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RESUMO 
 

Gliomas são o grupo de neoplasias que se originam das células da glia. Estes 
tumores são altamente resistentes às terapias convencionais e pacientes 
acometidos pela doença raramente sobrevivem mais de um ano após o diagnóstico. 
Compostos naturais e derivados sintéticos de catecóis têm sido bastante explorados 
na busca de alternativas para o tratamento do câncer. O derivado de catecol 
hexahidroxitrifenileno (HTF) possui característica anfifílica o que proporciona fácil 
absorção pelas células e interação com o material biológico. Considerando a alta 
letalidade dos gliomas e a ineficácia dos tratamentos vigentes, o principal objetivo 
deste trabalho foi avaliar a ação biológica do HTF em células de glioma humano. A 
investigação do efeito antiproliferativo do HTF nas células de glioma humano A172, 
U87MG e T98G foi avaliada pelos métodos de MTT e cristal violeta. Para 
comparação com um tecido normal, foram usadas as células de fibroblasto humano 
de pulmão IMR90. A avaliação da viabilidade celular demonstrou equivalente 
redução de viabilidade causada pelo HTF, nas três linhagens de glioma estudadas 
para as doses de 5, 10 e 25 µM, quando comparado com a condição controle. Já as 
células IMR90 foram menos sensíveis a ação do HTF. Análises de citometria de 
fluxo evidenciaram o aumento da porcentagem das células U87MG e T98G na fase 
G2-M do ciclo celular após 48h de exposição ao HTF, na dose de 10 µM. Houve 
também concomitante diminuição do número de células em G1 e aumento de 
células com DNA fragmentado, indicando morte celular. Corroborando esse 
resultado, foi detectado aumento no número de células com marcação positiva para 
anexina-V e iodeto de propídio após ação do HTF. Análises dos níveis de ROS com 
a sonda DCFH-DA evidenciaram o aumento nos níveis de espécies reativas em 
células de glioma, após 48h de tratamento com o HTF (10 µM), o que não foi 
revertido com o pré-tratamento com NAC. NAC também não restaurou a viabilidade 
das células de glioma. A análise dos perfis de expressão dos genes de interesse foi 
investigada através de ensaios de PCR quantitativo em Tempo Real. Os resultados 
indicaram à modulação positiva da expressão de p21Cip1 em ambas as linhagens de 
glioma, U87MG e T98G. Houve também a modulação negativa nos níveis de 
expressão das enzimas antioxidantes catalase e SOD2 na linhagem U87MG e 
SOD1 e SOD2 na linhagem T98G. Após exposição ao HTF (10 µM) por 48h a 
atividade da catalase foi diminuída, em ambas as linhagens estudadas. Em conjunto, 
os resultados indicam que o HTF é capaz de diminuir a viabilidade das células de 
glioma humano de maneira dose dependente e as células de fibroblasto normal são 
menos sensíveis a ação do HTF. A diminuição da viabilidade das células de glioma 
está relacionada com a capacidade do HTF em causar aumento nos níveis de 
expressão de p21Cip1 e aumento no número de células em G2-M, com concomitante 
indução de morte celular. O fenótipo celular mediado pelo HTF pode ser resultado 
da alteração no estado redox intracelular, promovido pela diminuição da expressão e 
atividade de enzimas antioxidantes e aumento nos níveis de ROS. 
Palavras-chave: Hexahidroxitrifenileno. Glioma. Atividade Biológica. 



 

 

ABSTRACT 
 

Gliomas belong to the neoplasia group which are originated from glia cells. Gliomas 
are highly aggressive brain tumors, with a poor survival rate even after treatment with 
surgery and radiotherapy. These conventional treatments cause significant 
resistance and clinical side effects. Natural and synthetic catechol are been widely 
explored as an alternative for cancer treatments. Hexahydroxytriphenylene (HTP) is a 
catechol-derived compound which exhibits properties of easy penetration into cells 
and high interaction with biological materials. Considering the high lethality of 
glioblastomas and the ineffectiveness of the current treatments, the aim of this study 
was to evaluate the effects of HTP on human glioma cell lines A172, U87MG and 
T98G. Cell viability was measured by MTT and crystal violet staining upon HTP 
treatment in different concentrations (5, 10 and 25 μM) for 48 hours. Normal control 
fibroblast cells (IMR90 cell line) were also used. We observed an equivalent 
reduction in cell viability when A172, U87MG and T98G cells were treated with HTP. 
IMR90 cell line was less sensitive to HTP treatment. Flow cytometry analysis 
revealed that HTP at 10 μM induced cell cycle arrest at G2-M phase on U87MG and 
T98G cells after 48h of treatment, with concomitant decrease in the percentage of 
cells in the G1 phase. The occurrence of cell cycle arrest was followed by an 
increase in the percentage of glioma cells exhibiting significant DNA fragmentation 
and positive labeled annexin-V and propidium iodide, indicating cell death. 
Measurements of intracellular ROS levels in glioma cells were made using DCFH-DA 
probe, and it was observed an increased cellular ROS content after HTP treatments 
(10 μM, 48h), in both cell lines. Moreover, NAC pre-treatment did not prevent neither 
the cell viability reduction nor ROS increase. Treatment of glioma cells with HPT at 
10 μM leads to increased p21Cip1 mRNA expression in U87MG and T98G. The 
antioxidant enzymes expression was also analyzed. It was observed that catalase 
and SOD2 were downregulated in U87MG cell line, and SOD1 and SOD2 were 
downregulated in T98G cell lines. In accordance, HTP treatments also reduced 
catalase activity. Based on our findings, we conclude that HTP reduces glioma cells 
viability but relativelly little effect on normal nontransformed cells. The biologic effect 
of HTP on U87MG and T98G cells may be attributed to the induction of G2 cell cycle 
arrest via p21Cip1 regulation and also the induction of cell death that seems to involve 
the alteration of cellular redox status. 
Key words: Hexahydroxytriphenylene. Glioma. Biological Activity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O tratamento para as neoplasias do sistema nervoso central tem sido um grande 

desafio. O padrão de tratamento para gliomas vem sendo modificado com o passar das 

décadas, porém, as terapias utilizadas atualmente na clínica médica ainda são 

insatisfatórias e a cura para a doença maligna se mantém elusiva (NDUOM et al., 

2012). Glioblastoma multiforme é um dos tipos mais mortais de câncer, o curso natural 

destes tumores é a rápida progressão e frequente resistência aos quimioterápicos 

(PREUSSER et al., 2011). 

A alta agressividade dos gliomas somada à ineficácia e toxicidade dos tratamentos 

contemporâneos justifica a busca por novas terapias, mais efetivas e que melhorem a 

qualidade de vida dos pacientes. Grande esforço tem sido direcionado na concepção de 

novos agentes antitumorais e os compostos polifenólicos vêm sendo apontados como 

candidatos terapêuticos (ORLIKOVA e DIEDERICH, 2012). Compostos que possuem 

esqueleto catecol em sua estrutura, sejam eles de fonte natural ou sintéticos, fornecem 

uma perspectiva estimulante no tratamento de gliomas (YANG et al., 2007). Os 

compostos derivados de catecol destacam-se devido a sua propriedade de autoxidação 

em condições fisiológicas podendo agir como pró ou antioxidantes, dependendo da 

dose administrada (CHICHIRAU et al., 2005; MORI et al., 2010). 

O objetivo central do trabalho foi avaliar a ação do derivado de catecol 

hexahidroxitrifenileno nos processos de proliferação, morte celular e na modulação dos 

níveis de espécies reativas de oxigênio em modelo de glioblastoma humano, com 

ênfase na avaliação de marcadores celulares de parada de proliferação e na 

modulação dos níveis das enzimas antioxidantes. Para este fim, foram utilizadas três 

linhagens de glioma humano de diferentes graus de malignidade U87MG, T98G e 

A172, tratadas com diferentes concentrações do composto. Para efeito de comparação 

com um tecido normal foi utilizada a linhagem IMR90, proveniente de fibroblastos 

humanos normais. A observação dos efeitos do composto sobre as células de glioma 

foi realizada utilizando técnicas que avaliam viabilidade celular através de ensaios 

colorimétricos; ciclo e morte celular por citometria de fluxo; detecção da variação dos 
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níveis de ROS com sonda DCFH-DA; análise de viabilidade celular em presença do 

antioxidante N-acetilcisteína; análise da atividade da catalase por espectrofotometria; e 

avaliação da expressão das enzimas antioxidantes e dos marcadores de ciclo por 

ensaios de PCR em tempo real. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 GLIA 

 

Células neuronais e gliais constituem o sistema nervoso central (SNC) atuando em 

conjunto para o adequado funcionamento do organismo. As células gliais incluem os 

astrócitos, oligodendrócitos, ependimócitos e micróglia, cada qual desempenha um 

papel distinto e crucial na estrutura e no funcionamento do tecido nervoso (KRAWCZYK 

e JAWORSKA-ADAMU, 2010). Uma representação esquemática dos diferentes tipos de 

células da glia no SNC, suas interações entre si e com os neurônios, está indicada na 

figura 1. Estas células são altamente complexas e estão envolvidas em diversas 

funções, como será abordado na sequência. 

 

 
FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS DA GLIA NO 
SNC E SUAS INTERAÇÕES ENTRE SI E COM OS NEURÔNIOS.   
FONTE: Adaptado de GIAUME e VENANCE (1995) 

 

Os astrócitos são as maiores células da glia, constituem aproximadamente 50% 

da população glial e são o tipo celular mais abundante no SNC de mamíferos 

(HALASSA e HAYDON, 2010; SALMINEN et al., 2011). Estas células possuem diversos 



21 

 

prolongamentos que envolvem os capilares cerebrais e os induzem a formar junções 

oclusivas, que constituem a barreira hematoencefálica (BECHMANN et al., 2007; 

WILLIAMS et al., 2007). Dentre outras funções, dão suporte à atividade neuronal, 

incluindo a formação de sinapses, maturação e plasticidade da sinapse, regulando o 

transporte de íons e neurotransmissores (VERKHRATSKY, 2006; FREEMAN, 2010; 

PARPURA et al., 2012). Os astrócitos são responsáveis também pela regulação da 

resposta imune no SNC (FARINA et al., 2007). Estas células são responsáveis pela 

sustentação mecânica do tecido nervoso, pois contêm em seu citoplasma filamentos 

intermediários (IF) constituídos pelas proteínas vimentina, nestina, sinemina e pela 

proteína fibrilar ácida da glia (GFAP), principal proteína IF (LE PRINCE et al., 1990; 

MIDDELDORP e HOL, 2011). As fibrilas gliais têm função de sustentação mecânica e 

desta forma os astrócitos e seus prolongamentos constituem uma trama ancorada nos 

vasos, na qual se apoiam os neurônios e outras células do SNC (RASH et al., 2001; 

KRAWCZYK e JAWORSKA-ADAMU, 2010; MIDDELDORP e HOL, 2011).  

