7, positivas para o receptor de estrógeno, adquiridas da American Type Culture 

Collection (ATCC, EUA). Com o intuito de se evitar alterações nas características 

fenotípicas e genéticas da linhagem, foram mantidas em passagem 3 à 6. O cultivo das 

células foram conduzidos em frascos de cultura com meio de cultura DMEM (Meio de 

Eagle modificado por Dulbecco), suplementado com 10% de soro fetal bovino e tampão 

HEPES (3g/l) com pH final de 7,2; acondicionadas em incubadora em uma atmosfera 

umidificada a 95%, 5% de CO2 à 37ºC. O inóculo inicial foi subcultivado a cada três ou 

cinco dias e mantido em fase log de crescimento celular, de acordo com Holandino et 

al. (2001). Esse controle foi realizado para se manter a confluência das células próximo 

de 70% e evitar a ocorrência de alterações na proliferação celular que pudessem, 

consequentemente, mascarar os efeitos dos compostos de selênio testados. Células de 

fases 3 a 6 foram também congeladas em tubos de criocongelamento a uma 

concentração de 2x10
6
 células/mL com 10% de DMSO para utilização durante a 

execução dos experimentos previstos no projeto. 

 

5.2 Curvas de proliferação de células de adenocarcinoma mamário MCF-7 

tratadas com ácido metilselenínico ou selenito de sódio. 

Para se avaliar o efeito dos diferentes compostos de selênio sobre a proliferação 

das células de adenocarcinoma mamário MCF-7, estas foram tratadas com a forma 

orgânica, ácido metilselenínico (methaneseleninic acid, CH3SeO2H, 95%, Sigma, 

E.U.A), ou com a forma inorgância de selênio, selenito de sódio (Na2SeO3, 98%, 

Sigma, E.U.A). No tratamento das células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 

com ácido metilselenínico, as concentrações testadas foram padronizadas entre 1µM e 

2µM (LEE et al., 2005). Para o tratamento com selenito de sódio as concentrações de 

tratamento foram padronizadas entre 1µM e 10µM (SUZUKI et al., 2010).  

 



                                                                                                                      

    46 

Efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas epigenéticas de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7.      

 

Como controle, utilizou-se um grupo de células da linhagem MCF-7 não tratadas 

(GC), tendo meio de cultura DMEM como veículo, visto que os compostos selenito de 

sódio e ácido metilselenínico foram dissolvidos também em meio de cultura. A 

padronização das curvas de proliferação celular dos tratamentos de compostos de 

selênio, bem como a do grupo de células não tratadas, foi obtida a partir do 

plaqueamento com 2x10
5
 células/mL, em sextuplicata e três experimentos 

independentes, em placas de 96 poços de fundo chato estéril. Após o período de 

incubação, as células foram coradas com 0,5% (10µL para 100 µL de meio/poço) de 

cristal violeta, incubadas por 10 minutos e lavadas cuidadosamente em água corrente.  

Após secas à temperatura ambiente, foram adicionados 100µL de metanol em cada poço 

e a leitura da densidade óptica foi feita a 570nm em leitor ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay/ Universal Microplate Reader EL800). Com a padronização das 

faixas de concentrações respectivas de cada composto de selênio, foram então 

conduzidas as diferentes análises celulares e moleculares, como se descreve a seguir. 

 

5.3 Viabilidade celular da linhagem de adenocarcinoma mamário MCF-7 

tratada com ácido metilselenínico ou selenito de sódio  

 

O ensaio colorimétrico por exclusão foi utilizado para determinar o número de 

células viáveis presentes em uma suspensão celular. Baseia-se no princípio de que 

células vivas apresentem a membrana celular íntegra, excluindo certos corantes, como o 

azul de tripan e iodeto de propídio (STROBER, 2001; STODDART, 2011).  

 

Viabilidade celular pelo método de exclusão azul de tripan 

Nos ensaios conduzidos pelo método de exclusão azul de tripan, 10µL do 

corante azul de tripan 0,4% foram adicionados à 10µL de suspensão celular. Em 

hematocitômetro, realizou-se a contagem das células, examinando-se as células que 

incorporaram o corante de exclusão. Considerou-se como células viáveis àquelas de 

coloração branca, enquanto as células mortas apresentaram coloração azul escura 

(STROBER, 2001).  Na contagem das células para caracterização do percentual de 

células viáveis, considerou-se:  
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 Número total de células viáveis/ ml da alíquota = número total de células 

viáveis/4 (número total de quadrantes da câmara de Neubauer) x 2 (fator de 

diluição do método azul de tripan) x 10
4
.  

 Número total de células/ml de alíquota = (número total de células viáveis + 

número total de células não viáveis)/4 (número total de quadrantes da câmara de 

Neubauer) x 2 (fator de diluição do método azul de tripan)  x 10
4 

.  

 

Células viáveis (%)     =      Número total de células viáveis/ ml da alíquota  x 100 

                                 Número total de células/ml de alíquota 

 

5.4 Análises da integridade de membrana plasmática; fragmentação do DNA e 

fases do ciclo celular, por citometria de fluxo, em células de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou selenito de sódio. 

 Em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido 

metilselenínico ou selenito de sódio determinou-se a integridade de membrana 

plasmática, distribuição das fases do ciclo celular, fragmentação do DNA e tipo de 

morte celular por citometria de fluxo. Esta técnica baseia-se no princípio de captação e 

emissão de fluorescência por células individuais marcadas com anticorpos ou corantes 

vitais, como o iodeto de propídio (IP) e/ou o conjugado anexina V-FITC, como descrito 

por Lima et al (2007) e ilustrado na figura 3. O IP se intercala as duplas-fitas de DNA, e 

após a incidência do laser do citômetro sobre a amostra, a excitação do IP leva a uma 

emissão de fluorescência proporcional ao conteúdo de DNA na célula (REGGETI & 

BIENZLE, 2011). Já a Anexina V é uma proteína ligada a fosfolipídios que tem alta 

afinidade a fosfatidilserina. 

 É possível quantificar o DNA intracelular, e definir a proporção de células com 

DNA diplóide (2N), correspondendo ao estágio G0/G1 do ciclo celular; a proporção de 

células na fase S que possuem quantidade intermediária de DNA e a proporção de 

células na fase G2/M, período em que a síntese de DNA está completa e a células são 

tetraplóides (4N) (REGGETI & BIENZLE, 2011), como apresentado na Figura 4. 
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Figura 3: Esquema ilustrativo da marcação de células com Iodeto de propídeo (IP) e Anexina V. 

Células viáveis não são marcadas, células apoptóticas externalizam fosfatidilserina que são reconhecidas 

e marcadas por Anexina V e células mortas podem ser marcadas com Anexina V e IP, pois com a 

destruição da célula, o IP pode entrar e se ligar ao DNA. Figura obtida de ANDRADE FO; MIRANDA 

JX; MORENO FS ; ONG TP. Modelos Neoplásicos in Vitro para Estudo de Compostos Bioativos de 

Alimentos. In: Vera Lúcia Cardoso Garcia Tramonte; Raquel Alves dos Santos; Helio Vannucchi. (Org.). 

Nutrição e Metabolismo - NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proporção de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 nas fases G0/G1, S e 

G2/M do ciclo celular. Figura obtida de ANDRADE FO; MIRANDA JX; MORENO FS; ONG TP. 

Modelos Neoplásicos in Vitro para Estudo de Compostos Bioativos de Alimentos. In: Vera Lúcia 

Cardoso Garcia Tramonte; Raquel Alves dos Santos; Helio Vannucchi. (Org.). Nutrição e Metabolismo - 

NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL, 2012. 

 

5.4.1 Tratamentos: Integridade de membrana plasmática, ciclo celular; fragmentação do 

DNA e morte celular [externalização de fosfatidilserina (FS)]. 

 

Para a análise concomitante da integridade de membrana plasmática, ciclo 

celular e fragmentação do DNA, células de adenocarcinoma mamário humano da  
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linhagem MCF-7 foram plaqueadas em triplicata, em placas de 6 poços na densidade de 

5x 10
5
 células/ml por poço ou 2x10

5
 células/mL (ensaio de morte celular – 

externalização de FS). Após 24h de adesão celular, as células foram tratadas com ácido 

metilselenínico (1,6µM ou 2µM) ou selenito de sódio (8µM ou 10µM). Como controle, 

células MCF-7 foram incubadas apenas com o veículo (meio de cultura). Após 72h e 

96h de tratamento com ácido metilselenínico e após 96h e 120h de tratamento com 

selenito de sódio, o meio de cultura foi retirado e descartado, as células foram lavadas 

duas vezes com PBS e tripsinizadas (800 µL/poço). Após 3 minutos de contato em 

incubadora, a tripsina foi removida e foram adicionados 4ml de meio de cultura DMEM 

suplementado com 10% SFB. As células foram homogeneizadas, centrifugadas a 

1200rpm por 10 minutos, e o sobrenadante descartado. 

Na análise de integridade de membrana plasmática, as células foram coletadas 

no mesmo dia de análise de citometria de fluxo, em seus respectivos tempos e 

concentrações de tratamento de cada composto de selênio testado. Células não marcadas 

com IP foram utilizadas como branco, onde o pellet de células foi ressuspendido 

somente em PBS. Para as amostras marcadas com IP, o pellet foi ressuspendido em 

200µL de solução de PBS contendo IP (10μg/mL), 5 minutos antes do momento de 

análise. 

Nos ensaios conduzidos para análise de fragmentação do DNA e distribuição das 

fases do ciclo celular, as células foram fixadas em 3 mL de metanol 100% (gelado) e 

1ml de PBS. As amostras foram agitadas cuidadosamente e a seguir incubadas 

overnight a 4°C. No dia seguinte, foram centrifugadas a 1200rpm por 5 minutos. 

Descartou-se o sobrenadante e as células foram lavadas com 1mL de PBS; centrifugadas 

novamente a 1200rpm por  minutos, sendo o sobrenadante desprezado.  O pellet foi 

ressuspendido em 200µL de solução de PBS contendo iodeto de propídeo (10μg/mL) e 

RNAse (15mg/mL). As amostras foram incubadas por 60 minutos no gelo e analisadas. 

Os dados obtidos para integridade de membrana plasmática, ciclo celular e 

fragmentação do DNA foram determinados em citômetro FACS CANTO II (BD 

Biosciences, USA). Foi avaliada a intensidade de fluorescência do iodeto de propídio 

ligado ao DNA de 10.000 eventos por amostra, monitorados no canal PEA (exc. = 488 
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nm; emi. = 695 nm). A representação gráfica dos dados obtidos foi determinada a partir 

da análise em Software Flow Jo. 

 

5.4.2 Morte celular pela externalização de fosfatilserina 

 

 A externalização de fosfatidilserina foi determinada por citometria de fluxo com 

o kit FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I (BD Pharmingen). Seguiram-se as 

instruções do kit para os ensaios de morte celular pela externalização de fosfatidilserina. 

Utilizou-se como controle positivo para apoptose o tratamento de células MCF-7 com 

DMSO (dimetilsulfóxido) diluído a 5% em meio de cultura DMEM. As células 

coletadas foram lavadas duas vezes com PBS (1x) gelado e então ressuspendidas em 

tampão de ligação 1x na concentração de 1x10
6
 células/mL. Transferiu-se 100µL da 

solução (1x10
5 

células/mL) a um tubo de ensaio de cultura de 5ml. Adicionou-se 5µL de 

FITC (Isotiocianato de fluoresceína) - Anexina V e 5µL de IP. As células foram 

vortexadas cuidadosamente e incubadas por 15min a temperatura ambiente (25°C) no 

escuro. E logo em seguida analizou-se em citômetro de fluxo. Os dados obtidos foram 

determinados em citômetro FACS CANTO II (BD Biosciences, USA). Foi avaliada a 

intensidade de fluorescência da Anexina V – FITC de 10.000 eventos por amostra, 

monitorados no canal PerCp (AnexinaV-FITC: canal FL1 fluorescência verde 530/30 

nm; IP: canal FL2 fluorescência vermelho-laranja 585/42nm). A representação gráfica 

dos dados obtidos foi determinada a partir da análise em Software Flow Jo. Abaixo 

segue a ilustração de como os histogramas obtidos com os tratamentos  foram 

interpretados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PerCp (FL2) 

Anexina/

FITC 

(FL1) 
Q1 

Q2 

Viabilidade das células   

Necrose: IP (+) / Anexina V-FITC (-)  

Q3 

Q4 

Apoptose tardia: IP (+) / Anexina V-FITC (+)  

Apoptose inicial: IP (-) / Anexina V-FITC (+)  

Q2 

Q3 

Q1 

Q4 
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5.5 Análise do padrão de metilação global do DNA de células de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou selenito de sódio. 

 A metilação do DNA pode ser compreendida pela adição de um grupo metil à 

citosina de um dinucleotídeo CpG, formando 5–metil–2’–desoxicitidina (5-mdC). Neste 

sentido, no DNA de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com 

ácido metilselenínico ou selenito de sódio, o padrão de metilação global foi determinado 

pela mensuração dos níveis de 5-mdC através da técnica de Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (High Performance Liquid Cromatography/HPLC).  

