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RESUMO
O osteossarcoma (OS) é o tumor maligno primário mais comum do tecido
ósseo, caracterizado pela formação de osteócitos anormais. Apesar do avanço nas
terapias convencionais (quimioterapia e retirada do tumor), essas não conseguem
eliminar totalmente as células tumorais e impedir a progressão da doença.
Recentemente, agentes derivados de fontes naturais ganharam considerável
atenção por causa de sua segurança, eficácia e disponibilidade imediata. Nesse
sentido, a apocinina, inibidor do complexo NADPH-oxidase, vem sendo estudada
como agente antitumoral em alguns tipos de câncer como: pâncreas, próstata,
pulmão e mama. Apocinina é um pró-fármaco e sua ação parece estar relacionada à
sua conversão produzindo a diapocinina, a qual se mostrou mais efetiva do que a
apocinina. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar, in vitro, o potencial
antitumoral da apocinina e diapocinina em células de osteossarcoma humano. Para
isso, foram utilizados osteoblastos humanos normais (HOb) e osteossarcoma
humano imortalizadas (SaOS-2) tratados ou não com apocinina e diapocinina em
diversas concentrações. Foram realizados os ensaios de viabilidade celular,
alterações morfológicas, apoptose celular, produção de espécies reativas de
oxigênio (EROs), formação de colônias, migração, invasão e expressão do fator
indutor de hipóxia-1alfa (HIF-1α). Também foram conduzidos ensaios para verificar a
atividade de metaloproteinase de matriz (MMP) 2 e 9. Os resultados em SaOS-2
mostraram que o tratamento com apocinina nas concentrações de 1,5 e 3 mM; e
diapocinina nas concentrações de 0,75 e 1,5 mM reduziram a viabilidade;
aumentaram o número de células em apoptose e diminuíram a produção de EROs;
sem causar danos às células HOb. Além disso, essas mesmas concentrações
inibiram a migração e invasão celular; diminuíram a expressão de HIF-1α; e
reduziram a atividade de MMP-2 em SaOS-2. Considerando os resultados obtidos,
concluímos que a apocinina e diapocinina podem atuar como possíveis moduladores
de células tumorais, sendo que a diapocinina mostrou ser mais efetiva nos
parâmetros testados.

Palavras-chave:
Antitumoral.

Apocinina.

Diapocinina.

Osteossarcoma.

Osteoblastos.

ABSTRACT
Evaluation of the antiproliferative effect of apocynin and diapocynin on human
osteosarcoma cells
Osteosarcoma (OS) is the most common primary malignant tumor of bone
tissue, characterized by the formation of abnormal osteocytes. Despite advances in
conventional therapies (chemotherapy and surgery) they cannot completely eliminate
tumor cells and prevent the progression of the disease. Recently, agents derived
from natural sources have achieved considerable attention because of their safety,
efficacy and immediate availability of therapies. In this way, apocynin, an inhibitor of
the NADPH-oxidase complex, has been studied as an antitumor agent in some types
of cancer, such as pancreas, prostate, lung and breast. Apocynin is a prodrug and its
action indicate to be related to its conversion to diapocynin, which has been shown to
be more efficient than apocynin itself. Thus, the aim of this study is to evaluate, in
vitro, the antitumor potential of apocynin and diapocynin in human osteosarcoma
cells. For this, normal human osteoblasts (HOb) and immortalized human
osteosarcoma cells (SaOS-2) were treated or no-treated with apocynin and
diapocynin in various concentrations. Cell viability assay, morphological alterations,
cellular apoptosis, reactive oxygen species (ROS) production, colony formation,
migration, invasion and expression of hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1α) were
performed.

We

also

performed

assays

to

verify

the

activity

of

matrix

metalloproteinase (MMP) 2 and 9. The results in SaOS-2 showed that treatment with
apocynin at concentrations of 1,5 e 3 mM; and diapocynin at concentrations of 0,75 e
1,5 mM reduced cell viability; increased the number of cells in apoptosis and
decreased the production of ROS; without damaging HOb cells. Moreover, these
same concentrations inhibited cell migration and invasion; decreased HIF-1α
expression; and reduced MMP 2 activity in SaOS-2. Considering the results, we
suggest that apocynin and diapocynin may act as possible modulators of tumor cells,
and diapocynin has been shown to be more effective.
Keywords: Apocynin. Diapocynin. Osteosarcoma. Osteoblasts. Antitumor.
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INTRODUÇÃO

O osteossarcoma (OS) é o tumor maligno primário mais comum do tecido
ósseo, manifestando-se principalmente em crianças e adolescentes, com um
segundo pico de incidência em pessoas com mais de 50 anos. OS é caracterizado
por células osteoblásticas morfologicamente alteradas que produzem osteóides
anormais (WHO, 2013). O tumor ocorre preferencialmente em regiões metafisárias
de ossos longos (fêmur, tíbia e úmero), mas podem aparecer em outros ossos
(vértebras, bacia e mandíbula) (CLARKE et al., 2008). Sua etiologia não é
completamente conhecida devido aos mecanismos complexos envolvidos na gênese
do osteossarcoma e à uma variedade de fatores de riscos, incluindo idade, sexo,
genética e fatores familiares que contribuem para a progressão do osteossarcoma
(SASAKI et al., 2011).
Os tratamentos incluem a utilização de agentes quimioterápicos
(doxorubicina, cisplatina, ifosfamida e metotrexato) e a resseção cirúrgica completa,
apresentando aumento da taxa de sobrevida global em 60 - 70% (PICCI, 2007;
JAFFE; GORLICK, 2008). Entretanto, cerca de 50% dos pacientes sem metástases
durante o diagnóstico desenvolvem doença metastática devido ao desenvolvimento
de resistência à terapia. Além disso, a intensificação dos regimes de quimioterapia
não mostrou melhora no prognóstico destes doentes (TA; DASS, 2009), o que
mostra que as terapias convencionais não conseguem eliminar totalmente as células
tumorais e impedir a progressão da doença.
Em condições patológicas, nas quais a produção excessiva de espécies
reativas de oxigênio (EROs) supera a defesa antioxidante endógena, o estresse
oxidativo pode modificar irreversivelmente (oxidar) macromoléculas biológicas como
o DNA, proteínas, hidratos de carbono e lipídios, favorecendo o desenvolvimento da
carcinogênese (LI et al., 2002). As EROs induzem a morte celular por apoptose em
diversos tipos de células, e a desregulação da apoptose pode provocar distúrbios
clínicos (LI et al., 2002). Estudos revelaram que células neoplásicas com aumento de
EROs endógeno, provavelmente são mais sensíveis à drogas antitumorais do que
células normais (HUANG et al., 2000).
Recentemente,

agentes

derivados

de

fontes

naturais

ganharam

considerável atenção de pesquisadores e clínicos por causa de sua segurança,
eficácia e disponibilidade imediata (GUPTA et al., 2013). Nesse sentido, a apocinina,
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composto isolado da raíz do Picrorhiza kurroa, foi amplamente estudada em várias
doenças, incluindo asma, artrite, doenças neurodegenerativas, cardiovasculares e
câncer (STEFANSKA; PAWLICZAK, 2008). A apocinina atua principalmente como
inibidor do complexo NADPH-oxidase (dinucleotídeo adenina nicotinamida fosfato),
enzima responsável pela geração de EROs (CASTOR et al., 2010). Seu mecanismo
de inibição não é totalmente conhecido, mas envolve o comprometimento da
translocação do componente citosólico p47phox do complexo para a membrana
(PETERS et al., 2001; BARBIERI et al., 2004).
Um estudo em hamster com câncer pancreático induzido mostrou
redução significativa na incidência do tumor, diminuição do KI-67 (marcador de
proliferação celular) e inativação das vias de sinalização de Akt-GSK3β e ERK1/2
(vias envolvidas na atividade proliferativa) após o tratamento com apocinina (KATO
et al., 2015). Além disso, na linhagem celular de câncer de próstata humano
(LNCaP), a apocinina inibiu a produção EROs e bloqueou o crescimento celular
(SUZUKI et al., 2013). Outro estudo mostrou que a apocinina diminuiu o potencial
metastático in vitro de células de adenocarcinoma pulmonar humano por meio da
inibição das vias de sinalização PI3K/Akt, que regula a migração celular
(LIRDPRAPAMONGKOL et al., 2009).
A literatura sugere que a apocinina pode ser um pró-fármaco e sua ação
parece estar relacionada à formação do dímero produzido durante a oxidação do
fármaco (SIMONS et al., 1990; MORA-PALE et al., 2009), conhecido como
diapocinina, e que este seja o responsável pela inibição da NADPH-oxidase (WORM
et al., 2001). Outra suposição é de que o intermediário formado durante o processo
de dimerização seja o composto ativo. Isso implica dizer que para se ter um efeito
inibitório a reação de dimerização precisa ocorrer (SELEMIDIS et al., 2008).
Segundo Klees e coladoradores (2006), derivados da apocinina inibiram a migração
de células de câncer de mama, alteração no citoesqueleto, arredondamento das
células e diminuição dos níveis da proteína Rac1, reguladora de muitos processos
celulares, incluindo o ciclo celular, adesão célula-célula, motilidade. Jantaree e
colaboradores (2017) demonstraram que a diapocinina foi mais efetiva na redução
do potencial metastático de células tumorais de fígado em comparação a apocinina,
pelas vias de sinalização FAK/PI3K/Akt.
Tendo em vista os pontos apresentados e o fato de que não há registros
na literatura sobre os efeitos da apocinina e diapocinina em osteossarcoma, a
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investigação do potencial antiproliferativo e antimetastático desses compostos,
poderia contribuir sobremaneira para sua possível utilização como terapia alternativa
em células tumorais.
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REVISÃO DE LITERATURA
2.1

