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Resumo

O melanoma cutâneo é actualmente a forma de cancro da pele mais letal: uma vez

instalado, apresenta mortalidade superior a 85% dos casos. Esta mortalidade é reflexo da

baixa eficácia dos tratamentos actualmente disponíveis. O estabelecimento de estratégias

quimiopreventivas eficazes para o melanoma é, pois, de elevada importância, tal como para

outros tipos de cancro.

Existe evidência que a dieta contém inúmeros compostos (fitoquímicos) com

propriedades quimiopreventivas, sendo o chá verde rico nestes compostos. O EGCG, por

ser o composto fenólico mais abundante, tem sido apontado como o principal responsável

pela diminuição do risco de vários tipos de cancro atribuído ao consumo de chá verde. Mais

concretamente, o EGCG parece ter efeitos supressores da actividade carcinogénica da

radiação UVB, considerada a principal causa de cancro da pele.

Os objectivos principais deste trabalho foram o estudo do efeito anti-cancerígeno do

EGCG em células de melanoma humano A-375 e a tentativa de clarificação do mecanismo

de acção do EGCG como agente quimiopreventivo nestas células tumorais.

Recorrendo a ensaios de viabilidade celular (método de redução do MTT, método

de redução do AB e método de exclusão do azul de Tripano) foi estabelecida a

citotoxicidade selectiva, dependente da dose e do tempo de incubação, para as células

tumorais, por comparação com os efeitos obtidos numa linha celular não tumoral

(fibroblastos humanos BJ). Foi demonstrado que a citotoxicidade é mediada por indução de

morte celular programada (apoptose), que só acontece na linha tumoral quando incubada

com concentrações de EGCG capazes de causar a morte de 50% das células (LD50), por

visualização da morfologia nuclear característica da apoptose (condensação da cromatina e

formação de micronúcleos). Foi estabelecida a capacidade inibitória da COX-2 pelo EGCG

(IC50 = 19,42 µM) e a expressão desta proteína em elevados níveis nas células A-375,

confirmada por imunocitoquímica. Com base nestes resultados, e em dados da literatura, a

COX-2 foi proposta como o alvo molecular da quimioprevenção mediada pelo EGCG na

génese do melanoma quer pela inibição directa (nossos resultados) quer pela diminuição da

expressão desta enzima descrita após exposição ao EGCG.

Em conclusão, os nossos resultados permitem-nos afirmar que a catequina mais

abundante do chá verde, o EGCG, tem efeitos anti-cancerígenos em células A-375 de

melanoma humano, representando o seu uso uma estratégia quimiopreventiva muito

promissora num tipo de cancro cujas terapias actuais não são eficazes.
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Abstract

Cutaneous melanoma is currently the most deadly form of skin cancer: once

installed, its mortality exceeds 85% of cases. This mortality is a reflection of the low

efficiency of the currently available treatments. The establishment of effective

chemopreventive strategies for melanoma is therefore of high importance, as for

other types of cancer.

There is evidence that the diet contains many compounds (phytochemicals)

with chemopreventive properties, the green tea being rich in these compounds.

EGCG, as the most abundant phenolic compound of green tea, has been identified

as the main compound responsible for lowering risk of several types of cancer

attributed to the regular consumption of green tea. More specifically, EGCG appears

to have suppressor activity of the carcinogenic effects of UVB radiation, the main

cause of skin cancer.

The main goals of this work were to study the anti-carcinogenic effects of

EGCG on human A-375 melanoma cells and to try to clarify the mechanism of

action of EGCG as a chemopreventive agent in these tumour cells.

Using cell viability tests (MTT reduction method, AB reduction method and

Trypan blue exclusion method) a selective cytotoxicity for tumour cells was

established, which was dose and incubation-time dependent, compared to the

effects obtained in a non-tumour cell line (human BJ fibroblasts). It was established

that this cytotoxicity is mediated by induction of programmed cell death (apoptosis),

which only occurs in tumour cells, when incubated with EGCG at concentrations

able to cause 50% of cell death (LD50), as revealed by observed morphologic

nuclear characteristics of apoptosis (chromatin condensation and micronuclei

formation). The inhibitory capacity of COX-2 by EGCG (IC50 = 19,42 μM) was

established and the expression of this protein in A-375 cells at high levels was

confirmed by immunocytochemistry. Based on these results and in the literature,

COX-2 was proposed as the molecular target of chemoprevention mediated by

EGCG in melanoma. This might occur either by direct inhibition (our results) or by

the decreased COX-2 expression, described to occur after exposure to EGCG.

In conclusion, our results indicate that the most abundant catechin in green

tea, EGCG, presents anticancer activity in human A-375 melanoma cells,

representing a very promising chemopreventive strategy in a cancer type which

current therapies are not effective.
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1
Introdução

1.1. Estado da Arte

O cancro é uma das principais causas de morte no mundo. Este conjunto de

patologias tem elevada incidência na população mundial e é, actualmente, a

segunda causa de morte prematura em adultos, logo a seguir às doenças

cardiovasculares (World Health Organization, 2002).

As formas convencionais de terapia do cancro incluem cirurgia, radioterapia

e quimioterapia, apresentando todas elas aspectos positivos (Abou-Jawde et al.,

2003; Guillemard e Saragovi, 2004; Jhanwar e Divgi, 2005; Jabbour et al., 2007).

No entanto, estes tratamentos têm também associados efeitos adversos graves e a

possibilidade de serem ineficazes. A quimioterapia é, geralmente, a forma mais

efectiva de tratamento, contudo a resistência tumoral a determinados fármacos é

um obstáculo frequentemente encontrado na terapêutica anti-cancerosa (Landis-

Piwowar et al., 2006).

A pesquisa de novas estratégias de tratamento quimioterapêutico e de

novos agentes anti-cancerígenos está em constante desenvolvimento (Bendell e

Goldberg, 2007; Estevez et al., 2007): novos agentes e a aplicação do

conhecimento do controlo da carcinogénese devem ser utilizados no sentido de

aperfeiçoar estratégias que conduzam à redução da incidência do cancro e da sua

taxa de mortalidade (Petrylak, 2007).
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A prevenção tem tomado, nos últimos anos, um lugar de destaque no

controlo da patologia oncológica (World Cancer Research Fund., 1997). Embora o

cancro represente uma das principais causas de morte no mundo, grande parte

dessas mortes pode ser evitada: mais de 40% dos cancros podem ser prevenidos

recorrendo, por exemplo, a uma dieta saudável (Key et al., 2002; Weisburger, 2002;

Key et al., 2004).

O papel da nutrição na saúde pública constitui, actualmente, uma das áreas

de maior importância na investigação científica e na política de saúde de qualquer

país desenvolvido. Como consequência, a investigação na área de nutrição tem

evoluído desde uma abordagem exclusivamente centrada na supressão de

deficiências nutricionais até à prevenção de doenças crónicas, nomeadamente do

cancro (Kennedy, 2006).

Nas últimas duas décadas, o potencial efeito quimiopreventivo de

compostos bioactivos existentes na dieta – fitoquímicos – tem despertado a atenção

de muitos investigadores, dado que a dieta ocupa um lugar de destaque na cascata

de eventos que levam ao desenvolvimento de cancro (Chen e Kong, 2005; Manach

et al., 2005). Este interesse tem sido evidenciado em estudos epidemiológicos que

estabelecem a ligação entre as variações na distribuição geográfica da incidência

de cancro e a ingestão de dietas específicas, sendo ainda suportado por evidências

convincentes da eficácia quimiopreventiva de compostos específicos da dieta em

culturas celulares tumorais assim como em modelos animais de carcinogénese

(Thomasset et al., 2006).

Os fitoquímicos presentes na dieta têm revelado propriedades anti-

cancerígenas, directamente relacionadas com os possíveis efeitos

quimiopreventivos que estes compostos podem apresentar. Este facto tem sido

associado às suas propriedades anti-oxidantes e anti-inflamatórias (Surh, 1999;

Suhr, 2003).

Dos fitoquímicos presentes na dieta, um dos grupos mais estudados é, sem

dúvida, o grupo dos compostos fenólicos. A estes compostos tem sido atribuída

uma variedade de actividades biológicas que evidenciam os seus efeitos benéficos

na saúde e que ilustram um papel promissor do seu uso como estratégia eficaz no

combate às doenças crónicas (Middleton et al., 2000; Scalbert et al., 2005;

Santangelo et al., 2007). Inúmeros compostos fenólicos existentes nas plantas

apresentam propriedades anti-oxidativas, anti-inflamatórias e quimiopreventivas

(Fresco et al., 2006; Lee et al., 2006).

Os compostos fenólicos têm sido submetidos a numerosos estudos, na sua

maioria testes in vitro com culturas celulares tumorais, o que revela o interesse por
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parte da comunidade científica relativamente ao potencial destes compostos.

Existe, actualmente, literatura extensa sobre os mecanismos quimiopreventivos de

diferentes compostos fenólicos que mostram como estes podem prevenir, retardar

ou até mesmo reverter, o processo carcinogénico. (Surh, 2003; Thomasset et al.,

2006; Fresco et al., 2006; Kwon et al., 2007).

Uma das principais fontes de compostos fenólicos quimiopreventivos da

dieta é o chá, mais concretamente o chá verde (Yang, 1997; Kuroda e Hara, 1999;

Mukhtar e Ahmad, 1999a; Suganuma et al., 1999; Yang et al., 2002; Chung et al.,

2003; Yang et al., 2006a; Yang et al., 2008).

Nos últimos anos, o chá verde tem merecido a atenção por parte de

investigadores devido aos seus possíveis efeitos na promoção da saúde,

nomeadamente na prevenção do cancro (Babich et al., 2005; Yang et al., 2007; Ju

et al., 2007).

1.1.1. Chá verde

A seguir à água, o chá (Camellia sinensis1) é a bebida mais consumida em

todo o mundo (Yang et al., 2002) devido ao seu aroma e sabor característicos, e

aos benefícios para a saúde que lhe são atribuídos (Hara, 2001). O chá é

preparado a partir das folhas e flores da planta Camellia sinensis, desde há 5000

anos (McKay e Blumberg, 2002), e está disponível comercialmente em três formas

principais: verde, preto e oolong (Katiyar e Mukhtar, 1996a; Balentine et al., 1997;

Katiyar e Elmets, 2001; Lambert e Yang, 2003a). Da produção total de chá, cerca

de 78% é consumido sob a forma de chá preto, principalmente nos países

ocidentais e alguns asiáticos, enquanto 20% é consumido como chá verde,

maioritariamente nos países asiáticos, incluindo a China, o Japão, a Coreia e a

Índia. À forma oolong corresponde um consumo de apenas 2% (principalmente no

sudeste da China) (Katiyar e Mukhtar, 1996a; Trevisanato e Kim, 2000; Hara, 2001;

Katiyar e Elmets, 2001; Bliss, 2003).

Os passos básicos envolvidos na produção das principais formas de chá são

muito semelhantes, excepto no que diz respeito ao desenvolvimento do seu aroma

e no processo de fermentação, que é dependente dos estados de oxidação dos

compostos bioactivos presentes nas folhas (Babich et al., 2005). Estes compostos

1Camellia sinensis, da família Theaceae, foi descoberta no sudeste asiático há milhares de anos e, de acordo com
a mitologia chinesa, o Imperador Shen Nung descobriu o chá pela primeira vez em 2737 A.C. (Harbowy e
Balentine, 1997).
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correspondem aos compostos fenólicos e representam a subclasse dos flavonóides

designada por flavan-3-ols (Pietta, 2000; Forkmann e Martens, 2001). No caso do

chá verde, os compostos bioactivos são designados, de uma forma geral, por

catequinas (Bode e Dong, 2003; Babich et al., 2005).

O termo “chá verde” refere-se ao chá produzido a partir das folhas frescas

da Camellia sinensis após exposição ao ar e secagem a elevadas temperaturas,

para inactivar as enzimas (por exemplo, a polifenol oxidase) e prevenir a oxidação e

polimerização dos compostos bioactivos (Graham, 1992; Yang e Wang, 1993; Frei

e Higdon, 2003; Ju et al., 2007; Yang et al., 2009). Na produção do chá preto, as

folhas da planta são colhidas, compactadas e deixadas a secar, fermentar e oxidar

(em espaços interiores) (Bliss, 2003). O chá oolong é produzido por “semi-

fermentação” das folhas verdes, resultando num chá que é, quimicamente, a

mistura de chá verde com chá preto (Carlson et al., 2007).

1.1.1.1. Compostos fenólicos do chá verde

A preparação de uma infusão típica de chá verde (2 g de folhas em 200 mL

de água quente) contém 500-700 mg de compostos bioactivos, dos quais 30-40%

são catequinas (Yang et al., 2000; Park e Surh, 2004; Ju et al., 2007). Estas

caracterizam-se por apresentarem substituições, di ou tri-hidroxiladas no anel B e

meta-5,7-dihidroxiladas no anel A, da estrutura fundamental dos flavan-3-ols

(Figura 1) (Yang et al., 2006a). Estas substituições conferem às catequinas uma

forte capacidade anti-oxidante (Wiseman et al., 1997; Rice-Evans, 1999).

Figura 1. Estrutura base das catequinas
(adaptado de Nichenametla et al., 2006).
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Foram identificadas, pelo menos, doze catequinas em infusões de chá verde

(Zeeb et al., 2000), sendo as principais (por existirem em maior quantidade) o

galhato de epigalocatequina (EGCG), a epigalocatequina (EGC), o galhato de

epicatequina (ECG) e a epicatequina (EC) (Figura 2) (Lambert e Yang, 2003a; Ray,

2005). O EGCG é o componente mais abundante, representando cerca de 50-70%

da percentagem total de catequinas (Yang et al., 2009). Estes compostos

contribuem para a adstringência e sabor amargo do chá (Nichenametla et al.,

2006).

A B

C D

Figura 2. Estruturas das principais catequinas existentes no chá verde. A:
epicatequina (EC); B: epigalocatequina (EGC); C: galhato de epigalocatequina
(EGCG); D: galhato de epicatequina (ECG) (adaptado de Yang et al., 2007).

No processo de fermentação do chá preto formam-se oligómeros e

polímeros, a partir das catequinas, designados por teaflavinas e tearubiginas,

respectivamente (Babich et al., 2005). O chá oolong apresenta níveis elevados de

catequinas, no entanto, surgem também oligómeros destas, designados por

teasinensinas (Yang et al., 2009).

A composição do chá varia com o clima, estação do ano, práticas agrícolas,

variedade e idade das folhas das plantas (Yang et al., 2007).
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As folhas de chá também contêm outros flavonóides além das catequinas,

tais como a quercetina e a miricetina (pretencentes à subclasse dos flavonóis), e

compostos azotados, como a cafeína e a teobromina (Yang et al., 2008).

A biodisponibilidade das catequinas é limitada devido à sua rápida metilação

e conjugação após a absorção (Kohri et al., 2001; Lambert e Yang, 2003a; Lu et al.,

2003; Yang et al., 2006b; Nichenametla et al., 2006; Auger et al., 2008).

1.1.1.2. Chá verde e Cancro – Quimioprevenção

Os extractos de chá verde têm sido utilizados na medicina tradicional

Chinesa há séculos com o objectivo de tratar ou prevenir doenças crónicas (Liao,

2001). Contudo, nos países ocidentais os profissionais de saúde só recentemente

começaram a explorar os potenciais benefícios atribuídos às catequinas (Cabrera et

al., 2006).

O chá verde é uma fonte importante de compostos fenólicos com

características anti-oxidantes. Tal facto sugere um papel importante destes

compostos na prevenção do cancro (Oguni et al., 1992; Osawa et al., 1992; Chen e

Ho, 1995; Balentine, 1997; Wiseman et al., 1997; Yao et al., 2004).

Nos últimos anos, estudos epidemiológicos, observações clínicas e

investigação com modelos animais, mostram a diversidade de respostas biológicas

induzidas pelos compostos fenólicos do chá verde, revelando, sobretudo, efeitos

quimiopreventivos (Bode e Dong, 2003; Crespy e Williamson, 2004; Cooper et al.,

2005; Fujiki et al., 2005; Shanafelt et al., 2006).

A actividade anti-cancerígena associada ao chá verde tem sido

demonstrada em diferentes modelos animais de carcinogénese (Yang et al., 2002)

e os seus efeitos anti-carcinogénicos amplamente relatados em vários artigos que

pretendem elucidar os possíveis mecanismos envolvidos na prevenção do cancro

pelos compostos activos presentes no chá verde (Ahmad e Mukhtar, 1999; Fujiki,

1999; Gupta et al., 1999; Mukhtar e Ahmad, 1999b; Weisburger 1999; Katiyar et al.,

2000; Lin e Liang 2000; Trevisanato e Kim, 2000; Wang, 2000; Yang et al., 2000;

Ahmad e Mukhtar, 2001; Dong et al., 2001; Katiyar et al., 2001; Katiyar e Elmets,

2001; Wiseman et al., 2001; Gupta e Mukhtar, 2002; Guyton e Kensler, 2002; Le

Marchand, 2002; Yang et al., 2002). Estudos de citotoxicidade in vitro mostram

ainda que as células tumorais são mais sensíveis às catequinas do chá verde do

que as células normais (citotoxicidade selectiva) (Chen et al., 1998; Ahmad et al.,
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2000; Weisburg et al., 2004; Babich et al., 2005; Yang et al., 2006a; Babich et al.,

2007).

Os compostos fenólicos existentes no chá verde revelaram-se inibidores

efectivos da carcinogénese em diferentes tipos de tumores, entre eles: pulmão,

pele, esófago, fígado, estômago, cavidade oral (bucal), intestino delgado, cólon,

próstata, bexiga, pâncreas e mama (Yang e Wang, 1993; Mukhtar e Katiyar, 1994;

Yang  et al., 1996; Katiyar e Mukhtar, 1996b; Dreosti et al., 1997; Conney et al.,

1999; Yang et al., 1999; Yang et al., 2002; Chung et al., 2003; Higdon e Frei, 2003;

Crespy e Williamson, 2004; Lambert et al., 2005; Ju et al., 2007; Yang et al., 2008).

A Tabela 1 sumariza os resultados obtidos em vários estudos publicados nas

últimas duas décadas.

Tabela 1. Número de estudos que revelam um efeito protector
ou não protector do chá verde na prevenção de diferentes tipos
de cancro (modelos animais)a.

Cancro Efeito protector Efeito não
protector

Pulmão 19 2

Pele 24 -

Cavidade bucal 3 -

Esófago 4 -

Intestino delgado 6 1

Estômago 7 -

Cólon 11 3

Fígado 4 1

Pâncreas 2 -

Bexiga 3 -

Próstata 6 -

Mama 4 3
aAdaptado de Landau et al., 2005; Yang et al., 2007; Ju et al., 2007.
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Apesar de existirem muitos estudos que revelam uma associação positiva

entre o consumo de chá verde e a inibição do desenvolvimento de vários tipos de

cancro – efeito quimiopreventivo – também existem alguns estudos epidemiológicos

cujos resultados foram inconclusivos (Il'yasova et al., 2003; Laurie et al., 2005).

A relação estabelecida entre o consumo de chá verde e a redução do risco

de cancro tem vindo a ser revista em muitos artigos. Yang e Wang compilaram

informação (mais de 100 estudos) sobre os possíveis efeitos quimiopreventivos do

chá (Yang e Wang, 1993), concluindo que enquanto alguns estudos mostram uma

associação positiva entre o consumo de chá e o risco de cancro, outros estudos

revelam uma associação negativa ou nenhuma associação. Estes autores

sugeriram que o efeito protector do chá pode estar dependente da presença de

vários factores etiológicos (exposição solar relacionada com hábitos de lazer,

actividades desportivas, trabalho rural, e o tipo de pele dos indivíduos), e das

diferentes áreas geográficas. Conclusões semelhantes foram obtidas em estudos

posteriores (Katiyar e Mukhtar, 1996b; Blot et al., 1996; Kohlmeier et al., 1997;

Brown, 1999). A Tabela 2 mostra que o efeito do consumo de chá verde em

diferentes tipos de cancros no ser humano se mantém inconclusivo (Ju et al., 2007).

Tabela 2. Estudos de observacionais sobre o consumo de chá verde e o risco de
diferentes tipos de cancroa.

Cancro
Estudos de coorte Total Estudos de caso-controlo Total

Redução
do risco

Nenhuma
associação

Aumento
do risco

Redução
do risco

Nenhuma
associação

Aumento
do risco

Cólon 1 4 0 5 4 2 1 7

Pulmão 0 2 0 2 2 3 1 6

Estômago 2 6 0 8 7 7 1 15

Esófago 0 0 2 2 3 2 2 7

Mama 2 4 0 6 3 0 0 3

Próstata 1 0 0 1 1 0 0 1

Ovário 1 0 0 1 1 0 0 1

Pâncreas 0 1 0 1 1 0 0 1

Rins e
Bexiga 0 1 0 1 0 1 2 3

Outros 0 1 0 1 1 0 1 2
aAdaptado de Ju et al., 2007.
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Recentemente, no Japão, foi observado uma relação inversa entre o

consumo de chá verde e o risco de cancro do estômago em mulheres (Sasazuki et

al., 2004), assim como uma tendência para uma maior sobrevida de mulheres

consumidoras de chá verde, portadoras de cancro do ovário (Zhang et al., 2004).

Contudo, os componentes activos e os mecanismos moleculares da actividade

quimiopreventiva ainda não são completamente compreendidos, apesar dos

inúmeros estudos conduzidos em diferentes laboratórios (Yang et al., 2002; Hou et

al., 2004; Clark e You, 2006).

Os compostos fenólicos do chá verde têm-se mostrado inibidores da

carcinogénese (Lambert et al., 2005). Sabe-se que o chá verde inibe a iniciação e a

promoção em vários modelos animais de carcinogénese (Conney et al., 1992;

Katiyar et al., 1992a; Katiyar et al., 1992b; Khan et al., 1992; Wang et al., 1992;

Mukhtar et al., 1994; Gensler et al., 1996; Dreosti et al., 1997; Kivits et al., 1997;

Landau e Yang, 1997).

Segundo vários autores, o consumo de chá verde pode reduzir

drasticamente o risco de vários tipos de cancro no mundo (Cheng e Ho, 1988;

Weisburger, 1992; Xu et al., 1992; Xu et al., 1992a; Yao et al., 2004). A maior parte

dos estudos que relacionam o chá verde e o cancro foca, essencialmente, os

monómeros da subclasse flavan-3-ols (nomeadamente as catequinas) (Aron e

Kenney, 2008). No entanto, os mecanismos moleculares envolvidos na inibição do

crescimento celular e/ou apoptose ainda não foram identificados ou suficientemente

compreendidos (Aron e Kenney, 2008). Recentemente surgiram trabalhos com o

objectivo de clarificar aqueles mecanismos (Yang et al., 2006a; Khan et al., 2006).

Muitos têm sido propostos para justificar as actividades biológicas dos compostos

fenólicos existentes no chá verde (Lambert e Yang, 2003b; Hou et al., 2004).

A Tabela 3 mostra alguns dos possíveis mecanismos envolvidos na

quimioprevenção em estudos in vitro usando o chá verde. Contudo, ainda não estão

suficientemente claros quais dos mecanismos referidos ocorrem in vivo e se serão,

de facto, importantes para a actividade quimiopreventiva do chá verde.
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Tabela 3. Possíveis mecanismos quimiopreventivos atribuídos ao chá verde.

Mecanismos quimiopreventivos Referências

Actividade anti-oxidante

(Ahmad et al., 1997; Yang et al.,

1999; Yang et al., 2006a; Yang et al.,

2006b; Babich et al., 2007)

Indução da apoptose

Indução ou inibição de enzimas envolvidas no

metabolismo de carcinogéneos

Inibição do metabolismo do ácido ariquidónico

Activação das caspases

Inibição de cínases de proteínas

Modulação da regulação do ciclo celular

Inibição da proliferação celular

Inibição da ADN metiltransferase

Inibição da DHFR

Inibição de proteases

Inibição da telomerase

Supressão da activação de factores de

transcrição, AP-1 e NF-κB

ADN – Ácido desoxirribonucleico; DHFR – Dihidrofolato redutase; AP-1 – Proteína Activadora-1;
NF-κB – Factor nuclear kappa B.
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De uma forma geral, os resultados destes estudos indicam alguns aspectos

importantes da utilização de chá verde na quimioprevenção. O chá verde:

1. Não é tóxico para roedores ou humanos (Suganuma et al., 1999);

2. Tem efeitos benéficos na quimioprevenção de diferentes tipos de

cancro: esófago, estômago, duodeno, cólon, fígado, pulmão, pâncreas,

pele, mama, bexiga, próstata (Fujiki et al., 1996; NCI, DCPC,

Chemoprevention Branch e Agent Development Committee, 1996);

3. Inibe o crescimento de várias linhas celulares tumorais (Okabe et al.,

1997; Yang et al., 1998);

4. Inibe a formação de metástases em pulmões de Ratinhos (Taniguchi et

al., 1992);

5. Apresentou resultados positivos, numa população Japonesa, num

estudo de coorte (Imai et al., 1997);

6. A sua administração sob a forma de comprimidos não provocou efeitos

adversos em voluntários Japoneses (Suga et al., 1998).

Nos últimos 15 anos, estudos em indivíduos saudáveis têm ajudado a

explorar a farmacocinética do chá verde, fornecendo informações úteis sobre

possíveis biomarcadores da eficácia quimiopreventiva dos compostos fenólicos que

fazem parte do chá verde (Tabela 4).
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Tabela 4. Uso de chá verde em indivíduos saudáveis – efeitos em diferentes
biomarcadores.