 

5.5.1. Extração de DNA 

 

O DNA genômico foi extraído de células de adenocarcinoma mamário humano 

MCF-7 dos grupos controle, selenito e ácido metilselenínico por método clássico 

utilizando-se fenol-clorofórmio e álcool isoamílico.  Cerca de 5x10
6
 células/mL MCF-7 

foram plaqueadas em placas de petri de 100mm, incubadas por 24horas e então tratadas  

com ácido metilselenínico ou selenito de sódio, nas respectivas concentrações 

padronizadas.  

Após os tratamentos, as células foram tripsinizadas e coletadas das placas de 

petri e então transferidas para um tubo e incubadas com 1mL de solução de lise TES 

(Tris HCL pH=8.0 10 mM, EDTA 50 mM, SDS 0,5%), 5 µL de RNAse (10 mg/mL) e 

15 µL de proteinase K (20 mg/mL) sob agitação, por aproximadamente 17 horas a 55ºC. 

Após esta etapa, foram adicionados 500 µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico 

(25:24:1), sendo a mistura  levada à agitação por 15 minutos. O homogenato foi 

centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos a 4ºC. A fase aquosa foi transferida para novo 

tubo e foi realizada outra extração com 500 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1). 

Após nova centrifugação, o sobrenadante foi transferido para outro tubo, adicionando-se 

1/10 do volume de acetato de sódio 3M e 2,5X do volume de etanol absoluto gelado. 

Essa solução foi mantida a -20ºC por 2 dias para precipitação do DNA.  Após este 

período, foi realizada centrifugação por 30 minutos a 12000 rpm e o precipitado foi 

lavado com etanol 70%. Por fim o DNA foi ressuspenso em 50 µL de TE (Tris 100 mM, 

EDTA 10 mM, pH=8,0) e quantificado em espectrofotômetro (Nanodrop1000,  
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ThermoScientific). A integridade do DNA foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose a 2%. 

 

5.5.2. Determinação dos níveis de 5– metil– 2’– desoxicitidina em DNA de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7. 

 

5.5.2.1 Solução padrão 

O padrão de 5–metil–2’–desoxicitidina (5– metil– dC) foi obtido por purificação 

a partir de DNA de timo de bezerro (Sigma) hidrolizado enzimaticamente, utilizando– 

se um sistema de HPLC. Sua identidade foi confirmada pelas seguintes características 

espectroscópicas: espectro de absorbância em H2O: CH3OH (6:1, v/v), max 277 nm; 

espectro de absorbância em ácido fórmico 0.1% : CH3OH (19:1, v/v), max 286 nm; 

ESI– MS (modo positivo): m/z 242 [M + H]
+
, m/z 126 [M – 2´– desoxirribose + H]

+
. 

As concentrações das soluções de 5– metil– dC e dC foram calculadas através da 

determinação da absorbância em água, utilizando– se os respectivos coeficientes de 

extinção molar (): 5– metil– dC,  = 8500 M
– 1 

cm
– 1

 em  = 277 nm; dC,   = 9000 M
– 

1 
cm

– 1
 em  = 271 nm. 

 

5.5.2.2 Hidrólise enzimática do DNA 

Para a reação de hidrólise enzimática, alíquotas contendo 10 g de DNA em 

desferroxamina (0,1 mM) foram adicionadas a 1 L de tampão Tris– HCl/MgCl2 200 

mM (pH 7,4) e 1,2 unidade de DNAse 1. As amostras foram incubadas a 37C por 1 

hora. Após a incubação foram adicionados 0,0005 unidade de fosfodiesterase 1 (PDE1) 

e 1,2 unidade de fosfatase alcalina. As amostras foram novamente incubadas a 37C por 

1 hora com agitação de 1000 rpm. Ao término da segunda hora o volume final da 

incubação (20 L) foi centrifugado por 10 minutos a 9.300 x g e o sobrenadante foi 

coletado. Alíquotas de 10 L (5 g de DNA) foram injetadas e analisadas em sistema 

analítico de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC, High Performance 

Liquid Cromatography - DAD). 
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5.5.3. Sistema analítico: Cromatografia Líquida de Alta Eficiência ( HPLC–

DAD) 

As análises e purificações realizadas com UV/VIS foram conduzidas em um 

equipamento da Shimadzu Corporation (Kyoto, Japão) equipado com duas bombas LC– 

20AT, um detector de arranjo de fotodiodos PDA– 20AV, um auto–injetor 

(Proeminence SIL– 20AC) e um forno para colunas (CTO– 10AS/VP) controlado por 

um módulo de comunicação CBM– 20A. Os dados foram processados pelo software 

LC– Solution 1.21. (Shimadzu, Japão). Os sistemas com as condições cromatográficas 

são descritos no decorrer da metodologia específica.  

 A seguinte condição cromatográfica foi utilizada para as análises:  

Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm ID, 5 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) 

com uma pré– coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com 

um gradiente de ácido fórmico (0,1% em água) e CH3OH (0 – 25 min, 0 – 18% de 

CH3OH; 25 – 27 min, 18 – 0% de CH3OH; 27 – 37min, 0% de CH3OH), com um fluxo 

de 1 mL/min, 30°C. O detector de DAD foi fixado em 260 nm para a quantificação da 

dC e 286 nm para a quantificação da 5– metil– dC. Curvas de calibração foram feitas no 

intervalo de 0,05 – 6 nmol para dC e de 0,005 – 0,4 nmol para 5– metil– dC. 

 

5.6 Análise da expressão do gene que codifica para RASSF1A em células MCF-7 

tratadas com ácido metilselenínico ou selenito de sódio. 

  Avaliou-se a expressão do gene que codifica para RASSF1A em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 não tratadas, tratadas com ácido 

metilselenínico ou selenito de sódio, pela técnica PCR em tempo real quantitativo 

(qPCR). 

 

5.6.1 Extração de RNA 

 

O RNA total foi extraído a partir de uma concentração de 5x10
6
 células/ml 

plaqueadas em placas de petri de 100mm, incubadas por 24horas e então tratadas  com 

ácido metilselenínico (1,6µM ou 2µM; 72h e 96h) ou selenito de sódio (8µM ou 10µM; 

96h e 120h).  
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As células foram obtidas por centrifugação a 1200 rpm por 10 minutos a 4˚C. 

Após esta etapa, foram homogeneizadas com 100 µL de solução desnaturante 

(Clontech) em agitador mecânico por 2 minutos e em seguida, incubadas no gelo por 5 

minutos. O homogenato foi centrifugado por 5 minutos a 12000 rpm a 4˚C. O 

sobrenadante foi então transferido para novo tubo e adicionado de 200 µl de fenol 

saturado. Este foi levado à agitação por 1 minuto e incubado em gelo por 5 minutos. 

Logo após, foi adicionado 60 µL de clorofórmio e incubado em gelo por 1 minuto.  A 

fase aquosa contendo o RNA foi separada por centrifugação a 12000 rpm por 10 

minutos a 4ºC e então transferida para novo tubo. A extração foi repetida com 160 µL 

de fenol saturado e 60 µL de clorofórmio. Por fim, foi adicionado 200 µL de 

isopropanol, incubado em gelo por 10 minutos e novamente centrifugada a 12000 rpm 

por 15 minutos a 4˚C. O preciIPtado foi lavado com 100 µL de etanol 80%, 

ressuspendido em água livre de RNAse, armazenado em -20ºC e quantificado em 

espectrofotômetro (Nanodrop1000, ThermoScientific). A integridade do RNA foi 

avaliada através eletroforese com gel de agarose a 0,8%.   

 

5.6.2 Conversão do RNA para cDNA. 

A transcrição reversa foi realizada a partir de RNA total obtido de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas ou não com ácido metilselenínico ou 

selenito, de acordo com instruções do kit Super Script TM First-Strand Synthesis 

System for RT-PCR (Invitrogen, EUA). 

 

5.6.3 Amplificação do cDNA do gene RASSF1A por PCR em tempo real (RT-

PCR). 

A quantificação da expressão de mRNA do gene RASSF1A, através de seus 

respectivos cDNAs,  foi realizada por qPCR utilizando-se o sistema de amplificação 

TaqMan (Applied Biosystems, Foster City, CA). O gene GAPDH foi utilizado como 

controle (DAMMANN; YANG; PFEIFER, 2001). A escolha do primer e sonda 

marcada com fluoróforo FAM para o gene foi selecionado de acordo com o assay 

disponibilizado pela Applied Biosystems (www.appliedbiosystems.com.br) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Sonda utilizada na PCR em Tempo Real. 

Gene Assay ID 

RASSF1A Hs00200394_m1 

  

A reação de PCR foi realizada em termociclador ABI Prism 7000 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA), iniciada a 50ºC por 2 minutos, seguida de 95ºC por 

10 min. A amplificação foi conduzida por 50 ciclos de 15s a 95ºC (desnaturação) e 1 

min a 60ºC (hibridização e extensão).  

O sinal de fluorescência captada pelo programa 7000 System SDS Software 

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

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

gene foi registrado e comparado com o do gene controle GAPDH, que foi utilizado 

como controle endógeno.  

A quantidade de cDNA utilizada nos ensaios foi determinada a partir de curva-

padrão que permitiu avaliar a linearidade da amplificação bem como a eficiência da 

mesma. Para essa finalidade foram utilizadas 6 diferentes concentrações de cDNA 

(23ng 11,5ng 5,75ng 2,5ng 1,4ng e 0,7ng) de amostras de células de mama normal 

provenientes de mamoplastia (HB4a) usadas apenas para testes no ensaio de PCR em 

tempo real. Com os dados gerados pela curva padrão, foi calculada a eficiência da 

reação através da inclinação da curva. Para um ensaio de PCR em tempo real ter sido 

considerado de alta eficiência (90% a 110%), a inclinação (slope) da curva-padrão foi 

considerada próxima de -3,3 (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).  

Os valores de Ct obtidos nos ensaios foram utilizados para determinar a 

expressão relativa de RNAm do gene alvo em relação à do GAPDH (controle 

endógeno), através da relação Delta Ct (ΔCt):ΔCt = (Ct gene alvo – Ct controle 

negativo). Para se verificar se houve variação da expressão do gene RASSF1a em 

células tratadas com ácido metilselenínico ou selenito em relação às células controle, os 

dados foram normalizados de acordo com o parâmetro  Delta Delta Ct (ΔΔCt): ΔΔCt = 

(ΔCt tratamento – ΔCtcontrole). E por último, os resultados foram transformados em 

escala logarítmica (2
ΔΔCt

). 
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5.7 Análise do padrão de metilação dos promotores dos genes que codificam 

para RASSF1A e RARβ de células MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico. 

   

A técnica de MS-PCR (“methylation-specific PCR” – PCR metilação específica) 

foi utilizada para se analisar o padrão de metilação dos promotores dos genes RARβ e 

RASSF1A em células de adenocarcinoma mamário humano da linhagem MCF-7 dos 

grupos controle e ácido metilselenínico. A técnica MS-PCR baseia-se no princípio de 

que o tratamento do DNA com bissulfito converte os resíduos de citosinas não 

metiladas em uracilas, enquanto que os resíduos de citosinas metiladas permanecem 

inalterados. Assim, após a conversão com bissulfito, seqüências do DNA metiladas e 

não metiladas podem ser distinguidas por “primers” específicos (HERMAN et al., 1996; 

COTTRELL; LAIRD, 2003). 

 

5.7.1 Modificação do DNA com Bissulfito de Sódio. 

Cerca de 2 µg do DNA genômico extraídos de células de adenocarcinoma 

humano MCF-7 tratadas com as respectivas concentrações padronizadas de ácido 

metilseleniníco ou selenito de sódio, juntamente com DNA de esperma de salmão (Ci-

10mg/ml) (Eppendorf,Alemanha) em volume final de 17μL, foram desnaturados com 

NaOH (concentração final de 0,2M) por 20 minutos a 50ºC. Paralelamente, foi 

preparada uma solução de bissulfito de sódio 2,5M/hidroquinona 1M, pH=5 que foi 

adicionada à amostra e incubada a 70ºC por 3horas, no escuro. O DNA modificado foi 

purificado com o sistema Wizard DNA-Clean-up System (Promega, EUA), tratado com 

NaOH 0,3M por 10 minutos e então preciIPtado com acetato de amônio 5M, etanol 

gelado e 1 µL de glicogênio (20 mg/ml) durante uma noite à -20ºC. Após esse período, 

foi centrifugado por 15 minutos a 20.817 g e o sobrenadante desprezado. O precipitado 

foi lavado com 500 μL de etanol a 70%. O DNA precipitado seco foi ressuspendido em 

50 µL de TE e, em seguida, armazenado a -80ºC até o momento de seu uso. 

 

5.7.2 Amplificação por PCR da região promotora dos genes RASSF1A e RARβ 

 Foram construídos os “primers” específicos para as regiões promotoras dos 

genes para RASSF1A (BURBEE et al; 2001)  e RARβ (ESTELLER et al., 2002).  