Osteossarcoma
O osteossarcoma (OS) é o mais frequente tumor mesenquimal maligno de

alto grau causado por alterações genéticas e epigenéticas que interrompem a
diferenciação de osteoblastos provenientes de células tronco mesenquimais, com
alto potencial de destruição local e metástase (WALKLEY et al., 2008; BENJAMIN,
2015). Geralmente localiza-se em regiões metafisárias de óssos longos como fêmur
distal, tíbia proximal e menos frequentemente em úmero proximal, fêmur proximal,
esqueleto axial e ossos craniofaciais (BIELACK et al., 2009). É o oitavo câncer de
maior incidência, com 4,4 casos/milhão nos Estados Unidos. De acordo com Instituto
Nacional

do

Câncer

"Surveillance,

Epidemiology,

and

End

Results",

aproximadamente 53% da incidência de osteossarcoma ocorre crianças e
adolescentes (entre 0-24 anos), 28% em pessoas de meia-idade (entre 25- 59 anos)
e 19% em idosos (entre 60-85 ou mais) (MIRABELLO et al., 2009). Além disso, é
mais comum nos homens (5,4 casos/milhão/ano) do que nas mulheres (4
casos/milhão/ano) (OSBORNE; KHANNA, 2012).
Sua etiologia é pouco evidente devido às dificuldades de compreensão
dos mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento do tumor e aos
numerosos rearranjos genômicos das células ósseas tumorais (MARTIN et al.,
2012). Especula-se que as células-tronco tumorais podem estar presentes na
formação de tumores ósseos (OSUNA; DE ALAVA, 2009; DI FIORE et al., 2013).
Defeitos em genes envolvidos no reparo do DNA e nas vias de supressão de
tumores, que ajudam a manter a integridade dos processos celulares críticos,
também poderiam contribuir para a patogênese do osteossarcoma (MIRABELLO et
al., 2011). Bem como a ativação excessiva de vias de transdução de sinais iniciados
por vários fatores de crescimento, como fator de crescimento semelhante à insulina
(IGF), fator de crescimento transformador (TGF) e fator de crescimento do tecido
conjuntivo (CTGF) (RIKHOF et al., 2009; DONG et al., 2010; WANG et al., 2010).
Além disso, uma variedade de alterações genéticas e cromossômicas
como o ganho de funções no cromossomo 1, perda de função no cromossomo 9 ou
perda

de

heterozigosidade

osteossarcoma

(SAKAMOTO;

em

vários

IWAMOTO,

cromossomos
2008).

foram

Algumas

relatados

no

síndromes

de

predisposição genética hereditária causadas por mutações nas vias de reparo do
DNA são possíveis fatores de risco para o desenvolvimento do osteossarcoma
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(CALVERT et al., 2012). Tais síndromes incluem retinoblastoma hereditário;
displasias ósseas; síndrome de Li-Fraumeni; síndrome de Rothmund-Thomson;
síndrome de Werner; síndrome de Bloom; síndrome de Rapadilino e anemia de
Diamond Blackfan (MIRABELLO et al., 2011; CALVERT et al., 2012).
Os tratamentos incluem procedimentos cirúrgicos como retirada do tumor,
artroplastia, amputação, metastasectomia e quimioterapia com altas doses
(utilizando agentes como metotrexato, doxorrubicina, cisplatina, oxaliplatina, 5fluorouracil, bleomicina, taxol e etoposido) (SONG et al., 2009; MACY et al., 2013;
SPINA, et al., 2013; LUETKE et al., 2014; ANDERSON, 2016). O tratamento ainda
inclui quimioterapia pré-operatória (neoadjuvante) e quimioterapia pós-operatória
(adjuvante) (LUETKE et al., 2014).
Embora a combinação de cirurgia com quimioterapia tenha progredido, a
incidência de óbitos relacionadas à essa doença não diminuiu, e a sobrevida de 5
anos não é maior do que 70-80% (ZHOU et al., 2015; SPINA et al., 2013;
ANDERSON, 2016; KUNDU et al., 2014). Ainda, tratamentos únicos em altas doses
podem não ser eficazes para muitos pacientes e estão associados à diversos efeitos
colaterais (complicações renais e auditivas, náuseas, vômitos, desidratação,
distúrbio eletrolítico, depressão entre outros) e à toxicidade (LUETKE et al., 2014;
ANDERSON, 2016).
Em adição, o desenvolvimento da resistência a drogas torna-se um
obstáculo contra o câncer (NESSA et al., 2011). A resistência inerente aos agentes
quimioterápicos é vista em 35-45% dos pacientes com osteossarcoma (LUETKE et
al., 2014), no qual as células criam vários mecanismos de proteção para escapar da
morte celular (WUNDER et al., 2000; BRAMBILLA et al., 2012). Nesse contexto,
medicamentos alternativos e/ou à base de plantas têm atraído a atenção nos últimos
anos e alguns estão sendo gradualmente introduzidos como alternativas ou estão
sendo usados em combinação com drogas químicas (DARAKHSHAN et al., 2015).
Diversas pesquisas com osteossarcoma utilizando terapias alternativas
foram investigadas (MEYERS et al., 2008; PILZ et al., 2012; SPINA et al., 2013;
LUETKE et al., 2014; KUNDU et al., 2014; ANDERSON, 2016). Como exemplo, foi
demonstrado que interação de quimioterápicos (oxaliplatina, 5- fluorouracil) com
tireoquinona, um composto isolado da planta Nigella sativa diminuiu a viabilidade e
aumentou apoptose de células de osteossarcoma (SAEMAN et al., 2016). MA e
colaboradores (2015) comprovaram que a Oleandrina, composto derivado das folhas

Revisão de Literatura

23

de Nerium oleander, inibiu a proliferação e a invasão de células de osteossarcoma in
vitro. Portanto, acredita-se que a identificação de novos fármacos com citotoxicidade
seletiva para osteossarcoma seja necessária (MA et al., 2015).

2.2

Espécies reativas de oxigênio (EROs)
As espécies reativas de oxigênio (EROs) representam moléculas

envolvidas em processos fisiológicos e patológicos. São formadas a partir de
processos de oxidação e redução (FRIDOVICH, 1997). A redução do oxigênio na
presença de um elétron livre gera o ânion superóxido. Esse ânion é o precursor
primário das EROs e divide-se em radicais livres de oxigênio (instáveis e de vida
curta) como o ânion superóxido (O2-•), oxigênio singlete (1O2), radical hidroxila (•OH)
e não radiculares como ácido hipocloroso (HOCl), peróxido de hidrogênio (H2O2) e
ozônio (O3) (BARBIOR, 1999; QUINN et al., 2006). O H2O2 é lipossolúvel, meia vida
maior do que a do seu precursor e pode ser formado espontaneamente pela
dismutação do O2-•, mas esta reação também pode ser catalisada pela enzima
superóxido dismutase (SOD) (FRIDOVICH, 1997; CHANNON; GUZIK, 2002).
Estudos

mostraram

que

EROs

são

importantes

mediadores

na

diferenciação e crescimento celular, agindo como segundos mensageiros em
algumas vias de sinalização. As EROs podem ativar quinases associadas à MAP
quinases, tais como ERK1/2, p42MAP quinase, JNK e ERK5, relacionadas ao
crescimento, diferenciação celular, inflamação e apoptose (TORRES, 2003). A
produção excessiva de EROs resulta no estresse oxidativo, processo que pode
causar danos em estruturas celulares e constituintes, como lipídeos, membranas,
proteínas e DNA (VALKO et al., 2007). Além disso, estão envolvidas em diversos
processos patológicos, incluindo a hipertensão e a aterosclerose (GROTE, et al.,
2006; CAVE, et al., 2005), artrite reumatóide, isquemia tecidual, doenças renais (ELBENNA, et al., 2005) e câncer (VALKO et al., 2007).
A produção elevada de EROs no câncer mostrou induzir uma variedade
de efeitos biológicos, incluindo aumento na proliferação celular, danos ao DNA e
instabilidade genética, adaptação, lesão e morte celular, autofagia e resistência à
drogas. O resultado depende do contexto genético do câncer e dos tipos, níveis e
duração da exposição das EROs (MOLONEY; COTTER, 2017). Por exemplo,
radicais hidroxil podem resultar em mutação pontual por meio da reação com
guanina para produzir 8-hidroxi-2'-desoxiadenosina. Esta é uma das provas mais
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importantes do envolvimento do estresse oxidativo no câncer (HALLIWELL, 2007).
Em diversos tipos de tumores a administração exógena de EROs, especialmente
H2O2 ou geração de EROs endógena mediada por oncogenes eleva a proliferação
promovendo cascatas de sinalização pro-proliferativas, como a quinase ativada por
mitogeno (MAPK)/quinase regulada por sinal extracelular (ERK). A proliferação de
tumores facilitada por EROs foi observada em vários tipos de câncer, como câncer
de mama, câncer de pulmão e câncer de fígado (GLASAUER; CHANDEL, 2014).
Nas células endoteliais, a principal fonte de EROs é a NADPH oxidase e
está envolvida no aumento da expressão do fator indutor de hipóxia 1 alfa (HIF 1α).
Estudos revelaram que o knockdown da NADPH oxidase 4 (NOX4) reduziu os níveis
do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), um fator chave para a
angiogênese, e de HIF 1α em tumores ovarianos (KIZAKI et al., 2006). As EROs
também podem afetar os componentes estruturais das células tumorais, como
invadopodia (estrutura ricas em actina na membrana plasmática), envolvida na
estimulação da metástase celular. Além disso, EROs também medeiam a ativação
de metaloproteinases de matriz (MMPs) facilitando a metástase pela degradação da
membrana celular (ISHIKAWA et al., 2008).