Biomarcador
Tratamento

máximo

Dose diária
máxima, via de
administração

Nº de
Indivíduos

Resultado
quimiopreventivo

Referência

Danos no ADN 6 meses
3 chávenas,

bebida
52

↓danos no ADN

(leucócitos)

(Shim et al.,

1995)

Danos no ADN 1 dose
3 chávenas,

bebida
10

↓danos no ADN

(leucócitos)

(Morley et

al., 2005)

Danos no ADN 1 dose
4 mg/2,5 cm2,

tópica
6

↓danos no ADN

(pele)

(Katiyar et

al., 2000)

Danos no ADN 4 meses
583 mg chá,

bebida
143

↓danos no ADN

(urina)

(Hakim et

al., 2003)

Danos no ADN,

conteúdo em

ADN, apoptose

1 mês

798 mg de

catequinas,

bebida

6

↓danos no ADN,

↑ADN diplóide,

↑apoptose (citologia

oral)

(Schwartz et

al., 2005)

Danos no ADN,

radicais livres
1 semana

3 chávenas,

bebida
67

↓danos no ADN

(leucócitos, urina)

(Klaunig et

al., 1999)

Danos no ADN,

estado de

oxidação

3 semanas
18,6 mg

catequinas, dieta
16

↔danos no ADN

(urina), ↑actividade

anti-oxidante

(plasma)

(Young et

al., 2002)

Danos no ADN,

estado de

oxidação

2 doses
580 mg EGCG,

comprimidos
20

↔danos no ADN

(urina), ↑actividade

anti-oxidante

(plasma)

(Henning et

al., 2005)

Estado de

oxidação
1 dose

1 mg

EGCG/cm2,

tópica

6
↑actividade

antioxidante (pele)

(Katiyar et

al., 2001)

Estado de

oxidação
1 dose

1 chávena,

bebida
12

↑actividade anti-

oxidante (plasma e

urina)

(Benzie et

al., 1999)

Estado de

oxidação
3 doses

1 chávena,

bebida
10

↑actividade anti-

oxidante (plasma)

(Sung et al.,

2000)

Estado de

oxidação
2 doses

640 mg

catequinas,

bebida

24
↑actividade anti-

oxidante (plasma)

(Leenen et

al., 2000)

COX-2 1 dose

1 mg

extracto/cm2,

tópica

9 ↓COX-2 (pele)
(An et al.,

2002)

PGE2, apoptose 1 dose

180 mg

compostos

fenólicos, bebida

15
↓PGE2, ↔ apoptose

(recto)

(August et

al., 1999)

↑Aumento; ↓Diminuição; ↔Sem alteração; ADN – Ácido desoxirribonucleico; COX-2 – ciclooxigenase-2;
EGCG – galhato de epigalocatequina; PGE2 – Prostaglandina E2.
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A capacidade de um agente interferir na progressão da carcinogénese pode

ser testada em ensaios com doentes que apresentam lesões pré-malignas. A

Tabela 5 sumariza alguns estudos que investigam o uso de chá verde em

indivíduos com estas características. A medição de desenvolvimento de cancro

como objectivo final elimina a necessidade de depender da descoberta de novos

biomarcadores da eficácia quimiopreventiva. Contudo, a evolução de lesões pré-

malignas até ao cancro propriamente dito pode levar muitos anos. Por outro lado,

poucos cancros estão associados a uma fase pré-maligna bem definida, o que

dificulta ainda mais o uso desta forma de ensaio. Além disto, nos casos em que

existe indicação de tratamento, o uso de novas moléculas em lesões pré-malignas,

mesmo que apresentem resultados positivos em modelos animais, não é facilmente

aceite por questões éticas (Thomasset et al., 2006).

Tabela 5. Ensaios clínicos com chá verde em doentes com lesões pré-malignas.

Tipo de
cancro

Participantes
Nº de

Indivíduos

Tratamento
máximo
(meses)

Dose diária
máxima, via de
administração

Resultado
quimiopreventivo

Referência

Próstata
Neoplasia intra-

epitelial
60 12

600 mg

catequinas,

cápsulas

↓progressão do

cancro

(histologia),

↔PSA (soro)

(Bettuzzi et

al., 2006)

Oral Leucoplaquia 64 6

1,2 g de

compostos

fenólicos,

cápsulas, chá

em glicerina,

tópica

↑taxa de

regressão parcial

(clínica), ↓danos

no ADN,

↓proliferação

(mucosa oral)

(Li et al.,

1999)

Fígado
Elevado risco de

hepatocarcinoma
124 3

1 g de

compostos

fenólicos,

cápsulas

↓danos no ADN

(urina)

(Luo et al.,

2006)

Colo do

útero

Cervicite crónica,

neoplasia intra-

epitelial

88 3
200 mg de

EGCG, cápsulas

↓ADN de HPV

(lesão cervical)

(histologia/

citologia)

(Ahn et al.,

2003)

Pele
Queratose

Actínica
55 3

0,5 mL EGCG,

5,5-8,5%, tópica

↔proliferação,

morfologia celular,

regulação do ciclo

celular (lesão da

pele)

(Linden et

al., 2003)

↑Aumento; ↓Diminuição; ↔Sem alteração; ADN – Ácido desoxirribonucleico; EGCG – galhato de
epigalocatequina; HPV – Papilomavírus Humano; PSA – Antigénio específico da próstata.
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Nos ensaios clínicos com doentes com recidiva os potenciais agentes

quimiopreventivos são interpretados de forma diferente daqueles envolvidos em

estudos com indivíduos saudáveis ou doentes com lesões pré-malignas. Muitos

estudos deste tipo apresentam muitas vezes uma relação quimioterapia–

quimioprevenção. Uma vantagem de estudos de intervenção com doentes com

cancro é o facto de que, em casos de doença operável, os tecidos podem ser

analisados por forma a juntar dados de farmacocinética e farmacodinâmica no

órgão alvo. A Tabela 6 apresenta alguns destes ensaios com chá verde em

doentes com cancro (Thomasset et al., 2006).

Tabela 6. Ensaios clínicos com chá verde em doentes com cancro.

Tipo de
cancro

Participantes
Nº de

Indivíduos
Tratamento

máximo

Dose diária
máxima, via de
administração

Resultado
quimiopreventivo

Referência

Próstata
Cancro

avançado
54 5 meses

6 chávenas,

bebida

↓50% PSA num

participante

(Jatoi et al.,

2003)

Próstata
Cancro

avançado
19 5 meses

375 mg

compostos

fenólicos,

cápsulas

Progressão da

doença em todos

os participantes

(PSA/ imagiologia)

(Choan et al.,

2005)

Pulmão
Cancro

avançado
17 16 semanas

2,7 g/cm2

compostos

fenólicos,

cápsulas

Progressão da

doença em todos

em todos os

participantes

(clinicamente,

imagiologia)

(Laurie et al.,

2005)

Tumores

sólidos

Pulmão,

cabeça,

pescoço,

mesotelioma,

timoma

49 6 meses

3,7 g

catequinas,

cápsulas

Progressão da

doença em todos

em todos os

participantes

(imagiologia)

(Pisters et al.,

2001)

↓Diminuição; PSA – Antigénio específico da próstata.

A maioria da informação que existe actualmente sobre os mecanismos e

eficácia do chá verde na quimioprevenção foi obtida a partir de estudos in vitro com

linhas celulares de carcinomas e utilizando o EGCG (Babich et al., 2005) que, como

já foi referido, é o composto fenólico mais abundante no chá e que apresenta forte
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actividade anti-oxidante e quimiopreventiva (Mukhtar e Ahmad, 1999b; Park e Surh,

2004).

1.1.2. Galhato de epigalocatequina (EGCG)

O EGCG (Figura 3) é a catequina mais estudada e aquela à qual se

atribuem mais benefícios para a saúde (Zaveri, 2006). Estudos epidemiológicos têm

sugerido que o consumo de chá verde, e consequentemente do EGCG, diminui o

risco de cancro (Moyers e Kumar, 2004). Evidências adicionais indicam que o

EGCG é um composto potente que pode ser usado para destruir/matar as células

cancerígenas, tendo já sido utilizado em ensaios clínicos de fase I e II (Pisters et al.,

2001; Jatoi et al., 2003).

Figura 3. Estruturas do EGCG (adaptado de Yang et al., 2007).

1.1.2.1. Biodisponibilidade do EGCG

Estudos recentes com indivíduos saudáveis têm examinado o perfil

farmacocinético do EGCG, assim como a segurança e tolerância, quando

administrado por via oral (Yang et al., 2009). Verificou-se que, para doses únicas de

EGCG entre 50 mg e 1600 mg, apenas para valores superiores a 1 g de EGCG se

alcançavam concentrações plasmáticas acima de 1 µM (1600 mg, Cmax = 3392
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ng/mL, gama: 130–3392 ng/mL), com picos de concentração a serem atingidos

entre 1,3–2,2 h, após a toma. Este estudo demonstrou ainda que, mesmo doses de

EGCG purificado superiores a 1600 mg eram, de uma forma geral, bem toleradas

(Ullmann et al., 2003).

Outro estudo avaliou a segurança de doses múltiplas de EGCG purificado,

administradas uma vez por dia por um período de 4 semanas (Chow et al., 2003).

Tal como observado anteriormente, para doses de 400 e 800 mg de EGCG

obtiveram-se concentrações séricas máximas na ordem dos nanomolar. Além disto,

observou-se um aumento da biodisponibilidade do EGCG após exposição crónica a

800 mg do composto. A administração diária de EGCG produz, apenas, ligeiros

problemas gastrointestinais como efeito secundário (Nagle et al, 2006).

Quando se administram, por via oral, doses elevadas de EGCG, as

concentrações máximas encontradas no plasma sanguíneo variam entre 2 – 4,2 µM

e 7,5 µM no Ratinho (Kim et al., 2000) e no Homem, respectivamente (Chow et al.,

2005). Não é claro, portanto, se as actividades observadas para concentrações

relativamente elevadas de EGCG em culturas de células se verificarão in vivo

(Yang et al., 2006b).

1.1.2.2. Mecanismos biológicos no cancro/quimioprevenção e o
EGCG

A compreensão dos mecanismos quimiopreventivos dos compostos

existentes na dieta humana é extremamente importante. Tal permite a extrapolação

da informação obtida nos estudos realizados em laboratório para situações reais no

ser humano, e o desenvolvimento de biomarcadores relevantes para a saúde

(Yang, 2006). A literatura nesta área é, contudo, relativamente confusa. Para o

EGCG, o composto fenólico mais abundante e biologicamente activo do chá verde,

já foram propostos cerca de 50 alvos moleculares ou mecanismos de acção (Hou e

tal., 2004). Alguns deles estão ilustrados na Figura 4.
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Figura 4. Possíveis alvos moleculares para a acção do EGCG. AP-1 – Proteína Activadora-
1; Bcl-2 e Bcl-xL– proteínas pró-apoptóticas; CDKs – Cínases dependentes de ciclinas;
EGFR – Receptor do factor de crescimento epidermal; MAP cínases – Cínases de proteínas
activadas por mitogénios; MMPs – Metaloproteinases da matriz; NF-κB – Factor nuclear
kappa B. Adaptado de Yang, 2006.

É possível que diferentes mecanismos de quimioprevenção possam estar

envolvidos em diferentes modelos animais de carcinogénese. Mesmo para um

modelo experimental específico poderão estar envolvidos múltiplos mecanismos.

No entanto, é provável que alguns deles sejam relevantes para a prevenção do

cancro enquanto outros podem ser irrelevantes ou simplesmente artefactos (Hou e

tal., 2004).

Grande parte dos estudos mecanísticos utiliza linhas celulares e

concentrações de EGCG bastante elevadas (10 – 100 µM, Yang et al., 2006b)

quando comparadas com os valores de concentrações plasmáticas encontrados em

animais e humanos (normalmente inferiores a 10 µM) após o consumo de chá ou

ingestão de EGCG purificado (Yang e tal., 2002).

De modo geral, se um efeito biológico resultou da acção de um composto

existente no meio de cultura para concentrações que podem ser observadas no

sangue e tecidos animais, então poder-se-á esperar um efeito similiar in vivo.

Consequentemente, de entre os diferentes mecanismos propostos, os que forem

observados para baixas concentrações do composto em questão, serão

provavelmente os mais relevantes sob o ponto de vista fisiológico. Contudo,

existem algumas dificuldades em determinar as concentrações efectivas do

composto in vitro e in vivo e fazer as respectivas comparações. Por exemplo, se
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colocarmos 50 µM de EGCG num sistema de cultura de células, a concentração

intracelular pode ser muito mais baixa devido à instabilidade e pequena fracção

transportada para o interior das células, ao contrário da situação in vivo, onde o

composto é mais estável, conseguindo-se obter valores intracelulares perto dos

encontrados em tecidos e plasma sanguíneo (Yang, 2006). Com base nestas

considerações, as actividades observadas para concentrações de EGCG a nível

submicromolar poderão ser mais relevantes para a situação in vivo (Yang et al.,

2006b). A Tabela 7 apresenta alguns exemplos de concentrações efectivas para o

EGCG.

Tabela 7. Exemplos da actividade inibitória do EGCG e respectivas concentrações
efectivas.

EGCG Actividade
Concentração

efectiva
Referência

Activação de AP-1 IC50 5 µM (Dong et al., 1997)

Fosforilação de ERK1/2 IC50 5 – 10 µM (Chung et al., 1999)

MMP2 e MMP9 IC50 8 – 13 µM (Garbisa et al., 2001)

Ligação a Bcl-2 e Bcl-xL Ki 0,33 – 0,49 µM (Leone et al., 2003)

ADN metiltransferase Ki 7 µM (Fang et al., 2003)

Ligação ao receptor da

laminina
Ki 0,04 µM

(Tachibana et al.,

2004)

DHFR (fígado bovino) Ki 0,1 µM
(Navarro-Peran et

al., 2005)

ADN – Ácido desoxirribonucleico; AP-1 – Proteína Activadora-1; Bcl-2 e Bcl-xL – proteínas pró-
apoptóticas; DHFR – Dihidrofolato redutase; ERK1/2 – proteína cinase; IC50, concentração que inibe
50% da actividade; Ki, constante de inibição; MMP2 e MMP9 – Metaloproteinases da matriz.

Um agente quimiopreventivo ou anti-cancerígeno eficaz e aceitável deverá

satisfazer determinadas características, entre elas: (i) não produzir efeitos tóxicos

em células normais/sãs (citotoxicidade selectiva para células tumorais), (ii) ter uma

elevada eficácia contra vários tipos de cancro, (iii) apresentar possibilidade de

administração por via oral, (iv) ter mecanismo(s) de acção conhecido(s), (v) ter

baixo custo e (vi) ser aceite pela população em geral (Aziz et al., 2003; Galati e

O’Brien, 2004).
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O efeito quimiopreventivo do EGCG é fortemente suportado por estudos

epidemiológicos, estudos com culturas celulares e com animais, e ainda ensaios

clínicos (He et al., 2008). As propriedades anti-cancerígenas da catequina mais

abundante do chá verde estão associadas às possíveis vias de sinalização

activadas pelo EGCG (Tabela 8).

Tabela 8. Alvos celulares da quimioprevenção pelo EGCG.

Eventos moleculares Sistemas Referências

Inibição de AP-1 e NF-κB JB6 (epiderme de ratinho) (Nomura, et al., 2000)

Inibição de NF-κB IEC-6 (epitélio intestinal) (Yang et al., 2001)

Inibição de AP-1
HCL 14 (leucemia)

(Barthelman et al.,

1998)

HaCaT (queratinócitos humanos) (Chen et al., 1998)

↓Fosforilação de p38 MAP

cinase

FL30 (queratinócitos humanos) (Chen e Bowden, 1999)

HaCaT (queratinócitos humanos) (Chen et al., 1999)

Inibição da cínase PI3
JB6 C1 41 (epiderme de ratinho) (Nomura et al., 2001)

NF 639, SMF (cancro da mama) (Pianetti et al., 2001)

Indução de p21/p27, Cdk2,

Inibição de Cdk4

MCF-7 (cancro da mama) (Liang et al., 1999b)

DU145 (carcinoma epidermóide) (Bhatia et al., 2001)

Indução de p21, p27
HNSCC (carcinoma humano da cabeça e

pescoço)
(Masuda et al., 2001)

↑Células p53+, p21+ Modelo de cancro de pele em Ratinho (Lu et al., 2001)

↑p57 Células epiteliais normais (SCC 25) (Hsu et al., 2001)

↑p57, ↑apoptose Células de carcinoma (OSC2) (Hsu et al., 2002)

Activação de MAP cínases
HepG2-C8 (hepatoma), HeLa (carcinoma

cervical humano)
(Kong et al., 2000)

↓pRb A431 (retinoblastoma) (Ahmad et al., 2002)

Inibição MMP-2 U-87 (glioblastoma) (Ahmad et al., 2002)

Inibição da COX-2 Macrófagos de Ratinho (Liang et al., 1999a)

↑Apoptose, activação das

caspases
HT-29 (adenocarcinoma do cólon humano) (Chen et al., 2003)

↑Apoptose T24 (células tumorais humanas de bexiga) (Qin et al., 2007)

↑Aumento, ↓Diminuição; AP-1 – Proteína Activadora-1; CDk2 e CDk4 – cinases dependentes de cliclina;
COX-2 – ciclooxigenase-2; MAP cinases – Proteínas cinases activadas por mitógenios; MMP-2 –
Metaloproteinase da matriz; NF-κB – Factor nuclear kappa B; p53/p21/p27 – proteínas reguladoras do ciclo
celular; pRb – proteína supressora de retinoblastoma.
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Com base na possibilidade do EGCG actuar através de vários mecanismos,

tal como referido na Tabela 8, este composto tem-se revelado como um potencial

agente anti-cancerígeno e quimiopreventivo, sugerindo como promissor o uso do

EGCG. Este potencial é o reflexo de um número crescente de estudos in vitro e in

vivo (Stoner e Mukhtar, 1995; Yang, 1997; Mukhtar e Ahmad, 1999a; Kuroda e

Hara, 1999; Suganuma et al., 1999; Carlson et al., 2007). Importa realçar que

apesar do EGCG ser um potente inibidor do crescimento tumoral, este é

simultaneamente não tóxico para as células normais (Lu et al., 2000). O que parece

permitir esta diferença comportamental é a capacidade do EGCG induzir vias

apoptóticas em células anormais, nomeadamente em muitas células humanas

malignas, impedindo o crescimento tumoral (Ahmad et al., 1997), e ao mesmo

tempo manipular os níveis de enzimas de metabolização e destoxificação que o

transformam num produto não tóxico nas células normais/sãs (Kwon et al., 2007).

Contudo, os estudos epidemiológicos em larga escala, em populações ocidentais e

de carácter aleatório, e ensaios clínicos são ainda escassos (Nagle et al., 2006;

Carlson et al., 2007).

Uma das áreas mais promissoras do EGCG, e consequentemente, do chá

verde é, provavelmente, a sua utilização como agente quimiopreventivo no combate

ao cancro da pele causado pela radiação ultra-violeta (Ahmad e Mukhtar, 2001). A

aplicação tópica do EGCG e de outros compostos fenólicos existentes no chá verde

antes de uma exposição a radiação ultra-violeta A (UVA) ou UVB mostra que existe

uma diminuição dos danos causados no ácido desoxirribonucléico (ADN) em

modelos de Ratinho (Katiyar et al., 2000; Tobi et al., 2002) e em ensaios clínicos

(Katiyar et al., 2001). Além disso, verificou-se que o tratamento tópico e a ingestão

oral de EGCG previnem a formação de dímeros de pirimidina no ADN de Ratinhos,

causados por radiação UVB, (Katiyar et al., 2000). A ingestão de EGCG também

permite a redução de danos oxidativos no ADN de Ratinhos, causados por radiação

UVA (Tobi et al., 2002).

1.1.3. Melanoma cutâneo

A pele é o maior órgão do corpo humano. Ocupa uma área de 1,5 – 2,0 m2 e

representa a primeira barreira contra os efeitos prejudiciais provenientes do meio

ambiente, protegendo os órgãos internos do organismo de vários poluentes

químicos, físicos e ambientais, incluindo a radiação UV (Katiyar e Mukhtar, 2001).
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As principais camadas da pele incluem a epiderme, a derme e a hipoderme

(Figura 5). O cancro da pele está associado, principalmente, à epiderme e aos

seus tipos celulares, nomeadamente os melanócitos. A epiderme humana é

composta por 8-15 camadas celulares.

Figura 5. Esquema representativo das
camadas da pele (Katiyar et al., 2007).

O melanoma é um tumor maligno com origem nos melanócitos (células não-

epiteliais). Estas células sintetizam melanina (pigmento protector contra os raios

UV) que, após transfência para as células epiteliais, confere protecção ao ADN

nuclear (Junqueira e Carmeiro, 1990).

Existe uma variação bastante acentuada no risco de melanoma cutâneo, de

acordo com a localização geográfica. Por exemplo, os Estados Unidos da América

(20 casos/100 mil habitantes) e a Austrália (50 casos/100 mil habitantes)

apresentam as maiores taxas de incidência, enquanto na Europa as maiores taxas

surgem na Escandinávia (9-22 casos/100 mil habitantes) e as mais baixas nos

países mediterrâneos (3-11 casos/100 mil habitantes) (Ferlay et al., 2004). Esta

variação pode ser justificada pelas diferenças na latitude e altitude (Fortes et al.,

2008), pigmentação da pele (etnia) (Gandini et al., 2005a), exposição solar (Gandini

et al., 2005b) e por outros factores tais como os hábitos alimentares (Fortes et al.,

2008, Moehrle et al., 2009).

Em Portugal a incidência de melanoma aumentou 400% nos últimos 40

anos. De dois casos por cem mil habitantes, passou para oito casos (ou seja, 800

novos doentes por ano), com uma mortalidade de 10% a 20% ao fim de cinco anos.
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O melanoma representa apenas 8% de todos os tumores malignos cutâneos, mas é

responsável por 85% das mortes por cancro da pele2.

Segundo Osvaldo Correia, dermatologista e secretário-geral da Associação

Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), apesar de as pessoas estarem cada vez

mais alerta, o número de casos de cancro de pele tem vindo a aumentar em

Portugal, fruto de anos de comportamentos incorrectos3.

A utilização mais generalizada de protectores solares tem diminuído o risco

de cancros da pele (Stern et al., 1986; Glanz et al., 2002). No entanto, é necessário

identificar estratégias adicionais para a prevenção do cancro de pele em indivíduos

que tenham sido previamente expostos a níveis elevados de radiação solar

(indivíduos de risco) (Lu et al., 2002, Francis et al., 2006), já que actualmente o

tratamento bioquimioterapêutico com, por exemplo, interleucina-2 (IL-2) e

interferão-α (IFN- α), revelam-se ineficazes no aumento da sobrevida em doentes

com melanoma (Keilholz, 2003).

O melanoma cutâneo tem sido, nas últimas décadas, um dos cancros com

maior aumento da incidência em populações caucasianas (Ferlay et al., 2004). Mais

ainda, acredita-se que, no futuro próximo, haja um aumento dramático da incidência

de cancros de pele causado pelo aumento da quantidade de radiação UV que

atinge a superfície terrestre originada pela depleção da camada de ozono (Johnson

et al., 1998).

É amplamente aceite que a exposição à radiação UV tem um papel

preponderante na génese do melanoma cutâneo, contudo, existem também outros

factores, menos estudados, como a dieta, que podem actuar como promotores ou

inibidores da iniciação e/ou promoção do melanoma (Gandini et al., 2005a; Gandini

et al., 2005b).

Nos últimos 20 anos tem aumentado o interesse no potencial papel da dieta

mediterrânea na prevenção do cancro. De facto, vários estudos têm revelado que

este tipo de dieta tem efeito protector em vários tipos de cancro (Gallus et al.,

2004), nomeadamente o consumo diário de chá verde que, actualmente, é

considerado parte integrante da dieta mediterrânea, tem-se revelado importante na

prevenção do melanoma (Fortes et al., 2008).

2 http://www.arslvt.min-
saude.pt/NoticiasEventos/Noticias/conteudos/Paginas/Melanomasaumentaram400em40anos.aspx, acedido em 16
de Dezembro de 2008.

3 http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1169361,acedido em 16 de Dezembro de 2008.

http://www.arslvt.min-
http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx
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1.1.3.1. Radiação solar UV e cancro da pele: estratégias para a
prevenção

Dos vários factores ambientais, a exposição à radiação solar UV representa

um ponto-chave na iniciação de vários problemas na pele, tais como o

aparecimento de rugas, descamação, secura, hipo e hiperpigmentação, e cancro

(de Gruijl et al., 1994; Ichihashi et al., 2003). A sobre-exposição à radiação UV solar

(290-400 nm) tem uma variedade de efeitos adversos na saúde, incluindo o

desenvolvimento de carcinomas celulares (basal e escamoso) (Mukhtar et al., 1996;

Longstreth et al., 1998), melanomas (Koh et al., 1990; Mukhtar et al., 1996),

cataratas (Longstreth et al., 1998; West et al., 1998), envelhecimento da pele

(Gilchrest e Yaar, 1992) e imunossupressão (Krutmann e Elmets, 1995). Estas

consequências têm atraído muitas atenções pelo aumento alarmante de problemas

na pele e olhos registados nos últimos anos.

Várias evidências revelam que a radiação UV induz cancro da pele

(Nishigori, 2006) através da produção de espécies reactivas de oxigénio (ROS)

(mecanismo mais aceite) que causam danos em várias moléculas celulares,

nomeadamente no ADN (Einspahr et al., 2002, Rees et al., 2007). A pele apresenta

sistemas endógenos de defesa que limitam os potenciais danos causados pela

radiação UV. A absorção da luz pela melanina, a presença de defesas anti-

oxidantes e de enzimas de reparação de danos no ADN, são mecanismos que

podem diminuir os efeitos deletérios da radiação UV na pele. Contudo, estes

mecanismos endógenos de fotoprotecção não são suficientemente capazes de

neutralizar todos os efeitos adversos da sobre-exposição à radiação UV (Katiyar et

al., 2007).

Apesar de vários factores genéticos e ambientais contribuírem para o

desenvolvimento de cancros da pele, a exposição crónica à radiação UV representa

um agente etiológico muito importante nos dois grandes tipos de cancro de pele

(melanomas e não-melanomas) (Katiyar, 2003; Baliga e Katiyar, 2006): estudos

epidemiológicos têm demonstrado que existe uma relação entre a latitude (zona

geográfica) e as taxas de incidência e mortalidade do melanoma em populações

homogéneas (Armstrong e Kricker, 2001; Hu et al., 2004); o cancro da pele pode

ser induzido em ratinhos simplesmente pela irradiação com radiação UV (indução

máxima da fotocarcinogénese a 293 nm) (Das et al., 1985; Nishigori et al., 1992;

Gruijl, 1995); doentes com deficiência genética ao nível dos mecanismos de defesa

contra os danos causados pela radiação UV, têm maior propensão para
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desenvolver cancro da pele, especialmente em zonas corporais expostas ao sol

(Nishigori et al., 1994).