                                                                                                                      

    57 

Efeitos do tratamento com selênio no crescimento e marcas epigenéticas de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7.      

 

 Gene que codifica para gene RASSF1A 

     Sequência não metilada 

           5′-GGT TGT ATT TGG TTG GAG TG-3′  (sentido) 

            5′-CTA CAA ACC TTT ACA CAC AAC A-3′  (anti-sentido) 

Sequência metilada  

           5′-GTT GGT ATT CGT TGG GCG C-3′  (sentido) 

           5′-GCA CCA CGT ATA CGT AAC G -3′  (anti-sentido) 

 Gene que codifica para o gene RARβ 

 Seqüência não-metilada 

 5’TTGGGATGTTGAGAATGTGAGTGATTT 3’ (sentido) 

 5’CTTACTCAACCAATCCAACCAAAACAA 3’ (anti-sentido)   

 Seqüência metilada 

 5’ TGTCGAGAACGCGAGCGATTC 3’ (sentido) 

 5’ CGACCA ATCCAACCGAAACGA 3’ (anti-sentido) 

 

5.7.3 Controle positivo dos primers para as seqüências metiladas e não 

metiladas. 

Os seguintes controles positivos dos primers para as sequências metiladas e não 

metilada modificadas ou não com bissulfito foram utilizados:  

 

Controles positivos 

DNA desmetilado sem tratamento com bissulfito  

(EPItech humana control DNA 10ng/µL Unmethylated - Qiagen) 

DNA metilado convertido com bissulfito  

(EPItech methylated human control DNA- Qiagen) 

DNA desmetilado convertido com bissulfito 

(EPItech methylated human control DNA - Qiagen) 

 

 Já é bem estabelecido que a 5-azacitidina compreenda um agente desmetilante 

agente desmetilante de diversos genes supressores de tumor. Esta foi utilizada como 

possível controle positivo desmetilante da região promotora dos genes de interesse  
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(RASSF1a e RARβ). O composto 5-azacitidina foi diluído em PBS 1x. Células MCF-7 

foram tratadas com 10µM de azacitidina por 72h e 96h, para comparação dos 

tratamentos com ácido metilselenínico; e por 96h e 120h, para comparação dos 

tratamentos com selenito de sódio.   

 

5.8 Avaliação do padrão de acetilação de histona H3 no resíduo de lisina K9 

(H3K9) e resíduo de lisina K16 em histona H4 (H4K16) e da expressão protéica de 

DNMT1 de células MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico. 

 

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

histonas H3K9 e K4K16, bem como a trimetilação de H3K9me3, em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 dos grupos células tratadas com ácido 

metilselenínico comparadas ao grupo controle. 

 

4.8.1 Extração ácida de histonas 

Para extração de histonas, cerca de 8x10
6
 células/mL de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 foram plaqueadas em placas de petri de 100mm, incubadas 

por 24 horas e então tratadas com ácido metilseleniníco, nas respectivas concentrações 

padronizadas. Após os tratamentos, as células foram tripsinizadas e coletadas das placas 

de petri e então transferidas para um tubo falcon. As células foram então, 

homogeneizadas com 500µL de tampão de lise (10mM HEPES, pH7,9; 1% Triton X-

100; 1,5mM MgCl2; 10mM KCl; 5mM butirato de sódio; 0,5mM DTT; 1,5mM PMSF; 

Protease 1µg/µL; inibidor de fosfatase 1µg/µL) e centrifugados por 5 minutos a 5000g e 

4ºC. O sobrenadante foi coletado e descartado. Adicionou-se mais 500µL de tampão de 

lise ao pellet e foi centrifugado por 5 minutos a 5000g e 4ºC. O pellet foi 

homogeneizado com 200 µL de 0.2N HCl, vortexado incuado overnight a (KUROIWA-

TRZMIELINA et al., 2009). 

Após este período, foi vortexado de 30 em 30 minutos por 3 vezes,  centrifugado 

por 15 minutos a 15.000g e 4ºC, e o sobrenadante foi transferido para outro tubo e 

adicionado 25 µL de NaOH 2M (pH 7,0).  
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4.8.2 Extração de proteínas 

 

Para extração de histonas, cerca de 8x10
6
 células/mL de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 foram plaqueadas em placas de petri de 100mm, incubadas 

por 24 horas e então tratadas com ácido metilseleniníco, nas respectivas concentrações 

padronizadas. Após os tratamentos, as células foram tripsinizadas e coletadas das placas 

de petri e então transferidas para um tubo falcon.  

As amostras de histonas e proteínas extraídas foram normalizadas de acordo com 

o método de quantificação de proteína por BradFord (1976), utilizando-se o reagente 

Bradford (BioRad) e a curva padrão de albumina (0 a 5000 μg/mL). Todos os pontos de 

concentração de cada grupo foram realizados em duplicata e os dados geraram uma 

curva padrão para cada concentração analisada foram determinados em triplicata. 

Utilizou-se cerca de 30µg/µL de proteína total ou histonas para cada canal. A 

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

amostras armazenadas a -80°C. 

 

4.8.2 ‘Western Blot’ de H3K9 acetilada; H4K16 acetilada ou H3K9 trimetilada 

(H3K9me3) e DNMT1. 

Os extratos de histonas das células MCF-7 tratadas com ácido metilseleniníco 

foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) a 

15% e tampão Tris-glicina 1X, utilizando-se uma cuba de eletroforese vertical (Mini 

PROTEAN®System, Bio Rad, EUA). Posteriormente, as proteínas foram transferidas 

do gel para a membrana de nitrocelulose Hybond-ECLTM (Amersham Biosciences, 

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

eficácia da transferência, a membrana foi corada com Ponceau-S (USB, EUA) e em 

seguida, lavada com PBS (NaCl 137mM; Na2HPO4 10mM; KCl2,68 mM; KH2PO4 1,76 

mM e água ultra-pura, pH=7,4) e água. 

O bloqueio da membrana foi realizado com reagente próprio presente no sistema 

de quimioluminescência ECL (Enhanced Chemiluminescence, GE Heathcare, Reino 

Unido), diluído em PBS (1mL de PBS para cada 20mg de ECL) e incubada por 1 hora 

em temperatura ambiente, sob agitação.  
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Após o bloqueio, a membrana foi incubada com o anticorpo primário anti-acetil 

histona H3K9; ou anti-acetil H4K16 ou anti-trimetil H3K9 (Upstate, EUA) (1:2500); ou 

anti-DNMT1, diluído em reagente ECL, por uma noite a 4°C. Posteriormente, a 

membrana foi incubada com anticorpo secundário conjugado a peroxidase HRP anti-

imunoglobulina de coelho (GE Healthacare, Reino Unido) na diluição 1:10000 em 

reagente ECL por 1 hora. 

A membrana foi então incubada com anticorpo primário anti-histona H1 

(Upstate, EUA) na diluição de 1:500 em reagente ECL por 1 h à 37°C e sob agitação, a 

qual serviu como controle da técnica. Em seguida, a membrana foi incubada com 

anticorpo secundário conjugado a peroxidase HRP anti-imunoglobulina de rato (GE 

Healthacare, Reino Unido) na diluição 1:10000 em ECL por 1 h, a 37°C e sob agitação. 

A imunodetecção foi feita utilizando-se o sistema de quimioluminescência ECL. O sinal 

foi captado utilizando o sistema de aquisição de imagens ImageQuant 400 (GE 

Healthcare, Reino Unido). 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos apresentaram distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade das variâncias (teste Brown-Forsythe). Quando analisados dois grupos, 

foi utilizado o teste paramétrico t student (integridade de membrana plasmática). 

Quando analisados mais de dois grupos, as comparações foram realizadas com o teste 

paramétrico de Análise de Variância Unidimensional (One-Way-ANOVA), seguida de 

teste de Duncan (curvas de proliferação celular) ou Tukey (viabilidade celular ou 

mecanismos epigenéticos, análises de ciclo celular ou fragmentação de DNA). Os 

resultados estão expressos como média ± desvio padrão de 3 ou 4 experimentos 

independentes e o nível de significância utilizado foi de 5% (p<0,05). As análises 

estatísticas foram realizadas pelo programa STATISTICA 8.0 (StatSoft). 
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7. RESULTADOS 

 

 

 7.1 Padrão de proliferação de células de adenocarcinoma mamário humano 

MCF-7.  

 

  Na Figura 5 ilustra-se a padronização da curva de proliferação celular com 

diferentes concentrações de células MCF-7 plaqueadas: 1x10
4
; 2x10

4
; 5x10

4
; 1x10

5
; 

2x10
5
 e 5x10

5
 células/ml. Verificou-se que a concentração de 2x10

5
 células/ml, dentre 

as diferentes concentrações testadas, demonstrou melhor perfil de proliferação das 

células.  

 Figura 5. Curva de proliferação celular da linhagem de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 

(American Type Culture Collection, EUA), em passagem 3. As células foram plaqueadas em placas de 96 

poços em sextuplicata e incubadas nas concentrações de 1x10
4
, 2x10

4
, 5x10

4
, 1x10

5
, 2x10

5
, 5x10

5
 

células/mL. Após cada período de incubação (24h, 48h, 72h, 96h, 120h e 144h), a densidade de células 

aderidas foi corada com o corante vital cristal violeta e mensurada em leitor de Elisa no comprimento de 

onda 570nM. A concentração de 2x10
5
 células/mL foi padronizada como sendo a melhor concentração 

para cultivo celular. Os dados estão expressos em média ± erro padrão.  
  

 Sendo assim, avaliou-se o efeito inibitório das formas químicas de selênio ácido 

metilselenínico (MSA) ou selenito de sódio em diferentes doses e tempos de 

tratamentos, sobre o padrão de proliferação e viabilidade celular da linhagem de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7. 
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 7.2 Curva de proliferação e viabilidade de células de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico.  

 

Na Figura 6 ilustra-se a curva de proliferação celular obtida com o tratamento de 

células MCF-7 com MSA. As concentrações de MSA testadas foram padronizadas na 

faixa entre 1µM - 2µM (1,0μM, 1,3μM, 1,6μM e 2μM) no período de 24h-144h (24h, 

48h, 72h, 96h, 120h e 144h). Uma ação anti-proliferativa dose-tempo dependente do 

MSA sobre células MCF-7 foi observada. Comparado ao grupo de células não tratadas 

(GC), 72h de tratamento com 1,6μM de MSA inibiu (p= 0,002) em 35% a proliferação 

celular, diferindo (p= 0,004) da concentração de 1,3µM após 120h de tratamento. Ao se 

aumentar estreitamente a concentração de tratamento para 2,0μM de MSA, verificou-se 

uma inibição (p=0,001) da proliferação celular em 57% (72h), 51% (96h) e 48,5% 

(120h), que diferiu (p= 0,002) apenas da concentração 1,3µM de MSA após 96h de 

tratamento. Comparado ao grupo de células não tratadas, as concentrações de 1,6µM ou 

2µM de MSA nos tempos 24h, 48h ou 144h, bem como as concentrações de 1,0µM ou 

1,3 µM, não inbiram significativamente a proliferação de células MCF-7 (p >0,05) 

(Figura 6). 
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Figura 6. Curva de proliferação de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 (American Type 

Culture Collection, EUA), em passagem 3, tratadas com ácido metilselenínico (Sigma). Foram 

plaqueadas 2x10
5
 células em placas de 96 poços, incubadas por 24h e então tratadas em 6 tempos (24h, 

48h, 72h, 96h, 120h e 144h) em concentrações distintas: 1,0µM; 1,3µM; 1,6µM e 2,0µM. Como controle, 

células MCF-7 foram cultivadas com o veículo meio de cultura. Após cada período de incubação, a 

densidade de células aderidas foi corada com o corante vital cristal violeta e mensurada em leitor de Elisa 

no comprimento de onda 570nM. Os dados estão expressos em média ± erro padrão; correspondem a 

quatro experimentos independentes, em sextuplicata. *Diferença estatisticamente significante (p ˂ 0,05) 

entre as concentrações de tratamento de 2µM e controle (p= 0,001) nos tempos de 72h, 96h e 120h; entre 

2µM e 1,3µM (p= 0,002) no tempo de 96h; entre 1,6 µM com controle (p= 0,002) e 1,3 µM (p= 0,004) no 

tempo de 120h. O tratamento estatístico foi realizado de acordo com o teste ANOVA seguido pelo teste 

de Duncan. 

 

As distintas concentrações de tratamento de células MCF-7 com MSA no 

período de 24h – 144h induziu uma ação inibitória dose-dependente, com os percentuais 

médios de inibição descritos na Tabela 2. Verificou-se ainda um efeito inibitório 

decrescente das concentrações 1,0µM; 1,3µM e 1,6µM após 96h de tratamento, 

comparado às 72h de exposição das células com MSA. O efeito inibitório do composto 

MSA foi reduzido após 120h (19,5%) e 144h (11%) de tratamento com 1,6µM de MSA 

bem como após 144h (39%) de tratamento com 2µM de MSA. No tratamento por 144h 

com 1µM de MSA, os valores de proliferação das células MCF-7 apresentaram-se 

maiores em 4,5%, comparado ao grupo de células não tratadas.   
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Tabela 2: Valores médios percentuais da inibição de proliferação de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas, comparados ao grupo de células não 

tratadas, no período de 24h a 144h, com diferentes concentrações de ácido 

metilselenínico (MSA). 