2.3

NADPH oxidase
A NADPH oxidase (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) foi

inicialmente descrita em neutrófilos e posteriormente identificada em outros tipos
celulares. É formada por proteínas citosólicas como p47phox (phagocyte oxidase),
p67phox, p40phox e uma GTPase (Rac1 ou Rac2) (EL-BENNA et al., 2005;
GROEMPING;
phox

gp91

RITTINGER,

2005),

e

proteínas

transmembrana

(p22phox

e

/NOX2; esta última codificada pelo gene CYBB), formando o flavocitocromo

b558 e são formadoras do sítio catalítico da enzima. O flavocitocromo b558 é ancorado
à membrana celular por segmentos hidrofóbicos transmembrana e possui uma
flavina e dois grupamentos heme (JOHNSON et al., 2002). Atualmente, existem sete
isoformas de NADPH oxidase: Nox1 (encontrado em células epiteliais); Nox2
(células fagocíticas); Nox3 (células fetais e do tecido auricular); Nox4 (células renais,
vasculares, osteoclastos, fibroblastos, queratinócitos, hepatócitos e neurônios); Nox5
(células do tecido linfóide, testículos, próstata, ovários e pâncreas); Duox1 e Duox2
(tireóide, células endoteliais do sistema respiratório) (WANG et al., 2013).
O processo de ativação do complexo consiste no transporte de GTPase

Revisão de Literatura

25

Rac, p47phox e p67phox para a membrana plasmática, onde p67phox interage, por meio
de seu domínio de ativação, com as subunidades ligadas à membrana. Esta
interação é requerida para a ativação da oxidase e facilita a transferência de elétrons
do NADPH para o oxigênio (BRANDES et al., 2005) (Figura 1).

Figura 1. Ativação da NADPH oxidase (Nox2) (PARACATU, 2016 – Adaptado MCCANN;
ROULSTON, Brain Sci., 2013.

Estudos recentes descreveram o aumento da expressão de Nox1, Nox2,
Nox4 e Nox5 em muitas linhagens células de câncer e em tumores humanos no
estágio inicial e tardio, indicando sua importância na progressão do câncer (JUHASZ
et al., 2010; MEITZLER et al., 2014; HÖLL et al., 2016). Também foi demonstrado
que a perda da expressão de Duox1 em células de câncer de pulmão está
fortemente associada com a perda do marcador epitelial E-caderina e que o
silenciamento do Duox1 promove a transição de célula epitelial para mesenquimal
(EMT), uma importante característica do câncer metastático (LITTLE et al., 2016).
Estudos de tumores e tecidos adjacentes de 123 pacientes com câncer
gástrico (adenocarcinoma) mostrou que em 47,2% dos casos, o nível Nox2 era
maior nos tumores em comparação aos tecidos adjacentes (WANG et al., 2015). Em
outro estudo, Wu e colaboradores (2016) mostraram que a alta expressão de Duox2
mediada por interferon gama (IFN-γ) resultou na regulação positiva de HIF-1α e
VEGF associada a ERK, em células de câncer de pâncreas. Outro estudo relatou
que a inibição de Nox por pequenos RNAs de interferência (siRNA) ou um inibidor
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farmacológico reduziu significantemente a formação do câncer de pulmão in vivo e a
invasão das células do mesmo câncer in vitro (HAN et al., 2016). O papel da Nox5 é
menos compreendido do que Nox1, 2 e 4, mas também foi relatado em
desempenhar uma função significativa no câncer. Seu silenciamento resultou na
diminuição da proliferação e aumento da apoptose causada pela atividade das
caspases 3 e 7 em células de câncer de próstata (HÖLL et al., 2016).
Está claro de que as conexões entre a atividade de Nox e proliferação,
invasão, metástase e angiogênese de tumores envolvem caminhos e interações
complexas de sinalização. Considerando seus efeitos, inibidores do complexo Nox
têm se destacado, como por exemplo a apocinina (MORA-PALE et al., 2012;
ZHANG et al., 2016).

2.4

Apocinina
A apocinina ou acetovanillone (4-hidroxi-3-metoxiacetofenona) é um

composto com peso molecular de 166,17 g/mol (Figura 2) sendo muito solúvel em
água e em solventes orgânicos (éter, álcool, clorofórmio, DMSO, benzeno) (WORM
et al., 2001). Foi descrita pela primeira vez em 1883, sendo encontrada em raiz de
uma planta têxtil canadense Apocynum Cannabinum. Em 1971 foi encontrada e
isolada das raízes da Picrorhiza kurroa (Scrophulariaceae), uma planta nativa das
montanhas da Índia, Nepal, Tibet e Paquistão, sendo utilizada na medicina popular
desses países (STEFANSKA; PAWLICZAK, 2008), mas foi em 1990 que
descreveram sua ação sobre o complexo NADPH oxidase e suas propriedades antiinflamatórias (ALDIERI et al., 2008). Desde então, é amplamente utilizada em
modelos experimentais in vivo e in vitro como potente e não tóxico inibidor da
geração de EROs produzidas pela ativação do complexo multienzimático NADPH
oxidase em fagócitos e não fagócitos (MUIJERS et al., 2000; WORM et al., 2001).
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Figura 2. Fórmula estrutural da apocinina

Como a produção de EROs está envolvida em diversas patologias, surgiu
o interesse em estudar a apocinina para o uso terapêutico em doenças hepáticas,
gastrointestinais (BANERJEE et al., 2008), patologias associadas ao trato
respiratório

(WANG

et

al.,

2008),

artrite,

doenças

neurodegenerativas,

cariovasculares e câncer (STEFANSKA; PAWLICZAK, 2008).
Seu mecanismo de ação ainda não está claramente definido. Estudos
sugerem que antes de agir a apocinina seja convertida no seu dímero, chamado de
diapocinina, e que este último impediria a agregação e translocação dos
componentes do complexo NADPH oxidase (BARBIERI et al., 2004). Supõe-se
também que o intermediário formado durante o processo de dimerização seja o
composto ativo (Figura 3) (SELEMIDIS et al., 2008).

Figura 3. Mecanismo proposto para a oxidação da apocinina (XIMENES et al., 2007).
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A apocinina impede o deslocamento da subunidade citosólica p47phox para

ligar-se a componentes que ficam na membrana (gp91phox + p22phox). Este bloqueio
interfere no processo normal para a ativação de todo o complexo enzimático NADPH
oxidase (Figura 4) (STEFANSKA; PAWLICZAK, 2008).

Figura 4. Mecanismo de inibição do complexo NADPH oxidase pela apocinina (STEFANSKA;
PAWLICZAK, 2008).

Estudos revelaram que a enzima mieloperoxidase (MPO) é um fator
chave para a ação inibitória da apocinina (XIMENES et a., 2007; ALMEIDA et al.,
2012). O mecanismo baseia-se na formação radicular da apocinina a partir da
reação com MPO e H2O2, seguido pela formação da glutationa radicular (GS),
podendo comprometer a subunidade p47phox e promover o evento inibitório
(XIMENES et al., 2007).
Do ponto de vista farmacocinético, a apocinina liga-se à albumina e não
provoca alterações nas estruturas secundárias e terciárias; portanto, isso poderia
representar um caminho para sua distribuição no corpo (PETRÔNIO ET AL., 2013).
Além disso, a apocinina tem sido relatada como uma substância com ação próoxidante (BARBIERI et al., 2004; VEJRASKA et al., 2005; RIGANTI et al., 2006;
CASTOR et al., 2010). Como exemplo, o radical da apocinina é capaz de oxidar
diretamente GSH e induzir a formação de peróxido de hidrogênio (XIMENES et al.,
2007).
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Diapocinina
A diapocinina não é encontrada em produtos naturais e ganhou maior

importância quando Johnson e colaboradores (2002) demostraram que a
capacidade inibitória da apocinina estava relacionada com à sua prévia oxidação
mediada pela peroxidase, resultando na formação do dímero. Nesse contexto, a
diapocinina é formada pela oxidação da apocinina, com a utilização do persulfato de
potássio (K2S2O8) e de sulfato de ferro II (FeSO4) (LUCHTEFELD et al., 2008;
SMITH et al., 2008). Além disso, estudos mostraram que a bioconversão da
apocinina para a diapocinina não se limita à inibição da atividade enzimática, mas
também à outros efeitos biológicos como a expressão de mRNA de gp91phox e a
produção de citocinas (KANEGAE et al., 2010).
De acordo com Luchtefeld e colaboradores (2008) possui baixa
solubilidade em água deionizada, mas é solúvel em soluções aquosas alcalinas em
dimetilsulfóxido (DMSO). Além disso, a diapocinina é 13 vezes mais lipofílica que a
apocinina, embora ambos os compostos tenham o mesmo pKa de 7.4.
Neste cenário, recomenda-se que abordagens sobre atividades biológicas
causadas pela apocinina devem, se possível, considerar a avaliação da diapocinina
em paralelo, uma vez que o efeito desta pode ser maior em relação a substância de
origem (HEUMÜLLER et al., 2008).

2.6

Uso da apocinina e diapocinina no câncer
Recentemente, estudos relataram que a apocinina foi capaz de reduzir a

formação de câncer de pele induzida por UVB por meio da atenuação das vias de
sinalização envolvidas na inflamação da pele e na carcinogênese (BYUN et al.,
2016), e diminuiu a progressão do câncer de próstata, regulando a proliferação
celular pela proteína clusterin (associada à remoção de debris celulares e apoptose)
e das vias MEK-ERK1/2 (SUZUKI et al., 2013a, 2013b).
A Apocinina ainda demonstrou redução da fosforilação das vias AKT,
GSK3βSer9 e ERK1/2, reprimindo a proliferação celular e inibindo o câncer de
pâncreas induzido em hamster, sem apresentar sinais de toxicidade tecidual (KATO
et al., 2015).
Pedroso e colaboradores (2013) revelaram que o uso da apocinina ou a
associação dela com tamoxifeno (agente sintético, comumente prescrito no
tratamento do câncer de mama) causaram efeito citotóxico em células de leucemia
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mielóide crônica humana (K562). Outro estudo evidenciou que células de câncer do
colo de útero ou câncer cervical (HeLa) tiveram redução no crescimento celular, na
produção EROs e na expressão de HIF-1α após o tratamento com apocinina
(CHENG et al., 2012). Em concordância com o anteriormente descrito, em células de
câncer de ovário (SKOV3), além de reduzir a geração de EROs a apocinina foi
capaz de reduzir fosforilação de Akt (SAUNDERS et al., 2010).
Klees e colaboradores (2006) mostraram que derivados da apocinina
também foram capazes de inibir a migração de células tumorais do câncer de mama,
causar rearranjo significativo do citoesqueleto de actina, arredondamentos de
células e diminuição dos níveis de Rac1. Nesse sentido, apocinina e diapocinina
foram capazes de inibir as vias de sinalização FAK/PI3K/Akt mediadores dos efeitos
anti-invasivos e anti migratórios em células de câncer de fígado (HepG2), sendo que
a diapocinina se mostrou mais efetiva (JANTAREE et al., 2017).
Embora estudos anteriores tenham demonstrado um possível potencial da
apocinina e diapocinina para vários tipos de câncer, seu papel no osteossarcoma
humano não foi investigado anteriormente.