O cancro de pele (melanoma e não-melanoma) representa um problema

grave de saúde pública e um peso enorme nos gastos com os cuidados de saúde

inerentes. Assim sendo, torna-se fundamental o desenvolvimento de agentes

quimiopreventivos e estratégias eficazes que reduzam e/ou controlem o risco de

desenvolver este tipo de patologia.

Nos últimos anos tem aumentado o interesse pelo uso de suplementos

alimentares (derivados de plantas) para a fotoprotecção da pele, incluindo

protecção contra cancro de pele. Compostos existentes na dieta que apresentam

propriedades anti-inflamatórias e anti-oxidantes estão entre compostos os mais

promissores que podem ser explorados como agentes quimiopreventivos no cancro

de pele (Baliga e Katiyar, 2006). Destes realçam-se os retinóides das cenouras e

bróculos (Miller, 1998; DiGiovanna, 1998), os compostos fenólicos do chá verde

(Katiyar, 2003; Baliga e Katiyar, 2006), as protoantocianidinas das uvas (Mittal et

al., 2003a; Sharma e Katiyar, 2006) e a silimarina do cardo mariano (Katiyar, 2005).

1.1.3.2. Efeito do chá verde/EGCG na quimioprevenção do melanoma

O desenvolvimento de cancro da pele induzido por radiação UV pode ser

dividido em três fases: iniciação, promoção e progressão. A radiação UV funciona

como iniciador e promotor tumoral. É necessária irradiação UV múltipla para a

promoção e progressão. Os agentes quimiopreventivos podem bloquear, reverter

ou atrasar o processo carcinogénico. Os compostos fenólicos do chá verde

mostraram efeitos protectores em todas as fases (Figura 6) (Conney et al., 1992;

Wang et al., 1992a; Huang et al., 1997; Yusuf et al., 2007).

Vários estudos in vitro e in vivo têm permitido determinar os efeitos anti-UV-

carcinogénicos dos compostos fenólicos do chá verde. As primeiras evidências de

que estes compostos poderiam ter efeito protector em cancros de pele induzidos

por radiação UV, provêm de estudos realizados por Wang e colaboradores, onde se

demonstra que a administração de chá verde a Ratinhos SKH-1 retarda o

desenvolvimento do tumor, quando os animais eram sujeitos a um protocolo de

fotocarcinogénese (Wang e tal., 1991). Observações semelhantes foram feitas

relativamente à aplicação tópica das catequinas do chá verde. Vários outros

estudos confirmaram estes resultados (Gensler et al., 1996; Vayalil et al., 2003;

Mittal et al., 2003b).
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Figura 6. Representação esquemática das fases da fotocarcinogénse e dos possíveis
efeitos protectores do EGCG. Adaptado de Baliga e Katiyar, 2006.

Das principias catequinas do chá verde, o EGCG revelou ser o composto

fenólico com maior capacidade supressora da actividade carcinogénica por acção

da radiação UV (Katiyar et al., 1992a; Katiyar et al., 1992b; Huang et al., 1992;

Katiyar et al., 1993; Katiyar et al., 1995; Gensler et al., 1996; Huang et al., 1997;

Barthelman et al., 1998; Lou et al., 1999; Lu et al., 2002; Vayalil et al., 2003; Nagle

et al., 2006). Em 1987, Yoshizawa et al., publicaram pela primeira vez os efeitos

inibitórios do EGCG na promoção do cancro da pele em Ratinhos, quando aquele

era aplicado topicamente (Yoshizawa et al., 1987). Em adição, o veículo de

incorporação do composto também tem influência na capacidade supressora do

composto, verificando-se que o creme apresenta maior eficácia relativamente a

outros veículos (Vayalil et al., 2003).

A administração oral de compostos fenólicos do chá verde solubilizados em

água resulta numa protecção significativa da carcinogénese na pele de Ratinhos,

induzida por radiação UV, em termos de incidência, número e tamanho dos

tumores, quando comparados com Ratinhos que não beberam água com os

compostos (Katiyar e Elmets, 2001; Katiyar, 2003; Mantena et al., 2005; Baliga e

Katiyar, 2006).

Vários estudos epidemiológicos têm revelado associações entre

determinados compostos existentes em dietas do tipo Mediterrâneo e o risco de

desenvolver cancro, no entanto, até 2008, nenhum destes estudos inclui o

melanoma cutâneo. Esta forma de cancro é, geralmente, fatal, levando a que o

desenvolvimento de estratégias quimiopreventivas seja de extrema importância. Um
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estudo epidemiológico recente avaliou o papel de alguns componentes integrantes

da dieta Mediterrânea, conhecida por conter elementos com grande potencial

quimiopreventivo, e a incidência do melanoma cutâneo (Fortes et al., 2008). Neste

estudo recolheram-se informações sobre características sócio-demográficas,

história clínica, exposição solar, pigmentação, hábitos tabágicos e tipo de dieta.

Entre os diversos componentes da dieta foi estudado também o chá verde. Os

resultados obtidos, tendo em conta as características individuais, revelaram um

efeito protector em indivíduos que ingeriam diariamente chá verde, verificando-se a

existência de uma relação dose – resposta.

Mas não parece ser só por via oral que os compostos fenólicos existentes

no chá verde exercem um efeito quimiopreventivo nos diferentes tipos de cancro de

pele. A aplicação tópica de EGCG também induz uma regressão parcial ou a

inibição do crescimento tumoral na pele de Ratinhos (Wang et al., 1992b). De facto,

a utilização de EGCG em formulações tópicas pode aumentar a sua penetração ou

capacidade de absorção. Concentrações mais elevadas podem ser responsáveis

por uma maior fotoprotecção (Mittal et al., 2003b).

A administração oral ou a aplicação tópica de EGCG não apresentam sinais

visíveis de toxicidade. No entanto, a fotoprotecção revela-se maior nos casos em

que o EGCG é aplicado sob a forma tópica do que por via oral, o que poderá estar

relacionado com uma maior concentração deste composto nestas formulações

(Vayalil et al., 2003) e consequentemente no local de aplicação.

As catequinas do chá verde, nomeadamente o EGCG, mostram capacidade

fotoprotectora contra radiação UVA e UVB em Ratinhos (Record e Dreosti, 1998).

Estudos experimentais in vitro e in vivo indicam que o EGCG previne a

fotocarcinogénese através de vários mecanismos que envolvem múltiplos alvos

moleculares (Lu et al., 2005; Katiyar et al., 2007). Além de diminuir o risco de

carcinogénese, o EGCG também diminui o número de metástases do melanoma

humano (Nihal et al., 2005).

O recurso a cremes para protecção solar permite a formação de uma

barreira física/química que impede a penetração da radiação UV na pele (Yusuf et

al., 2007). O EGCG e o ECG são os únicos compostos com capacidade

fotoprotectora, representando as únicas catequinas que têm na sua estrutura um

grupo galhato. O perfil espectrofotométrico do EGCG indica que este composto não

absorve na zona do UVB e, assim sendo, o efeito protector não é semelhante ao

conseguido com cremes protectores solares (Nagle et al., 2006). O EGCG é

efectivo quando administrado de forma sistémica e a protecção contra alguns dos
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efeitos da radiação UV ocorrem quando o composto é aplicado imediatamente após

a exposição (Katiyar et al., 1995; Yusuf et al., 2007).

Enquanto a aplicação tópica de EGCG parece ter um efeito protector contra

os danos causados por radiação UV na pele (Elmets et al., 2001), indicações

clínicas iniciais sugerem que a administração oral poderá não ser igualmente

efectiva e que o EGCG e as restantes catequinas do chá verde podem proteger

contra ao invés de reparar os danos nos tecidos (Nagle et al., 2006).

As células de melanoma têm uma fraca capacidade para controlar o stress

oxidativo comparativamente aos melanócitos normais. Este facto pode estar

relacionado com a existência de anormalidades existentes nos melanossomas

(Meyskens et al., 2001). A regulação anormal de reacções redox nas células de

melanoma poderá ser explorada no sentido de tentar encontrar novas alternativas

para o controlo da doença (Meyskens et al., 2001). As respostas biológicas do

EGCG poderão passar, no caso do melanoma, pela acção anti-oxidante deste

composto fenólico (Nihal et al., 2005).

O interesse em definir os mecanismos celulares, moleculares e bioquímicos

tem vindo a aumentar no sentido de esclarecer os efeitos fotoprotectores dos

compostos fenólicos do chá verde. A expressão exacerbada da ciclooxigenase-2

(COX-2) e a desregulação da síntese de prostaglandinas (PGs) têm sido descritas

em muitos tipos de cancros, incluindo o melanoma (Denkert et al., 2001).

1.1.4. Papel da COX-2 na carcinogénese

Um aumento da expressão da COX-2 tem sido implicado no

desenvolvimento de vários tipos de cancro (Prescott e Fitzpatrick, 2000; Turini e

DuBois, 2002; Subbaramaiah e Dannenberg, 2003), incluindo cancro do cólon

(Eberhart et al., 1994; Sano et al., 1995; Kutchera et al., 1996), da mama

(Subbaramaiah et al., 1996; Hwang et al., 1998), do pulmão (Hida et al., 1998; Wolff

et al., 1998; Dubinett et al., 2003), do estômago (Ristimaki et al., 1997; Uefuji et al.,

1998; van Rees et al., 2002), da cabeça e pescoço (Mestre et al., 1999; Chan et al.,

1999; Gallo et al., 2001), do pâncreas (Tucker et al., 1999; Molina et al., 1999), do

útero (Tong et al., 2000), do colo do útero (Gaffney et al., 2001), da bexiga (Grubbs

et al., 2000; Grossman et al., 2000) e da pele (Buckman et al., 1998; Athar et al.,

2001; Denkert et al., 2001; An et al., 2002; Lee et al., 2003a).

A maior parte dos resultados obtidos nesta área sugere que o

desenvolvimento de compostos quimiopreventivos que possam inibir a expressão
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e/ou actividade da COX-2, preferencialmente sem afectar a actividade da COX-1, é

uma prioriadade na investigação do combate à patologia oncológica (Sporn e Suh,

2002).

A quimioprevenção baseada na inibição da COX-2 já foi descrita num grupo

restrito de doentes (Steinbach et al., 2000) e este resultado promissor tem sido

expresso, do ponto de vista clínico, quer pelo uso de inibidores da COX-2 como

adjuvantes da terapia anti-cancerígena, em casos de doença estabelecida, quer

como estratégia quimiopreventiva (Vainio e Morgan, 1998; Lord et al., 1999;

Cuendet e Pezzuto, 2000; Gately, 2000; Bakhle, 2001).

1.1.4.1. COX-1 versus COX-2

A enzima responsável pelo passo limitante da síntese de PGs é a

ciclooxigenase (COX). Esta proteína membranar bifuncional (Garavito e DeWitt,

1999), encontrada no retículo endoplasmático e na membrana nuclear (Smith et al.,

1996) e mais recentemente na membrana plasmática de células humanas de

cancro da mama (Perrone et al., 2007), converte o ácido araquidónico em

prostaglandina G2 (PGG2), por uma reacção de oxidação, que é posteriormente

reduzida a prostaglandina H2 (PGH2). A PGH2 pode, então, ser usada como

substrato para sintetizar outras PGs, como por exemplo PGE2, PGF2α e PGI2
(Goodsell, 2000; Surh et al., 2001).

Existem duas isoformas da COX, designadas por COX-1 e COX-2 (O’Neill e

Hutchinson, 1993; Williams e DuBois, 1996; Wu, 1996; Vane e Bakhle, 1998).

Apesar de ambas estarem envolvidas na conversão do ácido araquidónico (Marnett

et al., 1999), as duas isoformas apresentam papéis biológicos fundamentalmente

diferentes. A COX-1 tem expressão constitutiva na maioria dos tecidos animais e

está envolvida na manutenção das funções fisiológicas, entre elas a função renal e

do tracto gastrointestinal, por estimular a secreção de bicarbonato e muco e reduzir

a secreção de ácido (Fonseca et al., 2002). A COX-2, pelo contrário, é dificilmente

detectada em condições fisiológicas normais, mas é rapidamente induzida por

mediadores pró-inflamatórios e estímulos mitogénicos, incluíndo citoquinas,

endotoxinas, factores de crescimento, oncogenes, entre outros (Surh et al., 2001;

Bode e Dong, 2004a). Relativamente à existência de uma terceira isoforma no ser

humano designada por COX-3, ainda existem opiniões divergentes

(Chandrasekharan et al., 2002; Dinchuk et al., 2003).
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A expressão aumentada da COX-2, mas não da COX-1 tem sido observada

em vários tipos de tumores e células transformadas (Han et al., 1990; Xie e

Herschman, 1995; Kargman et al., 1995; DuBois et al., 1996; Sheng et al., 1997;

Muller-Decker et al., 1998; Zimmerman et al., 1999; Yip-Schneider et al., 2000).

Existem várias evidências do envolvimento das PGs no processo carcinogénico

(Goodwin e Ceuppens, 1983; Qiao et al., 1995; Tsujii e DuBois, 1995). Estudos

demonstram que a PGE2, produto da COX-2, pode promover vários efeitos

biológicos, nomeadamente a indução da proliferação celular e angiogénese,

inibição da apoptose, estimulação da invasão tumoral e supressão da resposta

imunitária (Wang e Dubois, 2006), ou seja mecanismos que “potenciam” a

carcinogénese.

Também no melanoma (e noutros cancros de pele), se pensa que a COX-2

poderá estar envolvida na evolução do processo carcinogénico (Denkert et al.,

2001; Bianchini et al., 2007; Chwirot e Kuzbicki, 2007; Johansson et al., 2009),

Figura 7.

Figura 7. Esquema representativo dos efeitos da radiação UV e influência da COX-1 e
COX-2 no cancro da pele. O ácido araquidónico é libertado da membrana plasmática pela
fosfolipase A2 (PLA2) e fosfolipase C (PLC), activadas pela radiação UV. A COX-1 e COX-2
convertem o ácido araquidónico em prostaglandina H2 (PGH2) que é depois convertida em
tromboxanos e várias outras PGs (PGE2, PGF2 e PGI2). Estas PGs são mediadores da
inflamação, da proliferação celular e do desenvolvimento das várias fases da carcinogénese
na pele. Adaptado de Bowden, 2004.
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1.1.4.2. Inibidores da COX-2

Os inibidores da COX-2 são actualmente considerados agentes efectivos

para a quimioprevenção e terapia de algumas formas de cancro (Hussain et al.,

2005).

A inibição da COX-2 atribuída aos compostos anti-inflamatórios não

esteróides (AINEs) tem sido associada à quimiprevenção de vários tipos de cancro

(Bundscherer et al., 2008). Os inibidores da síntese de PGs tais como o ácido

acetilsalicílico, o ibuprofeno, o piroxicam, a indometacina e o sulindac têm-se

revelado agentes protectores em vários modelos experimentais da carcinogénese

(Perkins e Shklar, 1982; McCormick et al., 1985; Takahashi et al., 1990; Marnett,

1992; Reddy et al., 1993; Giardiello et al., 1995; Rao et al., 1995; Boolbol et al.,

1996; Castonguay e Rioux, 1997; ).

Em vários ensaios pré-clínicos (Waskewich et al., 2002; Han et al., 2004;

Kim et al., 2004; Patel et al., 2005) e clínicos (Vogt et al., 2003; Coras et al., 2004;

Reichle et al., 2004; Reichle et al., 2005; Vogt et al., in press) os AINEs e inibidores

selectivos da COX-2 têm revelado propriedades anti-cancerígenas. Estes efeitos

estão ligados a efeitos anti-tumorais directos, tais como a indução da apoptose e a

inibição do crescimento tumoral, assim como a inibição da angiogénese (efeito anti-

tumoral indirecto) (Figura 8) (Sheng e tal., 1997; Chan et al., 1998; Zimmerman et

al., 1999; Grossman et al., 2000).

COX-2

PROLIFERAÇÃO

APOPTOSE

METÁSTASES

ANGIOGÉNESE

MALIGNIDADE

Figura 8. Esquema representativo do papel quimiopreventivo da inibição da COX-2.
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O celecoxib (SC-58635), um inibidor selectivo da COX-2, demonstrou um

efeito protector em modelos de carcinogénese do cólon (Reddy et al., 2000), da

mama (Harris et al., 2000; Alshafie et al., 2000) e da pele (Fischer et al., 1999;

Fischer, 2002).

O recurso aos AINEs convencionais e a inibidores selectivos da COX-2

parece ser uma proposta bastante promissora na prevenção de algumas formas de

cancro em humanos (Ulrich et al., 2006). Contudo, a aplicação destes compostos é

limitada devido aos efeitos tóxicos severos (Langman, 2003; Gambaro e Perazella,

2003). No caso dos AINEs convencionais, estes estão associados à inibição da

COX-2 mas simultaneamente da COX-1 (Simon, 1999; Darmmann, 1999; Fonseca

et al., 2002), levando ao aparecimento de complicações gastrointestinais,

nomeadamente úlceras gástricas e duodenais. Relativamente aos inibidores

específicos da COX-2, a utilização de doses elevadas destes agentes, pode causar

o aparecimento de problemas cardiovasculares, isto porque estes inibidores inibem

também a formação da PGI2 que tem um efeito anti-trombótico no sangue, podendo

originar enfarte agudo do miocárdio (Brophy, 2005). Uma forma de ultrapassar esta

questão poderá passar pela avaliação de compostos não tóxicos existentes na dieta

cujos efeitos quimiopreventivos já tenham sido demonstrados, ainda que por outras

vias de sinalização, relativamente à capacidade inibitória da COX-2 mas não da

COX-1. O EGCG, existente no chá verde, tem marcado uma posição notória no

campo quimioprevenção de vários tipos de cancros (Hussain et al., 2005), pelo que

o estudo da sua actividade como inibidor da COX-2 é pertinente.

Recentemente, surgiram ainda trabalhos onde se destaca o papel do EGCG

isolado e em combinação com doses baixas de celecoxib (reduzindo os efeitos

secundários), na quimioprevenção do cancro da próstata (in vitro e in vivo) (Adhami

et al., 2007) bem como do cancro do pulmão (Suganuma et al., 2006). Estes factos

destacam o efeito sinergístico e/ou aditivo do EGCG na prevenção do cancro,

mostrando que o futuro da quimioprevenção também poderá passar pelo recurso a

vários agentes em simultâneo (Mukhtar e Ahmad, 1999c).

1.1.4.2.1. Base estrutural para a inibição selectiva da COX-2

A estrutura tridimendional e a estrutura obtida em cristalografia de raios-X

das isoformas COX-1 e COX-2 têm auxiliado bastante a compreensão da inibição

da COX-2 e o desenvolvimento de agentes mais selectivos (Picot et al., 1994;

Luong et al., 1996). Estas proteínas são semelhantes em cerca de 60% da estrutura
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(Kurumbail et al., 1997). A estrutura obtida em cristalografia mostra que ambas as

isoformas apresentam um canal longo e estreito, semelhante a um gancho para

cabelos com uma dobra na ponta. O ácido araquidónico libertado de membranas

lesadas entra no canal onde sofre uma ciclização e oxigenação, originando a PGH2.

As restantes PGs são formadas posteriormente a partir da PGH2. Ao bloquear a

entrada do ácido araquidónico no canal, a produção de PGs é inibida.

A principal diferença nas cadeias polipeptídicas das duas isoformas da

ciclooxigenase ocorre na posição 523 onde a COX-1 apresenta um resíduo de

isoleucina enquanto a COX-2 apresenta um resíduo de valina (Figura 9). Esta

substituição torna o canal central da COX-2 aproximadamente 17% maior,

possibilitando a formação de uma “bolsa” lateral que aumenta o volume em 8%

(Gierse et al., 1996). Os inibidores selectivos da COX-2 são desenhados retirando

partido deste canal. Assim sendo, os inibidores selectivos são volumosos e não

conseguem entrar no canal da COX-1, não sendo possível desta forma o bloqueio

da ciclização do ácido araquidónico, logo a actividade da COX-1 é mantida.

Contrariamente, esses inibidores conseguem acomodar-se no canal da COX-2,

ligando-se ao local activo desta na “bolsa”, causando a inibição irreversível da

enzima (Gierse et al., 1996; Lanzo et al., 1998; Buttar e Wang, 2000).

Figura 9. Esquema representativo das isoformas da ciclooxigenase, A: COX-1 (Garavito et
al., 1994); B: COX-2 (Kurumbail et al., 1996).

A B
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Quando se comparam, em termos estruturais, inibidores selectivos para a

COX-2 (p.e. o celecoxib) com inibidores não selectivos (p.e. o ácido acetilsalicílico),

verifica-se que os selectivos apresentam-se maiores e mais volumosos (Figura 10),

o que dificulta a sua entrada no canal da COX-1, tornando o composto selectivo

para a COX-2.

Figura 10. Estrutura química do ácido acetilsalicílico (A4) e do celecoxib (B5).

1.1.4.2.2. Inibição da COX-2 pelo EGCG

O chá verde e, mais especificamente o EGCG, inibe a expressão e a

actividade da COX-2 em culturas celulares e modelos in vivo de vários tipos de

cancro (Metz et al., 2000; Hong et al., 2001; Ahmed et al., 2002; Kundu et al., 2003;

Seeram et al., 2003; Gerhauser et al., 2003). A inibição da COX-2 pode estar

relacionada com o facto do EGCG ser, em termos estruturais, um composto grande

e volumoso quando comparado, p.e., com o ácido acetilsalicílico (Figura 11), tal

como acontecia com o celecoxib.

Hussain e colaboradores verificaram que o EGCG além de induzir a

apoptose e inibir o crescimento de células de carcinoma da próstata, também inibia

a expressão da COX-2 sem afectar a expressão da COX-1 (Hussain et al., 2005).

A activação do factor nuclear kappa B (NF-κB) está associada à iniciação ou

aceleração da carcinogénese (Gilmore, 1997) e ao aumento da expressão da COX-

2. Estudos recentes mostram que o EGCG inibe significativamente a actividade da

COX-2 em macrófagos activados com lipopolissacarídeo (LPS), sugerindo um efeito

mediado pelo NF-κB (Lee et al., 2003b; Bode e Dong, 2004a).

4http://atlantemedicina.files.wordpress.com/2009/02/aspirina.jpg, acedido em 25 de Abril de 2009.

5http://www.uff.br/mfl/outras_disciplinas/med_integral_infancia_adolescente/cox2_arquivos/image010.jpg, acedido
em 25 de abril de 2009.
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Em Ratos com cancro do esófago, o tratamento com EGCG resulta numa

redução do desenvolvimento tumoral por diminuição da expressão de COX-2 e da

produção da PGE2 (Li et al., 2002).

Figura 11. Estrutura química do ácido acetilsalicílico (A6) e do EGCG (B7).

A aplicação tópica de EGCG em Ratinhos ou seres humanos demonstrou o

bloqueio da expressão aumentada COX-2 após exposição a radiação UV (An et al.,

2002). Outro estudo que também se relaciona com o cancro de pele revela, mais

uma vez, que o EGCG inibe a expressão da COX-2 em Ratinhos (Kundu et al.,

2003). A aplicação tópica de EGCG em Ratinhos SKH-1 (sem pêlo) resultou

igualmente na inibição da actividade da COX-2 (Afaq et al., 2003).

1.2. Enquadramento e objectivos do trabalho

As projecções actuais revelam que a incidência de cancro de pele irá

aumentar nas próximas décadas. O melanoma é o tipo de cancro da pele mais

grave, pela sua elevada mortalidade. Em Portugal surgem, anualmente, cerca de

800 novos casos de melanoma maligno8. Embora a incidência do melanoma não

6http://atlantemedicina.files.wordpress.com/2009/02/aspirina.jpg, acedido em 25 de Abril de 2009.

7http://www.ryu-mei.com/catalog/images/EGCG.jpg, acedido em 25 de Abril de 2009.

8 http://www.roche.pt/sites-tematicos/infocancro/index.cfm/tipos/melanoma/, acedido em 16 de Março de 2009.
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seja muito elevada, uma vez instalado a eficácia do seu tratamento é bastante

reduzida, apresentando uma mortalidade muito elevada (85%). Estes factos tornam

premente a necessidade de estratégias preventivas mais eficazes quer para o

melanoma quer para outros tipos de cancro. Felizmente, as evidências mostram

que a alteração dos hábitos alimentares poderá ser uma forma útil para prevenir a

patologia oncológica ou, nas situações em que já está instalada, diminuir a sua

progressão e, em consequência, aumentar a sobrevida daqueles doentes. No caso

do cancro de pele, e em particular do melanoma, acredita-se que a ingestão e/ou a

aplicação tópica de chá verde poderá prevenir o aparecimento de novos casos de

cancro da pele a cada ano: existem várias evidências de que as catequinas

presentes no chá verde, mais especificamente o EGCG, têm um papel importante

nas fases de iniciação, promoção e progressão deste tipo de cancro. A optimização

da ingestão e/ou a aplicação tópica do chá verde (ou dos seus compostos

bioactivos), parece pois, ser uma estratégia prudente, não-invasiva e que acarreta

baixos custos no campo da quimioprevenção.

O sucesso da terapia sistémica do melanoma mestastizado tem sido mínimo

e associado a elevada toxicidade o que resulta frequentemente na interrupção do

tratamento (Soengas e Lowe, 2003). A quimioprevenção com recurso a agentes

naturais poderá ser importante no controlo do melanoma (Surh, 2003). Esta é uma

estratégia que ainda está muito pouco explorada no que diz respeito à investigação

do melanoma (Demierre e Nathanson, 2003).

O EGCG tem-se revelado efectivo na quimioprevenção de vários tipos de

cancro, incluíndo cancros de pele não-melanoma (Mukhtar e Ahmad, 1999; Rietveld

e Wiseman, 2003). Apesar de existirem muitos estudos com o EGCG e cancro de

pele não-melanoma, só em 2005 se estudou, pela primeira vez, o efeito da

catequina mais abundante do chá verde no melanoma (Nihal et al., 2005), surgindo

o primeiro estudo epidemiológico apenas muito recentemente (Fortes et al., 2008).