  % inibição da proliferação de células MCF-7 após 24h – 144h de 

tratamento com MSA, comparado ao grupo de células não 

tratadas 

Concentração 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

1,0µM 4,5 11,0 10,0 6,0 5,5 -4,5 

1,3µM 24,0 23,0 18,0 12,5 9,0 1,5 

1,6µM 24,0 35,5 32,0 27,0 19,5 11,0 

2,0µM 53,0 59,0 57,0 51,0 48,5 39,0 

Foram plaqueadas 2x10
5
 células MCF-7 em placas de 96 poços, incubadas por 24h e então tratadas em 6 

tempos (24h, 48h, 72h, 96h, 120h e 144h) em concentrações distintas: 1,0µM; 1,3µM; 1,6µM e 2,0µM. 
Correspondem a quatro experimentos independentes, em sextuplicata. Valores (-) expressam percentual 

de proliferação celular maior que o do grupo controle. 
  

Identificou-se assim que após 72h e 96h tratamento, as concentrações dose-

tempo dependentes que melhor demonstraram inibição da proliferação de células MCF-

7 em cerca de 50% foram 1,6µM ou 2,0µM de MSA, respectivamente.  

Assim, com o intuito de melhor caracterizar os seus efeitos inibitórios, avaliou-

se o efeito destes compostos nestas concentrações e tempos sobre a viabilidade celular. 

Na Figura 5 observa-se que pela exclusão de células mortas a partir da incoporação do 

corante azul de tripan, reafirmou-se a atuação inbitória dose-dependente do composto 

MSA sobre a viabilidade de células MCF-7. Após 96h de tratamento, a concentração 

2µM de MSA reduziu (p= 0,04) em cerca de 50% o número de células viáveis, mas sem 

alterações significativas no tempo de 72h.  A concentração de 1,6µM não alterou a 

viabilidade celular nos tempos de 72h ou 96h. No número de células mortas, não foram 

verificadas diferenças após 72h (p= 0,2) ou 96h (p= 0,4) de tratamento com 1,6µM ou 

2µM de MSA (Figura 7).  
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Figura 7. Viabilidade celular da linhagem de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratada 

com ácido metilselenínico e avaliada pelo método de exclusão Azul de tripan. Células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7, após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM e 2µM de ácido 

metilselenínico. Experimentos realizados em três experimentos independentes. Dados expressos em 

média±desvio padrão. Análise estatística pelo teste ANOVA, seguido do teste de Tuckey. Considerado 

estatisticamente significante quando p< 0,05. 

 

 

7.3 Curva de proliferação e viabilidade de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio.   

 

Na Figura 8 ilustra-se a curva de proliferação celular obtida com o tratamento de 

células MCF-7 com selenito de sódio. As concentrações de selenito testadas foram 

padronizadas na faixa entre 1µM - 20µM (1,0μM, 2μM, 5μM, 8μM, 10μM e 20μM), no 

período de 24h-144h (24h, 48h, 72h, 96h, 120h e 144h).  

Assim como o MSA, a forma química inorgânica de selênio selenito desempenhou 

uma ação anti-proliferativa sobre as células MCF-7. Comparado ao grupo de células não 

tratadas, verificou-se que dentre as concentrações e tempos de tratamentos testados, 

8µM ou 10µM de selenito de sódio inibiram a proliferação celular em cerca de 50% 

após 120h e 96h de tratamento, respectivamente (Figura 8). A concentração de 8µM de 

selenito de sódio inibiu (p< 0,05) em 58% (120h) a proliferação celular (Figura 6), sem 

diferenças significativas de inibição nos demais tempos de tratamentos.  
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O tratamento com 10μM inibiu a proliferação celular em 46% (96h; p= 0,001) e 

73% (120h; p˂ 0,001), sem diferenças significativas após 24h, 48h, 72h ou 144h de 

tratamento. O percentual de inibição da proliferação de células MCF-7 após 96h de 

tratamento com 10µM de selenito diferiu (p= 0,0001) dos tratamentos com 1µM; 2µM; 

5µM ou 8µM. 

A concentração de 20μM de selenito de sódio não inibiu significativamente a 

proliferação celular nos tempos de 24h e 48h, mas inibiu a proliferação celular de forma 

citotóxica em cerca de 66% a partir do tempo de 72h de tratamento, atingindo cerca 

90% de inibição no tempo de 144h. As concentrações 1,0μM, 2μM ou 5μM não 

inibiram significativamente a proliferação celular no período de tratamento de 24h-

144h. 

Figura 8. Curva de proliferação de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 (American Type 

Culture Collection, EUA), em passagem 3, tratadas com selenito de sódio (Sigma). Foram plaqueadas 

2x10
5 

células em placas de 96 poços, incubadas por 24h e então tratadas em 6 tempos (24h, 48h, 72h, 96h 

120h, 144h), com concentrações distintas de selenito de sódio: 1,0µM; 2,0µM; 5,0µM; 8,0µM, 10,0µM e 

20 µM. Como controle, células MCF-7 foram cultivadas com veículo meio de cultura. Após cada período 

de incubação, a curva de crescimento celular foi determinada pelo método cristal violeta, com leitura do 

comprimento de onda 570nM em leitor de Elisa. Os dados estão expressos em média ± erro padrão; 

correspondem três experimentos independentes, em sextuplicata. *Diferença estatisticamente significante 

entre a concentração de 10µM com o controle; 1µM; 2µM; 5µM e 8µM no tempo de 96h (p= 0,001); 

entre a concentração de 8µM de selenito de sódio com o controle no tempo de 120h (p< 0,005). O mesmo 

foi observado para o tempo de 120h (p˂ 0,001), não tendo tido diferença entre 10µM comparado a 8µM. 

O tratamento estatístico foi realizado de acordo com o teste ANOVA seguido pelo teste de Duncan; p ˂ 

0,05. 
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Na Tabela 3 descrevem-se os valores percentuais médios inibitórios de 

proliferação de células MCF-7 pelas as distintas concentrações de selenito no período de 

24h – 144h.  As concentrações de 1µM, 2µM e 5µM de selenito apresentaram valores 

de proliferação de células MCF-7 maiores que os do grupo controle após 48h, 72h e 96h 

de tratamento.  

 

Tabela 3: Valores médios percentuais de inibição da proliferação de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas, no período de 24h a 144h, com 

diferentes concentrações de selenito de sódio. 

Foram plaqueadas 2x10
5 

células MCF-7 em placas de 96 poços, incubadas por 24h e então tratadas em 6 

tempos (24h, 48h, 72h, 96h 120h, 144h), com concentrações distintas de selenito de sódio: 1,0µM; 

2,0µM; 5,0µM; 8,0µM, 10,0µM e 20 µM. Correspondem a três experimentos independentes, em 

sextuplicata. Valores (-) expressam percentual de proliferação celular maior que o do grupo de células 

não tratadas. 

 

Identificou-se, assim, que no intervalo de tratamento entre 96h e 120h, as 

concentrações 8µM ou 10µM de selenito de sódio demonstraram melhor perfil de 

inibição da proliferação de células MCF-7 em cerca de 50%.  Com a avaliação da 

viabilidade celular pelo método de exclusão de células mortas a partir da incoporação 

do corante azul de tripan, reforçou-se a atuação inbitória dose-dependente do composto 

selenito sobre a viabilidade de células MCF-7 (Figura 7). Comparado ao grupo de 

células não tratadas, 96h de tratamento com 10µM reduziu (p= 0,03) o número de 

células viáveis em 45%. 

 % inibição da proliferação de células MCF-7 após 24h-144h de 

tratamento com selenito de sódio, comparado ao grupo de células 

não tratadas. 

Concentração  24h 48h 72h 96h 120h 144h 

1µm -0,2 -4,5 -2,3 -1,7 1,2 3,7 

2µm 4,4 -5,0 -3,0 -4,0 4,0 5,3 

5µm 3,2 -5,0 -6,5 -6,0 6,7 34,0 

8µm 0,8 -4,1 -6,7 14,0 58,0 79,0 

10µm -0,09 -3,9 -5,0 46,0 73,0 80,0 

20µm -4,7 38,5 65,6 77,5 87,0 89,0 
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 Após 120h de tratamento com 8µM ou 10µM o número de células viáveis foi 

reduzido (p= 0,001) em 58,5 e 81,5%, respectivamente. Não foram observadas 

diferenças no número de células mortas após 96h (p= 0,3) ou 120h (p= 0,08) de 

tratamento com 8µM ou 10µM de selenito de sódio (Figura 9). 

Figura 9. Viabilidade celular da linhagem de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratada 

com selenito de sódio e avaliada pelo método de exclusão Azul de tripan. Células de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7, após 96h e 120h de tratamento com 8µM e 10µM de selenito de sódio. 

Experimentos realizados em três experimentos independentes. Dados expressos em média±desvio padrão. 

Análise estatística pelo teste ANOVA, seguido do teste de Tuckey. Considerado estatisticamente 

significante quando p< 0,05. 

 

 

7.4 Análise da integridade de membrana plasmática e níveis de fragmentação de 

DNA de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido 

metilselenínico ou selenito de sódio. 

 

A atividade citotóxica dos compostos de selênio investigados em células MCF-7 

foi determinada, em citometria de fluxo, pela análise da integridade de membrana 

plasmática (IMP), utilizando-se o corante permeável à membrana iodeto de propídio 

(IP). Nos ensaios de avaliação da IMP, consideraram-se as maiores concentrações de 

tratamento de cada composto de selênio testado: 2µM de MSA ou 10µM de selenito de 

sódio.  
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Na Figura 10 verifica-se que após 72h de tratamento de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 com 2µM de MSA, não foi verificada 

alterações no perfil de integridade de membrana com iodeto de propídio no grupo 

tratado (18,55 ± 2,9; p> 0,05), comparado ao grupo de células não tratadas (GC) (12,50 

± 3,15). Entretanto, após 96h de tratamento com 2µM de ácido metilselenínico, 

verificou-se um aumento (p= 0,03) da intensidade de fluorescência de iodeto de 

propídio ligado ao DNA (14,73 ± 0,55), comparado ao GC (11,42 ± 0,89) (Figura 10). 

Os resultados sugerem que após 96h de tratamento de células MCF-7 com 2µM de 

MSA, os danos na integridade da membrana plasmática sejam maiores comparado ao 

tempo de 72h (Figura 10). No Anexo 1 estão apresentados os histogramas obtidos para 

análise de integridade de membrana plasmática de células MCF-7 tratadas ou não com 

ácido metilselenínico, por citometria de fluxo. 

Figura 10. Análise da integridade de membrana plasmática de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico, determinada por citometria de fluxo.  Nos 

experimentos realizados em três experimentos independentes, células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 foram tratadas com 2µM de MSA, tendo como controle células MCF-7 tratadas com 

veículo (meio de cultura).  Como branco, células MCF-7 não foram marcadas com iodeto de propídio 

(IP); e o grupo marcado foi exposto ao corante IP. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da 

intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc.= 488 nm; emi.=695 nm). 

Analisados estatisticamente pelo teste t student, considerando-se significativo quando p˂ 0,05. 
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Nos ensaios conduzidos para análise dos efeitos dos tratamentos com selenito de 

sódio sobre a integridade de membrana plasmática de células de adenocarcinoma 

mamário humano MCF-7 (Figura 11), não foram verificadas diferenças na integridade 

de membrana das células MCF-7 após 96h de tratamento com 10µM (15,03 ± 1,6), 

comparado ao grupo de células não tratadas (13,07 ± 1,9). Entretanto, após 120h de 

tratamento com 10µM de selenito de sódio, verificou-se um aumento (p= 0,0007) da 

intensidade de fluorescência de iodeto de propídio ligado ao DNA (48,7 ± 3,75), 

comparado ao grupo de células não tratadas (12,7 ± 0,22). Estes dados corroboram os 

resultados encontrados na análise de proliferação e viabilidade celular, sugerindo que o 

tratamento de células MCF-7 por 120h com 10µM de selenito de sódio apresente 

propriedades pró-citotóxicas, gerando maiores danos à integridade da membrana 

plasmática quando comparado às 96h de tratamento com 10µM, ou comparado à 

concentração de 8µM no tempo de 120h (Figura 11). 