Os oligodendrócitos, dentre outras funções, são responsáveis por produzir a 

bainha de mielina (VERKHRATSKY et al., 1998). Estes apresentam poucos e delicados 

prolongamentos que se enrolam ao redor dos axônios, servindo como isolante elétrico 

para os neurônios do SNC (WILLIAMS et al., 2007). Possuindo um arranjo epitelial, os 

ependimócitos são células que revestem os ventrículos, o canal central do cérebro e da 

medula espinhal (BRUNI, 1998). Os ependimócitos estão em contato com o líquido 

cefalorraquidiano, encontrado no interior das cavidades cerebrais e em alguns locais os 

ependimócitos apresentam cílios para auxiliar na circulação deste líquido (GABRION et 

al., 1998). Já as micróglias são pequenas células cujo fenótipo é adaptado de acordo 

com o ambiente neural, possuem pronta resposta aos estímulos fisiológicos, possuem 

alto poder fagocitário e atuam como sequestradores de partículas sólidas e 

microorganismos (WIRENFELDT et al., 2011). Estão dispersas no SNC e são pouco 

numerosas. São também responsáveis pela função imunológica no tecido nervoso, 

possuindo capacidade fagocitária e expressam receptores de citocinas, 

desempenhando um papel importante no processo de defesa e inflamação (ALOISI, 

2001) 
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2.2 CICLO CELULAR E PROCESSO DE TUMORIGÊNESE 

 

O crescimento e manutenção dos organismos multicelulares estão intimamente 

associados ao comportamento biológico de suas células. A minoria das células 

presentes em seres humanos adultos encontra-se em um estado de ativa proliferação, 

assim como as células epiteliais e da medula óssea (LIU et al., 2011). Células 

altamente diferenciadas, como neurônios e células musculares estriadas, possuem um 

comportamento de não proliferação (VUKOVIC et al., 2011). Alguns tipos celulares, 

como as células da glia, pulmão e os hepatócitos, encontram-se em estado de repouso 

(quiescência). Porém, ocasionalmente, estas podem se replicar, dividindo-se quando 

ocorre dano ao tecido ou intervenção cirúrgica (WILLIAMS e STOEBER, 2012).  

O programa de replicação celular é constituído de um período de crescimento, no 

qual ocorre o aumento da massa celular através da síntese de macromoléculas, de um 

período de replicação do ácido desoxirribonucleico (DNA) e outro de divisão celular 

(CREWS e SHOTWELL, 2003). Estes eventos fazem parte de um ciclo, conhecido 

como ciclo celular, que consiste em uma sequência ordenada de eventos controlados e 

possui dois grandes momentos, mitose e interfase. A mitose, também chamada de fase 

M, consiste em diferentes etapas de preparação para a divisão celular e, por fim, a 

divisão da célula em duas células filhas com genoma idêntico (SHERR e ROBERTS, 

1995). A interfase constitui o período de intensa atividade metabólica e subdivide-se em 

três períodos distintos, as fases G1 (gap 1), S (síntese) e G2 (gap 2) (SHERR, 2000).  

A fase G1 é a mais longa do ciclo celular. Nesta etapa a célula está 

metabolicamente ativa, sintetizando RNA, proteínas e outras macromoléculas 

essenciais para a divisão celular. Durante esse período ocorre também a síntese de 

enzimas que são necessárias para a replicação do DNA (ALEXANDER et al., 2011). 

Durante esta fase fatores inter- e extracelulares sinalizam para a célula se ela deve 

continuar proliferando-se ou interromper a fase G1 e entrar em quiescência (SHERR, 

1996; ALEXANDER et al., 2011). Em seres humanos adultos a maioria das células 

encontra-se em um estado de inativação especializado, denominado estado de 

quiescência ou G0, no qual a célula desempenha suas funções normais, contudo 

encontra-se num estado de baixo metabolismo e não proliferação (CREWS e MOHAN, 
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2000). Se as condições extracelulares são favoráveis e os sinais para crescimento e 

divisão estão presentes, as células no inicio de G1 ou de G0 avançam até um ponto 

antes do inicio da replicação do DNA, conhecido como ponto de restrição. Este é o 

momento no qual a célula monitora tanto seu ambiente interno, verificando se o seu 

DNA está íntegro, quanto o ambiente externo, verificando os fatores mitogênicos 

secretados por células vizinhas, que sinalizam para a célula se ela deve seguir para a 

duplicação do seu DNA (SANDAL, 2002).  

Durante a fase S ocorre a replicação semiconservativa do DNA. O genoma é 

duplicado e cada cromossomo passa ter um par de cromátides-irmãs (SANDAL, 2002). 

Tão logo se complete a duplicação do DNA, inicia-se a fase G2 que é a última fase da 

interfase antes da mitose. Como é um momento muito importante, há um ponto de 

checagem, em que ocorre a verificação se o DNA foi completamente e fielmente 

duplicado (HERRICK, 2011). Nas células normais a mitose pode ser inibida se for 

sinalizado para a célula que seu genoma necessita de reparo, ou pela sinalização de 

fatores extracelulares, os quais podem resultar do contato com células vizinhas (inibição 

por contato) ou pela redução da produção e/ou disponibilidade de fatores de 

crescimento (WILLIAMS e STOEBER, 2012). O resumo do ciclo celular de uma típica 

célula eucariótica está representado na figura 2 e demonstra os pontos de checagem e 

o sentido no qual o ciclo ocorre, juntamente com o estado de quiescência G0, que pode 

ser reversível, onde a célula retorna para fase G1 em direção a duplicação, ou 

irreversível, ocorrendo o processo de diferenciação celular. 

 
FIGURA 2 - FASES DO CICLO CELULAR EUCARIÓTICO  
FONTE: Adaptado de COLLINS e GARRETT (2005) 
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O processo de proliferação celular é rigorosamente controlado e está basicamente 

sob o comando de dois grupos de proteínas, as quinases e suas subunidades 

regulatórias, as ciclinas. As quinases possuem atividade catalítica e são conhecidas 

como quinases dependentes de ciclina (CDK - cyclin-dependent kinases) devido a sua 

ativação quando ligadas a ciclinas. Diferentes complexos ciclina-CDK controlam a 

progressão do ciclo celular no decorrer das fases G1, S, G2 e M (BERTHET e KALDIS, 

2007). As principais transições do ciclo celular são processos dependentes de 

diferentes complexos ciclina-CDK, a decisão de entrar em quiescência (G0), a síntese 

de DNA (fase S) e a transição da fase G2 para a mitose, são exemplos desses 

processos (COLLINS e GARRETT, 2005). Ciclinas do tipo D ligam-se a CDK4 e a 

CDK6 ativando-as e ajudam a promover a passagem pelo ponto de restrição no final de 

G1. A ciclina E liga-se a CDK2 no final da fase G1 e permite que a célula entre em 

processo de replicação do DNA; durante a fase S é necessário que a ciclina A se 

associe a CDK2 para que ocorra o inicio da replicação do DNA; a ciclina B promove 

eventos da mitose ao ligar-se a CDK1, fosforilando proteínas-chave que promovem a 

condensação dos cromossomos, quebra do envelope nuclear e permite que os 

microtúbulos do citoesqueleto se reorganizem para formar o fuso mitótico (BERTHET e 

KALDIS, 2007; ROBERTS et al., 2012).  

Quando as células são estimuladas a se dividir durante G1 os complexos ciclina 

D-CDK e ciclina E-CDK fosforilam diferentes resíduos de aminoácidos da proteína 

Retinoblastoma (Rb) (WEINBERG, 1995). Quando fosforilada, Rb tem sua afinidade por 

E2F diminuída e libera esta proteína que se liga às sequências específicas do DNA, 

resultando na transcrição de genes envolvidos na replicação do DNA e de genes 

essenciais para a entrada da célula na fase S (KALDIS e RICHARDSON, 2012). O 

supressor tumoral Rb previne a degradação dos inibidores de ciclina-CDK p21Cip1 e 

p27KIP1, agindo como inibidor da progressão do ciclo celular (STOCKWELL et al., 2012). 

Mutações ou a perda das cópias dos genes Rb leva à proliferação descontrolada, o que 

explica parte do estado de crescimento neoplásico (WEINBERG, 1995).  

Baixos níveis de dano ao DNA por exposição à radiação, agentes químicos ou 

níveis elevados de espécies reativas de oxigênio (ROS – reactive oxygen species), 

ocorrem durante a vida normal de qualquer célula e é essencial que estes danos sejam 
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reparados antes da célula se duplicar. O grande problema ocorre quando os dois 

principais pontos de checagem, ao final de G1 (ponto de restrição) que impede que a 

célula entre em S, e em G2 que impede que a célula entre em mitose, não estão 

funcionando corretamente e os danos ao DNA se acumulam nas progênies da célula 

(MALUMBRES e BARBACID, 2001). Ao longo do tempo, o acúmulo de danos genéticos 

leva a um aumento na frequência da propagação dessas mutações promovendo a 

formação de tumores. Células tumorais são capazes de ignorar os sinais de parada de 

proliferação devido a alterações funcionais. A maioria dos cânceres humanos contém 

alterações genéticas que desabilitam o ponto de verificação presente em G1/S, levando 

a uma descontrolada entrada no ciclo celular e à proliferação celular (BERTHET e 

KALDIS, 2007).  

A homeostase dos organismos multicelulares está intimamente ligada à regulação 

do ciclo celular. A perda desta regulação pode originar a multiplicação descontrolada de 

células gerando efeitos nocivos ao organismo, frequentemente conduzindo a formação 

de tumores (WEI et al., 2012). Grande parte dos genes supressores tumorais codifica a 

síntese de proteínas com funções de regulação do ciclo celular, as quais, quando 

ausentes ou ineficientes, podem contribuir para a evolução de células tumorais. Muitas 

células tumorais possuem deficiência nas vias que sinalizam a parada do ciclo no ponto 

de checagem em G1, dependendo da barreira em G2 para reparar danos ao DNA. A 

principal molécula que governa o ponto de checagem em G2-M e a entrada da célula 

em M é CDK1/CDC2 (ALEXANDER et al., 2012). 