O trabalho experimental desta tese foi desenhado com o objectivo de avaliar

o efeito anti-cancerígeno do EGCG em células A-375 de melanoma humano,

nomeadamente o seu estabelecimento como agente citotóxico selectivo para as

células tumorais. Foram ainda envidados esforços para a clarificação do

mecanismo de acção do EGCG como agente quimiopreventivo na linha tumoral em

estudo.

Pretende-se que este trabalho seja um pequeno contributo para uma via

possível de combate ao melanoma, a forma mais letal de cancro da pele.
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2
Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Todos os reagentes comerciais utilizados na realização dos protocolos

experimentais foram de pureza analítica (p.a. Merk).

A água utilizada durante todo o trabalho experimental foi água destilada e

desionizada obtida com um aparelho Milli-Q Academic, da Millipore.

Os vários reagentes/produtos utilizados, suas marcas e fornecedores são

descritos na Tabela 9.
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Tabela 9. Listagem dos reagentes/produtos utilizados neste trabalho.
Produto Marca Fornecedor

Sais e ácidos inorgânicos

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich-Química S.A.

Sintra, Portugal.

Mistura de antibióticos (penicilina-

estreptomicina)

Azul de Tripano

Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazólio (MTT)

Dimetil-sulfóxido (DMSO)

Meio de cultura Dulbecco’s modified

Eagle medium – high glucose

(DMEM-HG)

Solução salina de lavagem Hanks’

Balanced Salt Solution (HBSS)

Galhato de epigalocatequina

(EGCG)

Resazurina

Paraformaldeído

Sacarose

Hoechst 33258

Etanol a 96%

Tripsina/EDTA

Invitrogen
Alfagene

Carcavelos, Portugal
Soro fetal bovino (FBS)

L-glutamina (Glutamax)

Kit COX Inhibitor Screening Assay Cayman Chemical Company
Cayman Europe

Tallinn, Estónia.

Anticorpo policlonal de coelho –

COX-2 (H-62)
Santa Cruz Biotecnology Inc

Frilabo Lda

Porto, Portugal

Anticorpo secundário Alexa Fluor

488
Invitrogen Laboratories, Inc.

Alfagene

Carcavelos, Portugal

Solução de bloqueio Horse Normal

Serum (HNS) Vector Laboratories, Inc.

Baptista Marques -

Diagnóstica e Reagentes, Lda.

Maia, PortoMeio de montagem Vectashield

Placas (6, 24, 96 poços) e frascos

de cultura (75 cm2)
TPP AG

Paulo Aroso Oliveira,

Unipessoal, Lda.

Guifões, Matosinhos

Lâminas Lab-Tek II (2 poços) Nalge Nunc International
Nalge Nunc International

Roskilde, Dinamarca
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2.2. Modelos biológicos

O trabalho experimental descrito nesta dissertação foi realizado com uma

linha celular humana de melanoma (A-375) e uma linha celular humana de

fibroblastos da pele (BJ), gentilmente cedidas pela Prof. Doutora Paula Marques

(Unidade de Química-Física Molecular da Universidade de Coimbra, Portugal). Do

ponto de vista morfológico, as culturas de A-375 são células epiteliais enquanto BJ

são fibroblastos. Ambas têm propriedades aderentes, crescendo, portanto, em

monocamada.

Todas as experiências deste trabalho foram efectuadas com culturas

celulares com número de passagens inferior a 50.

2.3. Métodos

Cultura Celular

As culturas de células têm sido utilizadas desde há várias décadas com

bons resultados. Este sistema experimental ex vivo torna-se importante quando se

pretende trabalhar com animais de grandes dimensões (dificuldade na manipulação

experimental). No entanto, existe alguma dificuldade em adquirir células para estes

estudos ex vivo, que pode ser ultrapassada através da “imortalização” e

multiplicação das células em estudo, o que pode marcar a passagem de ex vivo

para in vitro. O termo “linha celular” tem sido assim utilizado para descrever as

células que proliferam continuamente por indução química e/ou outra. O

aparecimento da criopreservação foi outro dos grandes avanços verificados na

tecnologia das culturas celulares, que veio permitir a recuperação das células

armazenadas (Drexler et al., 2000).

A primeira subcultura representa uma transição importante na obtenção

deste tipo de culturas. A necessidade de subcultivar ocorre quando a cultura

primária atingiu um crescimento que levou à ocupação de toda a superfície de

adesão disponível. Com cada subcultura sucessiva, a parte da população com

capacidade para proliferar mais depressa irá predominar de modo gradual,

enquanto que as células com menor capacidade proliferativa irão desaparecendo

(Freshney, 1994).
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A imortalização pode ser conseguida por agentes químicos, irradiação, entre

outros factores. Por vezes, podem também ocorrer alterações nas características

do crescimento das células (como independência da adesão, perda da inibição de

crescimento devida ao contacto, e limitação da densidade de crescimento) que

levam frequentemente, mas não necessariamente, ao crescimento ilimitado. Este

processo de transformação pode resultar de um fenómeno de instabilidade genética

que as transforma em células em tudo semelhantes às células neoplásicas (células

geneticamente modificadas) (Drexler et al., 2000; Freshney, 1994).

Actualmente, o termo “cultura de tecidos” pode ser utilizado genericamente

para incluir as culturas de órgãos e de células. As culturas de tecidos apresentam

algumas desvantagens, como a necessidade de as culturas serem mantidas em

condições de assepsia (uma vez que as células animais crescem mais lentamente

do que os contaminantes comuns), e os custos elevados em material necessário

para cultivar e manter as células. No entanto, essas desvantagens são superadas

pela possibilidade de controlar o ambiente físico-químico (pH, temperatura, pressão

osmótica e a tensão de O2 e CO2) e de manter as condições fisiológicas

relativamente constantes. Por outro lado, são necessárias menores quantidades de

amostra para a realização dos testes e a experimentação animal pode, em parte,

ser evitada (Freshney, 1994).

Condições de Cultura

A influência do ambiente de cultura é expressa sob quatro formas: a

natureza da superfície de adesão; a constituição da fase gasosa; a constituição

(físico-química e fisiológica) do meio e a temperatura de incubação.

Na maioria das culturas é necessária a adesão das células a uma superfície

para ocorrer a divisão celular, de tal modo que quanto mais firme for essa adesão,

maior será a proliferação celular (Paine e Ward, 1999). Quando essa adesão é

fraca, ou quando as células crescem sobrepondo-se umas às outras, a proliferação

celular é inibida (Freshney, 1994).

No que respeita à fase gasosa, os constituintes mais significativos são o

oxigénio e o dióxido de carbono (CO2). As culturas variam na quantidade de

oxigénio necessária, sendo uma menor quantidade preferível para as culturas

celulares em relação às culturas de órgãos. A tensão atmosférica de CO2 regula

directamente a concentração de CO2 dissolvido, em função da temperatura,

originando ácido carbónico (H2CO3), que por sua vez se dissocia, formando HCO3
-.
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No entanto, o HCO3
- possui uma constante de dissociação baixa e tende a

reassociar-se, provocando a acidificação do meio. Esta diminuição do pH é

neutralizada pelo aumento da concentração de bicarbonato no meio, atingindo-se

um equilíbrio a pH 7,4. Este valor, ao qual cresce a maioria das linhas celulares

pode ser monitorizado através do uso de um indicador, sendo o mais utilizado o

vermelho de fenol. O vermelho de fenol apresenta uma cor vermelha a pH 7,4 e

torna-se laranja para um pH ácido, ou violeta para um pH alcalino (Freshney, 1994).

De modo geral, os meios definidos contêm diferentes aminoácidos (incluindo

aminoácidos não essenciais) e vitaminas, e são frequentemente suplementados

com metabolitos extra (como por exemplo, nucleosídeos, intermediários do ciclo de

Krebs e lípidos) e minerais. Na maior parte dos meios inclui-se ainda glucose como

fonte de energia.

Outro constituinte do meio de cultura é o soro, que constitui um suplemento

adicional de vários factores de crescimento e que pode ter diferentes origens, de

acordo com os requisitos específicos de cada tipo celular em cultura. O soro fetal

bovino, ou simplesmente o soro bovino, é o mais frequentemente utilizado, seguido

do soro de cavalo, geralmente usado para linhas celulares mais exigentes.

Os tampões de CO2/bicarbonato são a base da tamponização contínua do

meio de cultura. Se a actividade metabólica das células em cultura for muito

elevada, há necessidade de tamponização adicional. Neste caso, um dos tampões

mais utilizados é o 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetano-ácido sulfónico (HEPES), que

possui uma forte capacidade de tamponização para uma gama de pH entre 7,2 e

7,6 (Freshney, 1994).

A temperatura de incubação, além de influenciar directamente o crescimento

celular, influencia também o pH do meio, devido ao aumento da solubilidade do

CO2 a baixas temperaturas e, possivelmente, devido a alterações do estado de

ionização e pKa do tampão. De um modo geral, as células são cultivadas a 37 ºC,

correspondendo este valor aproximadamente à temperatura corporal do animal do

qual as células foram retiradas.

As células em cultura podem tolerar decréscimos consideráveis de

temperatura, sobrevivendo a 4 ºC e podendo ser congeladas a –196 ºC. No

entanto, não conseguem resistir a temperaturas superiores a 2 ºC acima do normal,

morrendo rapidamente a uma temperatura de 40ºC (Freshney, 1994).
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2.3.1. Cultura das linhas celulares A-375 e BJ

As linhas celulares A-375 e BJ foram cultivadas numa incubadora com uma

mistura de ar e CO2 (95%/5% (v/v)), a 37 ºC. O meio de cultura, DMEM-HG,

suplementado com FBS a 10% (v/v), L-glutamina a 1% (m/v), penicilina (10000

U/mL) e estreptomicina (10 mg/mL), com o pH ajustado a 7,4, foi usado para o

cultivo das duas linhas celulares. O FBS foi previamente submetido a um banho

térmico a 56 °C, durante 30 minutos, com o objectivo de tornar o complemento

inactivo e diminuir a citotoxicidade devida às imunoglobulinas.

Para a manutenção das culturas, as células foram cultivadas em

monocamada, em frascos de cultura de 75 cm2, sendo subcultivadas duas vezes

por semana (de modo a assegurar que as culturas se encontravam na fase

exponencial de crescimento). Para o processo de subcultura, as monocamadas

eram lavadas com 10 mL de HBSS e, seguidamente, expostas a 1 mL de uma

solução gelada de tripsina/EDTA durante 30 a 60 segundos. Após esta breve

incubação, o excesso da solução de tripsinização era removido e as células

incubadas a 37 ºC até adquirirem forma esférica, o que normalmente era

conseguido após 5 minutos de incubação. Seguidamente, as células eram

ressuspendidas em meio de cultura e a densidade celular determinada pelo método

de exclusão do azul de Tripano, tal como descrito no ponto 2.3.2.1 C. As novas

culturas eram preparadas com uma densidade celular compreendida entre 1,3 × 104

e 2,0 × 104 células/cm2.

2.3.1.1. Armazenamento das células

Para o congelamento de células eram usadas culturas a 70 – 80% de

confluência (em frascos de 75 cm2). Após tripsinização das células (tal como

descrito no ponto 2.3.1) e centrifugação da suspensão obtida, durante 5 minutos a

1300 rpm, as células eram ressuspendidas num volume adequado de meio de

cultura suplementado com 20% (v/v) de FBS e 10% (v/v) do crio-protector DMSO.

Alíquotas da mistura final eram transferidas imediatamente para um congelador a

−80 ºC para minimizar o estrago que o DMSO poderia causar nas células a

temperaturas mais elevadas.

Para iniciar uma nova cultura, uma alíquota congelada é rapidamente

transferida para um banho termostático a 37 ºC. Após o desaparecimento dos
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últimos vestígios de gelo, adiciona-se meio de cultura à suspensão de células. A

mistura resultante é transferida para um frasco de cultura de 75 cm2.

2.3.1.2. Curva de crescimento

Para a determinação da fase exponencial do crescimento das culturas foi

elaborada uma curva de crescimento. Inicialmente, preparam-se, em placas de 6

poços (área de 9,03 cm2), culturas da linha celular A-375 com uma densidade

celular inicial de 1,0 × 104 células/cm2.

A contagem do número total de células vivas foi determinada pelo método

do azul de Tripano (ponto 2.3.2.1 C), a cada 24 h após a preparação das culturas

(excepto indicação em contrário), por um período total de 6 dias.

Todos os ensaios foram realizados em duplicado.

2.3.1.3. Curvas-padrão

Para a construção de curvas-padrão de absorvância em função do número

de células viáveis, prepararam-se, em placas de 24 poços (1,91 cm2 de área),

culturas da linha celular A-375 com diferentes densidades celulares, compreendidas

entre 1,3 × 104 e 4,2 × 105 células/cm2.

As várias culturas foram preparadas a partir de uma suspensão celular

inicial com 1,6 × 106 células viáveis/mL, previamente diluída 5 vezes para evitar a

medição de volumes excessivamente pequenos, transferindo para os poços das

placas 500 μL das suspensões com densidades celulares adequadas.

Todos os ensaios foram realizados em triplicado e em cada experiência

foram preparados poços só com meio de cultura (i.e., sem células), que

funcionaram como branco. O volume final de meio em cada um dos poços foi de

500 µL.

A viabilidade celular das diferentes culturas foi determinada pelos métodos

de redução do MTT (ponto A) e redução do AB (ponto B), cerca de 4 h após a

preparação das culturas, altura em que todas as células viáveis tinham já aderido à

superfície das placas de cultura.
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2.3.2. Efeito do EGCG em culturas celulares de A-375 e de BJ

2.3.2.1. Ensaios de citotoxicidade

Para os ensaios de citotoxicidade, utilizou-se uma densidade celular inicial

de 3,0 × 104 células/cm2. As culturas celulares, utilizadas nos ensaios com recurso

aos métodos de redução do MTT e de redução do AB, foram preparadas em placas

de 96 poços (0,31 cm2 de área), por adição de 200 µL de uma suspensão celular

com 4,65 × 104 células/mL. Para os ensaios realizados com o método de exclusão

do azul de Tripano, as culturas celulares foram preparadas em placas de 6 poços

(9,03 cm2 de área), por adição de 2 mL de uma suspensão celular com 1,35 × 105

células/mL.

Vinte e quatro horas após a preparação das culturas adicionaram-se 20 μL

(MTT e AB) ou 200 μL (azul de Tripano) da solução de EGCG9 a testar, de acordo

com a concentração final pretendida (0, 50, 100, 200, 300 e 400 μM). Aos poços

Controlo (culturas celulares não expostas ao composto em análise) e Branco (sem

células, apenas meio de cultura), adicionaram-se 20 µL (MTT e AB) ou 200 μL (azul

de Tripano) do veículo de adição do composto (DMEM-HG).

A viabilidade celular das diferentes culturas foi determinada por três

métodos distintos: método de redução do MTT (ponto 2.3.2.1 A), método de

redução do AB (ponto 2.3.2.1 B) e método de exclusão do azul de Tripano (ponto

2.3.2.1 C), 24, 48 e 72 h após adição do composto, i.e., 48, 72 e 96 h após a

preparação das culturas.

Para averiguar a reversibilidade do efeito do composto testado, o meio de

cultura foi removido ao fim de três dias (72 h) de incubação com o composto e,

após lavagem das culturas com HBSS, foi adicionado meio fresco sem composto.

Seguidamente determinou-se a viabilidade celular para as culturas 72 h após

remoção do composto, i.e., 144 h após a adição do composto.

Todos os ensaios foram realizados em triplicado e os resultados foram

comparados com culturas controlo (não expostas ao composto em análise),

iniciadas e processadas em paralelo.

Os valores de LD50 foram determinados com recurso ao programa

GraphPad PRISM (versão 4.0), mais concretamente à função Analysing Dose-

Response Data.

9 As soluções de EGCG foram preparadas com DMEM-HG, filtradas (filtros de seringa estéreis – poros de 0,2 µm
de diâmetro, Schleicher & Schuell, Dassel, Alemanha) e protegidas da luz até ao momento da adição às culturas.
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A. Determinação da viabilidade celular pelo método de redução do Brometo
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT)

Este método baseia-se na redução de um sal tetrazólico, o MTT, pela acção

das desidrogenases mitocondriais de células viáveis, mais concretamente pela

enzima mitocondrial succinato desidrogenase (Supino, 1995), com consequente

formação de cristais de formazan insolúveis em soluções aquosas, de acordo com

a reacção indicada na Figura 12.

Figura 12 – Estruturas químicas (Liu, 1999) do MTT e do
MTT formazan.

Após a dissolução dos cristais de formazan em DMSO, obtém-se uma

solução de cor púrpura que absorve significativamente a um comprimento de onda

de 570 nm, o que permite a quantificação dos cristais formados. A este

comprimento de onda, o MTT não metabolizado, solução de cor amarela, não

absorve significativamente.

A redução do MTT é um método colorimétrico rápido, frequentemente usado

como ensaio de viabilidade celular (Mosman, 1983). Esta técnica é particularmente

útil em ensaios de citotoxicidade devido à sua especificidade para células viáveis,

uma vez que células não viáveis não têm capacidade para reduzir o MTT.

Apresenta, no entanto, limitações, nomeadamente o facto de certos contaminantes

tais como microorganismos também terem a capacidade de reduzir o MTT. As

REACÇÕES DE
REDUÇÃO

MTT
(Solução amarela)

MTT – Formazan
(Solução púrpura)

Célula Viável
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restantes limitações deste método serão discutidas na secção de Resultados e

Discussão.

Em todas as experiências que envolveram a utilização do método de

redução do MTT, para cada condição de cultura testada, foram sempre preparadas

três culturas diferentes, e os resultados apresentados são a média dos três valores

obtidos para essa condição. Em cada experiência foram também preparados três

poços só com meio de cultura (i.e., sem células), que funcionaram como branco.

Para a determinação de viabilidade celular nas diferentes culturas de células

A-375 e BJ estudadas, removeu-se o meio das respectivas culturas (neste processo

não há perda de células viáveis, uma vez que estas se encontram fixas ao

substrato). Em seguida, adicionou-se a cada um dos poços, 100 μL (em placas com

96 poços) ou 250 μL (em placas com 24 poços) de uma solução de MTT 0,5 mg/mL

em PBS10. As placas em análise foram então envolvidas em papel de alumínio

(devido à fotossensibilidade do MTT), incubando-se novamente as culturas a 37 ºC

durante 3 h. Decorrido este tempo, aspirou-se a solução e adicionou-se a cada

poço 100 μL (250 μL no caso de placas com 24 poços) de DMSO para dissolver os

cristais de formazan formados.

Para cada condição de cultura analisada, ao valor médio de absorvância a

570 nm (A570) obtido para três culturas iniciadas e processadas em paralelo, foi

subtraído o valor médio obtido para os três brancos, também eles iniciados e

processados aquando das culturas em análise. As determinações de A570 foram

feitas num espectrofotómetro (PowerWaveXS; Bio-Tek Instruments Inc, Vermont,

EUA).

Os valores de viabilidade celular apresentados foram calculados de acordo

com a seguinte expressão (equação 1):

Viabilidade celular (%) = (Absteste/Abscontrolo) × 100 (1)

representando Absteste a absorvância a 570 nm de culturas expostas ao composto

em estudo e Abscontrolo a absorvância a 570 nm das respectivas culturas controlo.

10 PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4.2H2O 9,1 mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 7,4.
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B. Determinação da viabilidade celular pelo método do Alamar Blue (AB)

O AB (solução salina de resazurina) é um corante que tem sido utilizado

para a quantificação da viabilidade celular in vitro em vários tipos de células (Fields

e Lancaster, 1993; Ahmed et al., 1994). Pelo facto de ser extremamente estável e,

mais importante, não-tóxico para as células, possibilitando a monitorização das

culturas ao longo do tempo, este método tem sido considerado superior a outros

testes de determinação da viabilidade celular, inclusive o método de redução do

MTT (Fields e Lancaster, 1993). As restantes vantagens desta metodologia

relativamente a outras existentes serão discutidas na secção de Resultados e

Discussão.

Quando adicionado às culturas, a forma oxidada do AB (resazurina) entra no

citosol das mesmas e é reduzido pela actividade de enzimas mitocondriais através

da aceitação de electrões provenientes do NADPH, FADH, FMNH, NADH, assim

como dos citocromos (Al-Nasiry et al., 2007). Esta reacção redox é acompanhada

por uma alteração da cor do meio de cultura de azul para rosa fluorescente (Figura
13). A extensão da conversão, que reflecte a viabilidade celular, pode ser

quantificada através de leituras de absorvância ou fluorescência (para uma maior

sensibilidade; Nakayama et al., 1997). Esta técnica é particularmente útil em

ensaios de citotoxicidade devido à sua especificidade para células viáveis, uma vez

que células não viáveis não têm capacidade para reduzir o AB.

Figura 13 – Estruturas químicas (O’Brien et al., 2000) do AB
(resazurina) e da sua forma reduzida (resorufina).
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Em todas as experiências que envolveram a utilização do método do AB,

foram sempre preparadas três culturas diferentes, para cada condição de cultura

testada, sendo os resultados apresentados a média dos três valores obtidos para

essa condição. Em cada experiência foram igualmente preparados três poços só

com meio de cultura (i.e., sem células), que funcionaram como branco, e três poços

com meio de cultura e AB que funcionaram como controlo negativo.

Para a determinação de viabilidade celular nas diferentes culturas de células

A-375 e BJ estudadas, removeu-se o meio das respectivas culturas (neste processo

não há perda de células viáveis, uma vez que estas se encontram fixas às placas

de cultura), adicionando-se, em seguida, a cada condição, excepto aos poços que

funcionam como branco, 200 μL (em placas com 96 poços) ou 500 μL (em placas

com 24 poços) de uma solução de AB (0,1 mg/mL em PBS11) em 10% de meio de

cultura (DMEM-HG). As placas que continham as culturas em análise foram então

envolvidas em papel de alumínio, incubando-se novamente as culturas a 37 ºC

durante 2-4 h, controlando a alteração da cor dos poços teste em relação aos poços

controlo negativo. Decorrido este tempo, efectuaram-se as determinações de

absorvância a 570 e 600 nm num espectrofotómetro (PowerWaveXS; Bio-Tek

Instruments Inc, Vermont, EUA).

Para cada condição de cultura analisada, aos valores médios de

absorvância (A570 e A600) obtidos para três culturas iniciadas e processadas em

paralelo, foi subtraído o respectivo valor médio obtido para os brancos, também

eles iniciados e processados simultaneamente com as culturas em análise. A

redução do AB é expressa como percentagem de redução de acordo com a

seguinte expressão (equação 2):

% Redução do AB = [(ox2)(A1) – (ox1)(A2)] / [(red1)(A´2) – (red2)(A´1)] × 100 (2)


red)1 = 155,677; (red)2 = 14,652; (ox)1 = 80,586; (ox)2 = 117,216

representando (red)1 o coeficiente de extinção molar da forma reduzida do AB a

570 nm, (red)2 o coeficiente de extinção molar da forma reduzida do AB a 600nm,

(ox)1 o coeficiente de extinção molar da forma reduzida do AB a 570nm, (ox)2 o

coeficiente de extinção molar da forma reduzida do AB a 600nm, A1 a absorvância

dos poços teste a 570 nm, A2 a absorvância dos poços teste a 600 nm, A´1 a

11 PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4.2H2O 9,1 mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 7,4.
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absorvância do controlo negativo a 570 nm e A´2 a absorvância do controlo

negativo a 600 nm.

C. Determinação da viabilidade celular pelo método de exclusão do azul de
Tripano

O azul de Tripano é um corante ácido de cor azul que contém dois

cromóforos azo (composto diazo) (Figura 14), frequentemente utilizado na rotina de

culturas celulares para determinar o número de células viáveis existentes numa

suspensão de células Phillips e Terryberry, 1957. A reactividade deste corante

baseia-se no facto do cromóforo ser carregado negativamente e não interagir com

as células, a não ser que a membrana se encontre danificada.

Figura 14. Representação esquemática da estrutura química do azul de Tripano12.

Este método avalia, pois, a integridade das membranas, indicativa da

viabilidade celular. Assim, células viáveis (membrana celular intacta) excluem o

corante (incolores), enquanto células não viáveis absorvem o corante,

apresentando-se coradas de azul (Strober, 2001), facto que facilita a distinção das

células e a sua contagem ao microscópio.

As determinações do número total de células vivas e mortas em cultura,

efectuadas quer durante a rotina de subcultura de células, quer na preparação das

culturas para as várias experiências efectuadas e para a obtenção dos resultados

finais, foram realizadas utilizando um hemocitómetro. As contagens foram

efectuadas em suspensões de células individuais obtidas após tripsinização das

monocamadas, tal com descrito no ponto 2.3.1. Para a determinação da viabilidade

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue, acedido 20 de Novembro de 2008.
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celular na presença do composto em estudo, isto é, em placas de cultura com 6

poços, o processo de tripsinização foi ligeiramente diferente. Após a lavagem das

monocamadas com 1 mL de HBSS, as culturas celulares foram expostas a 1 mL de

solução de tripsina/EDTA e incubadas a 37 ºC até adquirirem forma esférica, o que

foi normalmente conseguido após 5 minutos. Seguidamente, adicionou-se a cada

poço, 1 mL de meio de cultura para ressuspender as células.

Para as contagens, a 20 μL da suspensão de células, foram adicionados 20

μL de uma solução de azul de Tripano (0,04% (p/v) em PBS13).

Foram sempre realizadas duas contagens independentes (i.e. realizadas em

duas amostras diferentes), sendo o resultado obtido a média das duas contagens.

Quando as contagens diferiam em mais de 10% o processo era repetido.

Os valores de viabilidade celular apresentados foram calculados de acordo

com a seguinte expressão (equação 3):

Viabilidade celular (%) = (Nº células vivasteste/Nº células vivascontrolo) × 100 (3)

representando Nº células vivasteste, o número de células viáveis que foram expostas

ao composto em estudo, e Nº células vivascontrolo, o número de células viáveis das

culturas controlo (não expostas ao composto).