Figura 11. Análise da integridade de membrana plasmática de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio, determinada por citometria de fluxo. Nos 

experimentos realizados em três experimentos independentes, células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 foram tratadas com 10µM de selenito de sódio, tendo como controle células MCF-7 

tratadas com veículo (meio de cultura).  Como branco, células não foram marcadas com iodeto de 

propídio (IP); o grupo marcado foi exposto ao corante IP. As análises foram conduzidas pelo 

monitoramento da intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc.= 488 

nm; emi.=695 nm). Analisados estatisticamente pelo teste t. considerando-se significativo quando p˂ 0,05. 
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Na Figura 12, observou-se que após 72h de tratamento com ácido 

metilselenínico, houve um aumento da fragmentação do DNA (p= 0,001), tanto na 

concentração de 1,6µM quanto na concentração de 2µM, indicando características pró-

apoptóticas do MSA na sua ação anti-câncer de mama (Figura 12). Após 96h de 

tratamento com 1,6µM ou 2µM de MSA, não foi verificada diferença no padrão de 

fragmentação do DNA, comparado ao grupo de células não tratadas (valor de p= 0,07) 

(Figura 12).  No Anexo 3 estão apresentados os histogramas obtidos por citometria de 

fluxo para análise de fragmentação do DNA de células MCF-7, tratadas ou não com 

ácido metilselenínico. 

 

Figura 12. Análise dos níveis de fragmentação de DNA de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas ácido metilselenínico, determinada por citometria de fluxo. Os níveis de 

fragmentação de DNA foram determinados a partir da mensuração da intensidade de fluorescência do 

iodeto de propídio (IP) ligado ao DNA, obtidos por citometria de fluxo, em células de adenocarcinoma 

mamário humano após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM e 2µM de ácido metilselenínico. Dados de 

três experimentos independentes. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da intensidade de 

fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc.= 488 nm; emi.=695 nm). Analisados 

estatisticamente pelo teste ANOVA seguido de Tuckey. considerando-se significativo quando p˂ 0,05. 
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Na Figura 13 verifica-se que comparado ao grupo de células não tratadas, 96h de 

tratamento de células MCF-7 com 10µM de selenito de sódio aumentou (p= 0,01) a 

fragmentação do DNA, indicando que a apoptose possa estar envolvida em sua 

atividade anticarcinogênica.  Já no tempo de 120h 8µM ou 10µM de selenito não 

alteraram os níveis de fragmentação do DNA (p= 0,4) (Figura 13). No Anexo 4 estão 

apresentados os histogramas obtidos por citometria de fluxo para análise de 

fragmentação do DNA de células MCF-7, tratadas ou não com selenito de sódio.  

 

Figura 13. Análise dos níveis de fragmentação de DNA de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas selenito de sódio, determinada por citometria de fluxo. Os níveis de 

fragmentação de DNA foram determinados a partir da mensuração da intensidade de fluorescência do 

iodeto de propídio (IP) ligado ao DNA, obtidos por citometria de fluxo, em células de adenocarcinoma 

mamário humano após 96h e 120h de tratamento com 8µM e 10µM de selenito de sódio.  Dados de três 

experimentos independentes. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da intensidade de 

fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 nm; emi. = 695 nm). Analisados 

estatisticamente pelo teste ANOVA seguido de Tuckey, considerando-se significativo quando p˂ 0,05. 

 

Logo, com o intuito de se caracterizar o tipo de morte celular induzida pelos 

tratamentos com MSA ou selenito em células MCF-7, conduziram-se as análises por 

citometria de fluxo com marcação dupla em anexina V e IP, apresentados a seguir. 

 

* 
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7.5 Caracterização do tipo de morte celular por análise em citometria de fluxo com 

marcação dupla de anexina e IP. 

 

 Ilustra-se a seguir o tipo de morte celular induzida em células de adencarcinoma 

mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico (Figura 14) ou selenito de 

sódio (Figura 15), determinada em citometria de fluxo por dupla marcação (anexina V-

iodeto de propídio). Verificou-se que as formas químicas de Se foram capazes de 

influenciar a distribuição das fases do ciclo celular, aumentando a proporção de células 

na fase G2/M e reduzindo a proporção delas nas fases G0/G1 e S. O tratamento por 96h 

com 1,6μM ou 2μM de MSA induziu a parada (p= 0,001) na fase S e aumentou a 

proporção de células na fase G2/M. Após 120h com 10μM de SS, verificou-se   indução 

de parada na fase G0/G1 e aumento da proporção de células  na fase G2/M.     

 Figura 14. Análise do tipo de morte celular induzida em células de adencarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico, determinada em citometria de fluxo por dupla 

marcação de fosfatildserina-DNA com anexina V-iodeto de propídio.   Porcentagem de células viáveis 

(Anexina e IP negativas); células apopóticas iniciais (anexina positivas); células apoptóticas tardias 

(anexina e IP positiva); necrose (IP positiva) após análise por citometria de fluxo. Células foram 

analisadas após 72h ou 96h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de ácido metilselenínico. Canal  PerCP-

A/FITC-A (530/30 nm; 585/42nm). Dados de três experimentos independentes, expressos com média ± 

desvio padrão, analisados por ANOVA seguido de Tuckey; nível de significância p< 0,05. 
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Figura 15. Análise do tipo de morte celular induzida em células de adencarcinoma mamário 

humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio, determinada em citometria de fluxo por dupla 

marcação de fosfatildserina-DNA com anexina V-iodeto de propídio. Porcentagem de células viáveis 

(Anexina e IP negativas); células apopóticas iniciais (anexina positivas); células apoptóticas tardias 

(anexina e IP positiva); necrose (IP positiva) após análise por citometria de fluxo. Células foram 

analisadas após 96h ou 120h de tratamento com 8µM ou 10µM de selenito de sódio. Como controle 

positivo para apoptose, células foram tratadas por 96h e 120h com 5% de DMSO em meio de cultura. 

Canal  PerCP-A/FITC-A (530/30 nm; 585/42nm). Dados de três experimentos independentes, expressos 

com média ± desvio padrão, analisados por ANOVA seguido de Tuckey; nível de significância p< 0,05. 

 

 Na tabela 4 estão descritos os valores eventos percentuais de células marcadas-

com FITC-anexinaV e/ou IP, caracterizando a viabilidade e os tipos de mortes celulares 

induzidas em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 72h ou 96h de 

tratamento com 1,6-2µM de ácido metilselenínico. 
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Tabela 4. Progressão de eventos percentuais dos tipos de morte celular induzida em 

células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 72h ou 96h de tratamento 

com 1,6-2µM de ácido metilselenínico, determinada por citometria de fluxo. 

Células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7  

após 72h de tratamento com ácido metilselenínico 

 Grupo Células 

Viáveis 

Apoptose 

inicial  

Apoptose 

tardia 

Necrose 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

CTR 95,2 8,13 0,9 0,2 0,8 0,1 0,8 0,3 

1,6µM 78,6 0,10 5,6 1,9 7,7 1,4 7,9 3,0 

2µM 80,8 1,12 7,1 1,7 7,2 0,78 5,4 3,5 

Células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7  

após 96h de tratamento com ácido metilselenínico 

Grupo  Células 

Viáveis 

Apoptose 

inicial 

Apoptose 

tardia 

Necrose 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

CTR 86,2 1,8 0,05 0,02 7,4 0,8 7,4 0,8 

1,6µM 62,9 0,9 0,1 0,01 22,0 1,3 22,0 1,3 

2µM 69,1 3,2 0,3 0,03 18,0 3,5 18,0 3,5 

DMSO 5% 0,9 0,2  69,9 2,3  0,3 1,0  0,3 1,0  

Células viáveis (Anexina e IP negativas); Apoptose inicial (anexina positivas); Apoptose tardia (anexina e 

IP positiva); Necrose (IP positiva). DMSO 5%: controle positivo para apoptose. 

 

 

 Na Tabela 5 estão descritos os valores eventos percentuais de células marcadas-

com FITC-anexinaV e/ou IP, caracterizando a viabilidade e os tipos de mortes celulares 

induzidas em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 96h ou 120h de 

tratamento com 1,6-2µM de ácido metilselenínico. 
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Tabela 5. Progressão de eventos percentuais dos tipos de morte celular induzida em 

células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 96h ou 120h de tratamento 

com 8-10µM de selenito de sódio, determinada por citometria de fluxo. 

Células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 

após 96h de tratamento com selenito de sódio 

Grupo Viáveis Apoptose 

inicial 

Apoptose 

tardia 

Necrose 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

CTR 86,2 2,47 0,05 0,02 7,4 0,8 6,2 1,2 

8µM 62,6 3,78 0,1 0,07 14,6 8,5 22,7 8,1 

10µM 62,5 3,47 0,1 0,01 8,4 8,4 29,0 5,0 

DMSO 5% 59,2 2,4 19,0 1,2 0,6 0,2 21,3 4,3 

Células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 

após 120h de tratamento com selenito de sódio 

Grupo Viáveis Apoptose 

inicial 

Apoptose 

tardia 

Necrose 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

CTR 92,4 3,5 0,02 0,01 0,2 0,02 1,6 0,3 

8µM 82,3 4,7 0,1 0,1 2,8 1,5 14,8 3,6 

10µM 83,0 3,0 0,2 0,1 2,4 0,6 14,3 3,7 

DMSO 5% 0,9 0,1 70,0 0,6 0,3 0,8 28,8 1,6 

Células viáveis (Anexina e IP negativas); Apoptose inicial (anexina positivas); Apoptose tardia (anexina e 

IP positiva); Necrose (IP positiva). DMSO 5%: controle positivo para apoptose. 

 

7.6 Efeitos dos compostos de selênio sobre a distribuição das fases do ciclo celular 

de células MCF-7. 

 

Para se avaliar possíveis alterações promovidas pelos compostos ácido 

metilselenínico ou selenito de sódio na progressão do ciclo celular em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7, conduziu-se os experimentos de citometria 

de fluxo.  

Após 72h de tratamento de células MCF-7 com 2µM de MSA, a proporção de 

células tratadas aumentou na fase G2/M (22,2% x 19,1% controle; p= 0,02), mas não 

foram encontradas alterações nas fases G0/G1 (69,9% x 72,1% controle; p= 0,06) e S 

(7,6% x 8,6% controle; p= 0,18). O tratamento por 72h com 1,6µM de MSA não alterou 

a distribuição das fases do ciclo celular (p> 0,05). 
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 Após 96h de tratamento com MSA, 2µM reduziu a proporção de células nas fases 

G0/G1 e S (8,7% x 11,2% controle; p= 0,01), e aumentou na fase G2/M (23,2% x 

16,3% controle; p= 0,04). A concentração de 1,6µM reduziu (8,2% x 11,2% controle; 

p= 0,01) a proporção de células na fase S; sem alterações na distribuição das fases G1/0 

e S (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribuição das fases do ciclo celular em linhagem de adenocarcinoma humano MCF-7 

tratadas com ácido metilselenínico, determinada em citometria de fluxo. Dados de 3 experimentos 

independentes. Após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM e 2µM de ácido metilselenínico, o percentual 

de eventos de células nas respectivas fases do ciclo celular (G0/G1, S e G2/M) foram determinadas pela 

marcação com iodeto de propídio. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da intensidade de 

fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 nm; emi. = 695 nm). Analisados 

estatisticamente por ANOVA seguido de Tukey, considerando-se significativo quando p˂ 0,05. 

 

 Na Tabela 6 estão descritos os valores de eventos percentuais de fases do ciclo 

celular em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 72h ou 96h de 

tratamento com 1,6-2µM de ácido metilselenínico, determinados por citometria de 

fluxo. 
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Tabela 6. Progressão de eventos percentuais de fases do ciclo celular em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 72h ou 96h de tratamento com 1,6-2µM 

de ácido metilselenínico, determinada por citometria de fluxo. 

*Dados estatisticamente significantes, comparados aos grupos controle. 
# 
Fragmentação de DNA. 

 

 

Após 96h de tratamento de células MCF-7 com 10µM de selenito de sódio, 

verificou-se uma redução na proporção de células tratadas na fase G0/G1 (70% x 75% 

controle; p= 0,01), e aumento na fase G2/M (17,9% x 13,7% controle; p= 0,02); sem 

alterações significativas na fase S (11,8% x 11,2% controle; p= 0,13). Os tratamentos 

por 96h com 8µM de selenito de sódio não alteraram (p> 0,05) a distribuição das fases 

do ciclo celular, comparado ao grupo de células não tratadas. Entretanto, após 120h de 

tratamento com 10µM de selenito de sódio, a proporção de células manteve-se 

reduzidas em G0/G1 (70,3% x 75% controle; p= 0,01) e aumentadas G2/M (17,9% x 

13,7% controle; p= 0,03) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases 

(Ciclo 

celular) 

Tratamentos de células MCF-7 com Ácido Metilselenínico 

72h 96h 

Controle 1,6uM 2uM Controle 1,6uM 2uM 

Sub 

G1
#
 

4,3 ± 0,3 6,3 ± 0,6* 8,3 ± 0,6* 7,0 ± 0,3 5,6 ± 1,3 8,6 ± 0,7 

G0/G1 72,1 ± 0,7 73,5 ± 1,3 69,9 ± 1,2 75 ± 1,6 71,9±1,3 67,7 ± 2,2* 

S 8,6 ± 0,1 7,3 ± 0,3 7,6 ± 0,9 11,2 ± 0,6 8,2 ± 0,8* 8,7 ± 0,8* 

G2/M 19,1 ± 0,6 19 ± 1,3 22,2 ± 0,3* 16,3 ± 1,7 19,7 ± 2,0 23,2 ± 1,7* 
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Figura 17. Distribuição das fases do ciclo celular em linhagem de adenocarcinoma humano MCF-7 

tratadas com selenito de sódio, determinada em citometria de fluxo. Dados de três experimentos 

independentes. Após 96h e 120h de tratamento com 8µM e 10µM de selenito de sódio, o percentual de 

eventos de células nas respectivas fases do ciclo celular (G0/G1, S e G2/M) foram determinadas pela 

marcação com iodeto de propídio em citômetro. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da 

intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 nm; emi. = 695 nm). 