Dentre outros fatores, danos à molécula de DNA levam à ativação dos genes 

regulatórios da proteína p53. Um dos principais supressores de tumor, a proteína p53 

que é codificada pelo gene TP53 desempenha um papel central na parada do ciclo 

celular e também no processo de morte celular pela via apoptótica (LIPSKI et al., 2012). 

A regulação de p53 é pós-traducional, normalmente na célula atua como uma proteína 

instável com um tempo de vida médio de 15 minutos, porém tem seus níveis basais 

aumentados rapidamente em resposta a danos ao DNA. Com a sua estabilização, 

através de fosforilação, p53 pode atuar como inibidor da transcrição de ciclina B, 

proporcionando proteção contra a entrada da célula na mitose (LIPSKI et al., 2012). Em 

resposta ao estresse genotóxico p53 estimula a transcrição de vários genes envolvidos 
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na parada do ciclo celular, incluindo o gene inibidor de crescimento p21waf/Cip1 que pode 

atuar em diferentes fases do ciclo celular (FIGURA 3).  

A proteína p21Cip1 é essencial para o reparo ao DNA e sobrevivência celular. Ela 

inibe os complexos ciclina E- e A-CDK ligando-se a estes complexos e suprimindo sua 

ação (figura 3) (HARPER et al., 1993; WEI et al., 2012). Outras proteínas que ajudam a 

bloquear a entrada na fase S por um mecanismo similar à p21Cip1 são as proteínas 

p27KIP1 e p57KIP2 (ARELLANO e MORENO, 1997; KALDIS e RICHARDSON, 2012). As 

proteínas da família INK4 (Inhibitors of CDK4) p15INK4B, p16INK4A, p18INK4C e p19INK4D 

inibem especificamente CDK4 e CDK6 (FIGURA 3). Frequentemente p16INK4A encontra-

se inativado em células tumorais (ROBERTS et al., 2012). Mutações em p53, um dos 

principais genes supressores de tumor, ocorrem em pelo menos metade dos cânceres 

humanos (WEI et al., 2012). A maioria das alterações genéticas somáticas existentes 

em tumores derivados das células da glia envolvem a inativação das vias dos genes 

supressores de tumor p53 (aproximadamente 87% dos casos) e a proteína Rb 

(aproximadamente 78% dos casos) (FUEYO et al., 1998; MALUMBRES e BARBACID, 

2001a; CAMPISI, 2005; KYRITSIS et al., 2010). 

 
FIGURA 3 - CICLO CELULAR:  AÇÃO DE CICLINAS-CDKs E ALGUNS DE SEUS INIBIDORES.  
FONTE: Adaptado de COLLINS e GARRETT (2005) 
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2.3 GLIOMAS 

 

Gliomas, meningiomas, tumores neurais e a neoplasia pobremente diferenciada 

(meduloblastoma) estão entre as principais classes de tumores cerebrais (LOUIS et al., 

2007; ROUSSEAU et al., 2008a). A maioria dos tumores do cérebro e da medula 

espinhal se desenvolve a partir de células da glia, estes tumores são denominados de 

gliomas e dentro desta classe de tumores estão incluídos os astrocitomas, 

oligodendrogliomas e ependimomas (ROUSSEAU et al., 2008a). A figura 4 mostra a 

distribuição da ocorrência dos gliomas por subtipos histológicos. 

A sociedade americana de câncer (ACS – American Cancer Society) estima que 

no ano de 2012 ocorreram 22.910 casos de câncer do SNC, somente nos Estados 

Unidos. Destes pacientes, 13.700 vieram a óbito em decorrência de tumores malignos 

do cérebro e medula espinhal. Gliomas, incluindo glioblastoma, responderam por 31% 

de todos os tumores de SNC e 80% de todos os tumores cerebrais malignos (ACS, 

2012). No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que ocorreram 4.820 

casos de câncer do SNC em homens e 4.450 em mulheres no ano de 2012. Estes 

valores correspondem a um risco estimado de 5 novos casos a cada 100 mil homens e 

4 em cada 100 mil mulheres. Em homens, os cânceres do SNC ocupam a nona posição 

em ocorrência na região Sul, o que corresponde a 7 casos em 100 mil casos de câncer 

e em mulheres é o oitavo mais frequente nesta região (6/100 mil) (INCA, 2012). 

 
FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS GLIOMAS POR SUBTIPOS HISTOLÓGICOS.  
FONTE: Adaptado de CBTRUS Statistical Report: NPCR and SEER Data from 2004-2007 (2011) 
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Os gliomas são divididos em quatro graus clínicos com base na sua histologia e 

prognóstico (MAHER et al., 2001). Gliomas de baixo grau (I e II) representam 

aproximadamente 30% dos gliomas, sendo menos comuns que os de alto grau (III e 

IV). Gliomas de grau I são pouco agressivos e quando a ressecção cirúrgica é possível 

os pacientes são totalmente curados. Pacientes acometidos com gliomas de grau II 

podem viver por períodos relativamente longos, em média de 10 a 15 anos, no entanto, 

ao longo do tempo em torno de 10% destes tumores evolui para gliomas de alto grau 

(glioblastomas secundários) (PREUSSER et al., 2011). Gliomas de grau III são 

malignos e os pacientes vivem em media de 2 a 3 anos (HOLLAND, 2001a). Mais de 

90% dos casos de gliomas de grau IV se desenvolvem rapidamente (glioblastoma 

primário). Estes tumores são extremamente invasivos e em questão de dias ou 

semanas se infiltram de maneira difusa no cérebro levando os pacientes a óbito 

(MAROSI, 2012).  

Gliomas representam cerca de 10% de todos os tumores da infância e 34% dos 

tumores em adultos jovens (BECKER e YU, 2012). Astrocitomas são os tipos 

histopatológicos mais comuns entre os adultos respondendo por aproximadamente 60% 

dos tumores primários do SNC. Além de ser a neoplasia mais recorrente do SNC os 

astrocitomas apresentam as piores respostas aos tratamentos, e consequentemente, 

um pior prognóstico dentre os gliomas. A classificação da organização mundial de 

saúde (OMS) para neoplasias cerebrais é utilizada e aceita mundialmente. Segundo a 

sua mais recente edição (WHO Classification of Tumours of the Central Nervous 

System, 2007) os tumores derivados astrocíticos são classificados em uma escala de I 

a IV de acordo com o seu grau de malignidade (LOUIS et al., 2007), como mostra a 

TABELA 1. 
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TABELA 1. CLASSIFICAÇÃO WHO PARA TUMORES ASTROCÍTICOS SEGUNDO SEU GRAU DE 
MALIGNIDADE. 

CLASSIFICAÇÃO SUBTIPO HISTOLÓGICO 

Grau I 
Astrocitoma subependimal de células gigantes 

Astrocitoma pilocítico 

 
Grau II 

 

Astrocitoma Polimixoide 

Astrocitoma difuso 

Xantoastrocitoma pleormórfico 

Grau III Astrocitoma anaplásico 

Grau IV 

Gliosarcoma 

Glioblastoma de células gigantes 

Glioblastoma 

FONTE: LOUIS et al. (2007) 

Astrocitomas de baixo grau (I e II) normalmente ocorrem em pacientes mais 

jovens, na faixa etária de 40 anos. Por outro lado, os de alto grau (III e IV) 

frequentemente afetam pacientes acima do 50 anos (LAMBORN et al., 2004; KESARI, 

2011). Astrocitomas de baixo grau normalmente são bem diferenciados e tem o 

crescimento lento, possuem polimorfismo nuclear (aparência nuclear variada), pouca ou 

nenhuma atividade mitótica e as características de anaplasia (proliferações endoteliais 

e necrose) são ausentes. Já os de alto grau se proliferam rapidamente, são pobremente 

diferenciados, apresentam proliferação vascular, necrose e hemorragia (HOLLAND, 

2001).  

Apesar dos notáveis avanços conquistados no diagnóstico e acompanhamento de 

tumores cerebrais durante os últimos 40 anos, tais como o desenvolvimento da 

tomografia computadorizada em 1973 (AMBROSE, 1974; AMBROSE et al., 1975; 

HOUNSFIELD, 1980), a disponibilidade de imagens de ressonância magnética 

(DAMADIAN, 1977; HOUNSFIELD, 1980) e o aprimoramento de procedimentos 

intracranianos inicialmente desenvolvidos nos anos 60 (YASARGIL, 1999; KUBBEN et 

al., 2011; SENFT et al., 2011), gliomas continuam matando milhares de pessoas por 

ano e raramente são curados. No Brasil não existem dados específicos para mortes 

relacionadas à decorrência de gliomas, porém nos Estados Unidos mais de 10 mil 

pessoas morrem por ano devido à ocorrência desses tumores (QUANT e WEN, 2010). 

Estudos mostram que houve um aumento significativo na sobrevivência de 

pacientes com gliomas de baixo grau após o diagnóstico, no decorrer das últimas 
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décadas (SHIMIZU et al., 1993; GILBERT e LANG, 2007; JUNG et al., 2011; SEIZ et al., 

2011). Por outro lado, este fato não tem sido observado para glioblastomas, onde, a 

despeito do método agressivo de tratamento, que consiste em excisão cirúrgica e 

terapia adjuvante com quimio- e radioterapia, o prognóstico continua péssimo com 

média de sobrevida dos pacientes de apenas 7 a 15 meses (QUANT e WEN, 2010; 

PREUSSER et al., 2011; CORLE et al., 2012). 

 

2.4 GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

 

Glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor cerebral maligno primário mais comum 

em adultos (QUANT e WEN, 2010). É o mais maligno de todos os tumores cerebrais, 

cresce com tanta rapidez que a média de vida dos pacientes dificilmente ultrapassa um 

ano (MAHER et al., 2001). Uma das características importantes dos gliomas malignos é 

a sua alta invasividade. O comportamento biológico agressivo dessas células e a sua 

localização torna desafiador o problema clínico desta neoplasia.  