3 Proposição

Proposição
3
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PROPOSIÇÃO

A proposta deste estudo é de contribuir para o entendimento dos
mecanismos pelos quais a apocinina e diapocinina interagem com células de
osteossarcoma humano, visando auxiliar a compreensão da biologia óssea e o
desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para doenças ósseas.
Portanto, o objetivo geral do trabalho é avaliar, in vitro, o potencial
antitumoral da apocinina e diapocinina em células de osteossarcoma humano, tendo
os seguintes objetivos específicos:

1. Avaliar a capacidade citotóxica da apocinina e diapocinina, em diferentes
concentrações, em células normais (HOb) e tumorais (SaOS-2);

2. Observar as possíveis alterações morfológicas nas células HOb e SaOS-2
causadas pelos compostos apocinina e diapocinina;

3. Avaliar a quantidade de células HOb e SaOS-2 em estágio de apoptose após
o tratamento com os compostos;

4. Analisar o efeito dos compostos na produção de espécies reativas de oxigênio
(EROs) intracelular em HOb e SaOS-2;

5. Avaliar a capacidade de formação de colônias por células de osteossarcoma
após o tratamento com apocinina e diapocinina;

6. O efeito da apocinina e seu dímero na migração e invasão celular de SaOS-2;

7. Analisar em SaOS-2, a expressão do fator indutor de hipóxia-1 alfa (HIF - 1α),
após o tratamento com os compostos;

8. Avaliar os efeitos dos compostos na atividade das metaloproteinases de
matriz 2 e 9 em SaOS-2.
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MATERIAL E MÉTODOS
4.1

Cultura de célula normal e tumoral
Foram utilizados osteoblastos humanos normais (HOb) doados pelo grupo

de pesquisa do Prof. Dr. José Mauro Granjeiro, aprovados pelo do Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense-UFF
(CEP CMM/HUAP n°232/08) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Bauru–FOB/USP (CAAE: 68551917.8.0000.5417) (Anexo A). As
células foram coletadas no Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF a partir de
explantes ósseos obtidos em cirurgias ortopédicas (artroplastias). Os explantes
foram tratados em colagenase 0,25% por 2 horas e depois acondicionados em
frascos plásticos de 25 cm2 em meio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM, Gibco,
Thermo-Scientific, Carlsbad, CA, USA) suplementado com 10% Soro Fetal Bovino
(SFB, Gibco). As células (na primeira cultura) obtiveram a monocamada após
aproximadamente 30 dias e foram mantidas a 37oC em estufa contendo 5% de CO2
(LOMELINO et al., 2012).
O presente estudo também utilizou a linhagem imortalizada de
osteossarcoma humano (SaOS-2), adquiridos comercialmente pela empresa
American Type Culture Collection (ATCC, HTB-85 – Rockville, Maryland, USA). As
células foram cultivadas em meio McCoy’s 5A Medium Modified (Sigma-Aldrich, St.
Louis, MO, USA) suplementadas com 15% SFB e mantidas nas mesmas condições
do HOb.
Para a expansão, as células foram subcultivadas utilizando-se a enzima
tripsina (0,25% tripsina, 1mM EDTA - Sigma-Aldrich), e a contagem celular foi feita
através do protocolo de azul de tripan, corante responsável por corar as células
inviáveis. Posteriormente, as células HOb e SaOS-2 foram utilizadas nos ensaios
experimentais na passagem 10 e passagens 7-15, respectivamente.

4.2

Síntese dos compostos
A apocinina foi obtida comercialmente pela Sigma-Aldrich e a diapocinina

foi sintetizada no Laboratório de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP) de Bauru e cedidas gentilmente pelo Prof. Dr. Valdecir
Farias Ximenes. Em resumo, a apocinina (1 g, 6mmol) foi dissolvida em 200 mL de
água quente. Em seguida, foi adicionado sulfato ferroso de amonio hexahidratado
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(118 mg, 0.3 mmol) e persulfato de potássio (811 mg, 3 mmol) e agitado por 30
minutos. O precipitado foi lavado e filtrado com água fria e redissolvido com
hidróxido de sódio (50 mL, 4M) e filtrado novamente. A solução marrom foi
acidificada com ácido clorídrico (50 mL, 4M); e o precipitado foi filtrado e lavado com
água fria. O produto foi seco à vácuo produzindo 0,65 g de um sólido amarelo. A
pureza foi analisada com HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) (Jasco,
Tokyo, Japan) e os espectros de massa foram obtidos usando um espectrômetro de
massa triplo quadrupolo com Ionização por electrospray (ESI) (AB Sciex 4500, MA,
USA) (VENTURINI et al., 2015). Sua pureza foi acima de 98%; e espectros de
absorção e coeficientes de absorção molar da diapocinina em tampão de fosfato 50
mM com pH 7,0 foi de 270 nm (2,35 ± 0,02 x 104 M-1 cm-1) e 303 nm (1,91 ± 0,01 x
104 M-1 cm-1). Para mais detalhes sobre os dados analíticos consultar Venturini e
colaboradores (2015).

4.3

Diluição da apocinina e diapocinina em meio de cultura para

ensaios biológicos in vitro
Segundo a ISO 10.993-5 (ISO, 2009), para testes in vitro com compostos
químicos comercializados ou sintetizados, é indicado a utilização de diferentes
concentrações, por esse motivo inicialmente foram usadas as concentrações de 0,6;
1,5; 3 e 6 mM para a apocinina e 0,3; 0,75; 1,5 e 3 mM para diapocinina. A
concentração máxima de diapocinina utilizada ao longo do estudo foi 3 mM devido à
sua solubilidade limitada em meio de cultura. Partindo-se da maior concentração, os
compostos foram diluídos em meio de cultura 10% de SFB e 0,5% de
dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich), permanecendo na estufa de CO2 a 37oC por
24 horas. Os meios contendo os compostos foram filtrados em filtro com porosidade
de 0,22 µm e em seguida foram realizadas as diluições para obter as demais
concentrações. Também foi preparado o controle, no qual as células foram mantidas
em meio de cultura com 10% de SFB e 0,5% de DMSO, sem a adição dos
compostos.
Primeiramente foram realizados os ensaios de viabilidade celular e
observação morfológica com as concentrações de 0,6 – 6 mM da apocinina e 0,3 – 3
mM da diapocinina. Após a análise dos resultados desses ensaios, foram
estabelecidas as concentrações que apresentaram diferenças significantes quando
comparadas ao controle de SaOS-2 e que não causaram alterações na viabilidade e
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morfologia de HOb. Com as concentrações selecionadas foram realizados os
demais ensaios in vitro.

4.4

Viabilidade celular
Foram plaqueadas 1x104 células/poço em placas de 96 poços em meio

DMEM 10% SFB (HOb) e McCoy’s 5A 10% SFB (SaOS-2). Após 48 horas de
adesão as células foram lavadas com solução salina tamponada com fosfato (PBS
1X) e cultivadas em meio de cultura contendo ou não apocinina e diapocinina nas
concentrações de 0,6 – 6 mM e 0,3 – 3 mM, respectivamente. A viabilidade celular
foi avaliada após 72 horas de tratamento com os compostos, pelo ensaio de redução
do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5- difeniltetrazólio) (Sigma-Aldrich). O
teste se baseia na quantificação da conversão do MTT, que é solúvel em água, em
um formazan insolúvel. O formazan, de cor azul purpúrea, foi solubilizado em DMSO
(Labsynth, São Paulo, Brasil) e sua concentração foi determinada pela densidade
óptica

(OD)

em

espectrofotômetro

com

filtro

de

550nm

(Synergy™

Mx

Monochromator-Based Multi-mode Microplate Reader, Biotek Instruments Inc,
Winooski, Vermont, USA) (MOSSMAN, 1983). Os ensaios foram realizados com
quatro réplicas para cada grupo em três experimentos independentes (n=12). Os
resultados foram calculados em porcentagem (%) de viabilidade de celular em
relação ao controle, utilizando a fórmula:

% Viabilidade Celular = [OD das células tratadas]

x 100

[OD do controle]

4.5

Observação morfológica
Para a observação morfológica, as células foram plaqueadas a 1x104

células/poço em placas de 96 poços e após 48 horas de adesão o meio de cultura
foi substituído com meio DMEM 10% SFB (HOb) e McCoy’s 5A 10% SFB (SaOS-2)
contendo o controle; apocinina (0,6 – 6 mM) e diapocinina (0,3 – 3 mM). Após 72
horas de incubação a morfologia das células foi analisada usando microscópio de
contraste de fase acoplado à câmera digital Olympus U-TV0.5XC-3 (Olympus,
Tokyo, Japan) com objetiva de 10X. As imagens correspondentes aos diferentes
tratamentos foram capturadas.
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4.6

Ensaio de apoptose com anexina V e iodeto de propídio (IP)
A externalização de fosfatidilserina na superfície da membrana plasmática

é um dos primeiros eventos que ocorre na superfície de uma célula em processo de
apoptose, sendo que esta perda de simetria do fosfolipídeo de membrana contribui
para facilitar o reconhecimento por proteínas dependente de ións cálcio, como a
anexina V. O procedimento de detecção de apoptose consiste na ligação da anexina
V - FITC (isotiocianato de fluoresceína) à fosfatidilserina, na membrana das células
que estão iniciando o processo apoptótico e na ligação do IP ao DNA das células no
processo final de apoptose.
Para isso foi utilizado o Kit BD PharmingenTM FITC Annexin V Apoptosis
Detection Kit II (BD Biosciences, San Jose, CA, USA), seguindo as instruções do
fabricante. Em resumo, foram plaqueadas 3x105 células de HOb e SaOS-2 em
placas de 6 poços e tratadas ou não com apocinina e diapocinina. Após 72 horas do
tratamento as células foram lavadas com PBS 1X, tripsinizadas e centrifugadas a
1200 rpm por 8 minutos a 24 ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet celular foi
lavado com PBS 1X. Novamente as células foram centrifugadas a 1200 rpm por 5
minutos a 4 ºC e ao pellet celular foi adicionado o 100 µL do tampão de ligação (kit).
Em seguida as células foram incubadas com 1 µL de Anexina V e IP, em
temperatura ambiente por 10 minutos, sob o abrigo da luz. Por fim, os dados foram
adquiridos por citometria de fluxo (FACSCaliburTM, BD Biosciences) e analisados
usando o programa Flowing Software 2.5.1. Foram realizados três replicas amostrais
em dois experimentos independentes (n=6).