2.3.2.2. Ensaios de apoptose

Para os ensaios de apoptose, utilizou-se uma densidade celular inicial de

3,0 × 104 células/cm2. As culturas de A-375 e BJ foram preparadas em lâminas Lab-

Tek II de 2 poços (área de 4 cm2), usando 2 mL de uma suspensão celular com 6,0

× 104 células/mL.

Vinte e quatro horas após a preparação das culturas adicionaram-se 200 μL

da solução de EGCG14 a testar. A concentração final de EGCG estudada foi a LD50

obtida nos ensaios de citotoxicidade. Aos poços Controlo (células não expostas ao

composto em análise) adicionaram-se 200 μL do veículo usado nas soluções do

composto (meio de cultura).

13 PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4.2H2O 9,1 mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 7,4.

14 A solução de EGCG foi preparada com DMEM-HG, filtrada (filtro de seringa estéril – poros de 0,2 µm de
diâmetro, Schleicher & Schuell, Dassel, Alemanha) e protegida da luz até ao momento da adição às culturas.

http://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue
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A avaliação morfológica dos núcleos das células em cultura foi efectuada

com recurso ao corante Hoechst 33258 (ponto 2.3.2.2. A), após fixação das culturas

com 500 μL/poço de uma solução de paraformaldeído (4% em PBS15), durante 10

min.

Todos os resultados foram comparados com culturas não expostas ao

composto em análise, iniciadas e processadas em paralelo.

A. Avaliação morfológica dos núcleos

O Hoechst 33258 (Figura 15) é um corante azul fluorescente que se liga ao

ADN e é frequentemente utilizado em microscopia de fluorescência ou citometria de

fluxo (Harry et al., 1988). A fluorescência deste corante é muito sensível à

conformação do ADN e ao estado da cromatina nas células, sendo por isso capaz

de detectar danos nucleares, ao nível do ADN (Kubbies, 1990).  Pelo facto de

marcar o ADN, esta coloração permite visualizar núcleos e mitocôndrias, podendo

ser usado quer em células vivas quer em células fixadas.

Figura 15. Representação esquemática da estrutura química do
Hoechst 3325816.

O corante Hoechst 33258 (bis-benzimida) é excitado pela luz UV (~350 nm),

emitindo uma luz fluorescente azul com um máximo de emissão a 461 nm (Ellwart e

Dörmer, 1990). Apesar de se ligar às cadeias duplas de ADN, o Hoechst 33258

apresenta uma selectividade maior para cadeias ricas em A-T, com um aumento da

15 PBS: NaH2PO4 1 M, NaCl, 500 mM, pH 7,3.

16http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=861405%7CSIAL&N5=SEARCH_CONCAT_PNO%7C
BRAND_KEY&F=SPEC, acedido em 6 de Abril de 2009.

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do
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fluorescência duas vezes superior relativamente a cadeias ricas em G-C (Portugal e

Waring, 1988).

Para a coloração, após fixação das culturas (ponto 2.3.2.2.), as células

foram incubadas com uma solução de Hoechst 33258 (5 μg/mL em PBS17; 500

μL/poço) durante 15 min, à temperatura ambiente e protegidas da luz. Decorrido

este tempo, as culturas foram lavadas 3 vezes (10 min/lavagem) com PBS (2

mL/poço).

Após as lavagens e a remoção do suporte existente nas lâminas com as

culturas, colocou-se 1 gota (~20 μL) de meio de montagem Vectashield e uma

lamela. Em seguida, as culturas foram analisadas com recurso ao microscópio

fluorescente Nikon Eclipse E400 acoplado a uma câmara digital (Nikon Digital Sight

DS-5Mc, New Jersey, EUA).

2.3.2.3. Determinação da expressão celular da COX-2 por
imunocitoquímica

A expressão e distribuição da proteína COX-2 em culturas de células BJ e

A-375 foram avaliadas por imunocitoquímica. Para estes ensaios, as culturas foram

preparadas em lâminas Lab-Tek II de 2 poços (Nalge Nunc International, Roskilde,

Dinamarca), por adição de 2 mL de uma suspensão celular com uma densidade

celular inicial de 3,0 × 104 células/cm2.

Na avaliação imunocitoquímica, depois da fixação das culturas, tal como

referido no ponto 2.3.2.2, as células foram incubadas com solução de bloqueio HNS

(2% em PBS18; 1 mL/poço) overnight, a 4 ºC. Decorrido este período, e após três

lavagens de 10 min (2 mL de PBS/poço) as culturas foram incubadas com o

anticorpo primário COX-2(H-62) (1:100 em PBS), durante 2 h, à temperatura

ambiente. Seguiram-se três lavagens de 10 min com PBS (2 mL de PBS/poço). A

incubação com o anticorpo secundário Alexa Fluor 488 (1:1000 em PBS) foi feita

durante 2 h, à temperatura ambiente e na ausência de luz. Paralelamente foram

feitos controlos em que se omitiu o anticorpo primário. Após a incubação com o

anticorpo secundário, repetiu-se a lavagem (três lavagens de 10 min com 2

mL/poço de PBS) e procedeu-se à remoção dos suportes das lâminas, colocando-

se em seguida 1 gota (~20 μL) de meio de montagem Vectashield e uma lamela.

17 PBS: NaH2PO4 100 mM, NaCl, 50 mM, pH 7,3.

18 PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4.2H2O 9,1 mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 7,4.
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Posteriormente as culturas foram analisadas com recurso ao microscópio

fluorescente Nikon Eclipse E400 e à câmara digital, Nikon Digital Sight DS-5Mc,

New Jersey, EUA.

Todos os resultados foram comparados com as respectivas culturas

controlo, iniciadas e processadas em paralelo.

2.3.3. Efeito do EGCG na inibição da COX-2

O estudo do efeito do EGCG na inibição da COX-2 foi realizado com recurso

ao kit COX Inhibitor Screening Assay. Este kit permite uma medição directa da

prostaglandina F2α (PGF2α) produzida a partir da redução da prostaglandina H2

(PGH2) pela acção do cloreto de estanho (SnCl2). A PGH2 é sintetizada pela enzima

prostaglandina H2 sintase (também conhecida como COX) a partir do ácido

araquidónico. A PGF2α é quantificada através de um imunoensaio enzimático (EIA)

usando um anticorpo específico que liga à maioria das PGs.

Segue-se uma breve descrição do procedimento experimental utilizado na

determinação do possível efeito inibitório do EGCG na COX-2 com recurso ao kit

supracitado. Este está dividido em duas partes fundamentais: as reacções com a

enzima COX-2 e o EIA.

Relativamente às reacções que envolveram a COX-2, foram preparadas,

através de diluições sucessivas, várias soluções de EGCG19, de acordo com a

concentração final pretendida (0; 12,5; 25; 50; 75 e 100 μM) e, posteriormente

incubadas com a enzima em estudo durante 10 min a 37 ºC. A reacção foi iniciada

com a adição de ácido araquidónico e decorreu durante 2 min a 37 ºC, altura em

que foram adicionados ácido clorídrico (HCl, 1 M), para parar a reacção, e SnCl2, o

agente redutor.

Após as reacções com a COX-2, procedeu-se à quantificação das PGs

através do EIA, realizada numa placa de 96 poços previamente impregnada com

anticorpo monoclonal de rato anti-coelho. Este ensaio baseia-se na competição

entre as PGs (livres, obtidas nas reacções com a COX-2) e um conjugado de PG-

acetilcolinesterase (PG tracer) para uma quantidade limitada de PG antiserum

(anticorpo específico para PGs). Uma vez que a concentração de PG tracer é

19 As soluções de EGCG foram preparadas com Reaction Buffer (fornecido pelo kit), filtradas (filtros de seringa
estéreis – poros de 0,2 µm de diâmetro, Schleicher & Schuell, Dassel, Alemanha) e protegidas da luz até ao
momento da adição aos tubos de reacção.
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constante e igual em todos os poços, enquanto a concentração de PGs obtidas nas

reacções com COX-2 varia em função da concentração de EGCG, a quantidade de

PG tracer capaz de ligar ao PG antiserum será inversamente proporcional à

concentração de PGs nos diferentes poços. O complexo antiserum-PG (livre ou

tracer) liga-se ao anticorpo que foi previamente impregnado nos poços (placa

incubada durante 18 h à temperatura ambiente). Decorrido este período, seguiu-se

um conjunto de cinco lavagens com um tampão de lavagem (Wash Buffer) para

eliminar os componentes que não ligaram. Após estas lavagens, adicionou-se o

reagente de desenvolvimento de cor (Ellman´s Reagent) que contém o substrato da

acetilcolinesterase, e incubou-se a placa durante 60-90 min à temperatura

ambiente, no escuro e com ligeira agitação. O produto final desta reacção

apresenta uma coloração amarela, com um máximo de absorção a 412 nm.

Paralelamente, e na mesma placa, realizou-se uma curva-padrão de PGs.

As leituras de absorvância a 412 nm foram feitas num espectrofotómetro

(PowerWaveXS; Bio-Tek Instruments Inc, Vermont, EUA). A intensidade da

coloração obtida é directamente proporcional à quantidade de PG tracer ligada no

poço e, por sua vez, inversamente proporcional à quantidade PGs livre existente

nos poços.

O valor de IC50 foi determinado com recurso ao programa GraphPad PRISM

(versão 4.0), mais concretamente à função Analysing Dose-Response Data.

2.3.4. Análise estatística

Os resultados apresentados são a média ± desvio-padrão (SD) de, pelo

menos, doze experiências independentes (n), executadas em triplicado. A

significância estatística foi conduzida pela análise de variância One-Way ANOVA,

seguida do teste de comparações múltiplas Holm-Sidak (*p<0,05) e pelo teste t de

Student (#p<0.05; ##p<0,001). Os tratamentos estatísticos foram realizados com

recurso ao programa SigmaStat 3.1.



Efeito Anti-cancerígeno do Galhato de Epigalocatequina (EGCG) em Células de Melanoma Humano

61

3
Resultados e Discussão

3.1. Determinação da citotoxicidade do EGCG

Uma das principais causas das desordens dermatológicas é a exposição

aguda ou crónica a radiação UVB. A irradiação com UVB contribui para várias

alterações celulares como a formação de ROS, danos no ADN e alteração das vias

de sinalização intracelulares (Jhappan et al., 2003; Heck et al., 2004; Matsumura e

Ananthaswamy, 2004). A exposição aos raios UVB origina danos na pele tais como

inflamação, eritema, imunossupressão e cancro (Matsumura e Ananthaswamy,

2004; Afaq et al., 2005; Halliday, 2005). Pelo facto de ter capacidade intrínseca

para intervir tanto na iniciação como na promoção da carcinogénese, os raios

solares UVB são considerados um carcinogénio completo. Como o stress oxidativo

e a inflamação actuam como factores que contribuem para o desenvolvimento de

cancro, controlar os danos oxidativos e inflamatórios provocados pela radiação UVB

representa uma estratégia promissora para a quimioprevenção da

fotocarcinogénese (Kundu et al., 2008). Existe uma variedade enorme de

fitoquímicos anti-oxidantes e anti-inflamatórios que têm vindo a revelar-se efectivos

na inibição da carcinogénese induzida por radiação UVB (Mittal et al., 2003b; Won

et al., 2004; Staniforth et al., 2006; Singh et al., 2006). O EGCG exibiu um efeito

preventivo e/ou uma melhoria da condição patológica em modelos de cancro da

pele (Paul et al., 2006; Meeran et al., 2006). O presente trabalho estuda a

actividade citotóxica do EGCG em células de melanoma humano (A-375). Este
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efeito anti-cancerígeno poderá revelar-se um potencial mecanismo de

quimioprevenção para esta patologia oncológica.

3.1.1. Determinação das condições experimentais adequadas à
realização dos ensaios de citotoxicidade

A escolha de um ensaio de entre as várias opções disponíveis pode ser uma

tarefa complicada. Escolher o melhor ensaio para dar resposta a uma questão em

particular requer a melhor compreensão possível relativa ao endpoint passível de

medição, de como essa medição se relaciona com o objectivo do trabalho e de

quais as limitações associadas ao ensaio. Além disto, existem outros factores a ter

em conta no processo de escolha dos ensaios: facilidade técnica, a sensibilidade,

estabilidade do(s) reagente(s), equipamento disponível (leitor de absorvância,

fluorescência ou luminescência), custos e reprodutibilidade dos resultados obtidos.

Para a obtenção de resultados eventualmente extrapoláveis à situação in

vivo e facilitar uma interpretação inequívoca dos mesmos, é necessário o

planeamento criterioso das experiências a realizar. No caso concreto dos ensaios

de citotoxicidade descritos neste trabalho, foram particularmente importantes, como

se irá discutir, i) a escolha das linhas celulares utilizadas; ii) os métodos utilizados

para avaliar a citotoxicidade; iii) as condições experimentais; iv) o veículo de adição

dos compostos em estudo adicionado às culturas.

i) A escolha das linhas celulares utilizadas é crucial na obtenção de

resultados significativos. Neste trabalho esta escolha recaiu sobre uma linha

tumoral de melanoma humano (A-375) e uma linha celular não tumoral (fibroblastos

da pele; BJ) para termo de comparação (citotoxicidade selectiva). Existem,

actualmente, poucos trabalhos que estudaram esta linha tumoral (modelo de

melanoma) e nenhum trabalho que estabeleça directamente a capacidade inibitória

da COX-2 pelo EGCG, em culturas de células A-375.

ii) Para a determinação da citotoxicidade do EGCG foram utilizados os

métodos de avaliação da viabilidade celular: método de redução do MTT, método

de redução do AB e método de exclusão do azul de Tripano. Os estudos realizados

com os três métodos (conhecenco os seus fundamentos, vantagens e limitações)
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permitirão eleger o método que nas nossas condições experimentais apresenta

resultados mais reprodutíveis.

O método de redução do MTT baseia-se na redução do MTT pelas

desidrogenases mitocondriais de células viáveis, pelo que permite uma avaliação

do número de células metabolicamente activas em cultura (i.e. células viáveis). É

um método de fácil execução, apresentando a vantagem adicional de poder ser

realizado em formato de microplaca, o que permite a realização simultânea de um

elevado número de ensaios (Scudiero et al., 1988). No entanto, este método

apresenta algumas limitações, que é importante ter em conta, nomeadamente o

facto do resultado obtido depender do estado metabólico das células e das células

em início da apoptose apresentarem actividade das suas desidrogenases

mitocondriais inalterada, pelo que, no caso de morte por apoptose, a citotoxicidade

de um dado composto poder ser largamente subestimada. Além disso, só se

observa linearidade da A570 em função do número de células viáveis para uma

gama relativamente estreita. A contaminação de culturas com microrganismos, que

também são capazes de reduzir o MTT, altera os resultados.

Estudos mais recentes demonstraram que a mitocôndria não tem um papel

exclusivo na redução do MTT, uma vez que outras fracções subcelulares

importantes (incluindo a nuclear, a microssomal e a citosólica) podem igualmente

reduzir o MTT, funcionando o NADH ou o NADPH citoplasmáticos eventualmente

como melhores substratos para a redução do MTT do que o próprio succinato (Liu,

1999). Sendo assim, deve ter-se em consideração que a redução do MTT poderá

não exprimir necessariamente actividade metabólica a nível mitocondrial. Além

disso, a toxicidade intrínseca do MTT pode de algum modo contribuir para a morte

celular eventualmente verificada (Liu, 1999; Freshney, 1994).

Não obstante, a redução do MTT continua a ser um método expedito de

determinação da viabilidade celular, tendo em consideração as limitações

mencionadas.

Apesar de existirem vários testes para a determinação da viabilidade celular

a aplicabilidade destes é limitada devido à necessidade de matar as culturas

durante o procedimento experimental do ensaio. Para ultrapassar esta questão,

desenvolveram-se corantes vitais que não são tóxicos para as células. Estes

corantes têm a vantagem de manter as células em cultura durante toda a

experiência, permitindo a observação do parâmetro a analisar e ainda a

possibilidade de realizar outros testes na mesma amostra de células, como por

exemplo, citometria de fluxo. Um destes corantes é o AB que é reduzido por células

metabolicamente activas (Al-Nasiry et al., 2007).
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O método de redução do AB é considerado superior a outros tipos de

ensaios de viabilidade celular, tais como o método de redução do MTT, uma vez

que o AB não é tóxico para as células e não é necessário matar as culturas durante

o procedimento experimental (Fields e Lancaster, 1993; Ahmed et al., 1994). Além

disso, o AB também pode ser reduzido pelos citocromos, enquanto o MTT não.

Este facto pode explicar a maior sensibilidade do AB para a determinação de

densidades celulares baixas (Nociari et al., 1998).

O método de exclusão do azul de Tripano baseia-se no princípio de que

células viáveis apresentam membranas intactas, que evitam a entrada do corante,

enquanto que membranas metabolicamente inactivas de células mortas (não

viáveis) não conseguem evitar a penetração do corante na célula. Logo, células

azuis correspondem a células mortas. Este método apesar de ser facilmente

executado a distinção entre células vivas e mortas nem sempre é fácil isto porque o

azul de Tripano tem afinidade pelas proteínas do soro o que origina um background

muito escuro. Quando tal acontece, as células deverão ser ressuspendidas em

meio sem soro. Além disso, o método de exclusão quando utilizado em ensaios de

citotoxicidade torna-se muito dispendioso em termos de tempo empreendido.

iii) Em relação às condições experimentais, foi particularmente importante a

escolha do número de células viáveis por unidade de superfície (foram utilizadas

células aderentes) no momento da preparação das culturas. Era importante

assegurar que, no decorrer da totalidade das experiências, as culturas se

encontravam em fase exponencial de crescimento, tal como observado para as

células tumorais in vivo, o que, atendendo à duração total elevada de cada

experiência, exigia densidades celulares baixas. No entanto, estas densidades não

poderiam ser tão baixas que no momento da análise das culturas pelos diferentes

métodos não permitissem a sua correcta determinação.

Para a escolha das densidades celulares a usar nos ensaios de

citotoxicidade foi realizada uma curva de crescimento das culturas celulares A-375

(Figura 16), utilizando o método de exclusão do azul de Tripano.
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Figura 16. Curva de crescimento células A-375 (método de exclusão do azul de Tripano),
representando o número de células viáveis em função das horas de incubação das culturas,
num total de seis dias (144 h), tal como descrito na secção Materiais e Métodos (2.3.1.2).
Para cada dia, os valores de densidade celular obtidos são a média dos valores obtidos
para duas culturas diferentes, iniciadas e processadas em paralelo (duplicados). As barras
representam o desvio padrão (SD) para os valores de obtidos.

Relativamente à linha celular de fibroblastos usada, BJ, não se realizou

curva de crescimento pelo facto desta linha ter um crescimento muito lento,

tornando a realização da curva extremamente morosa. No entanto, o objectivo

desta determinação seria apenas assegurar que no tempo máximo de cada

experiência as culturas se encontrassem em fase de crescimento exponencial. Este

objectivo esteve sempre assegurado pelo motivo acima referido.

Para os ensaios que envolveram os métodos de redução do MTT e de

redução do AB foi ainda necessário construir curvas-padrão para assegurar que

durante a totalidade da duração das experiências, a qualquer densidade celular

correspondiam valores que caíam na região de linearidade das respectivas curvas.

Desta forma, foi necessário construir previamente uma curva-padrão da A570 vs o

número de células viáveis (para o método de redução do MTT) e outra curva-

padrão da percentagem de redução do AB vs o número de células viáveis (para o

método de redução do AB), na linha tumoral A-375.
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Realizaram-se duas experiências com vista à construção de cada uma das

curvas-padrão. Para tal, prepararam-se, em placas de 24 poços, culturas celulares

A-375 com diferentes densidades celulares, compreendidas entre 1,3 × 104 e 4,2 ×

105 células/cm2, tal como descrito na secção dos Materiais e Métodos (2.3.1.3), o

que corresponde a 2,5 × 104 – 8,0 × 105 células/poço. A determinação do número

de células viáveis pelos dois métodos foi determinada cerca de 4 h após a

preparação das culturas, altura em que todas as células viáveis já tinham aderido

ao substrato: MTT (Figura 17) e AB (Figura 18).
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Figura 17. Curva-padrão de A570 em função do número de células viáveis, para culturas de
células A-375, após incubação com MTT, tal como descrito na secção Materiais e Métodos
(2.3.2.1 A). Para cada densidade celular, os valores de A570 são a média dos valores obtidos
para três culturas diferentes, iniciadas e processadas em paralelo (triplicados). As barras
representam o desvio padrão (SD) para os valores de A570.

A Figura 17 mostra que existe uma relação linear entre A570 e o nº de

células viáveis em cultura para todos os valores de A570. Para o intervalo dos

valores obtidos, o valor de r2 foi de 0,98. Existem várias hipóteses justificativas para

o ligeiro afastamento, por defeito, à linearidade que se observa para os valores de

A570 mais elevados. Tal como já foi referido, os valores do número de células

viáveis utilizados na construção deste gráfico foram os calculados no momento da

preparação das células, tendo-se assumido um crescimento equivalente para todas
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as culturas durante o tempo que decorreu entre a sua preparação e a determinação

da A570 pelo método de redução do MTT. No entanto, tal poderá não ter acontecido

no caso das densidades mais elevadas. Efectivamente, para estas densidades

elevadas é possível que:

1) Algumas células plaqueadas não tenham aderido ao substrato (tal facto foi

observado ao microscópio na primeira experiência para as densidades

celulares mais elevadas), com conseuquente perda de células aquando da

aspiração do meio;

2) Poderá ter ocorrido morte celular devido, por exemplo, à exaustão de

nutrientes ou acidificação do meio, levando a que, no momento do ensaio

com o MTT, o número de células viáveis em cultura fosse inferior ao

esperado (assumindo que todas as células viáveis no momento da cultura

se mantiveram em crescimento exponencial).
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Figura 18. Curva-padrão de A570 em função do número de células viáveis, para culturas de
células A-375, após incubação com AB, tal como descrito na secção Materiais e Métodos
(2.3.2.1 B). Para cada densidade celular, os valores obtidos são a média dos valores para
três culturas diferentes, iniciadas e processadas em paralelo (triplicados). As barras
representam o desvio padrão (SD).
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A Figura 18 mostra que apenas se verifica linearidade para valores de

percentagem de redução do AB até aproximadamente 40% (r2=0,99). Os motivos

para a não linearidade para valores de redução >40% deverão ser os já

apresentados para o método de redução do MTT. Efectivamente, os meios para as

culturas com densidades iniciais de 4,0 × 104 e 8,0 × 105 células/poço já se

apresentavam ligeiramente amarelados, revelando elevada acidez (pH<5, papel

indicador), pelo que, para a falta de linearidade observada deverá ter contribuído

uma apreciável morte celular.

De acordo com a análise da curva de crescimento e das curvas-padrão para

a linha celular tumoral A-375 e fundamentados em alguns trabalhos publicados

(Minakshi et al., 2005; Liu et al., 2009) optou-se por uma densidade celular inicial de

3,0 × 104 células viáveis/cm2, o que em placas de 96 poços (utilizadas nos ensaios

de citotoxicidade) corresponde a 9,3 × 103 células viáveis/poço. A escolha deste

valor prendeu-se com o facto deste não ser demasiado elevado (garantindo que

nos últimos dias de experiência as culturas ainda se encontrem em crescimento

exponencial), e por outro lado não demasiado baixo (não permita a correcta

determinação do número de células viáveis nos primeiros dias de experiência).

Realizaram-se ensaios preliminares com uma densidade celular inicial 3,0 ×

104 células viáveis/cm2 para a linha celular A-375. A determinação da viabilidade

celular ao fim de 48, 72, 96 e 168 h, após a preparação das culturas,

correspondentes aos tempos escolhidos para os ensaios de citotoxicidade, foi

efectuada pelo método de redução do MTT (ponto 2.3.2.1A dos Materiais e

Métodos). Nestes ensaios preliminares, os valores de A570 obtidos a cada 24 h ao

longo de 168 h após a preparação das culturas, encontram-se na Tabela 10.

Tabela 10. Absorvâncias a 570 nm (A570) para culturas de células A-375
determinadas pelo método de redução do MTT 48, 72, 96 e 168 h após a
preparação das culturas.

Tempo após preparação das culturas (horas) A570
a

48 0,514 ± 0,018

72 1,045 ± 0,044

96 1,319 ± 0,036

168 1,643 ± 0,097

aOs valores de absorvância a 570 nm foram obtidos após tratamento de culturas de células viáveis
com MTT, tal como descrito na secção Materiais e Métodos (2.3.2.1 A). Para cada um dos tempos
(h) os valores de A570 são a média ± SD dos valores obtidos para três culturas diferentes, iniciadas
e processadas em paralelo (triplicados).
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Para 168 h de incubação das culturas, observou-se um ligeiro

amarelecimento do meio de cultura. No entanto, para os quatro dias de experiência

(4 x 24 h) os valores de A570 obtidos encontram-se na zona de linearidade de A570

em função do número de células (Figura 17), apesar do último dia já se poder

encontrar ligeiramente fora da zona de linearidade. Torna-se importante confirmar

se, para esta densidade celular inicial, as células se mantinham em crescimento

exponencial durante a totalidade da experiência. Se durante a totalidade da

experiência existir uma proporcionalidade directa entre a A570 e o número de

células, dever-se-á observar uma relação linear entre log A570 e o tempo da cultura,

indicando que as culturas se mantiveram sempre em crescimento exponencial.

Essa linearidade foi observada apenas para os quatro dias após o estabelecimento

das culturas – 96 h (três primeiros dias de experiência, r2 = 0,97) (Figura. 19).
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Figura 19. Variação de log A570 com o tempo em cultura (horas) para culturas de células A-
375 com densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. A absorvância a 570 nm foi
medida após tratamento das diferentes culturas de células com MTT, tal como descrito no
procedimento experimental (ponto 2.3.2.1 A). Para cada ponto, os valores de absorvância
são a média dos valores obtidos para três culturas diferentes, iniciadas e processadas em
paralelo. As barras representam o desvio padrão (SD) para os valores de log A570.