Praticamente todos os pacientes que são submetidos à cirurgia, mesmo retirando 

completamente a massa tumoral, apresentam recorrência do tumor (PREUSSER et al., 

2011). As recidivas ocorrem devido à rápida progressão e ao alto poder invasivo do 

GBM. Algumas células da massa tumoral de origem desprendem-se e invadem o tecido 

normal adjacente, evitando a retirada completa do tumor (NDUOM et al., 2012). A 

hipótese atual leva em conta a existência de células-tronco tumorais, as quais 

possuiriam propriedades similares às células-tronco normais, com capacidade de gerar 

células tumorais com propriedades distintas, e assim, dentro da massa do tumor, estas 

células confeririam resistência aos tratamentos sempre havendo um tumor residual 

(QUANT e WEN, 2010; SIEBZEHNRUBL et al., 2011; HU et al., 2012). A figura 5 

mostra os possíveis caminhos da formação do glioblastoma multiforme, a progressão 

pode ocorrer ao longo dos anos, através de sucessivas mutações de astrócitos 

maduros, ou o tumor maligno pode se desenvolver a partir de células tronco neurais 

imaturas gerando o GBM primário. 
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FIGURA 5 - ESTÁGIOS DE PROGRESSÃO DO GLIOBLASTOMA MULTIFORME E SUAS VIAS DE 
FORMAÇÃO; (A) GLIOBLASTOMA PRIMÁRIO; (B) GLIOBLASTOMA SECUNDÁRIO 
FONTE: Adaptado de NDUOM et al. (2012) 

 

2.4.1 Sintomas, diagnóstico e tratamento 

Pacientes com tumores cerebrais apresentam sinais generalizados, porém os 

principais sintomas relacionados incluem alterações cognitivas ou comportamentais, 

convulsões, déficits neurológicos, distúrbios de linguagem, epilepsia refratária, rigidez 

na nuca e sintomas que surgem devido ao aumento da pressão intracraniana, como 

dores de cabeça, náuseas, vômitos, papiledema e nível de consciência alterado 

(LEIGHTON et al., 1997; BEHIN et al., 2003; GILBERT e LANG, 2007). 

Em razão de suas características patológicas heterogêneas o controle dos 

gliomas, particularmente GBMs, representa um grande desafio para os clínicos 

(HENSON, 2006; SIEBZEHNRUBL et al., 2011). O tratamento adequado ainda não foi 

estabelecido e os especialistas divergem nas opções de terapia, refletindo a incerteza 

da comunidade médica mundial. Em essência, o tratamento se mantem elusivo e os 

GBMs são incuráveis (SEIZ et al., 2011; RUDA et al., 2012).  

Na neuro-oncologia os agentes alquilantes constituem a espinha dorsal das 

drogas atualmente em uso. As drogas mais utilizadas na terapia curativa de gliomas de 

baixo grau são cisplatina, camurstina, procarbazida, talidomida, vincristina e 
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temozolomida (HOLLAND, 2001a; VAN DEN BENT et al., 2006), enquanto em gliomas 

de alto grau normalmente a terapia adjuvante é feita apenas com temozolomida 

(NIEDER et al., 2006; BECKER e YU, 2012). Em pacientes com GBM o curto intervalo 

de tempo de recorrência do tumor evidencia a inefetividade do tratamento e sugere que 

as células tumorais podem passar pela quimioterapia sem grandes danos (ERAMO et 

al., 2006; BAI et al., 2011). Além disso, há controvérsias sobre o tratamento adjuvante 

com quimioterapia, em muitos casos o tratamento quimioterápico não tem aumentado 

significativamente a sobrevivência dos pacientes, principalmente daqueles que se 

encontram em uma faixa etária mais avançada (PATCHELL et al., 1988; LAMBORN et 

al., 2004; WONG et al., 2007; QUANT e WEN, 2010). O tratamento utilizado atualmente 

é controverso devido a sua ineficácia, visto que além de não destruir por completo o 

glioma maligno ainda danifica as células normais do cérebro. Desta forma, tem sido 

recentemente abordado na literatura o uso de drogas derivadas de platina, 

principalmente a cisplatina, no tratamento de gliomas visto que é uma droga usada há 

mais de três décadas e tem efeitos bastante significativos sobre diversos tipos de 

tumores (FISCHER et al., 2008). 

 

2.5 CISPLATINA 

 

Os complexos de coordenação de platina foram identificados como agentes 

citotóxicos pela primeira vez em 1965, subsequentemente centenas de complexos 

foram sintetizados e testados (ROSENBERG et al., 1965). A cisplatina (cisDDP, 

comercialmente Platinil® ou Platinol®) foi a mais ativa dessas substâncias em sistemas 

de tumores experimentais e comprovou ser de grande valor clínico (FIGURA 6). Este 

fármaco marcou a década de 70 como um divisor de águas no tratamento anticâncer 

(ROSENBERG, 1973). Hoje a cisplatina é um dos agentes antineoplásicos mais 

amplamente utilizados no mundo, sendo particularmente útil no tratamento de 

neoplasias malignas epiteliais. Tornou-se a base do tratamento curativo para o câncer 

de testículo (RABIK e DOLAN, 2007; WHEATE et al., 2010) e exibe atividade evidente 

contra os carcinomas da cabeça e do pescoço, neuroblastoma, melanoma maligno e 
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cânceres de ovário, próstata, bexiga e pulmão de pequenas e de não pequenas células 

(GALLUZZI et al., 2011). 

                                                   
FIGURA 6 - FÓRMULA ESTRUTURAL DA CISPLATINA, CIS-DIAMINODICLOROPLATINA (II) 

 

As altas concentrações de íons cloreto do sangue (~100mM) mantém o complexo 

cissDDP estável, contudo ao penetrar na célula, por difusão, devido à baixa 

concentração destes íons (~2-10mM) a reação de substituição dos ligantes cis-cloro 

ocorre espontaneamente. A substituição de um ou ambos os íons cloreto por moléculas 

de água produz os aquacomplexos mono- ou divalente, altamente reativos, que formam 

adutos com o DNA, ligando-se covalentemente aos seus sítios nucleofílicos. Os 

produtos de adição ao DNA formados pela cisplatina inibem a replicação, resultando em 

quebras no DNA e erros de codificação, levando a parada do ciclo celular (CASARES et 

al., 2012).  

A especificidade da cisplatina com relação à fase do ciclo celular parece diferir 

entre os tipos de células, embora os efeitos sobre a ligação cruzada sejam mais 

pronunciados durante as fases S e G2 (FUERTES et al., 2003). O nitrogênio N7 da 

guanosina é muito reativo e a platina forma ligações cruzadas intra- e interfilamentares 

entre guaninas. Além disso, forma também ligações guanina-adenina de um mesmo 

filamento (KARTALOU e ESSIGMANN, 2001; RABIK e DOLAN, 2007). A parada do 

ciclo celular nas fases S e G2 permite que o DNA seja reparado através de uma série 

de etapas enzimáticas pela via de reparo por excisão de nucleotídeo (NER) e também 

por proteínas de reparo de combinação imprópria (MMR - mismatch repair). Porém se o 

dano ao DNA não puder ser reparado, a célula é conduzida a morte, normalmente por 

apoptose (Kashkin et al., 2011).  
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2.5.1 Efeito da cisplatina em gliomas 

No tratamento de tumores primários do cérebro, particularmente em gliomas, a 

cisplatina é usada em doses mais baixas do que as usadas em cânceres de pulmão e 

ovário, por exemplo, combinando-se com agentes alquilantes como temozolomida e 

talidomida, devido ao sinergismo apresentado entre estes quimioterápicos 

(ZUSTOVICH et al., 2007). Charest e colaboradores (Charest et al., 2012) demostraram 

que a lipoplatina (cisplatina encapsulada em lipossomas) foi capaz de aumentar 2,4 

vezes a absorção da cisplatina pelo tumor primário (GBM) e ainda diminuir a toxicidade 

sistêmica da droga. O efeito sinérgico com a radiação também foi comprovado em 

gliomas. A cisplatina demonstrou ser um potente radiossensibilizador, o que torna esta 

droga um adequado adjuvante na radioterapia (CHAREST et al., 2012).  

Shervington e colaboradores (SHERVINGTON et al., 2009) publicaram a respeito 

dos efeitos citotóxicos da cisplatina em linhagens de glioblastoma humano (U87MG), 

onde apenas 10 µM do quimioterápico reduziu a viabilidade destas células em 40%. 

Quando estas mesmas células foram sensibilizadas com Epigalocatequina galato 

(EGCG), um derivado de catecol presente no chá verde, houve uma drástica redução 

na viabilidade, resultando em apenas 20% de células vivas (SHERVINGTON et al., 

2009). Foi observado também sinergismo entre a cisplatina e a curcumina, um bis-

catecol presente no açafrão. A curcumina aumentou a sensibilidade de linhagens de 

glioma (C6 e U138MG) à cisplatina, intensificando em aproximadamente 20% a 

diminuição da viabilidade das duas linhagens quando estas foram tratadas com 

concentrações micromolares dos compostos (ZANOTTO-FILHO et al., 2012). 

 

2.6 CATECÓIS 

 

Catecóis constituem um grande grupo de compostos de origem natural e sintética. 

O grupamento químico catecol (o-dihidroxibenzeno) está presente na estrutura de 

biomoléculas incluindo a adrenalina, noradrenalina, dopamina e L-DOPA (L-3,4-

dihidroxifenilalanina). Catecóis também são gerados endogenamente como produtos 

intermediários da degradação de moléculas aromáticas, como o benzeno e os 

estrógenos (SCHWEIGERT et al., 2001). Pequenas quantidades de catecol são 
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encontradas nas frutas e vegetais, e uma grande quantidade de compostos que 

possuem esqueleto catecol são encontrados como micronutrientes em nossa dieta. São 

exemplos os polifenóis e as catequinas, que são metabolizadas a catecol após a 

ingestão (MANACH et al., 2004). Tem sido demonstrado que estes compostos 

derivados de catecol possuem uma ampla gama de atividade biológica, tais como, 

antioxidante (ABARIKWU et al., 2013), neuroprotetora (KANG et al., 2012) (ZHENG et 

al., 2008), anti-inflamatória (LI et al., 2004) (LEE et al., 2013) e antitumoral 

(MANIKANDAN et al., 2012).  

A inegável toxicidade dos catecóis contra células tumorais tem sido afirmada em 

muitos estudos e é relacionada, principalmente, com a formação de espécies reativas 

de oxigênio (YANG et al., 2007) (MANSOOR et al., 2010). Os mecanismos de 

citotoxicidade relacionados às espécies reativas estão associadas a danos oxidativos 

ao DNA (FABIANI et al., 2001), a proteínas e membranas, liberação de ferro da ferritina 

causando peroxidação lipídica (AGRAWAL et al., 2001) (CHIUEH et al., 1994) e 

interferência no transporte de elétrons da cadeia mitocondrial (SCHWEIGERT et al., 

2001).  