4.7

Produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) intracelulares
O ensaio baseia-se na introdução da sonda não-fluorescente 2',7'-

diacetato de diclorofluoresceína (DCFH-DA), composto estável lipofílico que
facilmente atravessa a membrana das células. Dentro da célula, enzimas citosólicas
(esterases) desacetilam o DCFH-DA para formar a 2',7'- diclorofluoresceína (DCFH)
a qual devido a sua polaridade fica confinada no citoplasma. Espécies reativas de
oxigênio geradas oxidam o DCFH formando a 2',7'-diclorofluoresceína oxidada
(DCFoxi). A fluorescência produzida pela formação de DCFoxi é proporcional à
capacidade oxidativa da célula. Desta forma, a intensidade da fluorescência
intracelular se torna uma medida dos metabólitos oxidativos produzidos pelas
células (LU et al., 2016). Para tanto, as células HOb e SaOS-2 foram cultivadas em
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placas de 12 poços (5x104 células/poço) e submetidas a incubação por 72 horas
após o início do tratamento ou não com apocinina e diapocinina. Após o período de
incubação, as células foram lavadas duas vezes com solução-tampão salina de
Hank (HBSS 1X) e incubadas com 10 µg/mL de DCFH-DA (Sigma-Aldrich) diluído
em HBSS 1X por 30 minutos a 37oC. Posteriormente, as células foram lavadas
novamente e a intensidade da fluorescência foi medida em espectrofotômetro com
excitação de 485nm e emissão 535nm (Synergy™ Mx). Realizou-se triplicata
biológica e experimental (n=9). Os dados obtidos, expressos em unidade de
fluorescência relativa (RFU), foram convertidos para porcentagem (%) de produção
de EROs por meio da fórmula:

% Produção de EROs = (RFU das células tratadas)

x 100

(RFU do controle)

4.8

Formação de colônias
A fim de verificar, os efeitos dos compostos apocinina e diapocinina em

células de osteossarcoma humano realizou-se o ensaio de formação de colônias.
Cada colônia origina-se de uma única célula progenitora, por isso a denominação de
unidade formadora de colônia e exibe um amplo potencial de crescimento. As
células SaOS-2 foram cultivadas em placas de 6 poços na densidade de 2x103
células/poço e após a adesão celular foram tratadas ou não com apocinina e
diapocinina durante 10 dias, sendo o meio de cultura contendo com os compostos
substituído a cada 2-3 dias. Após 10 dias, as colônias foram fixadas com metanol
100% e coradas com 0,2% de cristal violeta (ZHAO et al., 2017). As placas foram
fotografadas e o número de colônias (acima de 50 células) foi contado utilizando o
software ImageJ (Research Services Branch, National Institute Of Health Image NHI, Bethesda, Maryland, USA). As células foram plaqueadas com duplicata em três
experimentos independentes (n=6).

4.9

Migração celular (Wound healing assay)
A migração celular é um fenômeno essencial para os processos de

invasão e metástase. Quando realizado uma fenda na monocamada de células na
placa, as células com alta capacidade migratória ultrapassam essa linha, tornando
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possível o estudo de drogas que possam interferir nesse mecanismo (BRITO et al.,
2005).
O ensaio de migração celular foi baseado no modelo descrito por
Carvalho e colaboradores (2013), com adaptações. As células SaOS-2 foram
plaqueadas na densidade de 1 x105 células/poço em placas de 12 poços. As células
foram mantidas em estufa por 72 horas para adquirir a confluência total. Em seguida
os poços foram tratados com 5µg/mL de mitomicina C (Sigma-Aldrich) por 15
minutos. O pré-tratamento com mitomicina C garante que as células estejam
migrando e não proliferando. Os poços foram lavados com PBS 1X e foi realizado
uma fenda no sentido vertical da monocamada com ponteira de 200µL. Os poços
foram lavados 3 vezes com PBS 1X, acrescentado meio de cultura suplementado
com 10% SFB, contendo apocinina e diapocinina. Meio sem adição dos compostos
foi usado como controle. Após 0 horas (imediatamente após a realização da fenda) e
72 horas de exposição aos compostos as placas foram fotografadas usando
microscópio de contraste de fase acoplado à câmera digital Olympus U-TV0.5XC-3,
com objetiva de 5X. O ensaio foi realizado em triplicata biológica e duplicata
experimental (n=6). A porcentagem (%) de área da fenda foi calculada pelo Software
ImageJ e a porcentagem (%) da área fechada da fenda foi calculada pela fórmula:

% Área fechada da fenda = (%A0 -%A72) x 100
%A0
Onde %A0 é a porcentagem da área da fenda no tempo 0 horas e %A72 é
a porcentagem da área da fenda no tempo 72 horas.

4.10

Invasão celular (Transwell® assay)
Complementando o estudo de migração, avaliamos se os compostos têm

capacidade de inibir a invasão celular, relacionado com a atividade metastática das
células. Para isso, placas de 24 poços do tipo transwell® contendo insertos com
membranas de 8 µm de porosidade (Corning, Bedford, MA, USA) foram recobertos
com 300 µg/ml Matrigel® Matrix Basement Membrane (Corning), seguindo as
recomendações do fabricante. Esse revestimento mimetiza in vitro a membrana
basal e impede a passagem de células não invasivas pelos poros da membrana. As
células SaOS-2, na densidade de 5x104 células/poço, foram adicionadas no
compartimento superior e mantidas com meio McCoy’s 5A 0% SFB contendo ou não
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apocinina e diapocinina. No compartimento inferior foi adicionado meio McCoy’s 5A
10% SFB, utilizado como atrativo. Após 72 horas de incubação, as células que não
degradaram o matrigel (matriz extracelular) foram removidas com uma haste flexível
com algodões nas pontas e as células invasoras, ou seja, as que degradaram o
matrigel e alcançaram a superfície inferior da membrana foram fixadas usando
metanol 100% por 10 minutos e coradas com 0,2% de cristal violeta por 5 minutos
(GUO et al., 2017). Foi realizado um experimento em triplicata (n=3). As células
foram visualizadas e fotografados quatro campos em microscópio invertido acoplado
à câmera digital, objetiva de 10X (Leica/DM IRBE, Leica microsystems, Wetzlar,
Germany), sendo posteriormente quantificadas, em porcentagem, as áreas de
invasão celular pelo Software ImageJ.

4.11

Imunofluorescência
O fator indutor de hipóxia 1 (HIF-1) ativa a transcrição de muitos genes

que codificam proteínas que estão envolvidas na angiogênese, metabolismo da
glicose, proliferação, sobrevivência, invasão e metástase, fazendo-se assim
necessário seu estudo (MASOUD; LI, 2015). Para isso SaOS-2 foram plaqueadas na
densidade de 3x104 células sob lamínulas de plástico (Sarstedt, Inc. Newton, NC,
USA) em placas de 24 poços e após 48 horas de adesão, as células foram tratadas
ou não com apocinina e diapocinina por 72 horas. Posteriormente, as células foram
lavadas com PBS 1X e fixadas com formalina 10% durante 10 minutos à
temperatura ambiente. As células foram lavadas novamente com PBS 1X e lavadas
três vezes com PBS 1X - Tween 0,1% por 5 minutos cada. As células foram
permeabilizadas com solução de triton X-100 0,05%, seguido de três lavagens com
PBS 1X - Tween 0,1%. O bloqueio foi realizado com albumina bovina (BSA) 3% por
30 minutos e a marcação foi feita overnight com o anticorpo primário policlonal HIF 1α (sc-10790, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA) em BSA 1% diluído
em 1:50. Após esse período, as lamínulas foram lavadas três vezes com PBS 1X Tween 0,1% durante 10 minutos e bloqueadas com BSA 1% durante 15 minutos.
Por fim as células foram incubadas com anticorpo secundário mouse anti-rabbit IgGPE (sc-3753, Santa Cruz) diluído (1:200) em BSA 1% durante 1 hora à temperatura
ambiente, protegido da luz e lavadas com PBS 1X - Tween 0,1%. O corante 4',6diamidino-2-phenylindole (DAPI, Invitrogen, Thermo-Fisher Scientific, Carlsbad, CA,
USA), na diluição de 1:500, foi usado para a marcação do núcleo celular. As células

44

Material e Métodos

foram fotografadas em microscópio de fluorescência acoplado à câmera digital,
objetiva de 40X (Leica/DM IRBE) e análise foi feita de forma qualitativa, comparando
a intensidade os tratamentos com o controle. O ensaio foi realizado em triplicata
biológica (n=3).