De facto, no último dia de experiência (168 h) o meio de cultura encontrava-

se ligeiramente amarelado (pH<6, papel indicador), indicativo da diminuição do pH

do meio, o que poderá ter resultado em morte celular apreciável. Além da alteração

de cor do meio de cultura, verificou-se também, por observação microscópica, a

existência de um número apreciável de células em suspensão (possivelmente

y = 0,0085x – 0,4721
r2 = 0,97
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mortas). A existência de células em suspensão poder-se-á dever também ao facto

da área do substrato (0,31 cm2) não ser suficiente para a adesão da totalidade das

células usadas.

Atendendo a tudo o que foi discutido optámos por trabalhar com esta

densidade inicial nos ensaios de citotoxicidade realizados com o EGCG e com a

linha celular A-375, ainda que, para o último dia de experiência, as células poderem

já não se encontrar na fase exponencial do seu crescimento. Tal deve-se ao facto

de que se baixássemos a densidade inicial corríamos o risco de nos primeiros dias

de experiência não conseguirmos determinar a viabilidade celular de modo

correcto, pelo facto dos métodos a utilizar nos ensaios poderem não ser

suficientemente sensíveis.

Através do gráfico da Figura 19, foi ainda possível determinar o tempo de

duplicação para a linha celular A-375 nas condições experimentais utilizadas,

recorrendo à equação 4, aplicadas a culturas em fase exponencial de crescimento.

O valor obtido foi de 35 h.

Tempo de duplicação = log 2 / declive da recta (4)

Em relação à linha celular BJ, uma vez que se realizaram apenas

experiências para complementar o trabalho com as A-375, no sentido de verificar o

efeito do EGCG em culturas de células tumorais vs células normais/sãs, as

condições experimentais utilizadas foram as mesmas para que fosse possível a

comparação de resultados. Assim sendo, optámos por trabalhar com a mesma

densidade celular que foi escolhida para os ensaios com A-375, ou seja, 3,0 × 104

células viáveis/cm2.

iv) Relativamente ao último aspecto referido no planeamento de

experiências, i.e., o veículo de adição do composto, optámos por utilizar o DMEM-

HG (meio de cultura): as soluções de EGCG encontravam-se límpidas após a sua

preparação, efectuada no próprio dia da adição às culturas celulares, indicando

solubilização total do composto.

Preparou-se, para cada experiência (no próprio dia da adição), uma solução

stock de EGCG 4,4 mM em DMEM-HG (que corresponde a 400 µM nos poços com
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concentração de EGCG mais elevada), utilizada nos vários ensaios de

citotoxicidade realizados. No momento que antecedeu a filtração (imediatamente

antes da preparação das soluções com concentrações mais baixas), a solução

encontrava-se límpida. Para além desta solução, foram ainda preparadas, a partir

desta, por diluição com DMEM-HG, soluções com concentrações mais baixas (300,

200, 100 e 50 µM; concentrações finais nos poços). Entre o momento de

preparação e a adição às culturas, as soluções foram protegidas da luz, uma vez

que, e de acordo com a ficha informativa do produto, o EGCG poderá decompor-se

quando exposto à luz20.

3.1.2. Determinação da citotoxicidade em culturas celulares A-375 pelo
método de redução do MTT, de redução do Alamar Blue e de exclusão
do azul de Tripano

A citotoxicidade do EGCG face à linha celular A-375 foi determinada pelos

métodos de redução do MTT, de redução do AB, e pelo método de exclusão do

azul de Tripano, tal como descrito nos pontos 2.3.2.1A, 2.3.2.1B e 2.3.2.1C da

secção Materiais e Métodos, respectivamente. Numa primeira fase realizaram-se

experiências com concentrações finais do composto compreendidas entre 12,5 e

200 μM (gráficos não apresentados). Contudo os valores máximos de citotoxicidade

(viabilidade celular em percentagem do controlo) obtidos para a concentração mais

elevada (200 μM) eram apenas cerca de 60% o que nos levou a optar por realizar

ensaios posteriores com concentrações de EGCG mais elevadas: as concentrações

finais em cultura variaram entre 50 e 400 μM de EGCG. Os resultados obtidos com

o método de redução do MTT encontram-se resumidos na Figura 20.

20 http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/ProdutDetail/SIAL/E4143, acedido em 18 de Setembro de 2008.
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Figura 20. Efeito de diferentes concentrações de EGCG (50, 100, 200, 300 e 400 µM) na
viabilidade celular de culturas A-375, determinada pelo método de redução do MTT (2.3.2.1
A dos Materiais e Métodos). Os resultados encontram-se apresentados como percentagem
do valor obtido para culturas controlo. Todas as culturas foram iniciadas ao mesmo tempo e
com uma densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As diferentes culturas
referentes a cada tempo foram processadas em paralelo. Setenta e duas horas após a
adição do composto, o meio foi removido e, após lavagem das culturas com HBSS, foi
adicionado novo meio (DMEM-HG) sem composto. Para cada condição os valores
apresentados são a média ± SD dos valores obtidos para três culturas diferentes
(triplicados), iniciadas e processadas em paralelo (n=20; excepto para 144 horas, n=16),
com *p<0,05 vs culturas controlo (One-Way ANOVA seguido do teste de comparação
múltiplas Holm-Sidak) e ##p<0,001 (teste t de Student comparativamente às 72 h de
exposição a 200 µM).

Concentrações finais de EGCG de 50 não induzem diminuição da

viabilidade celular em culturas de A-375, mesmo quando estas são expostas a este

composto durante 72 h. No entanto, às 48 e 72 h de exposição a 100 µM, já se

observa uma diminuição significativa da viabilidade celular relativamente às culturas

controlo (p<0,05). Incubações com 200 µM de EGCG, logo a partir do primeiro dia

de experiências, causam um efeito citotóxico significativo, com um decréscimo da

viabilidade celular para cerca de 70% (30% efeito citotóxico).

Para incubações de 24 h com 300 e 400 µM do composto, verifica-se uma

actividade citotóxica muito mais pronunciada (igual ou superior a 60%, quando

comparada com culturas controlo). Este efeito, tal como o produzido para

exposições a 200 µM de EGCG, vai-se acentuando com o número de horas de

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/ProdutDetail/SIAL/E4143
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incubação com o composto. Para 400 µM de EGCG, a partir de 48 h de exposição,

praticamente todas as células se encontram mortas (0% de viabilidade celular em

percentagem do controlo).

A partir dos dados obtidos foi possível também construir um gráfico da

viabilidade celular de culturas A-375 versus concentrações de EGCG usadas nas

experiências, observando-se um aumento linear da citotoxicidade do EGCG com o

aumento da concentração. (Figura 21).Viabilidade Celular vs [EGCG]
(MTT) (n=20)
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Figura 21. Efeito da exposição a diferentes concentrações do EGCG na viabilidade celular
das culturas de A-375 para 24, 48 e 72 h. As determinações da viabilidade celular foram
efectuadas pelo método de redução do MTT, tal como descrito na secção Materiais e
Métodos (2.3.2.1 A). Os resultados são a média ± SD de três culturas diferentes
(triplicados), preparadas com 3,0 × 104 células viáveis/cm2 e processadas em paralelo
(n=20).

Para averiguar a eventual reversibilidade da acção citotóxica do EGCG em

células A-375, o meio de cultura foi removido ao fim de três dias (72 h) de

incubação com o composto e, após lavagem das culturas com HBSS, foi adicionado

meio fresco sem composto. Determinou-se a viabilidade celular para as culturas 72

h após remoção do composto, i.e., 144 h após a adição do composto (ponto 2.3.2.1

da secção Materiais e Métodos). Os resultados representados na Figura 20

mostram que a acção citotóxica do EGCG, numa concentração final de 200 µM, foi

parcialmente revertida quando comparado com o efeito do composto às 72 h

(p<0,001). Pelo contrário, o efeito citotóxico do composto é irreversível para

concentrações iguais ou superiores a 300 µM (72 h/144 h). De facto, mesmo na

ausência de EGCG, a viabilidade celular para 300 e 400 µM manteve-se próxima

de zero. No entanto, uma vez que ao fim de 72 h de incubação com estas

concentrações de EGCG já existia uma percentagem muito elevada de células
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mortas em cultura, não é possível excluir a hipótese de que a irreversibilidade do

efeito (manutenção de 0% de viabilidade celular), mesmo após remoção dos

compostos possa dever-se, pelo menos em parte, ao facto da densidade celular

nas culturas tratadas ser significativamente inferior ao das culturas controlo, o que

afecta a taxa de crescimento celular.

Os resultados obtidos com o método de redução do AB referentes à

citotoxicidade do EGCG face à linha celular A-375 estão resumidos na Figura 22.
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Figura 22 Efeito de diferentes concentrações de EGCG (50, 100, 200, 300 e 400 µM) na
viabilidade celular de culturas A-375, determinada pelo método de redução do AB (ponto
2.3.2.1 B). Os resultados encontram-se apresentados como percentagem do valor obtido
para culturas controlo. Todas as culturas foram iniciadas ao mesmo tempo e com uma
densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As diferentes culturas referentes a cada
tempo foram processadas em paralelo. Setenta e duas horas após a adição do composto, o
meio foi removido e, após lavagem das culturas com HBSS, foi adicionado novo meio
(DMEM-HG) sem composto. Para cada condição os valores apresentados são a média ±
SD dos valores obtidos para três culturas diferentes (triplicados), iniciadas e processadas
em paralelo (n=12; excepto para 144 horas, n=8), com *p<0,05 vs culturas controlo (One-
Way ANOVA seguido do teste de comparação múltiplas Holm-Sidak) e ##p<0,001 (teste t
de Student comparativamente às 72 h de exposição).

No geral os resultados de citotoxicidade são semelhantes aos obtidos pelo

método de redução do MTT. A Figura 22 demonstra que concentrações de EGCG

até 100 µM não induzem citotoxicidade apreciável em culturas celulares de



Efeito Anti-cancerígeno do Galhato de Epigalocatequina (EGCG) em Células de Melanoma Humano

75

melanoma humano (A-375). No entanto, após 48 h de incubação com 100 µM de

EGCG já se verifica um decréscimo da viabilidade celular de cerca de 20%.

Contudo este efeito é totalmente revertido após a remoção do composto (144 h):

não existem diferenças estatisticamente significativas entre a viabilidade celular

obtida para culturas expostas a 100 µM de EGCG e culturas controlo (~100%

viabilidade celular).

Para incubações com 200 µM de EGCG verifica-se, logo a partir das 24 h,

um efeito citotóxico bastante acentuado, com decréscimo da viabilidade celular de

cerca de 50%. Incubações de 24 h com 300 e 400 µM do composto promovem um

aumento considerável do efeito citotóxico (superior a 80%). Para concentrações

finais em cultura de 400 µM de EGCG observa-se a inexistência de células viáveis

em cultura, logo a partir das 24 h.

A Figura 22 mostra, do mesmo modo que para o método de redução do

MTT, que a acção citotóxica do EGCG, numa concentração final de 200 µM, foi

parcialmente revertida (p<0,001), após 24 h sem composto. No entanto, para as

concentrações 300 e 400 µM o efeito citotóxico deste composto é irreversível.

A partir dos dados obtidos foi possível também construir um gráfico da

viabilidade celular de culturas A-375 versus concentrações de EGCG usadas nas

experiências, verificando-se, também, um aumento linear da citotoxicidade do

EGCG com o aumento da concentração. (Figura 23).Viabilidade Celular vs [EGCG]
(AB) (n=16)
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Figura 23. Efeito da exposição a diferentes concentrações do EGCG na viabilidade celular
das culturas de A-375 para 24, 48 e 72 h. As determinações da viabilidade celular foram
efectuadas pelo método de redução do AB, tal como descrito na secção Materiais e
Métodos (2.3.2.1 B). Os resultados são a média ± SD de três culturas diferentes
(triplicados), preparadas com 3,0 × 104 células viáveis/cm2 e processadas em paralelo
(n=12).
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Relativamente aos ensaios realizados com o método de exclusão do azul de

Tripano, a Figura 24 resume os resultados obtidos para esta metologia que, de um

modo geral, foram os já observados para os dois métodos anteriores.

A Figura 24 mostra, uma vez mais, que a exposição prolongada (até 72 h) a

50 µM de EGCG não induz diminuição da viabilidade nas culturas. No entanto, a

partir das 48 h de incubação com 100 µM de EGCG já se verifica um decréscimo

significativo (p<0,05) da viabilidade celular. Da mesma forma que os métodos

anteriores, para concentrações finais em cultura de 200 µM de EGCG constata-se,

logo às 24 h, um efeito citotóxico significativo, com um decréscimo da viabilidade

celular para cerca de 60% (40% efeito citotóxico). Para incubações de 24 h com

300 e 400 µM do composto, verifica-se elevada citotoxicidade do EGCG (igual ou

superior a 60%). Estes efeitos, tal como os produzidos para exposições a 200 µM

de EGCG, vão-se acentuando com o aumento do número de horas de incubação

com o composto.
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Figura 24. Efeito de diferentes concentrações de EGCG (50, 100, 200, 300 e 400 µM) na
viabilidade celular de culturas A-375, determinada pelo método do azul de Tripano (ponto
2.3.2.1 C). Os resultados encontram-se apresentados como percentagem do valor obtido
para culturas controlo. Todas as culturas foram iniciadas ao mesmo tempo e com uma
densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As diferentes culturas referentes a cada
tempo foram processadas em paralelo. Setenta e duas horas após a adição do composto, o
meio foi removido e, após lavagem das culturas com HBSS, foi adicionado novo meio
(DMEM-HG) sem composto. Para cada condição os valores apresentados são a média ±
SD dos valores obtidos para três culturas diferentes (triplicados), iniciadas e processadas
em paralelo (n=12; excepto para 144 horas, n=8), com *p<0,05 vs culturas controlo (One-
Way ANOVA seguido do teste de comparação múltiplas Holm-Sidak).
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Relativamente à reversibilidade da acção citotóxica do EGCG, observa-se

que, para concentrações iguais ou superiores a 200 µM, o efeito citotóxico do

composto é irreversível. Ao contrário do que acontecia para os dois métodos

anteriores, com o azul de Tripano não se verifica a reversão do efeito para 200 µM,

24 h após remoção do composto. Para concentrações de 300 e 400 µM de EGCG,

os valores obtidos às 144 h mostram um ligeiro decréscimo da viabilidade celular, o

que poderá estar relacionado com o que foi explicado no método de redução do

MTT.

Foi também construído um gráfico da viabilidade celular de culturas A-375

versus concentrações de EGCG usadas nas experiências, para o método de

exclusão do azul de Tripano, observando-se, tal como nos métodos anteriormente

descritos, um aumento linear da citotoxicidade do EGCG com o aumento da

concentração. (Figura 25).Viabilidade Celular vs [EGCG]
(TB) (n=16)
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Figura 25. Efeito da exposição a diferentes concentrações do EGCG na viabilidade celular
das culturas de A-375 para 24, 48 e 72 h. As determinações da viabilidade celular foram
efectuadas pelo método do azul de Tripano, tal como descrito na secção Materiais e
Métodos (2.3.2.1 C). Os resultados são a média ± SD de três culturas diferentes
(triplicados), preparadas com 3,0 × 104 células viáveis/cm2 e processadas em paralelo
(n=12).

Com os resultados obtidos nos ensaios de citotoxicidade do EGCG, com os

diferentes métodos, em culturas de células A-375, foi ainda possível determinar

valores de LD50 para aquele composto, i.e., as concentrações de EGCG para as

quais a viabilidade celular decresceu para 50% do valor obtido para as culturas

controlo. Os resultados obtidos em cada teste para exposições de 24, 48 e 72 h

encontram-se resumidos na Tabela 11.

Os valores de LD50 foram obtidos com recurso ao programa GraphPad

PRISM (versão 4.0), mais concretamente à função Analysing Dose-Response Data.
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Tabela 11. LD50 (µM) obtidos através dos diferentes métodos utilizados na
determinação da viabilidade celular das culturas da linha celular A-375, após 24, 48
e 72 h de exposição das culturas ao EGCG.

Teste Tempoa (h) LD50
b (µM)

MTTc
24 209 ± 0.013

48 162 ± 0.010

72 158 ± 0.004

Alamar Blued
24 194 ± 0.009

48 152 ± 0.024

72 131 ± 0.015

Azul de Tripanod
24 201 ± 0.011

48 169 ± 0.013

72 161 ± 0.008
a Tempo em horas que decorreu entre a adição do EGCG a culturas A-375 e a determinação da sua
viabilidade celular com cada um dos testes, tal como descrito nos Materiais e Métodos.
b Os valores apresentados são a média ± SD dos valores obtidos.
c n=20
d n=12

De acordo com a análise da Tabela 11, observam-se diferenças quando

comparamos os resultados obtidos em cada um dos métodos para tempos

específicos de exposição ao composto em estudo. Estas diferenças são justificadas

por alguns pontos discutidos anteriormente em cada uma das metodologias

analisada. Além disto, a observação dos valores que constam na Tabela 11 permite

ainda dizer que a reprodutibilidade dos valores obtidos nos ensaios, e que foram

utilizados na determinação do LD50, é maior para o método de redução do MTT

(desvios-padrão menores).

Os valores de LD50 obtidos para o EGCG relativamente à linha celular de

melanoma humano A-375 são superiores aos obtidos por outro grupo que usou o

mesmo composto mas com outras linhas celulares de melanoma humano

(Ravindranath et al., 2007). Neste trabalho, apesar de não referirem o tempo de

exposição ao EGCG, sabe-se que recorreram à análise dosimétrica obtendo para

quatro linhas de melanoma humano os seguintes valores de LD50: MB-1133 (39

µM); CH-0356 (48 µM); GE-0208 (17 µM) e LF-0023 (11 µM). Noutro trabalho

realizado com uma linha celular de melanoma em Ratinhos (B16-BL6) também se

obteve um valor de LD50 muito mais baixo para as 72 h de incubação com o EGCG.

A determinação foi feita com recurso ao método de exclusão do azul de Tripano e o

valor obtido foi de 8,7 µM (Caltagirone et al., 2000).
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Para a linha celular usada no nosso estudo, existe um trabalho que indica

um valor de LD50, para 72 h de exposição, relativamente próximo do valor obtido

nos ensaios realizados neste trabalho. O valor foi determinado pelo método de

redução do MTT e correspondeu a 113 µM, ainda assim inferior ao encontrado no

nosso estudo (158 µM). No entanto, o composto analisado não foi o EGCG mas sim

o EGCG conjugado com uma cisteína, designado por Cys-ECG (Lozano et al.,

2005).

De uma forma geral, e quando se comparam os resultados nos ensaios de

citotoxicidade obtidos com os métodos de redução do MTT e redução do AB

observamos que ambas as metodologias são simples, rápidas e de fácil execução,

permitindo determinações fiáveis e precisas da viabilidade celular, tal como

sugerido por vários autores (Mossmann, 1983; Denizot e Lang, 1986; Goodwin et

al., 1995; Nakayama et al., 1997; O’Brien et al., 2000; Gonzalez e Tarloff, 2001). No

entanto, quando analisamos os dados obtidos para cada teste verificamos que os

valores de viabilidade celular são, para todas as concentrações estudadas, maiores

para o método de redução do MTT. Esta constatação poderá estar relacionada com

o que foi explicado anteriormente (ponto 3.1.1 desta secção), que sugere a

possibilidade da citotoxicidade poder ter sido subestimada pelo facto das células

em início de apoptose apresentarem a actividade das suas desidrogenases

inalterada.

Apesar das vantagens anteriormente enunciadas para o método de redução

do AB relativamente ao método de redução do MTT, o que se observou

efectivamente, ao comparar estas duas metodologias, foi uma maior

reprodutibilidade dos resultados para o método de redução do MTT (obtenção de

desvios-padrão menores), para experiências com o mesmo desenho experimental e

culturas celulares com o mesmo número de subculturas (passagens), executadas

em simultâneo. Um dos motivos que pode ter contribuído para esta observação

poderá ser o facto de se terem realizado determinações de absorvância em vez de

fluorescência para o método de redução do AB, já que o recurso à fluorescência

torna esta metodologia mais sensível e com resultados mais reprodutíveis

(Nakayama et al., 1997). Contudo, devido à indisponibilidade de equipamento não

foi possível realizar determinações de fluorescência.

Relativamente aos valores de citotoxicidade obtidos com o azul de Tripano,

estes são, de modo geral, inferiores aos observados quando se recorreu aos

métodos de redução do MTT ou de redução do AB. Tal pode dever-se ao facto das

distinções microscópicas entre células vivas e mortas não serem sempre muito

fáceis, pelo que se introduz a subjectividade do operador. Por outro lado, o facto de
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algumas células mortas poderem apresentar a sua membrana celular intacta no

momento da contagem pode ter contribuído para que se obtivessem valores de

citotoxicidade inferiores, já que o método de exclusão do azul de Tripano não

permite distinguir entre células em início de apoptose (apoptóticas mas com

membrana celular ainda íntegra) e células viáveis.

Com base no que foi acima discutido para cada um dos testes, optou-se por

prosseguir o estudo da citotoxicidade do EGCG com ensaios com o MTT por ser

um método simples, rápido e de fácil execução, permitindo determinações fiáveis e

precisas da viabilidade celular. Apesar das desvantagens anteriormente enunciadas

a escolha recaiu efectivamente sobre este método por permitir, relativamente às

três metodologias usadas, uma maior reprodutibilidade dos resultados obtidos nas

nossas experiências, em adição às vantagens próprias do método já referidas.

Assim para os ensaios seguintes realizados com o objectivo de comparar o efeito

citotóxico do EGCG na celular de melanoma (A-375) e numa linha celular normal/sã

(BJ) utilizou-se o método de redução do MTT.

3.1.3. Determinação da citotoxicidade em culturas celulares BJ e A-375
pelo método de redução do MTT

A citotoxicidade do EGCG face à linha celular BJ foi determinada pelo

método de redução do MTT tal com descrito no ponto 2.3.2.1A dos Materiais e

Métodos. Tal como havia sido referido anteriormente para a linha celular BJ apenas

se realizaram experiências para complementar o trabalho com A-375, no sentido de

comparar o efeito citotóxico do EGCG em culturas de células tumorais vs células

normais/sãs. Assim sendo, procurámos não modificar as condições experimentais

utilizadas nestas experiências, relativamente às culturas de células tumorais,

sujeitando estas culturas à mesma gama de concentrações de EGCG utilizada nos

ensaios com a linha de melanoma (50 – 400 μM). Os resultados obtidos encontram-

se resumidos na Figura 26.
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Figura 26. Efeito das diferentes concentrações de EGCG (50, 100, 200, 300 e 400 µM) na
viabilidade celular de culturas BJ, determinada pelo método de redução do MTT (ponto
2.3.2.1 A). Os resultados encontram-se apresentados como percentagem do valor obtido
para culturas controlo. Todas as culturas foram iniciadas ao mesmo tempo e com uma
densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As diferentes culturas referentes a cada
tempo foram processadas em paralelo. Setenta e duas horas após a adição do composto, o
meio foi removido e, após lavagem das culturas com HBSS, foi adicionado novo meio
(DMEM-HG) sem composto. Para cada condição os valores apresentados são a média ±
SD dos valores obtidos para três culturas diferentes (triplicados), iniciadas e processadas
em paralelo (n=8), com *p<0,05 vs culturas controlo (One-Way ANOVA seguido do teste de
comparação múltiplas Holm-Sidak).

A Figura 26 mostra que concentrações de EGCG até 300 µM, inclusive, não

induzem diminuição da viabilidade celular em culturas celulares de BJ, mesmo com

exposição ao composto durante 72 h. Aliás, para estas concentrações o efeito

observado foi o de um aumento significativo da viabilidade celular para valores

superiores a 100%. Seria de esperar que o EGCG não fosse citotóxico para

culturas normais (Nihal et al., 2005). Na rotina de subcultura, as células BJ

demoram cerca de cinco dias para conseguir aumentar entre 10-20% o número de

células em cultura, verificando-se um aumento deste grau de grandeza em apenas

24 h de incubação com EGCG (até 300 µM). A estimulação da proliferação celular

nas culturas não tumorais pode ser justificada pelo facto do EGCG criar diferentes

ambientes oxidativos, favorecendo o crescimento de células normais ou a morte de

células tumorais (Yamamoto et al., 2003).
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Para incubações com 400 µM de EGCG observa-se uma actividade

citotóxica significativa às 48 h de incubação com o composto (cerca de 20% de

morte celular). No entanto, este efeito não se acentuou às 72 h: os valores de

viabilidade celular mantiveram-se constantes, ou seja, o efeito não é aumentado

com o aumento do tempo de exposição.

Relativamente à reversibilidade da acção citotóxica da exposição de culturas

BJ a 400 µM do EGCG, constata-se que não houve reversão do efeito. Pelo

contrário, após a remoção do composto em cultura, as células continuaram a

morrer (40% de morte celular). Este facto sugere que 400 µM de EGCG, durante

três dias de exposição, é suficiente para que, mesmo após a remoção do mesmo,

as culturas continuem a morrer. Esta observação pode estar relacionada com o

facto deste tipo de composto também poder apresentar actividade pró-oxidante

(Dickancaité et al., 1998; Skibola e Smith, 2000).

Foram ainda realizados ensaios em que se usaram, em simultâneo, células

tumorais (A-375) e células sãs (BJ), com o objectivo de comparar a actividade

citotóxica do EGCG nas duas culturas.

As culturas foram incubadas com diferentes concentrações de EGCG, em

paralelo, e a viabilidade celular determinada às 24, 48 e 72h. Setenta e duas horas

após a adição do composto, o meio foi removido e, após lavagem das culturas, foi

adicionado meio novo (Figura 27). De uma forma geral, o EGCG induz fenómenos

de citotoxicidade de um modo dependente da dose e do tempo de exposição em

culturas celulares de melanoma humano A-375, o mesmo não se verificando para a

linha celular não tumoral (fibroblastos humanos BJ).
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Figura 27. Efeito de diferentes concentrações de EGCG (50, 100, 200, 300 e 400 µM) na
viabilidade celular de culturas A-375 e BJ, às 24, 48, 72 e 144 h, determinada pelo método
de redução do MTT (ponto 2.3.2.1 A). Os resultados encontram-se apresentados como
percentagem do valor obtido para as respectivas culturas controlo. Todas as culturas foram
iniciadas ao mesmo tempo, com uma densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As
diferentes culturas referentes a cada tempo foram processadas em paralelo. Setenta e duas
horas após a adição do composto, o meio foi removido e, após lavagem das culturas com
HBSS, foi adicionado novo meio (DMEM-HG) sem composto. Para cada condição os
valores apresentados são a média ± SD dos valores obtidos para três culturas diferentes
(triplicados) iniciadas e processadas em paralelo (n=8), com *p<0,05 vs respectivas culturas
controlo (teste t de Student), #p<0,05 e ##p<0,001, A-375 vs BJ (teste t de Student).