 
2.6.1 Espécies reativas de oxigênio e defesas antioxidantes 

Espécies reativas de oxigênio (ROS - do inglês - Reactive Oxygen Species) são 

geradas e degradadas por todos os organismos aeróbicos. Em condições fisiológicas 

normais, ROS são gerados endogenamente principalmente como subprodutos do 

consumo do oxigênio molecular na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial 

(KRYSTON et al., 2011). A síntese de metabólitos (como no caso da xantina oxidase), a 

síntese de mediadores biológicos (como os neurotransmissores adrenalina e 

serotonina), a eliminação de compostos exógenos (por reações catalisadas pelo 

citocromo P450) e a inflamação, são exemplos de outros processos que podem dar 

origem a ROS. Embora, existam evidências de que ROS também possam ser gerados 

em resposta a diversos estímulos exógenos, incluindo radiação ionizante, radiação 

ultravioleta e a exposição a produtos químicos (JACOBSON, 1996) (PANIERI et al., 

2013).   

Publicado em 1969 o trabalho Joe McCord e Irwin Fridovich (Mccord e Fridovich, 

1969) foi a primeira evidência que organismos vivos produziam radicais livres de forma 
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contínua. A proteína, que até então não se sabia a função, foi chamada de superóxido 

dismutase (Cu,Zn-SOD). Hoje se sabe que os mamíferos possuem três diferentes 

SODs localizadas em compartimentos celulares distintos, todas capazes de eliminar 

eficientemente o ânion radical superóxido (O2
●-). Primariamente encontrada no citosol e 

também no espaço inter-membranas da mitocôndria, a enzima Cu,Zn-SOD (SOD1) 

acelera em mais de mil vezes a dismutação do ânion radical superóxido em água e 

peróxido de hidrogênio (MCCORD e FRIDOVICH, 1969; IMLAY, 2011). A enzima 

MnSOD (SOD2) está localizada na matriz mitocondrial e a SOD3 encontra-se no 

espaço extracelular (IMLAY, 2011). 

O ânion radical superóxido é capaz de reduzir íons metálicos, que na forma 

reduzida reagem com o peróxido de hidrogênio promovendo a reação de Fenton, 

gerando radical hidroxila (HO●). O perigo aumenta ainda mais quando o radical hidroxila 

é gerado no núcleo, pois esta espécie é extremamente reativa e inespecífica, reagindo 

imediatamente gerando lesões no DNA. Isto ocorre, pois o H2O2 é capaz de permear as 

membranas e chegar ao núcleo da célula, onde reage com íons de metais de transição 

ligados ao DNA gerando HO● (DEYULIA e CARCAMO, 2005). Há provas que o radical 

hidroxila pode tanto oxidar diferentes sítios do DNA (desoxirribose da cadeia açúcar-

fosfato e as bases nitrogenadas, principalmente a guanina, a base mais suscetível à 

oxidação), quanto criar sítios abásicos ou quebrar as fitas de DNA (KRYSTON et al., 

2011). 

Contudo, as células possuem um elegante mecanismo de controle redox. A 

detoxificação do H2O2 gerado intracelularmente é realizado principalmente pelas 

enzimas catalase, glutationa peroxidases (GPx) e peroxiredoxinas (Prx). Estima-se que 

metade do peróxido de hidrogênio produzido intracelularmente seja detoxificado pela 

ação da catalase (BABIOR, 1997). O mecanismo da catalase atua diretamente 

dismutando o H2O2 em oxigênio molecular e água. Já GPx necessita de 2 moléculas 

glutationa na sua forma reduzida (GSH) para que a reação de detoxificação do peróxido 

ocorra. Os produtos resultantes desta reação são água e glutationa oxidada (GSSG). 

GPx promove também a detoxificação de outros peróxidos, como o radical hidroperoxil 

(HOO●) e radical peroxil (ROO●) (DOKIC et al., 2012) (JONES, 2008). A glutationa 

oxidada gerada como produto da reação de detoxificação de peróxido pela GPx, é 
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reduzida novamente a GSH pela ação da enzima glutationa redutase (Gred), que usa o 

potencial redutor do NADPH para efetivar a reação (CIRCU e AW, 2010). 

Peroxiredoxinas são uma família de peroxidases que reduzem o H2O2 e 

alquilperóxidos, a água e álcool, respectivamente. Para tal, utilizam como equivalente 

redutor o grupo tiol presente na glutationa reduzida. As Prxs podem ser fosforiladas por 

diferentes CDKs, o que causa diminuição da sua atividade de peroxidase (JONES, 

2008). 

Além das defesas enzimáticas, muitas moléculas atuam como antioxidantes não 

enzimáticos incluindo GSH, que desempenha um papel fundamental na defesa contra 

ROS. Compostos derivados da dieta, como vitaminas (ascorbato e α-tocoferol), 

flavonoides, alcaloides e carotenoides também auxiliam na manutenção do equilíbrio 

redox. No entanto, situações de estresse podem levar a diminuição das defesas 

antioxidantes. A redução dos equivalentes reduzidos intracelulares e a diminuição da 

expressão ou atividade das enzimas antioxidantes combinado com altos níveis de ROS 

podem ativar vias de sinalização redox que acarretam na perda da função celular, 

parada de ciclo celular ou morte celular, geralmente por apoptose (PANIERI et al., 

2013) (CIRCU e AW, 2010).  

O oxidante endógeno mais tóxico conhecido até o momento é o peroxinitrito 

(ONOO−) que é gerado a partir da reação do O2
●- com óxido nítrico (NO), reação 

catalisada pela enzima óxido nítrico sintase (NOS). Evidências apontam que o 

peroxinitrito também pode ser gerado pela MnSOD na presença de H2O2 e O2
●- 

(MACMILLAN-CROW e CROW, 2011). Até hoje não foi apontada uma enzima que 

detoxifique o ONOO−. Esta espécie reativa de nitrogênio (RNS – do inglês – Reactive 

Nitrogen Species) é altamente reativa podendo reagir com uma ampla gama de 

substratos citoplasmáticos, podendo atuar como mediador da apoptose, inclusive em 

células de glioma (QIAO et al., 2005). 

Um esquema simplificado das principais vias de geração e detoxificação das 

espécies reativas, que podem operar na morte celular, está ilustrado na figura 7.  
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FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS PRINCIPAIS VIAS DE GERAÇÃO E 
DETOXIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES REATIVAS 
FONTE: Adaptado de JACOBSON (1996) 

 

2.6.2 Mecanismo de citotoxicidade dos catecóis 

Os catecóis são biologicamente reativos e em condições fisiológicas sofrem 

autoxidação, gerando radical superóxido e o-quinonas (ZHANG et al., 2000) (GRAHAM 

et al., 1978). A autoxidação ocorre porque na presença de oxigênio molecular ou íons 

de metais de transição, gerando o radical semiquinona e quinona (ZHANG et al., 2000) 

(HUSSAIN et al., 2003). Em cada etapa de oxidação, um átomo de hidrogênio (H+ + 1e-) 

é transferido, podendo gerar o ânion radical superóxido (MAROZ et al., 2009) 

(CHICHIRAU et al., 2005). Por interagir amplamente com substratos citoplasmáticos, 

particularmente tióis como glutationa reduzida, metionina e metalotioninas, a 

semiquinona e quinona reativas geradas tem potencial de esgotar os equivalentes 

reduzidos da célula e inclinar o equilíbrio redox em direção ao estresse oxidativo 

(MANSOOR et al., 2010). As quinonas são eletrofílicas e causam danos às células via 

alquilação de proteínas e ligação covalente ao DNA (DEHAL e KUPFER, 1996). 

Quinonas podem também se conjugar a proteínas via suas cisteínas e acarretar na 

perda da sua função (SCHWEIGERT et al., 2001). 

Radicais superóxido podem ser gerados a partir de reações em cadeia com 

etapas definidas. Inicialmente, o catecol (QH2) reage com um radical peroxil (ROO●) 

gerando o radical semiquinona (QH●), que subsequentemente reage com o oxigênio 
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molecular dando origem a quinona (Q) e o ânion radical superóxido (O2
●-) ou o seu 

ácido conjugado, o radical hidroperoxil (HO2
●). O radical hidroperoxil é 

consideravelmente mais reativo que o O2
●- podendo se difundir através das 

membranas, possuindo um papel importante na iniciação da peroxidação lipídica 

(BABIOR, 1997) (MAROZ et al., 2009). Numa segunda etapa, uma enzima capaz de 

transferir apenas um elétron, como o citocromo P450 redutase, pode reduzir a quinona 

gerada ao radical semiquinona novamente (Q●) que irá reagir com o oxigênio molecular 

produzindo mais O2
●-. O resultado é a produção em cadeia de ânion radical superóxido 

(CHICHIRAU et al., 2005). O esquema a seguir descreve as etapas da reação em 

cadeia que gera espécies reativas a partir do esqueleto catecol. 

 

ESQUEMA DO CICLO REDOX DAS SEMIQUINONAS: 

1. Reação de iniciação 

QH2 + ROO● → QH● + ROOH 

2. Reação de propagação 

Primeiro passo 

QH●+ O2 → Q + O2
●-  + H 

Segundo passo 

Q                            Q● 
 

No entanto, radicais semiquinona também podem atuar como antioxidantes, 

exemplo disso é a ubiquinona, conhecida como coenzima Q10, uma molécula 

carreadora de elétrons da cadeia respiratória mitocondrial, cuja ação antioxidante dá-se 

através da formação de radicais semiquinona (JAMES et al., 2004). As vitaminas 

essenciais, ácido ascórbico (vitamina C) e α-tocoferol (vitamina E) também possuem 

ação antioxidante através da formação de radicais semiquinona (MAROZ et al., 2009; 

BABIOR, 1997).  

Baseado na propriedade antioxidante de alguns catecóis, muitos esforços tem sido 

direcionados a pesquisa de derivados de catecóis encontrados em produtos naturais e 

também na síntese de moléculas derivadas de catecóis que atuem como antioxidantes 

exógenos (MURPHY e SMITH, 2007; HUSSAIN et al., 2003; HAUSSE et al., 2002) 

citocromo P450 
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(IUGA et al., 2012) (LOPEZ-ALARCON e DENICOLA, 2013) (HALLIWELL, 2012). Dos 

8.689 fármacos depositados no banco de dados do CMC (Comprehensive Medicinal 

Chemistry), 78 são catecóis e 17 deles já foram aprovados pela FDA (Food and Drug 

Administration) e são atualmente prescritos na clínica (YANG et al., 2007). A figura 8 

ilustra estruturas moleculares dos fármacos aprovados e suas principais atividades 

farmacológicas. 