4.12

Atividade de MMP 2 e 9
O estudo da atividade das MMPs 2 e 9 em meio contendo apocinina e

diapocinina foi realizado por meio de técnica de zimografia. As células SaOS-2
foram plaqueadas na densidade de 2x105 células em placas de 6 poços,
permaneceram na estufa por 48 horas e posteriormente receberam ou não o
tratamento com apocinina e diapocinina. Após 72 horas dos tratamentos, os
sobrenadantes foram coletados (pool de três poços) (OLIVEIRA et al., 2016). A
quantificação de proteínas foi realizada pelo método de Bradford (BRADFORD,
1976). Foi preparado o gel de separação a 10%, utilizando solução de acrilamida
30% e bisacrilamida 0,8%, tampão do gel de separação (Tris-HCl, pH 8,8); dodecil
sulfato de sódio (SDS) 10%; gelatina, persulfato de amônio (APS) 10% e temed.
Após completa polimerização do gel de separação na placa de zimografia, foi
preparado o gel de largada 4%, utilizando as mesmas soluções do gel de separação,
somente substituindo o tampão do gel de separação pelo tampão do gel de largada
(Tris Cl, pH 6,8). Após a extração e quantificação das amostras, as mesmas foram
preparadas e aplicadas no gel. Os géis foram corados com Coomassie blue e a
atividade enzimática foi demonstrada pela ausência de coloração (faixas brancas)
nas áreas onde o substrato (gelatina) foi degradado (OLIVEIRA et al., 2016). As
imagens foram capturas pelo escaner Loccus Biotecnologia DS-600 e análise
densitométrica da degradação dos géis foi realizada por meio do programa do
software ImageJ. Foram realizados três géis de experimentos independentes (n=3).

4.13

Análise estatística
Os dados foram apresentados em média e desvio-padrão. Análises entre

três ou mais grupos experimentais foram submetidos ao teste estatístico one-way
ANOVA complementado pelo teste de Tukey, e teste de Kruskal-Wallis
complementado pelo teste de Dunn, quando obedecerem à distribuição normal ou
não-normal, respectivamente. Para todas as análises os valores de p<0,05 foram
considerados estatisticamente significantes. Todos os testes estatísticos foram
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realizados por meio do programa GraphPad Prism (Graphpad, San Diego, CA,
USA).
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5.1

Viabilidade e alteração morfológica celular
Por meio do ensaio colorimétrico de redução do MTT, foi possível

estabelecer um índice quantitativo de viabilidade celular de osteoblastos normais
(HOb) e tumorais (SaOS-2) após 72 horas de tratamento com apocinina e
diapocinina nas concentrações de 0,6 – 6 mM e 0,3 – 3 mM, respectivamente
(Figuras 5A e 5B).
O

percentual

de

viabilidade

de

HOb

apresentou

diminuição

estatisticamente significativa somente no tratamento com apocinina na concentração
de 6 mM em comparação ao controle e à concentração de 0,6 mM (Figura 5A). De
forma interessante, observamos que as células SaOS-2 em contato com apocinina
nas concentrações de 1,5 – 6 mM apresentaram diferenças em relação ao controle e
à concentração de 0,6 mM e diapocinina nas concentrações de 0,75 – 3 mM
apresentaram redução significativa na viabilidade em relação às células não tratadas
(controle) e à concentração de 0,3 mM (Figura 5B)
Na análise morfológica de HOb (Figura 6) observamos que apocinina (0,6
– 3 mM) e diapocinina (0,3 – 1,5 mM) não promoveram alterações celulares,
enquanto que os compostos na concentração de 6 mM (apocinina) e 3 mM
(diapocinina) (Figuras 6E e 6I) modificaram as células, apresentando citoplasma
mais fino e alongado em comparação às células não tratadas (Figura 6A). Por sua
vez, as células SaOS-2 (Figura 7), sofreram alterações morfológicas após o
tratamento com a apocinina 3 e 6 mM (Figuras 7 D e E) e com a diapocinina 0,75 – 3
mM, apresentando-se mais arredondadas e redução do número de células (Figuras
7G – 7I).
A partir dos resultados obtidos com os ensaios de viabilidade celular e
análise morfológica, optou-se por utilizar as concentrações de 1,5 e 3 mM para a
apocinina; e 0,75 e 1,5 mM para a diapocinina, pois essas apresentaram melhores
efeitos inibitórios em SaOS-2 e não promoveram alterações nas células HOb.
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Figura 5. Percentual de viabilidade de (A) osteoblastos normais (HOb) e (B) de osteossarcoma
(SaOS-2) na presença de diferentes concentrações de apocinina (0,6 – 6 mM) e diapocinina (0,3 – 3
mM) ou sem tratamento (Controle) por 72 horas. Valores expressos em média ± desvio padrão.
*P<0,05; **P<0,01 e ***P<0,001 representam diferenças estatísticas quando comparado ao controle e
os tratados entre si.
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Figura 6. Imagens representativas da morfologia de osteoblastos humanos (HOb) (A) sem tratamento, e tratados com apocinina (B, C, D e E) e diapocinina
(F, G, H e I) nas concentrações de 0,6 – 6 mM e 0,3 – 3 mM, respectivamente, no período de 72 horas. Barras de escala de 100 µm.
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Figura 7. Imagens representativas da morfologia de osteossarcoma humano (SaOS-2) (A) sem tratamento, e tratados com apocinina (B, C, D e E) e
diapocinina (F, G, H e I) nas concentrações de 0,6 mM – 6 mM e 0,3 mM – 3 mM, respectivamente, no período de 72 horas. Barras de escala de 100 µm.
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Apoptose celular
Os ensaios de apoptose celular, por meio da citometria de fluxo, foram

apresentados em apoptose total, no qual foi considerado a porcentagem de células
em apoptose inicial (positivas somente para anexina V) e tardia (positivas para
anexina V e iodeto de propídio). Os resultados revelaram que as células HOb
tratadas tanto com apocinina (1,5 e 3 mM) quanto com diapocinina (0,75 e 1,5 mM)
não apresentaram diferenças significantes em relação ao controle (Figura 8A).
Por outro lado, as células SaOS-2 apresentaram aumento significativo na
porcentagem de células em apoptose quando tratadas com apocinina 1,5 e 3 mM; e
diapocinina 1,5 mM em relação ao controle. Além disso, as concentrações de
apocinina apresentaram diferenças entre si (Figura 8B).
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Figura 8. Efeito da apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) na apoptose celular de (A)
osteoblastos normais (HOb) e (B) tumorais (SaOS-2) tratados por 72 horas. Os resultados foram
apresentados em média ± desvio padrão. *P<0,05; **P<0,01 e ***P<0,001 representam diferenças
estatísticas quando comparado ao controle e os grupos tratados entre si.
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Produção de espécies reativas de oxigênio (EROs)
Para explorar o papel das EROs no mecanismo de ação da apocinina e

diapocinina em HOb e SaOS-2 foi utilizado a sonda DCFH-DA. Apocinina (1,5 e 3
mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) não alteraram a produção de EROs em
osteoblastos normais, como mostra a figura 9A. Por outro lado, em SaOS-2 a
apocinina (3 mM) e diapocinina (1,5 mM) inibiram em aproximadamente 50% a
produção de EROs (Figura 9B). Outro dado encontrado foi que as concentração
estudadas, para ambos compostos, apresentaram diferenças entre si. Os resultados
evidenciam que a diapocinina foi mais efetiva nesse processo, pois promoveu
redução na EROs com a metade da concentração da apocinina.

56

Resultados

A

B

Figura 9. Efeitos da apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) na produção de espécies
reativas de oxigênio (EROs) em (A) osteoblastos normais (HOB) e (B) osteossarcoma (SaOS-2), após
72 horas de tratamento. Valores expressos em média ± desvio padrão. ***P<0,001 representa
diferenças estatísticas quando comparado ao controle e os grupos tratados entre si.
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Após comprovar que não houve inibição na viabilidade celular, alterações
morfológicas, aumento da apoptose celular e redução da produção de espécies
reativas (EROs) em células normais (HOb) tratadas com apocinina e diapocinina nas
concentrações acima descritas, foram realizados estudos in vitro característicos da
progressão de células tumorais. Portanto, os ensaios seguintes são referentes
somente às células de osteossarcoma humano (SaOS-2).

5.4

Formação de Colônias
A linhagem de osteossarcoma (SaOS-2) foi analisada em relação à sua

capacidade de formação de colônias, com o objetivo de avaliar os efeitos da
apocinina e diapocinina à longo prazo.
No presente ensaio foram apresentados dados qualitativos (Figura 10) e
quantitativos (Figura 11) da formação de colônias. Imagens macroscópicas (Figuras
10A, 10C, 10E, 10G e 10I) e microscópicas (Figuras 10B, 10D, 10F, 10H e 10J)
evidenciaram alterações no número de células coradas com cristal violeta e na
morfologia, respectivamente, após 10 dias de tratamento com os compostos.
Os resultados quantitativos (Figura 11) mostraram que as células tratadas
com concentrações de 1,5 e 3 mM para apocinina; e 0,75 e 1,5 mM para diapocinina
reduziram significantemente o número de colônias em comparação às células não
tratadas (controle). Ainda, os dados mostraram que as concentrações utilizadas
foram diferentes entre si para ambos compostos. Nossos achados também
demonstraram que a metade da concentração de diapocinina (1,5mM) foi suficiente
para causar o mesmo efeito que a apocinina (3 mM).
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Diapocinina
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100µm
Figura 10. Imagens macroscópicas (A, C, E, G e I) e microscópicas (B, D, F, H e J) da formação de colônias de SaOS-2 coradas com cristal violeta em
células não tratadas (controle), e tratadas com apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) durante 10 dias. Barras de escala de 100 µm.
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Figura 11. Quantificação da formação de colônias em SaOS-2 tratados com apocinina (1,5 e 3 mM) e
diapocinina (0,75 e 1,5 mM) durante 10 dias. Dados apresentados em média ± desvio padrão.
***P<0,001 representa diferenças estatísticas quando comparado ao controle e os grupos tratados
entre si.