Às 24 h de incubação com o EGCG, para concentrações até 100 µM

(células A-375) e até 400 µM de EGCG (células BJ), não houve diminuição da

actividade redutora das células. Esta observação é indicativa de que a maquinaria

enzimática responsável pelos processos metabólicos de oxi-redução não é afectada

para estas concentrações de EGCG, traduzindo-se numa manutenção e/ou

proliferação da viabilidade celular das culturas celulares em estudo. Para as

culturas celulares BJ verificou-se um aumento significativo (p<0,05) da proliferação

celular para a gama de concentrações em estudo, facto já anteriormente observado
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e discutido. Relativamente às células tumorais A-375, para concentrações de

EGCG iguais ou superiores a 200 µM verificam-se diminuições significativas

(p<0,05) da viabilidade celular. A comparação da viabilidade celular entre células A-

375 e células BJ, a partir de 200 µM de EGCG, mostra a existência de diferenças

bastante significativas (p<0,001, teste t de Student), o que está de acordo com com

a existência de citotoxicidade selectiva descrita para as catequinas do chá verde

(Chen et al., 1998; Ahmad et al., 2000; Weisburg et al., 2004; Babich et al., 2005;

Yang et al., 2006a; Babich et al., 2007).

Para 48 h de incubação com o EGCG verificam-se, de uma forma geral, os

mesmos resultados obtidos para as 24 h de incubação. No entanto, quando se

comparam culturas A-375 e BJ para exposições de 100 µM, verifica-se um

decréscimo significativo da viabilidade das células A-375 (p<0,05), o que leva à

existência de diferenças bastante significativas entre a viabilidade celular entre as

duas culturas (p<0,001, teste t de Student). Enquanto que, para culturas A-375 o

EGCG se torna cada vez mais citotóxico, chegando mesmo atingir os 100% de

morte celular (para 400 µM), para as células BJ a citotoxicidade do composto só se

manifesta para exposições a 400 µM e nem mesmo assim o efeito é semelhante ao

obtido com A-375 (p<0,001).

Relativamente às 72 h de incubação com o EGCG, observam-se efeitos

semelhantes aos obtidos para 48 h de exposição: citotoxicidade selectiva do EGCG

para células tumorais relativamente a células não tumorais (p<0,001), para

concentrações iguais ou superiores a 100 µM. Verifica-se ainda um agravamento

da citotoxicidade em culturas A-375, para concentrações iguais ou superiores a 200

µM.

Após lavagem das culturas expostas ao EGCG durante 72 h e incubação

com meio novo (144 h) as culturas A-375 e BJ continuam a apresentar valores de

viablidade celular estatisticamente diferentes para concentrações iguais ou

superiores a 200 µM (p<0,001). No entanto, para as células tumorais observou-se

uma diminuição do efeito citotóxico promovido pelo EGCG, para concentrações até

200 µM, inclusive. Relativamente às células BJ (não tumorais), verificou-se que

para 400 µM de EGCG a citotoxicidade aumentou, mesmo após 72 h na ausência

do EGCG. Tal facto pode estar relacionado com a actividade pró-oxidante, já

anteriormente referida (Dickancaité et al., 1998; Skibola e Smith, 2000).
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Este primeiro conjunto de experiências confirma a citotoxicidade selectiva do

EGCG para a linha tumoral de melanoma humano (A-375) comparativamente a

uma linha celular não tumoral (BJ). Esta citotoxicidade é dependente da dose e do

tempo de incubação na presença do composto. Contudo, para as células BJ, a

concentração mais elevada testada (400 µM) causou uma diminuição da viabilidade

celular, provavelmente devido à actividade pro-oxidante deste composto. Além

disso, as concentrações efectivas no nosso estudo são muito superiores às

encontradas no plasma sanguíneo humano após administração de doses elevadas

de EGCG por via oral (~25 vezes menores, Chow et al., 2005), o que questiona a

eficácia destas concentrações in vivo (Yang et al., 2006b).

O EGCG liga-se rapidamente a proteínas devido às suas propriedades

anfipáticas (Matsumura et al., 2007), o que permite uma fácil combinação com os

receptores existentes na superfície celular (Tachibana et al., 2004). Observou-se

ainda que o EGCG inibia a activação de MAP cinases (Vayalil et al., 2003, Sah et

al., 2004 and Kim et al., 2004), o que nos indica que este composto se liga aos

receptores induzindo o bloqueio de vias de sinalização que levam à proliferação

celular (Matsumura et al., 2007).

A citotoxicidade selectiva do EGCG para células de melanoma humano

encontrada no nosso estudo e em trabalhos semelhantes, justifica o interesse do

estudo desta catequina, nomeadamente qual(is) o(s) mecanismo(s) de acção que

medeiam este efeito.

Um estudo recente mostra que o tratamento com EGCG provoca diminuição

da proliferação celular, induz apoptose, interrompe o ciclo celular e inibe

significativamente a formação de colónias de células malignas de melanoma das

linhas A-375 e Hs-294T, não afectando, contudo, os melanócitos normais (Nihal et

al., 2005). Ravindranath e colaboradores estudaram o efeito de EGC, ECG e EGCG

em oito linhas celulares de melanoma humano, verificando que das três catequinas

estudadas o EGC e, principalmente o EGCG, apresentam uma maior inibição do

crescimento de sete das oito linhas celulares estudadas (Ravindranath et al., 2007).

O efeito de EGC foi semelhante ao efeito do EGCG para as linhas celulares CH-

0356, JK-0346, SA-1171 e MB-1133, no entanto o EGCG revelou-se mais potente

que o EGC para as linhas SE-0154, NS-1176, GE-0208 e LF-0023.

Após comprovar que o EGCG causava diminuição do número de células

viáveis de culturas celulares de melanoma humano A-375, tornou-se importante

investigar se esta diminuição era promovida por indução da apoptose ou se este

efeito se devia à ocorrência de necrose celular.
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3.2. Avaliação da morfologia nuclear de culturas A-375 e BJ como
marcador de apoptose

A apoptose (morte celular programada) desempenha um papel crucial na

eliminação de células que foram alvo de mutações e que se encontram em

hiperproliferação num dado sistema (Majno e Joris, 1995). Deste modo, a indução

da apoptose em células tumorais é considerada como um mecanismo de protecção

contra o desenvolvimento e progressão de cancro (Halder et al., 2008).

Os agentes anti-cancerígenos que induzem apoptose têm uma eficácia

clínica aumentada. Tal facto, faz dos ensaios de avaliação da apoptose uma

ferramenta importante no screening da actividade anti-cancerígena de diferentes

compostos. Vários artigos demonstram que o EGCG induz, de forma selectiva, a

morte celular programada em várias linhas celulares de cancro (Ahmad et al., 1997;

Chen et al., 1998; Yang et al., 1998; Paschka et al., 1998; Suganuma et al., 1999).

Para os ensaios de apoptose (ponto 2.3.2.2 da secção Materiais e Métodos),

as concentrações finais de EGCG estudadas foram as LD50 obtidas nos ensaios de

citotoxicidade realizados (método de redução do MTT). O colapso nuclear típico

que ocorre durante a apoptose engloba as seguintes alterações morfológicas:

diminuição do tamanho da célula, condensação da cromatina e fragmentação

nuclear que resulta na formação de micronúcleos – corpos apoptóticos (Kroemer et

al., 1995; Allen et al., 1997). Por conseguinte, os marcadores de ácidos nucleicos

tornam-se ferramentas úteis na identificação de células apoptóticas, no meio de

uma população celular.

A avaliação morfológica dos núcleos das células foi efectuada com recurso

ao corante Hoechst 33258 (descrita no ponto 2.3.2.2 A dos Materiais e Métodos).

Este composto penetra livremente nas células, marcando os núcleos, com uma cor

azul fluorescente, de todas as células em cultura (viáveis e não viáveis). No

entanto, as células apoptóticas podem ser distinguidas das restantes com base na

morfologia alterada dos núcleos devida à condensação da cromatina e

fragmentação nuclear (microscopia de fluorescência).

A fixação das células foi realizada com paraformaldeído (4% em PBS) e não

com uma mistura de metanol-ácido acético (3:1, v/v) como sugere um trabalho

publicado recentemente com a linha celular A-375 (Li et al., 2007). Experiências

preliminares mostraram que a fixação das células com metanol resulta na

destruição celular: as células apresentavam aspecto de “cauda de cometa” (figura

não apresentada). Esta observação está de acordo com a solubilização das

membranas plasmáticas pelo metanol (Simerly et al., 2003). O recurso à fixação
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com paraformaldeído foi baseado num trabalho anterior que usou células A-375 e

onde a destruição das células não foi observada (Denkert et al., 2001).

Uma vez que os resultados obtidos nos ensaios de avaliação de apoptose

foram semelhantes para os valores de LD50 às 24, 48 e 72 h, apenas se

apresentarão as imagens referentes às 72 h (período mais longo de incubação)

para 158 µM de EGCG (valor de LD50 obtido com o método de redução do MTT).

Os resultados obtidos com a linha celular A-375 e BJ são visíveis na Figura 28 e

Figura 29, respectivamente.
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Figura 28. Visualização da morfologia nuclear de culturas celulares A-375 através da
coloração fluorescente de núcleos pelo Hoechst 33258, tal como determinado no ponto
2.3.2.2A da secção Materiais e Métodos. As imagens A e B correspondem às culturas
controlo (sem adição de EGCG) ampliadas 200x e 400x, respectivamente. O efeito de 158
µM de EGCG (LD50) em células A-375 foi observado após 72 h de incubação com o
composto, imagem C (200x) e imagem D (400x). Todas as culturas (controlo e teste) foram
iniciadas ao mesmo tempo, com uma densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As
fotografias são imagens representativas de três experiências independentes (n=3). Para
cada experiência foram usadas duas culturas diferentes (duplicados), iniciadas e
processadas em paralelo. As setas amarelas indicam células em apoptose, formação de
micronúcleos.
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Através da microscopia de fluorescência foi possível avaliar a morfologia

nuclear e comprovar que 158 µM de EGCG (LD50 obtido com o método de redução

do MTT) induzem apoptose, para uma exposição de 72 h, em culturas de células de

melanoma humano A-375 (Figura 28). De facto, a marcação dos núcleos permitiu a

identificação de micronúcleos (Figura 28, fotografias C e D), indicando que houve

condensação e fragmentação da cromatina. Esta observação comprova,

inequivocamente, a indução da apoptose nesta linha celular, para esta

concentração e tempo de exposição do EGCG, dado que o mesmo não foi

observado para as culturas controlo (Figura 28, fotografias A e B, cromatina não

condensada, dispersa por toda a área do núcleo – fluorescência azul difusa). Este

resultado está de acordo com os obtidos nos ensaios de citotoxicidade.
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Figura 29. Visualização da morfologia nuclear de culturas celulares BJ através da coloração
fluorescente de núcleos pelo Hoechst 33258, tal como determinado no ponto 2.3.2.2A da
secção Materiais e Métodos. As imagens A e B correspondem às culturas controlo (sem
adição de EGCG) ampliadas 200x e 400x, respectivamente. O efeito de 158 µM de EGCG
(LD50 para as células A-375) em células BJ foi observado após 72 h de incubação com o
composto, imagem C (200x) e imagem D (400x). Todas as culturas (controlo e teste) foram
iniciadas ao mesmo tempo, com uma densidade inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As
fotografias são imagens representativas de três experiências independentes (n=3). Para
cada experiência foram usadas duas culturas diferentes (duplicados), iniciadas e
processadas em paralelo.
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Relativamente às culturas sãs, células BJ, tal como era esperado, não se

observou a formação de micronúcleos nas culturas tratadas com 158 µM de EGCG,

correspondente à dose letal para 50% das culturas A-375, LD50 (Figura 29). Este

valor de concentração de EGCG, para 72 h de exposição, não induziu morte celular

nas culturas uma vez que não são visíveis diferenças morfológicas entre os núcleos

de culturas controlo (Figura 29, fotografias A e B) e culturas teste (Figura 29,

fotografias C e D). Os núcleos das células BJ (controlo e teste) apresentavam uma

fluorescência azul difusa, indicando que a cromatina não se encontra condensada

mas sim dispersa por toda a área nuclear. Este resultado comprova,

inequivocamente, que o EGCG não induz morte celular, para estas condições

experimentais, tal como já antes observado nos ensaios de citotoxicidade em que

não houve decréscimo da viabilidade celular com concentrações de EGCG até 300

µM.

Convém referir ainda que, relativamente aos ensaios da avaliação da

apoptose, tal como na determinação da viabilidade celular, não existe um único

parâmetro que defina completamente a morte celular em todos os sistemas. Por

esta razão, torna-se mais vantajoso usar diferentes metodologias para obter

resultados mais seguros quando se pretende avaliar a apoptose (Miret et al., 2006;

Bassotti et al., 2007; Doonan e Cotter, 2008; Jain et al., 2009).

Diferentes técnicas/metodologias que poderão facilitar e/ou complementar a

avaliação da apoptose, foram já testadas, inclusivamente, em culturas celulares A-

375. Destas, destaca-se, o recurso a marcações fluorescentes combinadas, por

exemplo, a annexina-V juntamente com o iodeto de propídio (PI) em citometria de

fluxo (Li et al., 2007; Xu et al., 2009)., a técnica de TUNEL (Wang et al., 2005), a

avaliação da actividade das caspases (Zhang et al., 2004a), a actividade da lactato

desidrogenase (LDH) (Zhang et al., 2004b), entre outras.

Inúmeros trabalhos experimentais comprovam que diferentes flavonóides

activam mecanismos que culminam com a apoptose em diferentes culturas

celulares (Constantinou et al., 1998; Wang et al., 1999), entre eles a quercetina em

várias linhas de cancro (Wei et al., 1994; Kuo, 1996), a baicaleína em células de

cancro da próstata (Chan et al., 2000), as chalconas buiteina e isoliquiritigenina em

células 4A5 de melanoma B16 (Iwashita et al., 2000) e várias flavonas

estruturalmente semelhantes na indução in vitro e in vivo da apoptose (Chen et al.,

2004). Contudo, até à data de conclusão desta dissertação, apenas foi encontrado

um artigo que demonstra o efeito do EGCG na indução da apoptose em células da

linha de melanoma humano A-375 (Nihal et al., 2005). Os resultados deste estudo

foram obtidos através da técnica de TUNEL. Para a linha celular A-375, encontrou-
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se ainda um trabalho em que se verificou que as teaflavinas e tearubiginas,

compostos fenólicos existentes no chá preto, induziam a apoptose nas células em

cultura (Halder et al., 2008).

Os resultados dos ensaios de avaliação da apoptose complementam os

obtidos anteriormente nos ensaios de citotoxicidade, comprovando que o EGCG

medeia o seu efeito citotóxico pela indução da apoptose. Desta forma, os passos

seguintes deste trabalho envolveram a postulação de um possível mecanismo que

permita explicar a acção do EGCG na indução da apoptose em culturas celulares

de melanoma A-375.

3.3. Determinação da expressão celular da COX-2 por
imunocitoquímica

Enquanto reduções da incidência de cancro e da mortalidade representam

critérios de eficácia dos agentes quimiopreventivos, o recurso a biomarcadores da

actividade quimiopreventiva permite minimizar o número, duração e custo dos

ensaios, tornado-se uma alternativa viável a estudos epidemiológicos no

desenvolvimento de novos agentes com acção quimiopreventiva (Thomasset et al.,

2006). De entre os biomarcadores que têm sido utilizados em intervenções clínicas

com recurso a compostos fenólicos, destaca-se, por exemplo, a COX-2 e alterações

histológicas/citológicas indicativas de apoptose, proliferação, diferenciação e

transformação celulares (Veronesi e Bonanni, 2005).

A enzima COX-2, entre outros factores, representa um mediador inflamatório

importante e tem sido associada ao desenvolvimento de melanoma bem como de

outros tipos de cancro (Johansson et al., 2009). Vários artigos sugerem que um

aumento da expressão da COX-2 está associado ao desenvolvimento de melanoma

(Denkert et al., 2001; Chwirot e Kuzbicki, 2007; Bianchini et al., 2007).

A expressão e distribuição intracelular da proteína COX-2 em culturas de

células A-375 e BJ foi avaliada por imunocitoquímica (ponto 2.3.2.3 dos Materiais e

Métodos). A técnica de imunocitoquímica é utilizada para localizar proteínas numa

célula ou população de células e tem como fundamento a utilização de anticorpos

específicos, geralmente imunoglobulinas G (IgG), por ser a imunoglobulina com

maior capacidade de difusão, contra a proteína que se pretende identificar e

localizar numa dada célula. A proteína em questão funciona assim como antigénio

(Simerly et al., 2003).
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A escolha do anticorpo primário recaiu sobre o COX-2(H-62), que é um

anticorpo policlonal de coelho (IgG) recomendado para a detecção da COX-2 (de

Ratinho, de Rato e Humana) por imunocitoquímica21. Os anticorpos monoclonais

são mais específicos do que os policlonais, por ligarem apenas uma região do

antigénio/proteína que nos interessa estudar ao contrário dos policlonais que se

ligam a diversas regiões do antigénio, podendo reconhecer outras proteínas com

regiões semelhantes, dando origem a sinais inespecíficos. No entanto, o sinal

obtido com anticorpos monoclonais é, também por isso, muitas vezes mais fraco do

que o obtido com policlonais equivalentes, uma vez que, neste último caso, vários

anticorpos podem reconhecer/ligar a mesma proteína (em diferentes regiões)

(Simerly et al., 2003).

Na avaliação imunocitoquímica, após fixação das culturas, as células A-375

e BJ foram incubadas com solução de bloqueio HNS (overnight, a 4 ºC). Este ponto

do procedimento experimental é importante uma vez que a fixação, sobretudo com

aldeídos, pode criar zonas hidrofóbicas na célula que ligam inespecificamente os

anticorpos, o que pode dar origem a um falso sinal. Antes de se incubarem as

células com os anticorpos deve pois utilizar-se uma solução de bloqueio que liga

aos locais hidrofóbicos, prevenindo as ligações inespecíficas (Simerly et al., 2003).

Uma vez que os anticorpos, como proteínas que são, não possuem cor

própria nem outra forma de serem visualizados em preparações histológicas e

citológicas, foi necessário encontrar forma de lhes conferir uma maneira de serem

observáveis quando se encontram ligados aos antigénios que se pretendem

detectar (Key, 2006). Existem actualmente diversos métodos aplicáveis em

imunocitoquímica, todos eles com um denominador comum: obtenção de uma

ampliação de sinal mais potente.

Neste trabalho recorreu-se ao método indirecto simples, no qual são

utilizados dois tipos de anticorpos, o primário e o secundário. O anticorpo primário é

dirigido contra o antigénio que se pretende detectar enquanto o secundário é

dirigido contra as imunoglobulinas da espécie animal onde foi produzido o anticorpo

primário, estando este marcado com a substância que permite a visualização do

complexo. O método indirecto simples tem vantagens relativamente ao método

directo (utilização de apenas anticorpos primários marcados), nomeadamente, por

ocorrer uma maior ampliação do sinal, pois há um maior número de moléculas de

marcador por cada molécula de antigénio, tornando-o mais sensível, e por não

21 http://www.scbt.com/datasheet-7951-cox-2-h-62-antibody.html, acedido em 6 de Abril de 2009.
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existir necessidade do anticorpo primário estar marcado, fazendo deste um método

mais económico (Key, 2006).

A marcação com o anticorpo primário foi realizada incubando as culturas

celulares com COX-2(H-62) com uma diluição inicial de 1:250 em PBS. De acordo

com a ficha informativa do anticorpo, para ensaios de imunofluorescência deveriam-

se utilizar diluições do anticorpo entre 1:50 e 1:50022. Realizámos um ensaio

preliminar, para optimizar as condições experimentais, em que se usou uma

diluição de 1:250 de anticorpo primário, no entanto, para esta diluição a

imunorreactividade era bastante baixa (imagens não apresentadas). Em seguida

reduzimos a diluição inicial do anticorpo COX-2(H-62) para 1:100. Decorrido o

período de incubação com o anticorpo primário, e após lavagens das culturas com

PBS, as células foram incubadas com o anticorpo secundário Alexa Fluor 48823

(1:1000 em PBS), na ausência de luz, para posterior visualização e avaliação das

culturas por microscopia fluorescente. Os resultados obtidos permitiram avaliar a

presença da COX-2 nas culturas celulares A-375 (Figura 30) e BJ (Figura 31),

através da imunorreactividade da proteína em questão. Para uma melhor

visualização das lâminas e manutenção da fluorescência recorreu-se ao meio de

montagem Vectashield, que prolonga a vida do fluorocromo (reduz o

fotodecaimento da fluorescência) e que é recomendado como meio de montagem

neste tipo de aplicação (Florijn et al., 1995).

Convém ainda referir que a fixação com paraformaldeído requer,

habitualmente, a permeabilização posterior com Triton X-100, detergente que

dissolve a membrana, facilitando o acesso dos anticorpos ao citoplasma (Polak e

Noorden, 2003). Este procedimento é importante na medida em que as isoformas

da COX são proteínas membranares encontradas no retículo endoplasmático e no

núcleo (Smith et al., 1996). No entanto, pelo facto de ter sido descrita recentemente

a sua localização na membrana plasmática de células tumorais (Perrone et al.,

2007), não fizemos recurso ao tratamento com o detergente, na fase preliminar.

Como se obtiveram resultados positivos de imunorreactividade para a COX-2, não

se revelou fundamental a realização deste passo experimental. Atendendo a esta

informação é importante reter que, os resultados obtidos poderão reflectir apenas a

localização da proteína na membrana plasmática (no caso do anticorpo ser

demasiado grande para penetrar na membrana) ou a localização total, referente a

22 http://www.scbt.com/datasheet-7951-cox-2-h-62-antibody.html, acedido em 6 de Abril de 2009.

23 http://www.scbt.com/pt/datasheet-3890-normal-mouse-igg1-af488.html, acedido em 6 de Abril de 2009.

http://www.scbt.com/datasheet-7951-cox-2-h-62-antibody.html
http://www.scbt.com/datasheet-7951-cox-2-h-62-antibody.html
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todas as membranas onde foi descrita a presença de COX-2 (no caso do anticorpo

conseguir permear a membrana plasmática e aceder ao citoplasma).
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Figura 30. Expressão COX-2 por imunocitoquímica em culturas celulares A-375, através da
marcação verde fluorescente da proteína (ponto 2.3.2.3 da secção Materiais e Métodos).
Todas as culturas (controlo e teste) foram iniciadas ao mesmo tempo, com uma densidade
inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As imagens A e B correspondem às culturas
controlo (omissão do anticorpo primário) e as imagens C e D correspondem às culturas
teste (com anticorpo primário e secundário). As fotografias são imagens representativas de
três experiências independentes (n=3). Para cada experiência foram usadas de duas
culturas diferentes (duplicados), iniciadas e processadas em paralelo. As imagens A e C
encontram-se ampliadas 200x enquanto B e D 400x.

Relativamente à linha celular A-375, a observação microscópica das células

tumorais, previamente fixadas, permitiu constatar a existência de

imunorreactividade (marcação verde fluorescente, indicativa da presença da

proteína COX-2) apenas para as culturas teste (Figura 30, imagens C e D). As

culturas controlo (omissão de anticorpo primário) relativamente às culturas teste

(presença de anticorpo primário e secundário) não apresentam imunorreactividade

(Figura 30, imagens A e B). A não marcação de culturas controlo permitiu, desta

http://www.scbt.com/pt/datasheet-3890-normal-mouse-igg1-af488.html
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forma, confirmar a especificidade da ligação do anticorpo secundário. A marcação

verde fluorescente deve-se, portanto, exclusivamente às interacções estabelecidas

entre o anticorpo secundário e o complexo anticorpo-antigénio e não devido

fenómenos de autofluorescência.
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Figura 31. Expressão COX-2 por imunocitoquímica em culturas celulares BJ, através da
marcação verde fluorescente da proteína (ponto 2.3.2.3 da secção Materiais e Métodos).
Todas as culturas (controlo e teste) foram iniciadas ao mesmo tempo, com uma densidade
inicial de 3,0 × 104 células viáveis/cm2. As imagens A e B correspondem às culturas
controlo (omissão do anticorpo primário) e as imagens C e D correspondem às culturas
teste (com anticorpo primário e secundário). As fotografias são imagens representativas de
três experiências independentes (n=3). Para cada experiência foram usadas de duas
culturas diferentes (duplicados), iniciadas e processadas em paralelo. As imagens A e C
encontram-se ampliadas 200x enquanto B e D 400x.

Os resultados obtidos com as culturas BJ (células sãs) não permitem

verificar se existe imunorreactividade exclusivamente devido à presença da COX-2,

isto porque as imagens obtidas quer com as culturas controlo (Figura 31, imagens

A e B) quer com as culturas teste (Figura 31, imagens C e D) apresentam um

padrão de fluorescência semelhante. A fluorescência observada deve-se, pelo
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menos em grande parte, a fenómenos de autofluorescência, não sendo possível

avaliar a presença da proteína em estudo. Estes resultados estão de acordo com a

observação de autofluorescência em fibroblastos humanos da pele, muitas vezes

utilizada como índice de envelhecimento das culturas (Rattan et al., 1982; Poot et

al., 1985). No entanto, quando se efectuou o desenho experimental deste protocolo,

a autofluorescência não foi tida em consideração por se desconhecer este

fenómeno nestas culturas. Por este motivo, serão necessários mais ensaios com

recurso a outro anticorpo secundário que emita fluorescência na zona do vermelho

para que seja possível distinguir entre autofluorescência (verde) e

imunorreactividade da COX-2 (vermelha).