 

 
FIGURA 8 - FÓRMULA ESTRUTURAL DOS CATECÓIS APROVADOS PELA FDA 
FONTE: Yang (2007) 
NOTA: As principais atividades farmacológicas correspondem a ação antioxidante, broncodilatadora, 
antiparkinsoniana, antipertensiva e adrenérgica. 
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2.6.3 Hexahidroxitrifenileno 

O polifenol 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno (HTF), primeiramente descrito em 

1935, é um composto derivado de catecol e sua estrutura consiste em três anéis o-

dihidroxibenzeno ligados a um centro aromático planar (FIGURA 9) (KOCYIGIT et al., 

2010). A síntese do composto é feita a partir da condensação do 1,2-dimetoxibenzeno 

(veratrol) na presença de ácido sulfúrico (70%) e cloreto de ferro (III) (Toda et al., 2000). 

Em seguida, o 2,3,6,7,10,11-hexametoxitrifenileno produzido foi desmetilado com BBr3 

ao HTF. Na química de coordenação o HTF tem sido usado como ligante ponte na 

complexação de metais e moléculas orgânicas (GRANGE et al., 2010) (KOCYIGIT et 

al., 2010). Outras aplicações encontradas são a construção de diodos emissores de luz 

(TANAKA et al., 2008) e fotocondutores (ADAM et al., 1993). No entanto sua atividade 

biológica não foi explorada até a presente data. 

 
FIGURA 9 - FÓRMULA ESTRUTURAL DO 2,3,6,7,10,11-HEXAHIDROXITRIFENILENO 
 

O espectro de 1H-RMN do HTF (FIGURA 10) apresenta dois sinais com 

deslocamento químico de δH 7,61 (s, Ar-H) e δH 9,27 (s, Ar-OH). O sinal simpleto em δH 

7,61 é típico de deslocamento químico de hidrogênios de anéis aromáticos fundidos. Já 

a presença de um simpleto alargado em região mais desblindada (δH 9,27) indica a 

presença de substituintes oxigenados, os hidrogênios das hidroxilas. 
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FIGURA 10 - ESPECTRO UNIDIMENSIONAL DE 1H-RMN DO HTF 
FONTE: O autor (2013) 
NOTA: O espectro de RMN 1H foi registrado em espectrômetro Bruker Avance III, 400 MHz, em 
temperatura ambiente, com sonda inversa de 5 mm. Os deslocamentos químicos foram calibrados em 
relação ao sinal do TMS (tetrametilsilano) em δH 0. A amostra de HTF foi solubilizada em dimetilsulfóxido 
deuterado (DMSO-d6). 

 

Como citado, catecóis possuem propriedade de autoxidação. No HTF, por possuir 

três porções dihidroxibenzeno, seus estados redox se desdobram, levando a até 7 

estados, variando do totalmente oxidado (Q,Q,Q) ao totalmente reduzido (Cat, Cat, Cat) 

(FIGURA 11). Grange e colaboradores caracterizaram a espécie HTF coordenada a três 

íons complexos de rutênio e ósmio, a qual se encontra naturalmente no estado 

trissemiquinona (SQ, SQ, SQ), e observaram até seis estados de oxidação diferentes 

na janela de trabalho do solvente empregado no experimento. (GRANGE et al., 2010). 

Através de medidas de voltametria cíclica, foram caracterizados os seis processos 

redox monoeletrônicos em potencial de pico anódico (Epa) = -1,07; -0,77; -0,49; -0,06; 

+0,31 e +0,61 V vs. ferroceno/ferrocinium. A separação de potencial entre 70–90 mV é 

moderada e a conversão entre os estados redox vizinhos é facilmente atingida. 
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FIGURA 11 - OS SETE POSSÍVEIS ESTADOS DE OXIDAÇÃO DO HTF 
FONTE: Grange (2010) 
NOTA: As siglas indicam: CAT (Catecol), SQ (semiquinona) e Q (quinona). 
 

O espectro de ressonância paramagnética eletrônica (EPR – do inglês - Electron 

Paramagnetic Resonance) da amostra de HTF utilizada nos experimentos (figura 12) 

possui um sinal bastante intenso em g = 2,005 e largura de aproximadamente 0,3 mT, 

típico de radicais livres. O sinal marcado com asterisco corresponde ao padrão 

adicionado para quantificação. A partir do resultado, foi atribuído que a espécie HTF 

está no estado de oxidação de trissemiquinona (SQ, SQ, SQ), assim como a espécie 

descrita por Grange et al. (2010). 

 
FIGURA 12 - ESPECTRO DE EPR DO HTF 
FONTE: O autor (2012) 
NOTA: O sinal marcado o asterisco correspondo ao sinal do padrão interno de cromo. O padrão 
foi adicionado a fim de quantificar o sinal da amostra. 
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2.6.4 Efeito dos catecóis em células de glioma  

Estudos anteriores evidenciam a citotoxicidade de catecóis em células de glioma. 

Trabalhos com células de glioma de murino (linhagem C6) demonstraram que a 

levodopa (L-DOPA) causou de maneira dose dependente grande aumento nos níveis 

de peróxido de hidrogênio (H2O2) e de ânion radical superóxido (O2
●-). Os elevados 

níveis de espécies reativas foram relacionados com a capacidade de autoxidação da 

molécula. Quando as células C6 foram expostas a 100 µM de L-DOPA houve aumento 

nos níveis de nitrito (NO2
-) o que contribuiu para a elevação nos níveis de peroxinitrito 

(ONOO-). Em baixas concentrações (5-50 µM) a levodopa apresenta propriedade 

sequestradora de espécies reativas (MYTILINEOU et al., 1993). De fato, estudos 

demonstram que derivados de catecóis, como a levodopa, podem atuar como anti- ou 

pró-oxidantes dependendo da dose administrada (EL-BACHA et al., 1999).  

Também em linhagens C6 de glioma de rato, a apomorfina causou danos ao DNA 

de maneira dependente da dose e do tempo de tratamento. Seus efeitos tóxicos foram 

correlacionados com a autoxidação da molécula que leva a formação de quinonas, 

semiquinona e outras espécies reativas. A adição do antioxidante N-acetilcisteína 

(NAC) e glutationa reduzida (GSH) reverteram os efeitos citotóxicos gerados pelo 

derivado de catecol (EL-BACHA et al., 1999). 

Em células humanas, o tratamento com catecol (600 µM) por 48 horas induziu a 

morte de células de glioblastoma GL-15 por apoptose através do aumento de Bax 

(proteína pró-apoptótica), diminuição dos níveis de Bcl-2 (proteína anti-apoptótica) e 

fragmentação do DNA. Neste estudo também foi evidenciada a diminuição dos níveis 

de GSH intracelular (DE OLIVEIRA et al., 2010). De fato, numerosos trabalhos têm 

demonstrado a diminuição dos níveis de GSH devido ao estresse oxidativo causado 

pelos catecóis (CHICHIRAU et al., 2005) (HAN et al., 2008).  

Em outro trabalho, as células de glioma maligno GL-15 foram expostas a 230 µM 

de catecol por 72h. Nessas condições, o catecol reduziu em 50% a viabilidade celular, e 

a citotoxicidade do composto foi relacionada à formação de quinonas. A adição de 

superóxido dismutase (SOD) ao meio de cultura foi capaz inibir a formação das 

quinonas e restaurar a viabilidade das células (Pereira et al., 2004). 
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Catecóis podem causar mudanças morfológicas e induzir apoptose em células de 

glioma. Das et al. (2010) analisaram os efeitos de quatro polifenóis em linhagens de 

glioblastoma multiforme U87MG e T98G. O tratamento das células, por 24h, com 50 µM 

de genisteína, apigenina, epigalocatequina ou epigalocatequina galato induziu as 

células à apoptose. O mecanismo molecular relacionado à morte celular foi o aumento 

nos níveis de espécies reativas de oxigênio, que acarretou na perda do potencial de 

membrana mitocondrial (ΔΨm), acúmulo da proteína Bax, liberação do citocromo c da 

membrana mitocondrial e ativação das caspases 9 e 3. Epigalocatequina e 

epigalocatequina galato também aumentaram a atividade da caspase 8. O mais 

interessante é que nenhum dos compostos afetou a viabilidade de células de astrócitos 

humanos normais (HNA) (DAS et al., 2010). Além disso, foi descrito que a 

epigalocatequina galato é capaz de aumentar a eficácia terapêutica da temozolomida 

em modelos pré-clínicos de glioblastoma multiforme (CHEN et al., 2011).  
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3 JUSTIFICATIVA 
 

 

O câncer é a segunda causa de morte em países desenvolvidos e terceira em 

países em desenvolvimento. Estima-se que no próximo ano o câncer seja a maior 

causa de mortalidade em todo o mundo ultrapassando as doenças de coração (ACS, 

2012). Embora as taxas de sobrevivência tenham aumentado devido a novos 

compostos antineoplásicos, a cura para esta doença se mantem elusiva. Os gliomas, 

particularmente glioblastomas, estão entre os cânceres mais mortais e com pior 

prognóstico (QUANT e WEN, 2010). Pacientes acometidos de glioblastoma multiforme 

raramente sobrevivem mais de um ano após o diagnóstico (PREUSSER et al., 2011). O 

fracasso dos tratamentos atuais e a falta de novas alternativas evidenciam a 

necessidade de busca por novas terapias. 

Considerando o alto potencial dos compostos catecólicos na terapia antitumoral 

(ORLIKOVA e DIEDERICH, 2012) e as propriedades químicas do HTF (como a sua 

potencial atividade anti ou pró-oxidante, sua característica anfifílica o que proporciona 

fácil absorção pelas células e interação com o material biológico) decidiu-se, neste 

trabalho, investigar a potencial atividade biológica desse composto em células de 

glioma humano. 
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4 OBJETIVO GERAL 
 

 

Investigar a atividade biológica do 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno (HTF) em 

linhagens de glioma humano. Para efeito de comparação, foi utilizado também o 

tratamento das células de glioma com o quimioterápico cisplatina (cisDDP). 