Analisados estatisticamente por ANOVA seguido de Tukey, considerando-se significativo quando p˂ 

0,05. 

 

 Na Tabela 7 estão descritos os valores de eventos percentuais de fases do ciclo 

celular em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 96h ou 120h de 

tratamento com 8-10µM de selenito de sódio, determinados por citometria de fluxo. 
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Tabela 7. Progressão de eventos percentuais de fases do ciclo celular em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 após 96h ou 120h de tratamento com 8-

10µM de selenito de sódio, determinada por citometria de fluxo. 

*Dados estatisticamente significantes, comparados aos grupos controle. 
# 
Fragmentação de DNA. 

 

 

7.7 Selênio e mecanismos epigenéticos  

 

No câncer de mama alterações epigenéticas são frequentemente encontradas 

(RODRÍGUEZ-PAREDES; ESTELLER, 2011). Entretanto, os mecanismos envolvidos 

em nível celular e mocelular sobre a modulação de eventos epigenéticos no câncer, 

inclusive câncer de mama, é pouco esclarecido (SU et al., 2011). 

 

 

7.7.1 Avaliação do padrão de metilação global do DNA de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou 

selenito de sódio.  

 

O tratamento de células MCF-7 por 96h com 1,6µM ou 2µM de MSA (Figura 

18) não alteraram o padrão de metilação global do DNA (p> 0,05). 

 

 

Fases 

(Ciclo 

celular) 

Tratamentos de células MCF-7 com Selenito de sódio 

96h 120h 

Controle 8uM 10uM Controle 8uM 10uM 

Sub G1
#
 4,6 ± 0,6 5,0 ± 0,4 6,6±0,2* 3,7 ± 0,3 3,4 ± 0,5 5,9 ± 3,0 

G0/G1 75 ± 0,5 72 ± 1,4 70 ± 0,7* 79,5 ± 0,5 82,8 ± 4,8 80,4 ± 9,3 

S 11,2 ± 0,6 12,3 ± 0,3 11,8 ± 0,1 7,8 ± 2,2 8,8 ± 0,9 10 ± 2,8 

G2/M 13,7 ± 0,9 15,3 ± 1,4 17,9 ± 0,7* 38,2 ± 2,5 38,7 ± 2,6 31,6 ± 1,4* 
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Figura 18. Análise dos níveis percentuais de metilação global do DNA em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico. Níveis percentuais de 

5-mdC em DNA genômico de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 foram quantificadas 

em HPLC-DAD após 96h de tratamento com 1,6 µM e 2 µM de ácido metilselenínico. Dados de três 

experimentos independentes, apresentados em percentual como média ± desvio padrão. Analisados 

estatisticamente pelo teste ANOVA seguido pelo teste de Tuckey, considerando-se p ˂ 0,05. 

 

O tratamento de células MCF-7 por 96h ou 120h com 8µM ou 10µM de selenito 

de sódio (Figura 19) não alteraram o padrão de metilação global do DNA (p> 0,05). 

 

Figura 19. Análise dos níveis percentuais de metilação global do DNA em células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio.  Níveis percentuais de 5-

mdC em DNA genômico de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 foram quantificadas em 

HPLC-DAD após 96h e 120h de tratamento com 8µM e 10µM de selenito de sódio. Dados de três 

experimentos independentes, apresentados em percentual como média ± desvio padrão. Analisados 

estatisticamente pelo teste ANOVA seguido pelo teste de Tuckey, considerando-se p ˂ 0,05. 
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7.7.2 Expressão quantitativa do gene supressor de tumor RASSF1A de células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou 

selenito de sódio. 

Na quantificação da expressão do gene RASSF1a, não foi verificada alteração 

significativa, após 72h e 96h de tratamento de células MCF-7 com 1,6µM e 2µM de 

ácido metilselenínico (Figura 20).  

 

Figura 20. Análise quantitativa do padrão de expressão do gene RASSF1a em células de 

adenocarcinoma humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico. Dados de três experimentos 

independentes. OS valores médios de CT normalizados do gene RASSF1a em relação ao gene controle 

endógeno GAPDH de células MCF-7 após 72h e 96h de tratamento com ácido metilselenínico foram 

determinados pela técnica quantitativa qPCR. Os dados foram submetidos ao teste de ANOVA, seguido 

pelo teste de Tuckey. Considerado estatisticamente significante quando p˂ 0,05. 

 

 Na Figura 21 verifica-se que o tratamento com 10µM de selenito de sódio 

aumentou (p< 0,05) a expressão do gene RASSF1a  em cerca de 45%, após 120h de 

tratamento, sem alterações significativas no tempo de 72h (p> 0,05). Em ambos os 

tempos de tratamento com 8µM de selenito de sódio, não foram verificadas diferenças 

signigicativas (p> 0,05). 
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Figura 21. Análise quantitativa do padrão de expressão do gene  em células de adenocarcinoma 

humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio. Dados de três experimentos independentes. OS valores 

médios de CT normalizados do gene RASSF1a em relação ao gene controle endógeno GAPDH de células 

MCF-7  96h e 120h de tratamento com selenito de sódio foram determinados pela técnica quantitativa 

qPCR.  Os dados foram submetidos ao teste de ANOVA, seguido pelo teste de Tuckey. Considerado 

estatisticamente significante quando p˂ 0,05. (a) Estatisticamente significante comparado grupo controle. 

(b) estatisticamente significante comparado ao tratamento de 8µM. 

 

 

7.7.3 Padrão de metilação das regiões promotoras dos genes para RASSF1A e 

RAR após tratamento de células MCF-7 com ácido metilselenínico ou selenito de 

sódio. 

 

Na Figura 22, observa-se que o gene RASSF1a encontra-se silenciado 

epigeneticamente por hipermetilação de sua região promotora em células MCF-7. Nos 

resultados obtidos, os tratamentos com ácido metilselenínico não alteraram seu padrão 

de metilação. O tratamento com 10µM de azacitidina por 72h ou 96h também não 

alterou o padrão de metilação deste gene. (Figura 22).  

 

 

 

 

* 

a,b 
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Figura 22. Análise do padrão de metilação da região promotora do gene supressor de tumor 

RASSF1a em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido 

metilselelnínico, determinada por MS-PCR. Experimentos em duplicata de células MCF-7 após 72h e 

96h de tratamento com 1,6μM ou 2μM de ácido metilselelnínico. Amplificação com primers específicos 

para sequência não metilada (U) ;Amplificação com primers específicos para sequência metilada (M); (P) 

Padrão molecular.. *Controles:  EIPtech Human DNA control (1) Unmethylated; (2) Methylated 

bisulfited converted; (3)Unmethylated bisulfite converted. 

 

 

Na Figura 23 pode ser observado que a região do gene supressor de tumor RARβ 

encontrava-se predominantemente metilada tanto no grupo de células MCF-7 não 

tratadas, como após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de MSA. O 

tratamento com 10µM de azacitidina por 96h ou 120h também não alterou o padrão de 

metilação deste gene. 
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Figura 23. Análise do padrão de metilação da região promotora do gene supressor de tumor RARβ 

em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselelnínico, 

determinada por MS-PCR. Experimentos em duplicata de células MCF-7 após 72h e 96h de tratamento 

com 1,6μM ou 2μM de ácido metilselelnínico. Amplificação com primers específicos para sequência não 

metilada (U) ;Amplificação com primers específicos para sequência metilada (M); (P) Padrão molecular.. 

*Controles:  Epitech Human DNA control (1) Unmethylated; (2) Methylated bisulfited converted; 

(3)Unmethylated bisulfite converted. 
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Na Figura 24, observa-se que o gene RASSF1a encontra-se silenciado 

epigeneticamente por hipermetilação de sua região promotora em células MCF-7. Nos 

resultados obtidos, os tratamentos com selenito de sódio não alteraram seu padrão de 

metilação (Figura 24). O tratamento com 10µM de azacitidina por 96h ou 120h também 

não alterou o padrão de metilação deste gene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análise do padrão de metilação da região promotora do gene supressor de tumor 

RASSF1a em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio 

determinada por MS-PCR. Experimentos em duplicata de células MCF-7 após 96h e 120h de 

tratamento com 8μM ou 10μM de ácido metilselelnínico. Foi utilizado ainda como possível agente 

desmetilante com 10µM de 5-azacitidina por 96h e 120h de tratamento.   Amplificação com primers 

específicos para sequência não metilada (U) ;Amplificação com primers específicos para sequência 

metilada (M); (P) Padrão molecular.. *Controles:  Epitech Human DNA control (1) Unmethylated; (2) 

Methylated bisulfited converted; (3)Unmethylated bisulfite converted. 

 

 Na Figura 25 pode ser observado que a região do gene supressor de tumor RARβ 

encontrava-se predominantemente metilada tanto no grupo de células MCF-7 não 

tratadas, como após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de MSA. Nos grupos 

tratados com 10µM de azacitidina por 96h ou 120h, a intensidade das bandas dos 

primers específicos para sequência não metilada estavam mais intensas, comparado ao 

grupo controle de células não tratadas, agindo como um bom controle de agente 

desmetilante da região promotora de RARβ em células MCF-7. 
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Figura 25. Análise do padrão de metilação da região promotora do gene supressor de tumor RARβ 

em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com selenito de sódio 

determinada por MS-PCR. Experimentos em duplicata de células MCF-7 após 96h e 120h de 

tratamento com 8μM ou 10μM de ácido metilselelnínico. Foi utilizado ainda como possível agente 

desmetilante com 10µM de 5-azacitidina por 96h e 120h de tratamento.   Amplificação com primers 

específicos para sequência não metilada (U);Amplificação com primers específicos para sequência 

metilada (M); (P) Padrão molecular.. *Controles:  Epitech Human DNA control (1) Unmethylated; (2) 

Methylated bisulfited converted; (3)Unmethylated bisulfite converted. 

 

 

7.7.4 Padrão de metilação de histona H3K9; acetilação de histonas H3K9 e H4K16 

de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido 

metilselenínico.  

Tanto a concentração de 1,6µM quanto 2µM de MSA reduziram (p˂0,05) os níveis 

de acetilação de H3K9 e metilação de H3K9me3 após 72h de tratamento. Após 96h, 

2µM reduziu os níveis de metilação da H3K9me3, sem alterações significativas com 

1,6µM. Os níveis de acetilação de H4K16 aumentaram (p˂0,05) após 96h de tratamento 

com 1,6µM ou 2µM de MSA, e não foram observadas diferenças significativas após 

72h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de MSA (Figura 26).    
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Figura 26. Análise do padrão de acetilação (H3K9ac) e trimetilação (H3K9me3) de resíduos de 

lisina 9 em histona H3 e de acetilação de resíduos de lisina 16 em histona H4 (H4K16ac)  em células 

de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico, determinado por 

Western Blotting. (A) Imagens obtidas pela técnica de Western Blotting de células MCF-7 não tratadas 

ou após 72h ou 96h de tratamento com 1,6 ou 2µM de ácido metilselenínico. Dados de três experimentos 

independentes, com análise dos níveis de acetilação e trimetilação de resíduos de lisina K9 em histona 

H3; níveis de acetilação de resíduos de lisina K16 em histona H4. (B) Representação gráfica das análises 

quantitativa dos níveis de acetilação de resíduos de lisina K9 ou K16 em histonas H3 (H3K9ac) e H4 

(H4K16ac), respectivamente; níveis de trimetilação de resíduos de lisina K9 em histona H3 (H3K9me3) 

em células de adenocarcinoma humano após 72h e 96h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de ácido 

metilselenínico. Como controle, células MCF-7 foram cultivadas com meio de cultura. Os dados estão 

expressos em valores médios percentuais ± desvio padrão; foram submetidos ao teste de ANOVA, 

seguido pelo teste de Tuckey. Considerado estatisticamente significante quando p˂ 0,05.  
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7.7.5 Padrão de expressão de enzimas DNA metiltransferases 1 (DNMT1) de 

células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido 

metilselenínico ou selenito de sódio. 

 

 Na Figura 27(A) observa-se que tanto após 72h ou 96h de tratamento de células 

MCF-7 com MSA, a expressão da enzima DNMT1 foi significativamente reduzida. O 

tratamento por 72h das células com 1,6µM ou 2µM reduziu em 50% (p= 0,001) e 60% 

(p= 0,0007), respectivamente, a expressão da enzima. Após 96h de tratamento, a 

expressão foi reduzida tanto na concentração de 1,6µM (56,2%; p= 0,04) e quanto com 

2µM (88,2%; p= 0,008) de MSA. Não foram observadas diferenças entre as 

concentrações de MSA testadas sobre a expressão de DNMT1, tanto após 72h (p= 0,43) 

quanto após 96h de tratamento (p= 0,20). 