5.5

Migração celular
Com o objetivo de avaliar se apocinina e diapocinina possuem atividade

sobre a capacidade migratória, nas condições escolhidas, foi realizado o ensaio por
meio da formação de uma fenda na monocamada celular.
Nesse ensaio observamos, pela análise qualitativa (Figura 12) e
quantitativa (Figura 13), que as células não tratadas (Figuras 12A e 12B)
apresentaram maior capacidade migratória em relação aos grupos tratados (Figuras
12C - 12J), ou seja, ambos compostos inibiram significativamente a motilidade de
SaOS-2 após 72 horas de incubação. Além disso, a diapocinina parece ser mais
efetiva do que a apocinina (Figura 13).
Foi possível essa comparação, pois as condições foram as mesmas para
todos os grupos. Também é possível afirmar que não houve proliferação celular que
pudesse interferir no fechamento da fenda, pois as células foram previamente
tratadas com mitomicina C (antiproliferativo).
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Figura 12. Imagens representativas do ensaio de fechamento de fendas em células SaOS-2 não tratadas (A e B), tratadas com 1,5 e 3 mM de apocinina (CF); e 0,75 e 1,5 mM de diapocinina (G-J) no momento da produção da fenda (0h - A, C, E, G e I) e após 72 horas de tratamento (B, D, F, H e J). Barras de
escala de 100 µm.
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Figura 13. Quantificação em porcentagem (%) da área fechada da fenda para avaliação da migração
celular de SaOS-2 tratadas com apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) durante 72
horas. Os valores foram apresentados em média ± desvio padrão. ***P<0,001 representa diferenças
estatísticas quando comparado ao controle e os grupos tratados entre si.

5.6

Invasão celular
De forma a elucidar os efeitos dos compostos na invasão celular de

SaOS-2, foram utilizadas placas do tipo transwell revestidas com matrigel,
substância rica em proteínas que mimetiza a matriz extracelular. Imagens
representativas

(Figuras

14A

-

14E)

e

análise

quantitativa

(Figura

14F)

demonstraram que a apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) foram
capazes de inibir significantemente o processo de invasão celular quando
comparadas ao controle, no período de 72 horas. Os dados também revelaram que
ambas concentrações de apocinina e diapocinina apresentaram diferenças entre si.
Foi necessário o dobro da concentração de apocinina (3 mM) para que a diapocinina
(1,5 mM) exercesse quase o mesmo efeito, sugerindo que a diapocinina possui
maior propriedade anti-invasiva.
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1,5 mM

A
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B
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100µm
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D
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Figura 14. Invasão celular de SaOS-2 em Transwell

®

recoberto com matrigel. Imagens

representativas das células coradas com cristal violeta, no controle (A), tratadas com 1,5 e 3 mM de
apocinina (B-C) e 0,75 e 1,5 mM de diapocinina (D-E), após 72 horas de tratamento. Barras de escala
de 100µm. (F) Quantificação da porcentagem (%) de invasão celular analisados pelo software
ImageJ. Valores apresentados em média ± desvio padrão. *P<0,05 e ***P<0,001 representam
diferenças estatísticas quando comparado ao controle e os grupos tratados entre si.
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Expressão de HIF-1α
A análise qualitativa da expressão de HIF-1α em SaOS-2, pelo ensaio de

imunofluorescência, mostrou que a apocinina (Figuras 15E-15H) e diapocinina
(Figuras 15K e 15N) diminuíram a intensidade de fluorescência da marcação
com anticorpo específico. Ou seja, é possível afirmar que os tratamentos
reduziram a expressão de HIF -1α, em comparação ao controle.

Figura 15. Imagens representativas da expressão de HIF-1α em células SaOS-2 tratadas ou não com
apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM). (A, D, G, J e M) células com núcleos marcados
com DAPI, (B, E, H, K e N) marcação com anticorpo específico para HIF-1α (C, F, I, L e O)
sobreposição das imagens com as duas marcações. Barras de escala de 25 µm.
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5.8

Atividade de MMP-2 e 9
Uma forma de avaliar o papel da apocinina e diapocinina nos processos

de metástase foi pelo ensaio da atividade de metaloproteínases de matriz (MMPs)-2
e 9 por meio da técnica de zimografia (Figura 16).
De maneira geral, os resultados mostraram que os tratamentos com
apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina (0,75 e 1,5 mM) inibiram significativamente a
atividade de MMP-2 em SaOS-2 em relação ao controle (não tratado). Além do mais,
assim como nos ensaios descritos anteriormente, a diapocinina parece ser mais
efetiva, uma vez que as suas concentrações avaliadas são a metade das
concentrações de apocinina (Figura 16B).. Entretanto não houve alterações na
atividade de MMP-9 (Figura 16C).
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Apocinina

Controle

1,5 mM
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Diapocinina
0,75 mM

1,5 mM

MMP-9

MMP-2

B

C

Figura 16. Análise da atividade de MMPs. (A) Gel representativo da MMP-2 e 9 demonstrado pelo
ensaio de zimografia para amostras de meio contendo ou não apocinina (1,5 e 3 mM) e diapocinina
(0,75 e 1,5 mM) em células SaOS-2. Análise densitométrica da degradação do gel pelas (B) MMP-2 e
(C) MMP-9. Valores arbitrários foram utilizados no qual o controle foi adotado como sendo 100% e os
valores dos grupos tratados são relativos ao controle. *P<0,05 e **P<0,01 representam diferenças
estatísticas quando comparado ao controle.
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6 DISCUSSÃO
O osteossarcoma causa muitas mortes devido à sua complexa
patogênese e resistência aos tratamentos convencionais (CAI et al., 2012). Embora
a combinação da cirurgia com quimioterapia tenha melhorado o prognóstico dos
pacientes, a aplicação de fármacos antitumorais ainda está associada à aquisição
de fenótipos resistentes à fármacos e reações adversas (LUETKE et al., 2014), além
do risco de recaída local da doença (HU et al., 2012). Assim, o desenvolvimento de
estratégias terapêuticas inovadoras vem sendo perseguido (MEYERS et al., 2008;
PILZ et al., 2012; SPINA et al., 2013; LUETKE et al., 2014; KUNDU et al., 2014;
ANDERSON, 2016). No entanto, ainda é necessário identificação de fármacos com
citotoxicidade

seletiva

para

o

osteossarcoma,

reduzindo

assim

efeitos

colaterais/indesejados (MA et al., 2017).
Produtos naturais apresentam uma fonte potencialmente rica para novos
medicamentos

antitumorais.