Apesar dos resultados obtidos com a linha celular BJ não terem possibilitado

a avaliação da expressão/distribuição da COX-2 nestas culturas, com o objectivo de

comparar a expressão desta enzima em células normais e tumorais, seria de

esperar uma fraca expressão desta proteína nas culturas BJ, já que a expressão da

COX-2 é aumentada apenas em condições patológicas, mantendo-se em níveis

baixos em células normais (Vane et al., 1998). Este facto é igualmente suportado

por um estudo clínico com tecidos tumorais e normais onde se observaram níveis

de COX-2 muito aumentados nas amostras tumorais quando comparados com

amostras de tecidos normais (Soslow et al., 2000). No entanto, existem alguns

trabalhos que referem que a expressão da COX-2 em fibroblastos está aumentada

(Diaz et al., 1998; Hayashi et al., 1999). Além disto, existem células normais que

apresentam igualmente níveis significativos da COX-2, como por exemplo, os

macrófagos, que pelo facto de serem células de resposta inflamatória apresentam a

sua expressão aumentada (Raab et al., 1995; Lee et al., 2003b).

Relativamente aos resultados obtidos com a linha celular de melanoma (A-

375), estes estão de acordo com resultados anteriormente publicados. A análise

imunohistoquímica de melanomas primários e metastizados permitiu verificar uma

forte expressão da proteína COX-2 em ambos, sendo mais significativa no

melanoma metastizado. Por oposição não se observaram níveis elevados desta

proteína em tecido benigno (Lee et al., 2008, Johansson et al., 2009).

Os resultados obtidos neste trabalho confirmam outros estudos realizados

com a linha celular A-375 ainda que com recurso a outras metodologias,

nomeadamente por Western Blot (Denkert et al., 2001) e PCR em tempo-real

(Bundscherer et al., 2008), observando-se em todos a expressão aumentada da

COX-2 nesta linha de melanoma.

Recentemente a COX-2 tem sido apresentada como uma possível ligação

molecular entre a inflamação e a carcinogénese (Kundu e Surh, 2005). Como a
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sobre-expressão transgénica de cox-2 estimula a carcinogénese na pele de

ratinhos (Muller-Decker et al., 2002) e a ablação genética de cox-2 elimina a

indução da carcinogénese na pele de ratinhos (Tiano et al., 2002), a inibição da

expressão aberrante de COX-2 é actualmente considerada uma nova abordagem

na associação da quimioprevenção da inflamação associada ao cancro da pele

(Kundu et al., 2008), já que a inflamação pode funcionar como um promotor da

carcinogénese (Philip et al., 2004; Kundu e Surh, 2008) e que a COX-2 representa

um importante mediador inflamatório de sinalização (Surh et al., 2001; Chun e Suhr,

2004; Kundu et al., 2009). Um estudo recente mostra que a expressão da COX-2

está significativamente aumentada em ratinhos SKH-1 (sem pêlo) após exposição a

radiação UVB (6 kJ.m-2) com uma máxima indução observada às 48 h (Bachelor et

al., 2005). Mais recentemente, dois estudos destacam ainda um aumento da

expressão da COX-2 na pele de ratinhos (fêmeas) BALB/cDYJ após 4 h sob

radiação UVB (4 kJ.m-2) (Staniforth et al., 2006) e após 6 h de exposição (5 kJ.m-2)

em ratinhos HR-1 (sem pêlo) (Kundu et al., 2008). Um dos mecanismos

globalmente aceites para o aumento da expressão da COX-2 em células tumorais

refere-se à activação do NF-kB por agentes cancerígenos (Ahmad et al., 2000;

Nomura et al., 2000; Manson, 2003). O efeito oposto é referido como mecanismo

quimiopreventivo (Fresco et al., 2006).

A maior parte dos trabalhos, experimentais e clínicos, que relacionam a

COX-2 e o cancro refere-se ao cancro do cólon e recto (Giardiello et al., 1993;

Giovannucci et al., 1994; Hsi et al., 1999; Bakhle, 2001; Jacoby et al., 2001). No

entanto, a correlação estabelecida também tem sido testada numa variedade de

células neoplásicas (Tsubouchi et al., 2000; Hida et al., 2000; Attiga et al., 2000;

Hsu et al., 2000). Apesar de haver menos trabalhos com outros tipos de cancro, e,

portanto, as conclusões poderem ser menos seguras, a verdade é que, de uma

forma geral, a relação entre COX-2 e cancro é suportada em todos os trabalhos

realizados.

Os resultados obtidos nos ensaios da determinação da expressão da COX-2

em células A-375 permitem confirmar a expressão aumentada desta enzima na

linha tumoral de melanoma humano em estudo. Contudo, relativamente à linha

celular não tumoral (fibroblastos BJ) os resultados são inconclusivos.

Uma vez que a expressão aumentada da COX-2, e consequentemente dos

produtos desta enzima (mediadores inflamatórios), está relacionada com o

desenvolvimento da carcinogénese (Chun e Suhr, 2004; Suhr e Kundu, 2005), a

inibição directa da actividade da COX-2, poderá desempenhar um papel importante
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na quimioprevenção. Para estudar esta possibilidade foram realizadas experiências

para estabelecer o efeito do EGCG como inibidor da actividade da COX-2.

3.4. Determinação do efeito do EGCG na inibição da COX-2

A proteína COX-2 é responsável pela síntese de PGs em condições

inflamatórias (Xie et al., 1991; Blobaum e Marrnett, 2007). As PGs representam um

grupo de moléculas capazes de mediar muitos processos celulares e fisiológicos,

entre eles a carcinogénese (Tsujii e Dubois, 1995; Subbaramaiah e Dannenberg,

2003).

A resposta inflamatória a exposições agudas ou crónicas de radiação UV

pode contribuir para a carcinogénese da pele através de mecanismos de stress

oxidativo (Tsoyi et al., 2008). A radiação UV induz a peroxidação lipídica o que

aumenta a produção de PGs, incluindo PGE2, que por sua vez provoca inflamação

na pele (Hruza e Pentland, 1993). Vários estudos mostram que a radiação UVB

aumenta significativamente a expressão da COX-2 na pele de seres humanos

(Buckman et al., 1998; An et al., 2002) bem como em culturas celulares (Pentland

et al., 1999; Athar et al., 2001). A síntese de PGs, resultante da actividade da COX-

2 contribui para a indução da carcinogénese na pele, induzida por radiação UV

(Grewe et al., 1993). A actividade da COX-2 pode, desta forma, funcionar como um

indicador de malignidade na pele, devido ao aumento característico e significativo

dos níveis desta enzima durante a exposição da pele a radiação UVB (Buckman et

al., 1998; Athar et al., 2001).

Para avaliar o efeito do EGCG na actividade da COX-2 recorreu-se ao kit

COX Inhibitor Screening Assay que permitiu determinar as concentrações de PGs

formadas pela COX-2 e, consequentemente, a percentagem de inibição da enzima

em estudo. Este procedimento experimental envolveu duas partes fundamentais: as

reacções com a enzima COX-2 e o EIA (ponto 2.3.3 dos Materiais e Métodos).

Relativamente à primeira parte do trabalho, referente às reacções com a

COX-2, foram testadas concentrações crescentes de EGCG tendo-se obtido uma

curva de inibição completa para a gama de concentrações compreendida entre 0

µM e 100 µM. As reacções decorreram durante 2 min após adição do substrato da

enzima, o ácido araquidónico. As PGs formadas foram posteriormente quantificadas

na segunda parte do protocolo experimental, através do EIA. De acordo com o

procedimento EIA, as PGs resultantes da acção da COX-2 competem com PGs

ligadas a acetilcolinesterases (PG tracer). Por este motivo, as concentrações de
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PGs formadas nas reacções com a COX-2 foram determinadas indirectamente uma

vez que os valores de absorvância obtidos correspondem ao PG tracer. Este

cálculo é justificado pelo facto do reagente de desenvolvimento de cor conter o

substrato das acetilcolinesterases, que ao reagir com aquelas origina produtos de

cor amarela (absorvem maximamente a 412 nm), permitindo a quantificação. A

intensidade da coloração amarela obtida é, desta forma, inversamente proporcional

à quantidade PGs livre existente nos poços (correspondente à concentração de

PGs formadas com a COX-2, na primeira parte do trabalho experimental), isto

porque a concentração do PG tracer é a mesma em todas as condições

experimentais. Todos os resultados obtidos estão validados uma vez que os valores

de concentração de PGs obtidos estão dentro dos valores obtidos para a curva-

padrão de PGs (figura não apresentada).

Os valores de absorvância obtidos foram posteriormente convertidos em

percentagem de inibição da COX-2, de acordo com as instruções matemáticas que

acompanhavam o kit. Com os resultados obtidos traçou-se uma curva da

percentagem de inibição da COX-2 versus concentração de EGCG (figura não

apresentada) e determinou-se o IC50 para este composto, i.e., a concentração de

EGCG para a qual a actividade da enzima em estudo decresceu para 50% do valor

controlo. A determinação do IC50 foi feita com recurso ao programa GraphPad

PRISM (versão 4.0), mais concretamente à função Analysing Dose-Response Data.

O valor de IC50 obtido para a COX-2 foi de 19,42 µM (± 0,05) de EGCG.

O resultado obtido nos ensaios de inibição que confirmam a actividade

inibitória da COX-2 pelo EGCG, está de acordo com alguns trabalhos publicados

que postulam a COX-2 como possível alvo molecular da acção quimiopreventiva do

EGCG. De facto, após a ingestão de EGCG (presente no chá verde) os níveis da

PGE2 (principal PG envolvida na inflamação aguda e crónica) na mucosa intestinal

humana diminuiram significativamente (August et al.,1999). Estes resultados,

juntamente com os relatados por Hong e colaboradores, sugerem que os

compostos fenólicos presentes no chá verde, nomeadamente o EGCG, podem

alterar o metabolismo do ácido araquidónico, através da inibição da COX-2,

reduzindo o risco de cancro do cólon no ser humano (Hong et al., 2001). Além disto,

observou-se a inibição da actividade da COX-2 na pele de Ratinhos (Katiyar et al.,

1992) e na mucosa do cólon de Ratos (Metz et al., 2000), que ingeriram chá verde.

Estes resultados não poderão, contudo, ser directamente comparáveis com o obtido

no nosso estudo uma vez que a avaliação da acção inibitória do EGCG foi testada

com a enzima isolada, no seu estado puro.
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De acordo com pesquisa realizada (PubMed), não foram encontrados, até à

data de conclusão desta dissertação, artigos publicados em que se avaliasse o

efeito do EGCG na inibição da COX-2 isolada, apenas se encontram determinações

de IC50 do EGCG para a enzima em sistemas celulares, nos quais se procede à

quantificação das prostaglandinas formadas (Peng et al., 2004). Além disto,

também não se encontraram publicações com referência ao efeito do EGCG na

inibição a COX-2 em culturas celulares de melanoma humano (A-375). Dos artigos

de revisão que englobam as palavras-chave: COX-2 e EGCG, os dois mais

recentes (2007) referem-se ao cancro do fígado (Song e Hwang, 2007) e ao cancro

do cólon (Kumar et al., 2007).

A COX-2 é a principal isoforma da COX responsável pela resposta à

radiação UV na pele dos seres humanos e está envolvida na indução da inflamação

e inibição da apoptose que são mecanismos aceites de carcinogénese. Inibidores

da COX-2, de aplicação tópica ou oral, apresentam actividade quimiopreventiva

contra agentes químicos ou radiação UV, promotores de cancro da pele em

modelos animais (Zhan e Zheng, 2007). Tendo em conta os resultados alcançados

foram propostos três possíveis locais de actuação do EGCG como agente

quimiopreventivo (Figura 32).

UV

ROS

APOPTOSE

COX-2

(3)

(2)

(1)
Inibição Directa
Activação Directa

Activação por vários passos

EGCG

EGCG

EGCG

Figura 32. Mecanismo simplificado da génese do melanoma causada por irradiação UV
(fotocarcinogénese). Adapatado de Manson, 2003. Os pontos (1), (2) e (3) representam
locais possíveis de acção do EGCG na quimioprevenção. COX-2: ciclooxigenase-2; EGCG:
galhato de epigalocatequina; IKK: cinase IkB; IkB: inibidor do NF-kB; NIK: NF-kB cinase;
NF-kB: Factor nuclear kappa B; ROS: espécies reactivas de oxigénio; UV: ultra-violeta.
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A produção de ROS por irradiação UV leva à activação intracelular do factor

de transcrição inflamatório NF-kB, responsável pelo aumento da expressão da

COX-2 (Ahmad et al., 2000; Nomura et al., 2000). A actividade aumentada da COX-

2 está relacionada com a inibição da apoptose, constituindo este um dos

mecanismos fulcrais da carcinogénese (Manson, 2003). Os nossos resultados

mostram que o EGCG induz apoptose em células tumorais e não em células

normais/sãs por inibição directa da COX-2 pelo EGCG (Figura 32, ponto (1)). A

inibição da COX-2 tem sido associada à quimioprevenção de vários tipos de cancro

(Patel et al., 2007; Ramos, 2008; Bundscherer et al., 2008). Mecanismos adicionais

de quimioprevenção desencadeados pelo EGCG mas não totalmente estabelecidos

neste trabalho incluem a inibição do NF-kB e consequente diminuição da expressão

da COX-2 (Gilmore, 1997; Li et al, 2002; Lee et al., 2003a; Bode e Dong, 2004a)

(Figura 32, ponto (2)) e inclusive a sua capacidade anti-oxidante (Nihal et al., 2005)

(Figura 32, ponto (3)).

A COX-2 preenche os critérios gerais anteriormente publicados para um alvo

molecular da quimioprevenção (Bode e Dong, 2004b):

(1) A molécula alvo está desregulada no desenvolvimento tumoral, sendo

afectada por promotores tumorais, que no final resulta na activação ou

inibição de vias de sinalização implicadas na carcinogénese;

(2) O resultado da desregulação da molécula alvo inclui a transformação

maligna das células, a proliferação celular e o controlo do ciclo celular e/ou

apoptose;

(3) A desregulação da molécula alvo poderá ter um impacto significativo na

carcinogénese in vivo.

Um estudo com a linha celular de melanoma A375 (Denkert, et al., 2001),

mostra que o NS-398 (inibidor semelhante ao celecoxib) inibe a produção de PGE2,

apresentando um valor de IC50 de 4 µM. De acordo com este estudo, esta linha

celular de melanoma era a que apresentava maior actividade da COX-2, i.e., maior

produção de PGs. No nosso trabalho a inibição da COX-2 não foi avaliada nas

linhas celulares em estudo mas este seria um dos passos seguintes com o

objectivo de comparar os valores de IC50 para o EGCG obtidos com a enzima pura

(neste trabalho) e com a enzima em ambiente celular (culturas de melanoma A-

375). Tal não foi possível devido à curta duração estabelecida para a realização do

trabalho experimental desta tese. No entanto, se tal tivesse sido estudado, não

seria de todo surpreendente se o valor de IC50 obtido com as células fosse superior

ao determinado com a enzima no estado puro, já que a acessibilidade do EGCG
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neste último caso é maior, facilitando a acção do EGCG (Yang et al., 2006b).

Contudo, o contrário também se poderia verificar se o EGCG dentro das células

originasse metabolitos secundários com uma acção inibitória mais potente que o

composto inicial (Hong et al., 2002; Hou et al., 2005).

Também teria sido interessante avaliar o efeito deste composto fenólico na

COX-1 com o objectivo de determinar a selectividade do composto com base no

valor obtido para a razão IC50(COX-1)/IC50(COX-2) (Buttar e Wang, 2000; Tacconelli et al.,

2002). Tal não foi possível, mais uma vez, devido à curta duração estabelecida para

a realização do trabalho experimental desta tese. Ainda relativamente à razão entre

os valores de IC50 para a determinação da selectividade dos compostos,

encontram-se também na literatura estudos em que se optou por estabelecer a

razão IC50(COX-2)/IC50(COX-1) (Mitchell et al., 1994; Donnelly e Hawkey, 1997). Tal facto

indica-nos que não existe um acordo relativamente à melhor razão para a

determinação da selectividade dos compostos relativamente à COX-2, dependendo

o estabelecimento desta razão do tipo e desenho do ensaio escolhido assim como

da variabilidade interlaboratorial (Buttar e Wang, 2000).

Um estudo realizado com culturas celulares de cancro da próstata revela

que o EGCG inibe a COX-2 sem afectar a COX-1(Hussain et al., 2005). Este

resultado destaca a selectividade do EGCG relativamente à inibição da COX-2 para

as células em questão, o que se revela de extrema importância na medida em que

não afecta a actividade da COX-1, evitando, à partida, o aparecimento de efeitos

secundários resultantes da inibição desta isoforma, frequentes com o uso de

AINEs. Este resultado reforça ainda o facto da COX-2 ser um alvo molecular

adequado à prevenção do cancro da próstata, pelo EGCg.

Outro aspecto que teria sido igualmente interessante explorar era verificar

se o EGCG, além de inibir a actividade da COX-2, também inibia a expressão da

enzima em culturas de células tumorais (que poderia ser avaliada, por exemplo, por

imunocitoquímica, PCR ou Western Blot). Este ponto revela-se importante na

medida em que os AINEs que inibem a COX-2 apenas têm capacidade de inibir a

actividade, no entanto, sabe-se que compostos de origem natural têm a

possibilidade de inibir a expressão da enzima (Zhang et al., 1999; Subbaramaiah e

Dannenberg, 2001; Subbaramaiah et al., 2002), pela inibição do NF-kB (Fresco et

al., 2006). Experiências deste teor podem ser bastante vantajosas na medida em

que a utilização deste tipo de compostos poderá ser mais segura e específica, uma

vez que, até ao momento, não existem estudos indicativos de que a utilização a
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longo prazo, origine lesões cardiovasculares24, ao contrário dos inibidores

selectivos da COX-2.

De facto, realizou-se um ensaio preliminar (não descrito nos Materiais e

Métodos) em que se avaliou, para o valor de LD50 de EGCG utilizado nos ensaios

de apoptose com culturas celulares de melanoma humano A-375, a diminuição da

expressão da COX-2 por imunocitoquímica (resultado não apresentado). No

entanto, a quantificação da COX-2 por imunocitoquímica não permitiu uma

avaliação correcta da sua expressão, já que a quantidade de fluorescência era

muito elevada em ambas as condições (na presença e ausência de EGCG), não

sendo possível pela simples visualização microscópica, estabelecer diferenças que

mostrassem o efeito inibitório do EGCG na expressão da COX-2 em células A-375.

Grande parte dos trabalhos que avaliam a acção do EGCG na inibição da

expressão da COX-2 em culturas celulares envolvem estudos com células de

cancro do cólon, isto porque a expressão anormal desta enzima foi inicialmente

detectada no cancro do colón e recto e só mais tarde noutros tipos cancros com

incidência no ser humano (Bakhle, 2001; Howe e Dannenberg, 2002; Park e Suhr,

2004). Num estudo realizado com células HT-29 humanas de cancro do cólon, 200

µM de EGCG reduziram a expressão da COX-2 em de 64% após 48 h de

tratamento. Este resultado foi obtido com recurso à técnica de PCR em tempo real

(Peng et al., 2004).

3.5. Perspectivas futuras

O melanoma cutâneo tem vindo a aumentar nos últimos anos. Ainda que a

sua incidência não seja muito elevada, uma vez instalado tem uma taxa de

mortalidade bastante alta, tornando a quimioprevenção um aspecto extremamente

importante na patologia em questão (Fortes et al., 2008).

A dieta representa uma das áreas com especial relevância na

quimioprevenção. Os fitoquímicos provenientes dos alimentos são uma fonte

importante de vários agentes quimiopreventivos. Investigações recentes sobre os

benefícios dos flavonóides para a saúde têm tentado associar a ingestão diária de

flavonóides em problemas de saúde específicos, nomeadamente no cancro

(Ramos, 2007; 2008).

24 http://www.denvernaturopathic.com/news/cox-2.html, acedido em 15 de Dezembro de 2008.
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O chá verde é rico em flavonóides designados por catequinas. O EGCG é a

catequina mais abundante do chá verde e o seu efeito quimiopreventivo está

compravado em vários estudos (Carlson et al., 2007; He et al., 2008). A utilização

tópica e oral do EGCG previne os danos causados pela radiação UV em modelos

de fotocarcinogénese (Katiyar et al., 2000; Tobi et al., 2002) e em ensaios clínicos

(Katiyar et al., 2001).

Com base nos dados reunidos, podemos sugerir que o EGCG por si só

poderá representar um papel importante no controlo do melanoma. Desta forma, a

administração de catequinas a doentes com melanoma poderá ser um ponto

importante. Lee e colaboradores mostraram que os níveis plasmáticos de EGCG,

em voluntários saudáveis, aumentaram para 78 ng/mL, 20 minutos após a ingestão

de chá verde (1,2 g de folhas de chá verde em 200 mL de água quente) (Lee et al.,

2004). Isto sugere que será necessária a ingestão diária de mais de dez chávenas

de chá verde para manter a concentração plasmática de EGCG próxima da usada

para produzir um efeito in vitro equivalente a 50 µM do composto. Kaegi sugeriu a

ingestão diária de treze chávenas de chá verde como medida quimiopreventiva

(Kaegi, 1998). Uma vez que este nível de consumo é impraticável, a

quimioprevenção do melanoma com catequinas, nomeadamente com EGCG

parece requerer a administração do composto na sua forma purificada

(Ravindranath et al., 2007).

A relação entre concentrações efectivas in vitro e in vivo é um dos maiores

problemas no estudo dos mecanismos de acção usados pelos compostos fenólicos,

nomeadamente do EGCG, na quimioprevenção. Artefactos experimentais podem

ser observados em determinadas condições experimentais resultantes,

nomeadamente, da instabilidade e da auto-oxidação do EGCG em condições de

cultura celular.

O ambiente em cultura celular é relativamente diferente do ambiente in vivo.

As culturas encontram-se sujeitas a uma elevada pressão parcial de oxigénio (152

mm Hg), o que leva à instabilidade do EGCG, oxidando-se rapidamente (Yang,

2006). Tem-se verificado que o EGCG em meio de cultura tem um tempo de meia-

vida de menos de 30 minutos devido à auto-oxidação, formando dímeros também

eles sujeitos a auto-oxidação (Hong et al., 2002; Hou et al., 2005). Durante este

processo formam-se iões superóxidos e peróxido de hidrogénio que podem induzir

apoptose nas células em estudo. Muitas das actividades atribuídas ao EGCG

poderão, desta forma, ser causadas devido à presença de ROS. Alguns dos efeitos

relatados poderão ser bloqueados pela adição da superóxido dismutase (SOD) e da

catalase ao meio de cultura. A SOD estabiliza o EGCG pela inibição da auto-

http://www.denvernaturopathic.com/news/cox-2.html
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oxidação (Yang, 2006). A adição desta enzima ao meio de cultura poderá ajudar a

distinguir entre as actividades do EGCG dependentes ou independentes de

peróxido de hidrogénio (Yang et al., 2006b).

Contudo, ainda não é perfeitamente claro se as alterações causadas pela

auto-oxidação ocorrem nos tecidos animais uma vez que a maioria dos tecidos

apresenta enzimas anti-oxidantes e se encontra sob pressões parciais de oxigénio

mais baixas (~40 mm Hg) (Yang, 2006). Por estes motivos, é importante que os

mecanismos na nossa ou outras linhas celulares, sejam também demonstrados em

modelos animais ou em tecidos humanos.

Actualmente, existem fortes evidências que os fitoquímicos purificados

podem não exercer necessariamente o mesmo efeito quando aqueles se encontram

num determinado alimento ou na dieta. Estudos recentes demonstram que o efeito

quimiopreventivo do EGCG poderá ser potenciado pela interacção do composto em

estudo com os restantes que existem no alimento/dieta (efeito sinérgico) (Kok et al.,

2008), nomeadamente com a cafeína na fotocarcinogénese (Conney et al., 2007).

Futuras investigações também poderão passar pelo estudo da combinação do

EGCG com inibidores selectivos da COX-2 uma vez que esta combinação tem

revelado efeitos aditivos e/ou sinérgicos (Suganuma et al., 2006; Adhami et al.,

2007). Tal faz com que sejam necessárias concentrações mais baixas dos AINEs

para atingir efeitos quimiopreventivos, o que leva à diminuição dos efeitos

secundários associados à utilização crónica de AINEs.

Por outro lado, a COX-2 juntamente com a sintase indutível do óxido nítrico

(iNOS) são enzimas importantes nos processos inflamatórios, encontrando-se

sobre-expressas em condições patológicas, nomeadamente o cancro. Muitos

fitoquímicos apresentam capacidade inibitória da COX-2 e/ou da iNOS (Surh et al.,

2001). Mais recentemente, surgiu um trabalho que mostra que a iNOS tem um

papel mais importante na prevenção do melanoma cutâneo do que a COX-2

(Johansson et al., 2009). Será igualmente interessante verificar o papel do EGCG

na inibição desta enzima em culturas celulares de melanoma.
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4
Conclusões

4.1. Conclusões finais

Na sequência do trabalho desenvolvido, os resultados obtidos neste estudo

permitem-nos concluir que o EGCG: (1) exibe actividade citotóxica em células de

melanoma humano (A-375) (de modo dependente da concentração e do tempo de

incubação), não promovendo morte celular em culturas normais de fibroblastos BJ;

(2) induz apoptose em culturas celulares A-375 de melanoma humano e não em

células normais/sãs BJ, tal como demonstrado pela avaliação da morfologia

nuclear; (3) inibe a actividade da COX-2. (4) a COX-2 está expressa em níveis

elevados na linha celular de melanoma A-375, confirmada por imunocitoquímica.

Apesar do EGCG não ser unanimemente aceite pela comunidade científica

como um agente quimiopreventivo eficaz (existência de estudos epidemiológicos

inconclusivos), os resultados obtidos neste trabalho permitem afirmar que a

catequina avaliada tem efeito anti-cancerígeno na linha celular A-375 de melanoma

humano, representando o seu uso uma estratégia quimiopreventiva muito

promissora num tipo de cancro cujas estratégias terapêuticas actuais são

ineficazes.
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