Na figura 27(B) observa-se também a redução do padrão de expressão da enzima 

DNMT1 após tratamento de células MCF-7 com selenito de sódio. O tratamento por 

96h de células MCF-7 com 8µM de selenito demonstrou uma tendência de redução da 

expressão de DNMT1 em 58,4% (p= 0,06). Após 120h de tratamento com 8µM de 

selenito a expressão da enzima foi reduzida em 75,8% (p= 0,0002). O tratamento com 

10µM de selenito reduziu a expressão de DNMT1 em células MCF-7 tanto após 96h 

(73,4%; p= 0,03) quanto após 120h (93,7%; p=0,0002) de tratamento. No tempo de 

120h, a concentração de 10µM de selenito diferiu (p= 0,001) da concentração de 8µM 

na redução da expressão da enzima DNMT1. 
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Figura 27. Análise do padrão de expressão protéica da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) 

em células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico ou 

selenito de sódio, determinado por Western Blotting. Representação gráfica das análises quantitativas 

da expressão da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) em células de adenocarcinoma humano após 

72h e 96h de tratamento com 1,6µM ou 2µM de ácido metilselenínico. Como controle, células MCF-7 

foram cultivadas com o veículo (meio de cultura DMEM, soro fetal bovino 10%). Imagens obtidas pela 

técnica de Western Blotting de células de adenocarcinoma mamário humano MCF-7 não tratadas ou após 

72h (A1) ou 96h (A2) de tratamento com 1,6 ou 2µM de ácido metilselenínico; ou 96h (B1) ou 120h (B2) 

de tratamento com selenito de sódio. Dados de três experimentos independentes, com análise da 

expressão percentual da enzima DNA metiltransferase 1 (DNMT1) Os dados estão expressos em valores 

médios percentuais ± desvio padrão; foram submetidos ao teste de ANOVA, seguido pelo teste de 

Tuckey. Considerado estatisticamente significante quando p˂ 0,05.  
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8. DISCUSSÃO 

 

 No câncer de mama um conjunto de aspectos hormonais, genéticos e 

epigenômicos estão envolvidos em sua etiologia, progressão e prognóstico (VARGO-

GOGOLA; ROSEN, 2007; WHO, 2012).  Cerca de 70% dos casos de câncer de mama 

são diagnosticados como positivos para o receptor de estrógeno, hormônio que propicia 

significativamente a proliferação e tumorigenicidade de células epiteliais mamárias 

(PATHIRAJA; STEARNS; OESTERREICH, 2010; PUTNIK et al., 2012). Entretanto, 

apesar de a terapia hormonal repercutir com benefícios bem documentados contra o 

câncer de mama, sua incidência vem crescendo mundialmente (WHO, 2012). Cerca de 

25% dos pacientes que respondem à terapia apresentam  recorrência da doença, bem 

como ainda se verifica um aumento pronunciado de neoplasias mamárias agressivas 

ainda em mulheres jovens (PATHIRAJA; STEARNS; OESTERREICH, 2010; 

TEEGARDENA; ROMIEUA; LELIÈVRE, 2012; WHO, 2012).  

Ressalta-se, assim, considerável interesse público em novas estratégias voltadas 

para prevenção e intervenção terapêutica no controle da carcinogênese mamária, onde o 

padrão de expressão gênica envolvido em processos de proliferação, diferenciação e 

morte celular estão frequentemente desregulados (ONG; MORENO; ROSS, 2011). 

Atribui-se aos diversos nutrientes presentes nos alimentos, inclusive ao micronutriente 

essencial selênio, ação anti-câncer potencial (WCRF/AICR, 2007; SUZANA et al., 

2009; HARRIS; BERGKVIST; WOLK, 2012; TEEGARDENA; ROMIEUA; 

LELIÈVRE, 2012).  

Evidências experimentais em modelos animais bem como em ensaios clínicos 

humanos, identificam correlações inversamente significativas entre a ingestão dietética 

de selênio com as taxas de mortalidades de diferentes tipos de câncer humano, incluindo 

de mama (SCHRAUZER et al., 1977; SU et al., 2011). Resultados controversos, 

todavia, foram recentemente levantados no que diz respeito à sua atividade anti-câncer. 

Foi observado que a suplementação com o micronutriente selênio pode favorecer a 

quimioprevenção do risco para câncer em indivíduos com deficiência, mas não entre 

àqueles com ingestão e status adequados para o micronutriente. Verificou-se ainda que a 

suplementação com selênio de indivíduos com níveis basais adequados de selênio pode 
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aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, bem como outras doenças crônicas, 

como o diabetes mellitus tipo II. Destaca-se assim que a atuação promissora do selênio 

no câncer, seja ao nível individual ou populacional, depende do tipo de neoplasia, status 

nutricional e forma química do micronutriente, bem como variações genômicas e/ou 

genéticas (FAIRWEATHER-TAIT et al., 2011).  

Merece destaque, assim, investigações em modelos in vitro de câncer de mama 

que elucidem os exatos mecanismos inibitórios das diferentes formas químicas de 

selênio aos níveis celulares e moleculares (HESKETH, 2008). Principalmente no que 

compete aos fatores primários de tratamento que precisam ainda ser esclarecidos. 

Incluem-se as formas químicas de selênio, suas respectivas doses inibitórias e tempos de 

administração efetivos para se atingir os efeitos celulares e moleculares esperados 

(ONG; MORENO; ROSS, 2011).   

 Os dados obtidos aqui somam à comunidade científica informações para esta 

lacuna de conhecimento. As distintas formas químicas de selênio, ácido metilselenínico 

e selenito de sódio, exerceram atividade anti-câncer potencial sobre o modelo in vitro de 

neoplasia de mama MCF-7 ER+.  Com distintas ações inibitórias de proliferação e 

viabilidade celular, sugeriram mecanismos aos níveis celulares e moleculares 

diferenciados. Sabe-se que uma importante meta no manejo endócrino do câncer de 

mama é aumentar a proporção de células submetidas à morte por apoptose associadas à 

parada do ciclo celular, evitando que as células entrem novamente no ciclo celular e 

resultem numa recorrência da doença (SHAH et al., 2005). A indução apoptótica de 

células de carcinoma de mama pode representar assim um mecanismo potencial da 

atividade anti-câncer de compostos de selênio. 

 Foi assim investigado, por análise em citometria de fluxo, mecanismos de 

destaque envolvidos na indução de apoptose por selênio: fragmentação de DNA e 

marcação com anexina que reconhece moléculas de fosfatidilserina exposta na 

membrana das células quando estão sofrendo apoptose.  A análise combinada do 

conteúdo de DNA e antígenos de membrana através da citometria de fluxo permite 

diferenciar células vivas, apoptóticas e em necrose (DARZYNKIEWICZ et al., 2010; 

ZARITSKAYA et al., 2010).  IP, que promove fluorescência vermelha-alaranjado, em 

combinação com anticorpo conjugado ao fluorocromo FITC, que promove fluorescência 

verde, têm sido amplamente utilizados (DARZYNKIEWICZ et al., 2010).  
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 A anexina-V possui alta afinidade de ligação a fosfatidilserina, que é um 

fosfolipídeo de membrana, o qual é externalizado sob indução de apoptose 

(ZARITSKAYA et al., 2010). Quando a integridade de membrana está comprometida, o 

IP entra na célula, se intercala a dupla fita de DNA, levando a uma emissão de 

fluorescência proporcional ao conteúdo de DNA na célula, caracterizando a 

citotoxicidade (GLOMSKI et al., 2002).   

Os tratamentos com MSA favoreceram a morte de células MCF-7, onde 

predominaram propriedades apoptóticas, diante do aumento do nível de fragmentação 

de DNA, reduzida ruptura de membrana plasmática associada com a elevada exposição 

de fosfatidilserina. Desta forma, os efeitos inibitórios do MSA sobre crescimento celular 

parecem não ser exercidos por mecanismos citotóxicos como identificado nos 

tratamentos com a forma química inorgânica selenito. Este, por outro lado, acompanhou 

suas propriedades citotóxicas sustentadas na literatura. O selenito pareceu não controlar 

a proliferação de céulas de câncer de mama MCF-7 por mecanismos apoptóticos, mas 

sim por mecanismos citotóxicos e indução de morte por necrose. Apesar de ter 

aumentado o nível de fragmentação do DNA, aumentou a positividade de ligação de 

DNA ao iodeto de propídio, com indução de apoptose tardia (necrose). Efeitos tóxicos 

do selênio podem representar um problema se utilizados em doses elevadas e 

necessárias para prevenção do câncer (ZHAO et al, 2009). No contexto da progressão 

da carcinogênese mamária, entretanto, a toxicidade do selênio poderia ser considerada 

um ponto positivo se fosse seletiva para as células neoplásicas de mama somente, não 

prejudicando células normais.    

Outros achados relatados na literatura apontam que em linhagens de câncer, 

incluindo-se de pulmão, cabeça e de pescoço são substancialmente mais sensíveis ao 

selenito e propícios à indução de apoptose do que células de câncer de mama MCF-7 

(SUZUKI et al., 2010). Em células neoplásicas de mama MDA-MB231 com capacidade 

metastática o metabólito ácido metilselenínico exerceu efeitos anti-tumorais, inibindo 

vias de vascularização (WU et al., 2012). Em linhagens de células pré-malignas de 

mama humana MCF10AT1 e MCF10AT3B, por outro lado, observou-se também uma 

inibição do crescimento celular e indução de apoptose pelo MSA, com efeitos similares 

aos encontrados aqui em câncer de próstata e de pulmão (SHAH et al., 2005).  
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Estudos prévios têm sugerido ainda que o papel anticarcinogênico do selênio em 

várias linhagens neoplásicas dá-se pela indução de apoptose associada à parada do ciclo 

celular mediada pela liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e consequente 

danos ao DNA (LI et al., 2008; WU et al., 2010).   

Células neoplásicas apresentam-se em constante proliferação celular com grande 

proporção de células na fase S e G2/M (TYSON et al., 2011). A eficiência de um 

composto bioativo de alimento no controle do câncer pode ser avaliada através da sua 

capacidade de bloquear o ciclo celular nas fases G0/G1 e G2/M, reduzindo a proporção 

de células em fase S (YAO et al., 2011). Neste sentido, somado aos achados aqui 

apresentados de que os compostos de selênio ácido metilselenínico e selenito de sódio 

inibiram a proliferação e viabilidade celular de células de adenocarcinoma mamário 

humano MCF-7, verificou-se que estes compostos bioativos também interferiram na 

distribuição de fases do ciclo celular. 

 MSA ou selenito foram capazes de induzir a parada do ciclo celular, aumentando 

a proporção de células na fase G2/M e reduzindo-a nas fases G0/G1 e S. Nenhum 

trabalho avaliou o efeito desses compostos na distribuição das fases do ciclo celular em 

células MCF-7. Em células de câncer de próstata DU145, o tratamento por 24h com 

3µM de MSA levou a uma importante parada do ciclo em fase G1. Enquanto a 

exposição das células com concentrações maiores levaram não somente a parada em 

G1, mas também fragmentação de DNA. O tratamento com selenito de sódio na faixa de 

concentração 5-10µM tende a acumular células de câncer de cólon HCT-16 em fase G2, 

acompanhado pelo aumento da fragmentação de DNA (KRÁLOVÁ et al., 2009). Em 

células de câncer de próstata LNCaP e PC3, o tratamento por 24h com 3,5µM de 

selenito induziu a morte celular por apoptose, mas sem induzir a parada do ciclo celular, 

com um discreto aumento de células na fase G2/M (ZHAO et al., 2009).   

 Embora a especiação dos metabólitos efetivos dentro das células não tenha sido 

determinada, os resultados encontrados na presente investigação corroboraram os dados 

encontrados na literatura em que o selênio tem demonstrado induzir a morte celular por 

apoptose em células neoplásicas in vitro com eficácia dependente de suas formas 

químicas (GABEL-JENSEN; LUNØE K; GAMMELGAARD, 2010). Sabe-se ainda 

que o metabólito intermediário monometilado metilselenol, crítico das ações 
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anticarcinogênicas do selênio, é gerado a partir do metabolismo de formas químicas de 

selênio. Entretanto, dados sobre a sua identificação e mensuração em amostras de 

mamíferos ainda não foram publicados. A razão para isto é que é altamente reativo e, 

portanto, difícil de ser detectado. Compostos de selênio que são capazes de produzí-lo 

diretamente são considerados mais eficientes (GABEL-JENSEN; LUNØE K; 

GAMMELGAARD, 2010), com destaque para a forma química orgânica de selênio 

monometilada, ácido metilselenínico.  Isto pode ser explicado, por um lado pela 

atividade promissora do MSA em modelos in vitro de câncer, que não requer enzimas 

para sua conversão em metilselenol (IP et al., 2000; RIKIISHI, 2007). Portanto, 

bioquimicamente, serve como um agente pronto para gerar selênio monometilado assim 

que entra na célula (ABDULAH et al; 2005); atuando rapidamente em linhagens 

celulares (SHAH et al., 2005). Já o selenito exige a presença do  tripeptídeo glutationa 

para ser reduzido ao metabólito intermediário seleneto de hidrogênio (H2Se), que 

consequentemente pode sofrer metilação e gerar metilselenol (ABDULAH et al; 2005).  