Plantas,

em

particular,

são

repositórios

de

biodiversidade e, portanto, representam uma fonte para muitos medicamentos.
Vários tratamentos terapêuticos contra o câncer foram derivados de compostos
encontrados em plantas (por exemplo, taxol, paclitaxel, álcool perilílico) (MARTIN,
1993; CROWELL, 1999).
A apocinina, obtida a partir das raízes da Picrorhiza kurroa, é considerada
um potencial composto antitumoral. Estudos mostraram que seus rizomas foram
usados na medicina tradicional oriental há milhares de anos, tratando diversas
doenças do fígado e pulmão (RAM, 2001). A apocinina é um eficiente inibidor do
complexo NADPH oxidase, enzima responsável pela formação de EROs (CASTOR
et al., 2010). Seu mecanismo de ação parece estar relacionado com a sua oxidação
(SIMONS et al., 1990; MORA-PALE et al., 2009), produzindo a diapocinina, e que
este seja mais efetivo na inibição do complexo (JOHNSON et al., 2002).
Os eventos de sinalização mediada pelo estresse oxidativo têm sido
relatados como afetando os traços característicos das células tumorais (BONEKAMP
et al.,2009; STORZ, 2005). Por exemplo, as EROS em câncer estão envolvidas na
progressão do ciclo celular e proliferação, sobrevivência celular e apoptose,
metabolismo energético, morfologia celular, adesão célula-célula, motilidade celular,
angiogênese e manutenção do tumor. Diante disso, o presente estudo avaliou, in
vitro, os efeitos da apocinina e diapocina em células de osteoblastos humano
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normais (HOb) e de osteossarcoma humano (SaOS-2) comparativamente. O
principal motivo para também utilizar células normais foi de garantir que as
concentrações usadas não afetassem a integridade das mesmas, garantido assim
citotoxicidade seletiva/específica para células tumorais (MA et al., 2017).
Umas das características principais de células tumorais é o crescimento
descontrolado, sendo assim, a análise da proliferação celular é uma importante
ferramenta para a compreensão da carcinogênese e da progressão tumoral (WOOD
et al., 2015). Nesse sentido, nosso estudo avaliou a viabilidade e apoptose celular,
bem como as alterações morfológicas em SaOS-2 tratadas com apocinina e
diapocinina.
Os resultados apresentaram redução dose-dependente da viabilidade
celular, uma vez que conforme a concentração aumentou a viabilidade diminuiu.
Além disso, em osteoblastos normais somente a concentração mais alta da
apocinina (6 mM) foi suficiente para causar inibição da viabilidade. Nossos dados
estão em concordância com relatos da literatura, no qual Kato e colaboradores
(2015) também demonstraram que o tratamento com apocinina inibiu a viabilidade
de células de câncer pancreático.
A análise morfológica em SaOS-2 mostrou que os compostos foram
capazes de promover alterações da membrana relacionado às mudanças do
citoesqueleto, além de diminuir o tamanho e número de células em comparação às
células não tratadas. Por outro lado, avaliando-se as células normais, apenas as
concentrações de 6 mM para apocinina e 3 mM para diapocinina mudaram a forma
das células, apresentando o citoplasma mais fino e alongado.
A análise da apoptose celular em SaOS-2 revelou que a apocinina (1,5 e
3 mM), e diapocinina (1,5 mM) tiveram seus níveis aumentados. Nossa hipótese é
de que níveis elevados de EROs estejam envolvidos na morte de SaOS-2 pelo
mecanismo de apoptose. Estudos ilustraram que EROs têm sido associadas à
diferentes tipos de células tumorais (PANIERI; SANTORO, 2016) e que estão
associadas ao crescimento celular anormal, metástase, resistência à apoptose e
angiogênese (SABHARWAL; SCHUMACKER, 2014; MOLONEY et al., 2017).
Nesse contexto, vários produtos naturais exibiram efeitos antitumorais
inibindo EROs por meio de atividades pró-oxidativas (LI-WEBER, 2013). A
apocinina, inibidor da NADPH-oxidase e consequentemente da produção de EROs,
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também tem sido estudada como pró-oxidante (CASTOR et al., 2009). A geração de
EROs é elevada em quase todos os tipos de câncer e contribuem para manter o
fenótipo oncogênico e a progressão do tumor (LIOU; STORZ, 2010). Além disso, as
EROS são conhecidas como fatores importantes para a carcinogênese e a
progressão do tumor (WU, 2006; KLAUNIG et al., 2010). Portanto, nós hipotetizamos
que a alta produção de EROS poderia contribuir para a carcinogênese, e
investigamos a produção de EROS em SaOS-2 tratados ou não (controle) com
apocinina e diapocinina, medidos usando a sonda fluorescente, diacetato de
diclorofluorescina (DCF-DA). Os resultados revelaram que tanto a apocinina nas
concentrações de 1,5 e 3mM, quanto a diapocinina 0,75 e 1,5 mM, foram capazes
de reduzir significativamente a geração de EROs em SaOS-2 de forma dosedependente. Em adição, ficou evidente que a diapocinina foi mais efetiva, pois
metade da sua concentração foi suficiente para produzir os mesmos efeitos da
apocinina.
Terapias seletivas para neoplasias representam um grande obstáculo no
manejo do tratamento eficiente contra o câncer (HOPKINS, 2008). Este requer a
modulação de alvos concretos, que podem ser comprometidos pelos mecanismos
compensatórios e/ou mutações (STELLING et al., 2004; KITANO, 2007). A solução
para esses problemas exige, muitas vezes, altas doses de fármacos que podem, por
outro lado, promover efeitos deletérios em tecidos não tumorais (KASSOUF et al.,
2005). Nosso estudo mostrou que em concentrações baixas e intermediárias (0,6 3mM para apocinina) e (0,3 – 1,5 mM para diapocinina) não promoveram danos às
células normais, sugerindo, portanto, que os compostos poderiam ter maior
afinidade/especificidade por células tumorais ou que as células tumorais sejam mais
sensíveis aos compostos estudados.
A característica de uma única célula se dividir e proliferar indefinidamente
para formar colônias é definida como clonogênica e é prova de que a célula possui
capacidade de reprodução e sobrevivência (MUNSHI et al., 2005). No presente
estudo demonstramos que os compostos apocinina e diapocinina conseguiram, de
forma dose-dependente, impedir essa habilidade das células SaOS-2. Aqui também
a diapocinina se mostrou mais efetiva do que a apocinina.
Outra vertente das células tumorais é a capacidade migratória e de invadir
os tecidos circundantes que pode ser determinada in vitro, eventos fundamentais
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para o processo de metástase (KRAMER et al., 2013). A adesão e migração celular
dependem da ligação da integrina à matriz extracelular (ECM). As integrinas elevam
os níveis de oxidantes, principalmente pelo aumento da ciclooxigenase-2 (COX-2)
(BROOM et al.,2006), mas também através de 5-lipoxigenases (5-LOX) e
mitocôndrias (CHIARUGI; FIASCHI, 2007; SVINENG et al.,2008). Neste contexto,
um aumento no EROS mitocondrial foi associado a um primeiro contato celular com
ECM, e o aumento de EROS citosólicos contribuíram para remodelação do
citoesqueleto e formação de filamentos de actina durante uma fase posterior do
processo (CHIARUGI; FIASCHI, 2007; TADDEI et al.,2007).
A mobilidade pode ser avaliada por meio da formação de fenda na
monocamada celular e é uma metodologia comumente usada por ser econômica e
de maior reprodutibilidade em relação aos ensaios in vivo (LIANG et al., 2007;
KRAMER et al., 2013). A migração celular também é parte necessária do processo
de invasão e pode ser analisada, in vitro, por meio da degradação da ECM revestida
na superfície da placa do tipo transwell, permitindo que as células tumorais
atravessem o outro lado da membrana (LIRDPRAPAMONGKOL et al., 2003).
Nossos resultados mostraram que os compostos inibiram, de forma dosedependente, a capacidade migratória e invasiva de células de osteossarcoma. Esses
dados estão em concordância com os relatos da literatura, no qual Klees e
colaboradores (2005) comprovaram a inibição da migração de células de câncer de
mama expostas ao tratamento com derivados da apocinina. Os mesmos autores
sugerem que a apocinina poderia inibir a migração de células tumorais mediada pela
Rac1, proteína presente no complexo NADPH oxidase e responsável por regular o
citoesqueleto de actina durante o processo de migração (KLEES et al, 2005). Outro
estudo provou que a apocinina e diapocinina regularam a invasão de células de
hepatocarcinoma humano por meio da inibição da fosforilação de FAK e Akt
(JANTAREE et al., 2017). Além disso, a diapocinina exibiu maior potencial inibidor,
assim como demostrado em nosso estudo.
Estudos forneceram evidências de forte correlação entre os níveis
elevados de fator indutor de hipóxia 1 (HIF-1) e processos metastáticos e
angiogênicos, bem como à resistência tumoral (SEMENZA, 2001). Foi observado
que a hipóxia (baixos níveis de O2) é uma característica comum em muitos tipos de
tumores e como resposta adaptativa ao estresse hipóxico, as células tumorais
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ativam várias vias de sobrevivência para realizar seus processos biológicos
essenciais (DENKO, 2008). Pela análise qualitativa, utilizando anticorpo específico
para HIF-1α, mostramos que células tratadas com apocinina e diapocinina exibiram
menor intensidade de marcação em relação às células não tratadas. Sugerindo
como hipótese de que os compostos também poderiam atuar por essa via inibindo a
metástase e angiogênese, eventos importantes para a progressão do tumor.
As células normais requerem uma ancoragem à ECM para executar o
processo mitótico. Neste, as EROS atuam como segundos mensageiros facilitando a
mitóse adequada (CHIARUGI; FIASCHI, 2007; CHIARUGI, 2008). Uma sinergia de
sinalização entre os fatores de crescimento e as integrinas leva à uma explosão
oxidativa através do aumento dependente de Rac-1 na EROS mitocondrial (BAE et
al.,2000; WERNER; WERB, 2002). Isso leva à inibição oxidativa de proteína tirosinafosfato, ativação de proteína proto-oncogene tirosina-quinase (Src) ou proteínas
estruturais, com o efeito de aumentar a adesão celular à ECM, disseminação celular
e proliferação. A perda de adesão celular à matriz em células normais desencadeia
um tipo específico de apoptose. Em contraste, as células tumorais são protegidas
deste processo e mostram aumento da proliferação celular e independência de
ancoragem. Essa resistência à apoptose permite que as células tumorais
sobrevivam fora do ambiente "normal", sofram metástase e formem novas colônias
em locais distantes. (LIOU; STORZ, 2010)
Antes das células tumorais migrem para locais distantes, elas são
submetidas à transição mesenquimatosa epitelial (EMT) para libertar-se da
contenção da membrana basal (LIOU; STORZ, 2010). Durante este processo, as
metaloproteínases de matriz (MMPs) desempenham um papel importante na
invasão e na metástase do tumor, não só controlando a degradação da matriz
extracelular, mas também o processo de angiogênese, que afeta a função das
moléculas de adesão celular e regula o crescimento de células tumorais
(KÖHRMANN et al., 2009). Um estudo mostrou que fármacos também podem ser
usados para inibir o crescimento de células tumorais por meio da redução da
atividade de MMP-2 e MMP-9 (ROOMI et al., 2009). Além disso, a degradação da
matriz extracelular (ECM) é complexa, uma vez que envolve muitos fatores, e as
MMPs e inibidores (TIMPs) podem desempenhar funções importantes. Por exemplo,
enquanto as MMPs degradam a ECM, as TIMPs podem inibir a degradação da ECM
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pela redução da atividade das MMPs, para proteger as células normais
(BOURBOULIA;

STETLER-STEVENSON,

2010).

A

formação

da

cavidade

intravascular depende do equilíbrio entre MMPs e TIMPs, a introdução de inibidores
exógenos pode alterar o equilíbrio de MMPs e TIMPs, inibindo os processos de
angiogênese, invasão e metástase de células tumorais (CAO et al., 2017). Pela
técnica

de

zimografia,

nossos

achados

mostraram

que

nas

células

de

osteossarcoma os tratamentos com apocinina e diapocinina também foram efetivos
na inibição da atividade de MMP-2, de forma dose-dependente. Além disso, assim
como nas análises descritas anteriormente, a diapocinina ilustrou maior potencial na
redução da degradação. Entretanto, os compostos não conseguiram causar os
mesmos efeitos na atividade de MMP-9, permanecendo semelhantes às células não
tratadas. Uma possível explicação seja o balanço entre MMP-9 e TIMPs, tenha sido
decisivo na sua atividade.
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7 CONCLUSÕES
Considerando os resultados obtidos, concluímos que a apocinina e
diapocinina apresentam maior especificidade em células de osteossarcoma ou que
as células sejam mais sensíveis aos compostos. Além disso, foram capazes de
modular, de maneira dose-dependente, os processos de viabilidade celular,
apoptose, migração e invasão; e diapocinina revelou ser mais efetiva do que a
apocinina, na concentração de 1,5 mM. Sugerimos, portanto, que os compostos
poderiam contribuir sobremaneira para sua possível utilização como terapia
coadjuvante em células tumorais.
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