 

 4.1 Objetivos específicos 

Avaliação e caracterização dos mecanismos moleculares envolvidos na ação do 

HTF em linhagens de glioma humano através dos ensaios de: 

 

• Viabilidade celular; 

• Ciclo celular; 

• Morte celular;  

• Níveis de ROS intracelular; 

• Viabilidade celular na presença de NAC; 

• Níveis de ROS intracelular na presença de NAC; 

• Expressão dos marcadores de ciclo celular; 

• Expressão de enzimas antioxidantes;  

• Atividade de enzimas antioxidantes. 
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5 ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

6.1 PROCEDIMENTOS EM CULTIVO CELULAR 

 

6.1.1 Esterilização dos materiais 

 Todos os materiais e vidraria utilizados para os procedimentos de cultivo de 

células (frascos para soluções e meio de cultura, frascos para descarte, equipamento 

para filtração de soluções, tampas, ponteiras plásticas para pipetas automáticas e 

pipetas de vidro) foram esterilizados em autoclave da marca Fanem a 120°C, durante 

30 minutos e sob pressão de 1 atm. Após o processo de esterilização, o material foi 

colocado para secar em estufa Fanem (Modelo Orion 505) a 50°C. 

 

6.2 SOLUÇÕES E MEIOS DE CULTURA 

 

6.2.1 Solução salina tamponada (PBS) 

 A solução salina-fosfato tamponada (PBS) foi preparada como uma solução 

estoque concentrada cinco vezes que é constituída por 680mmol/L de NaCl, 13,4 mM 

de KCl e 40,5mM de Na2HPO4. O pH foi ajustado para 7,4 e a solução é esterilizada 

em autoclave nas condições anteriormente mencionadas e armazenada em 

temperatura ambiente ou a 4°C. Todos os regentes foram adquiridos da Sigma-Aldrich 

Chemical Co. (St. L ouis, MO). 

 

6.2.2 Solução de tripsina-EDTA 

 A solução de tripsina-EDTA é constituída de 137 mM de NaCl; 5,4 mM de KCl, 5 

mM de glucose; 0,42 mM de Na2HPO4; 0,44 mM de KH2PO4; 2,3 mM de NaHCO3; 

0,53 mM de EDTA e 50mg/L de tripsina, com o pH ajustado para 7,4. Esta solução foi 

esterilizada por filtração em membrana estéril com poro de 0,22µm (Millipore) sob 

pressão em aparelho Sartorius, em câmara de fluxo laminar vertical (VECO) e 

armazenada a -20°C. 
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 6.2.3 Meios de cultura 

 O meio de cultura utilizado em todas as linhagens foi meio DMEM (Cultilab), 

reconstituído em água ultra-pura (MiliQ) e com pH ajustado em 7,4. O ajuste do pH do 

meio foi realizado pela adição de NaHCO3 (Sigma-Aldrich) e o tamponamento foi 

realizado utilizando HEPES estéril, por filtração em membrana de nitrocelulose com 

poro de 0,22 µm. O meio foi esterilizado por filtração em membrana de celulose com 

poro de 0,22 µm sob pressão em aparelho Sartorius, em câmara de fluxo laminar 

vertical (VECO), após a esterilização foram deixadas alíquotas em estufa a 37°C, para 

verificar o aparecimento de eventuais contaminantes biológicos. Para os experimentos, 

o meio DMEM foi suplementado com 10% de soro fetal bovino (Cultilab) e antibiótico 

gentamicina (50µg/mL) (Roche). 

 

6.2.4 Solução de HTF 

O HTF foi sintetizado e gentilmente cedido pelo grupo do professor Herbert 

Winnischofer – Departamento de Química (UFPR). A solução estoque de HTF foi 

preparada na concentração de 50 mM, diluída em dimetilsulfóxido (DMSO), e 

armazenada a temperatura de -20°C. Para os experimentos, a solução foi diluída no 

meio de uso (DMEM), contendo 10% de soro fetal bovino (Cultilab) e antibiótico 

gentamicina (50µg/mL) (Roche), para as concentrações de 5, 10 e 25 µM. 

 

6.2.5 Solução de cisplatina 

A solução estoque de cisDDP (Sigma-Aldrich) foi preparada na concentração de 

50 mM, em solução aquosa de 0,9% NaCl, e armazenada a temperatura de -20 °C. 

Para os experimentos, a solução estoque foi diluída no meio de uso (DMEM) para as 

concentrações de 5, 10 e 25 µM. 

 

6.2.6 Linhagens celulares 

As seguintes linhagens foram utilizadas no trabalho: A172 astrocitoma humano – 

grau II; U87MG glioblastoma astrocitoma humano – grau IV; T98G glioblastoma 

astrocitoma humano – grau IV; IMR90 fibroblasto normal de pulmão. 
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6.2.3 Condições de cultivo 

 In vitro, as células IMR90, A172, T98G e U87MG desenvolvem-se como culturas 

aderentes cultivadas em garrafas plásticas (poliestireno) estéreis da Techno Plastic 

Products (TPP). Às garrafas é adicionado o meio de cultura (DMEM) suplementado com 

10% de SFB e antibiótico gentamicina (50µg/mL). As células são mantidas em 

incubadora da marca Sanyo sob atmosfera de 5% de CO2 e temperatura de 37°C. Para 

o subcultivo das linhagens utiliza-se solução de tripsina-EDTA e a subcultura é 

realizada de acordo com a confluência das células na garrafa. Para o armazenamento, 

as células são suspensas em meio de cultura suplementado com 10% de DMSO, na 

quantidade de 107 células/mL e armazenadas a -80 °C. 

 

6.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR 

 

6.3.1 Ensaio de MTT 

Para realização desse ensaio cerca de 1,5x104 células/poço são plaqueadas em 

placa de 96 poços. Após 24h, o sobrenadante é retirado e os compostos HTF e cisDDP 

são adicionados ao meio de cultura nas concentrações de 5, 10 e 25µM. As células são 

incubadas por 48h. Depois de transcorrido o tempo de tratamento o meio é retirado e 

adiciona-se 180 µL de HBSS + 20 µL da solução de brometo de 3,4,5-dimetil-2-tiazolil-

2,5-difenil-2H-tetrazolium (MTT) (5 mg/mL). Após 3h de incubação em estufa a 37°/5% 

CO2, o sobrenadante é retirado por inversão e as células são ressuspensas em 200 µL 

de DMSO (MOSMANN, 1983; VISTICA et al., 1991; REILLY, 1998). A absorbância é 

lida no comprimento de onda de 550 nm em leitor de microplacas (TECAN-Infinite 

M200).   

  

6.3.2 Ensaio de cristal violeta 

Cerca de 1,5 x104 células/poço foram plaqueadas em placa de 96 poços. Após 

24h o sobrenadante foi retirado e cada composto (HTF e cisDDP) é adicionado ao meio 

de cultura nas concentrações de 5, 10 e 25µM e as células foram incubadas por 48h. 

Depois de transcorrido o tempo de tratamento, o sobrenadante foi descartado por 

pipetagem e as células foram lavadas com PBS, e posteriormente fixadas com metanol 
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100% durante 10 minutos. Em seguida, o metanol foi retirado e adicionou-se 50µL de 

solução de cristal violeta 0,2% diluída em etanol 2%. Após 3 minutos, o corante foi 

retirado por pipetagem e os poços foram lavados 10 vezes com PBS. Após as 

lavagens, o cristal violeta foi eluído com solução de citrato de sódio 0,05 mol/L em 

etanol 50% durante 10 minutos (KUENG et al., 1989; HUMPHRIES, 2009). A 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 550 nm em leitor de microplacas 

(TECAN-Infinite M200).   

 

6.4 ENSAIOS PARA ANÁLISE DO CICLO E MORTE CELULAR  

 

6.4.1 Ensaio de ciclo celular 

Para realização desse ensaio cerca de 5x105 células foram plaqueadas em placa 

de 60 mm em meio DMEM suplementado com 10% de SFB e gentamicina (50µg/mL). 

Após 24h, o sobrenadante foi retirado por pipetagem e foi adicionado o meio DMEM 

com HTF e cisDDP na concentração 10 µM. Após 48h de incubação a 37°/5% CO2, o 

sobrenadante foi coletado, as células foram lavadas duas vezes com PBS e 

desaderidas da placa com solução de tripsina-EDTA. Em seguida foi adicionada 

solução de PBS contendo 10% SFB. A solução de células foi centrifugada (3.000 rpm 

por 5 minutos), o sobrenadante foi descartado e o pellet de células foi ressuspenso em 

1mL de PBS. Centrifugou-se novamente a 3.000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspensas em 300 µL de solução de PBS contendo 

0,1% de Triton X-100, 0,1% de citrato de sódio, 0,1% RNAse (10mg/mL) e iodeto de 

propídio (50µg/mL). O conteúdo de DNA de cada amostra foi analisado em citômetro de 

fluxo (BD FACScalibur). As células de glioblastoma U87MG e T98G foram tratadas com 

HTF e cisDDP na concentração de 10 μM. O resultado está expresso como o valor de 

porcentagem de células em cada fase do ciclo em relação ao total de células 

analisadas (10.000 eventos). Os eventos foram mensurados em aparelho FACScalibur 

(BD) usando filtro de fluorescência FL2, onde a fluorescência vermelha do iodeto de 

propídio foi quantificada a 610 nm. As análises foram feitas usando um histograma (eixo 

X: filtro FL2-A, eixo Y: números de eventos) pelo software WinMDI version 2.9 

(desenvolvido por Joseph Trotter, disponível na Web) (VINDELOV et al., 1983; 
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AMIRLAK e COULDWELL, 2003).  

 

6.4.2 Ensaio de morte celular 

Aproximadamente 5x105 células/placa foram plaqueadas em placa de 60 mm em 

meio DMEM suplementado com 10% de SFB. Após 24h, o meio foi substituído pelo 

meio contendo o tratamento (HTF na concentração de 10µM). Após 48h de incubação 

(37°C, sob atmosfera de 5% de CO2) o sobrenadante foi coletado, as células foram 

lavadas com PBS e desaderidas da placa com solução de tripsina-EDTA e em seguida 

é adicionada solução de PBS contendo 10% SFB. A solução de células foi centrifugada 

(3.000 rpm por 5 minutos), o sobrenadante é descartado e o pellet de células é 

ressuspenso em 0,2 mL de tampão de ligação anexina V-FITC e as amostras foram 

centrifugadas (3.000 rpm por 3 minutos). O tampão de ligação foi retirado e sobre o 

pellet adicionou-se 100 μL de tampão de ligação contendo anexina V-FITC diluída 

(1:1000) e as amostras foram incubadas no escuro por no mínimo 15 minutos. Após, foi 

adicionado 0,3 mL de PBS contendo iodeto de propídio (50 μg/mL) imediatamente 

antes da análise no citômetro de fluxo (VERMES et al., 1995; KOOPMAN et al., 1994).  