No estudo de Li et al. (2008), por exemplo, o ácido metilselenínico exerceu atividade 

inibitória em tumores de próstata in vivo superior à exercida pelo selenito e 

selenometionina; sem as propriedades genotóxicas exercidas pelo selenito.  

Ressalta-se neste contexto que apesar se apontar a inibição do crescimento 

celular como aspecto crítico das ações anticarcinogênicas do selênio, os mecanismos 

exatos envolvidos não são claros. Sabe-se que nutrientes e/ou CBAs atuam 

promissoriamente na reversibilidade destes eventos. A hipótese deste estudo foi que 

processos epigenéticos, incluindo a hipometilação global do DNA, a hipermetilação da 

região promotora de genes supressores de tumor e modificações pós-tradução em 

proteínas histonas, representem mecanismos relevantes das ações inibitórias do selênio 

no câncer de mama.  

Nos últimos anos, uma compreensão melhor da maquinaria que conecta 

metilação do DNA, estado da cromatina e atividade transcricional, vem sendo 

correlacionada com modificações covalentes pós-traducionais de histonas, outro 

mecanismo epigenético de destaque no contexto do câncer (BALLESTAR, ESTELLER, 

2005; GUIL; ESTELLER, 2009). Estas identificações de conexões entre a metilação 

alterada do DNA com o processo de acetilação e metilação de histonas têm contribuído 

não somente para a compreensão de como a desregulação epigenética acontece no 
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câncer, e também do desenvolvimento de novas terapias que possam reverter defeitos 

epigenéticos em células neoplásicas (BALLESTAR, ESTELLER, 2005; TING; 

MCGARVEY; BAYLIN, 2006; VALERI et al., 2009). 

No processo de metilação genômica a enzima DNMT1 é responsável por manter 

o padrão de metilação do DNA durante a replicação do DNA (GUIL; ESTELLER, 

2009). Possui afinidade bioquímica por regiões hemimetiladas, ao mesmo tempo em 

que a preferência do momento de replicação seja o alvo para permitir que a cópia do 

padrão de metilação da fita parental seja transmitida para a nova fita-filha de DNA 

sintetizada (PATRA et al., 2008; GUIL; ESTELLER, 2009). A identificação de 

antagonistas da via de DNMTs podem repercutir em importantes implicações 

terapêuticas na reexpressão de genes supressores de tumor epigeneticamente silenciados 

na carcinogênese mamária (GIRAULT et al., 2003).  Os melhores inibidores 

farmacológicos de DNMTs descritos até então são os substratos análogos de 5-citosina, 

5-azacytidine e 5-aza-deoxycytidine. Estes compostos atuam através de sua 

incorporação no DNA, substituindo a base de citosina durante a sua replicação e 

levando a um sequestro covalente de DNMTs. Isto causa a depleção das enzimas ativas 

e desmetilação genômica do DNA durante a divisão celular (JOVANOVIC et al., 2010). 

Entretanto, dentre as desvantagens destes compostos, destaca-se a sua alta instabilidade 

em soluções aquosas e reflexos negativos nas intervenções terapêuticas desejadas.   

Na literatura nenhum trabalho descreve a atividade do ácido metilselenínico ou 

selenito de sódio sobre o padrão de metilação global do DNA em células MCF-7.  Nos 

resultados aqui encontrados, ambos MSA ou selenito não alteraram o padrão de 

metilação global do DNA de células MCF-7, mas reduziram o nível de expressão 

protéica da enzima DNMT1 em cerca de 88% (MSA) e 94% (selenito).  

No estudo de Ramachandram e colaboradores (2007), onde foram utilizadas 

condições de tratamentos e cultivo celular similares à da presente investigação, células 

LNCaP foram tratadas com uma única dose de 10µM de selenito por 4 dias, não tendo 

sido observada alterações sobre a expressão de genes  silenciados pela hipermetilação 

de seu promotor, como o próprio GSTP1 reexpresso no estudo de Xiang 

(RAMACHANDRAM et al., 2007; XIANG et al., 2008). Xiang e coloaboradores 

(2008) além de terem utilizado a técnica de dot blot, utilizaram uma forma de 

tratamento diferente da aplicada no estudo aqui apresentado, substituindo diariamente o 
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selenito de sódio no meio de cultivo celular durante o período de tratamento. Células de 

câncer de próstata LNCaP foram tratadas com selênio na concentração de 1,5µM de 

selenito de sódio e este foi reposto diariamente por 7 dias. Verificou-se que além do 

efeito inibitório sobre a proliferação e viabilidade celular, alterações significativas sobre 

o padrão de metilação global do DNA, redução da expressão gênica e protéica da 

enzima DNMT1, reativação do gene supressor de tumor GSTP1 mediado por 

modificações pós-tradução em histonas, com aumento dos níveis de acetilação e 

redução dos níveis de trimetilação de resíduos de lisina 9 em histona H3 (XIANG et al., 

2008).   

Verifica-se assim que a reposição diária do composto no meio de cultivo celular 

parece exercer uma atividade inibitória e modulação de mecanismos epigenéticos mais 

pronunciada quando comparada ao tratamento único de determinada linhagem, forma de 

tratamento esta adotada na presente investigação.  Entretanto, é preciso considerar que 

uma vez que os compostos sejam substituídos diariamente, as doses administradas 

podem estar sendo cumulativas e consequentemente diferentemente das doses 

promissoras de inibição não tóxicas desejadas. Ressalta-se ainda que a morte celular 

induzida com doses tóxicas de tratamento com selenito poderiam mascarar os seus 

efeitos epigenéticos (SMITH, OTTERSON; PLASS, 2007).  

Dentre as demais marcas epigenéticas investigadas, destaca-se a análise de 

expressão de genes supressores de tumor RASSF1a e RARB, comumente silenciados 

pela hipermetilação de suas regiões promotoras. Nenhum trabalho até então descreveu a 

atividade de compostos de selênio sobre o perfil de metilação do promotor do gene 

supressor de tumor RASSF1a  em células MCF-7. Os dados obtidos aqui corroboram 

estudos descritos na literatura em que o gene RASSF1a encontra-se comumente 

hipermetilados no câncer de mama (BURBEE et al., 2001; JOVANOVIC et al., 2010). 

Em ambos os grupos tratados ou controle, a região promotora do gene RASSF1a 

apresentou-se hipermetilada e, portanto, silenciado. Entretanto, apesar de a expressão 

gênica do RASSF1a não ter sido alterada pelo MSA, aumentou em 45% após o 

tratamento com selenito. Neste sentido, apesar do selenito não ter induzido mecanismos 

apoptóticos, foi capaz de induzir a morte celular, parada de ciclo celular associado à 

reativação da expressão do gene RASSF1a em células MCF-7. 
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A metilação do gene supressor de tumor RAR-β compreende outro evento 

epigenético precoce na carcinogênese, e é encontrado em lesões in situ, de ambos os 

tipos de câncer lobulares e ductais (JOVANOVIC et al., 2010). O padrão de metilação 

de região promotora do gene RARβ não foi alterado com os tratamentos, apesar de ter 

sido observado que estavam predominantemente metilados tanto nos grupos tratados 

quanto nos grupos não tratados com as formas químicas MSA ou selenito. Sabe-se que a 

técnica de MS-PCR, apesar de ser indicada para avaliação qualitativa do padrão de 

metilação de genes, acaba sendo uma técnica limitada visto que não se consegue 

quantificar os níveis de metilação das regiões promotoras dos genes. Esta análise 

poderia ter sido complementada com uma técnica quantitativa, como por exemplo, pelo 

sequenciamento do DNA dos genes, visto que os tratamentos com selenito de sódio ou 

ácido metilselenínico sugeriram possíveis alterações na região promotora do RARB.  

 Como o código de histonas é mais variado que a metilação do DNA, incluem-se 

ainda oportunidades potenciais para a nutrição influenciar marcas em histonas, 

promoverem alterações na estrutura da cromatina e então influenciar a transcrição 

gênica.  Dentre as marcas epigenéticas investigadas, o MSA reduziu a acetilação de 

H3K9ac e trimetilação de H3K9me3, bem como aumentou a acetilação de H4K16ac. A 

falta de trimetilação de lisina 9 em histone H3 propicia o condensamento da cromatina 

em células de mamíferos, desencadeando uma viabilidade  severamente  prejudicada e 

instabilidades cromossômicas que estão associadas com o aumento de  

tumorigenicidade. Em relação a isto, trabalhos na literatura ressaltam que o 

desligamento da DNMT1, que causa uma profunda desorganização da arquitetura 

nuclear, associa-se também a uma redução na H3K9me3 (FRAGA; ESTELLER, 2005). 

Isto coincide com os dados aqui apresentados, sugerindo que na atividade inibitória do 

MSA sobre o crescimento de células MCF-7 estejam envolvidos modificações pós-

tradução de histonas associadas à redução da expressão protéica da enzima DNMT1.    

 Por fim, este estudo traz pela primeira vez resultados referente à atividade 

inibitória exercida pelo selênio sobre células MCF-7, sugerindo que mecanismos 

epigenéticos estejam envolvidos e que as formas químicas de selênio exercem efeitos 

celulares e moleculares de inibição distintos. Com os resultados obtidos pode-se 

predizer que o selênio, especificamente ácido metilselenínico, compreenda um agente 

bioativo de alimento potencial do controle da carcinogênese mamária, conseguindo 
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modular mecanismos epigenéticos, com destaque para modificações pós-tradução em 

histonas e expressão protéica de DNMT1. Entretanto, é imprescindível que em estudos 

futuros sejam investigados sua ação sobre células normais de mama. Assegurando-se, 

por sua vez, que sua ação seja seletiva para células neoplásicas de mama apenas; e 

assim possível extrapolar seu estudo em modelos animais e intervenções clínicas 

humanas voltadas para o controle do câncer de mama. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 O selênio exerceu atividade anti-câncer potencial sobre células MCF-7, com 

efeitos celulares e moleculares diferenciados pelas formas químicas MSA e selenito de 

sódio: 

 

 - O MSA inibiu o crescimento das células por mecanismos apopóticos, 

interferindo na distribuição das fases do ciclo celular. A modulação epigenética da 

modificação pós-tradução de acetilação e metilação de histonas, bem como redução da 

expressão protéica da enzima DNMT1 pareceram ser características relevantes dos 

efeitos inibitórios do MSA em células de câncer de mama.  

   

 - O selenito de sódio inibiu o crescimento das células por mecanismos 

citotóxicos, induzindo morte por necrose e interferindo na distribuição das fases do 

ciclo celular. A reativação da expressão do gene supressor de tumor RASSF1a e redução 

da expressão protéica da enzima DNMT1 pareceram ser características relevantes de sua 

ação inibitória em células de câncer de mama. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Histogramas da avaliação da integridade de membrana plasmática de 

células MCF-7 tratadas com ácido metilselenínico. Histogramas da intensidade de 

fluorescência do iodeto de propídio (PI) ligado ao DNA obtidos por citometria de fluxo 

após incubação de células MCF-7 por 72h e 96h com 2µM de ácido metilselenínico. As 

análises foram conduzidas pelo monitoramento da intensidade de fluorescência de 

10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 nm; emi. = 695 nm).  
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ANEXO 2. Histogramas da Avaliação da integridade de membrana plasmática de 

células MCF-7 tratadas com selenito de sódio. Histogramas da intensidade de 

fluorescência do iodeto de propídio (PI) ligado ao DNA obtidos por citometria de fluxo 

após incubação de células MCF-7 por 96h e 120h com 10µM de selenito de sódio. As 

análises foram conduzidas pelo monitoramento da intensidade de fluorescência de 

10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 nm; emi. = 695 nm). 
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ANEXO 3. Histogramas da avaliação das fases ciclo celular e fragmentação do 

DNA após tratamento de células MCF-7 com ácido metilselenínico. Histogramas da 

intensidade de fluorescência do iodeto de propídio (PI) ligado ao DNA obtidos por 

citometria de fluxo após incubação de células MCF-7 por 72h e 96h com 1,6µM ou 

2µM de ácido metilselenínico. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da 

intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 

nm; emi. = 695 nm). 
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ANEXO 4. Histogramas da avaliação das fases ciclo celular e fragmentação do DNA 

após tratamento de células MCF-7 com selenito de sódio. Histogramas da 

intensidade de fluorescência do iodeto de propídio (PI) ligado ao DNA obtidos por 

citometria de fluxo após incubação de células MCF-7 por 96h e 120h com 8µM ou 

10µM de selenito de sódio. As análises foram conduzidas pelo monitoramento da 

intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, no canal PEA (exc. = 488 

nm; emi. = 695 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