Foram realizados diferentes tratamentos nas células de glioma em condições que 

sabidamente atuariam como controles positivos do experimento. Como controle positivo 

para apoptose, as células foram tratadas com sinvastatina 5 μM (WU et al., 2009), e 

cisDDP 10 μM (DUAN et al., 2001), como controle positivo para permeabilização de 

membrana foi utilizado Triton 0,1%. O detergente Triton-X 100 permeabiliza a 

membrana, favorecendo a intercalação do iodeto de propídio ao DNA. Os resultados 

estão expressos como valores de porcentagem de células em cada quadrante em 

relação ao total de células. 

 

6.5 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESPÉCIES REATIVAS E DEFESA ANTIOXIDANTES 

 

6.5.1 Níveis de espécies reativas intracelulares  

Cerca de 1 x 104 células/poço foram plaqueadas em placa ótica de 96 poços. 

Após 24h de incubação em estufa a 37°/5% CO2, o meio foi substituído pelo meio com 

tratamento, HTF na dose de 10μM. Após 48h, o tratamento foi retirado e adiciona-se 
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5µL da solução de DCF-DA (2 mM) e 200 µL de PBS. Depois de 30 minutos em 

incubadora, a fluorescência foi lida em 480 nm de excitação e 520 nm de emissão em 

leitor de microplacas (TECAN-Infinite M200). Como controle positivo as células foram 

expostas ao peróxido de hidrogênio (500 µM) dissolvido em PBS por um período de 3 

horas (WANG e JOSEPH, 1999). 

 

6.5.2 Viabilidade na presença de N-acetilcisteína 

Cerca de 1 x 104 células/poço foram plaqueadas em placa 96 poços. Depois de 24 

horas de incubação em estufa úmida a 37°/5% CO2, o meio foi substituído pelo meio 

contento N-acetilcisteína em duas concentrações distintas (5mM e 10 mM) (BISWAS et 

al., 2006; ZHANG et al., 2011). Após a incubação em um período de 2 horas com N-

acetilcisteína o meio foi retirado e posteriormente foi adicionado o meio contendo o 

tratamento, HTF nas concentrações de 5 μM e 10 μM. Após 48 horas de tratamento o 

experimento para a avaliação da viabilidade procedeu pelo método do cristal violeta 

como descrito no item 6.3.2. 

 

6.5.3 Níveis de espécies reativas intracelulares na presença de N-acetilcisteína 

As linhagens foram plaqueadas na confluência de 1 x 104 células/poço em placa 

ótica 96 poços, após 24 horas o meio foi substituído pelo meio contento N-acetilcisteína 

em duas concentrações distintas (5mM e 10 mM). Após a incubação por 2 horas, meio 

contendo N-acetilcisteína foi substituído pelo meio contendo o tratamento com HTF na 

concentração de 10 µM. Após 48h o tratamento foi retirado e adiciona-se 200 µL de 

PBS contendo 5µL da solução de DCF-DA (2 mM). Após 30 minutos de incubação em 

estufa, a fluorescência foi lida em 480 nm de excitação e 520 nm de emissão em leitor 

de microplacas (TECAN-Infinite M200). Como controle positivo as células foram 

expostas ao peróxido de hidrogênio (H2O2), na concentração de 500 µM, dissolvido em 

PBS, por um período de 3 horas.  
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6.6 ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA 

 

6.6.1 Análise dos níveis de mRNA após tratamento com HTF 

Foram plaqueadas cerca de 1 x 106 células por placa em placas P100. Após 24 

horas em estufa, a 37°/5% CO2, o meio foi substituído pelo o meio contendo o 

tratamento, HTF na concentração 10 µM. As células foram novamente incubadas em 

durante o tempo de 48 horas. Após o tempo de tratamento, as células são 

desprendidas das placas com a solução de tripsina-EDTA, que é inativada com 10% de 

SFB. Após a suspenção de células foi centrifugada durante 5 minutos a 3000 rpm e 

após o sobrenadante foi descartado. O pellet de células foi armazenado a -80°C até a 

extração do RNA ser realizada (REBRIKOV e TROFIMOV, 2006; DEEPAK et al., 2007). 

Para a extração do RNA celular utilizou-se o kit RNeasy Mini Kit (Qiagen). O 

método consiste em lisar as células pela incubação em solução contendo grandes 

quantidades de íons caotrópicos. O tampão de lise inativa as RNAses e fornece as 

condições de ligação que favorecem a adsorção do RNA à membrana de sílica. O DNA 

contaminante é removido pela DNAse I. Vários passos de lavagem com tampões 

removem sais, metabólitos e componentes celulares macromoleculares. O RNA 

purificado foi então eluído com água livre de RNAses, sendo imediatamente 

quantificado e armazenado a -80° C. A quantificação foi realizada através de medida de 

absorbância da amostra em 260 e 280nm em aparelho Nanodrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies). Após a extração do RNA total, foi realizada a síntese do DNA 

complementar (cDNA) utilizando o kit Superscript III Reverse Transcriptase (Invitrogen), 

em reação de PCR seguindo as instruções do fabricante. O cDNA sintetizado foi 

armazenado a -20° C.  

 

6.6.2 Análise da modulação da expressão gênica 

O cDNA sintetizado foi amplificado na reação de qRT-PCR, utilizando iniciadores 

específicos para genes humanos de interesse: CuZnSOD, MnSOD, CAT, Gred, Gpx1, 

p53, p21, p27, p14 e p16. Conjuntos de primers foram desenhados utilizando o software 

Primer Express (Applied Biosystems), e validados através de BLAST e BLAT. As 

sequências dos iniciadores estão descritas na TABELA 2. A modulação da expressão 
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gênica foi avaliada comparando os níveis de expressão do mRNA nas células. A reação 

de PCR foi realizada em equipamento Rotor-Gene 6000, utilizando SYBR Green PCR 

Master Mix (Quiagen).  

Os valores de CT dos genes alvo foram normalizados por três genes constitutivos, 

o gene (hHMBS) que se encontra constitutivamente ativo e codifica a porfobilinogênio 

desaminase (hidroximetilbilano sintase), enzima da biossíntese do heme, o gene 

(hGAPDH) gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, gene constitutivamente ativo da via 

glicolítica e (htubulin) gene constitutivamente ativo que codifica para a proteína tubulina, 

principal constituinte dos microtúbulos. Os níveis de expressão do mRNAs foram 

normalizados usando o programa geNorm 3.4 (VANDESOMPELE et al., 2002).  

 
TABELA 2. CONCENTRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS INICIADORES UTILIZADOS NA REAÇÃO DE qRT-
PCR. 

Gene 
Concentração 

(nmol.L-1) Sequência 

Catalase 800 F: 5’-GATAGCCTTCGACCCAAGCA-3’ 
R: 5’-ATGGCGGTGAGTGTCAGGAT-3’ 

SOD 1 (CuZnSOD) 800 F: 5’-GTGCAGGGCATCATCAATTTC-3’ 
R: 5’-AATCCATGCAQGCCTTCAGT-3’ 

SOD 2 (MnSOD) 800 F: 5’-GGACACTTACAAATTGCTGCTTGT-3’ 
R: 5’-AGTAAGCGTGCTCCCACACAT-3’ 

GPx 800 F: 5’-TGCTGGCCTCCCCTTACAG-3’ 
R: 5’-GCACACATGGCGCAATTG-3’ 

GRed 800 F: 5’-GTGGCACTTGCGTGAATGTT-3’ 
R: 5’-GGAAAGCCATAATCAGCATGATC-3’ 

p53 800 F: 5’-TGGTAATCTACTGGGACGGA-3’ 
R: 5’-TTGCGGAGATTCTCTTCCTCT-3’ 

p21 800 F: 5’-ACTCTCAGGGTCGAAAACGG-3’ 
R: 5’-GATTAGGGCTTCCTCTTGGAGA-3’ 

p27 800 F: 5’-ACCCACTCCTCCACCTTTGA-3’ 
R: 5’-CTGTTGCTGTAGCCAAATTCGT-3 

p14 800 F: 5’-CAGTAACCATGCCCGCATAG-3’ 
R: 5’-CTGTAGGACCTTCGGTGACT-3’ 

p16 800 F: 5’-CAGTAACCATGCCCGCATAG-3’ 
R: 5’-CTGTAGGACCTTCGGTGACT-3’ 

hGAPDH 800 F: 5’-ACCCACTCCTCCACCTTTGA-3’ 
R: 5’-CTGTTGCTGTAGCCAAATTCGT-3’ 

hHMBS 800 F: 5’-TGGACCTGGTTGTTCACTCCTT-3’ 
R: 5’-CAACAGCATCATGAGGGTTTTC-3’ 

hTUB 800 F: 5´-TCAACACCTTCTTCAGTGAAACG-3´ 
R: 5´-AGTGCCAGTGCGAACTTCATC-3´ 

NOTA: Abreviaturas SOD (superóxido dismutase), GPx (glutationa peroxidase), Gred (glutationa 
redutase, hHMBS (hidroximetilbilano sintase humano), hGAPDH: (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 
humano. Iniciadores F (forward); R (reverse). 
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6.7 DEFESAS ANTIOXIDANTES 

 

6.7.1 Atividade da Catalase 

Aproximadamente 5x105 células foram plaqueadas em placa de 60 mm em meio 

DMEM suplementado com 10% de SFB e gentamicina (50µg/mL). As céulas foram 

mantidas em incubadora e 24h de adesão, o meio foi substituído pelo meio contendo 

HTF na concentração de 10µM. Após o período de incubação de 48 horas. Inicialmente 

o sobrenadante foi descartado e as células foram lavadas duas vezes com PBS e 

desaderidas da placa com solução de tripsina-EDTA, ressuspensas em PBS e 

imediatamente colocadas no gelo. A suspensão de células foi centrifugada a 3.000 rpm 

por 5 minutos a 4º C e o sobrenadante foi descartado. O pellet de células foi 

ressuspenso em 1mL de PBS e sonicado (20V/20s) no gelo por três vezes. Centrifugou-

se novamente, por um período de 10 minutos a 13000 rpm a 4º C e o sobrenadante foi 

utilizado para as análises. A dosagem de proteína total do extrato celular foi realizada 

pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

A atividade da catalase foi acompanhada pela diminuição da absorbância do H2O2 

em 240 nm (AEBI, 1984). O sistema de reação constituia de tampão fosfato 50 mM (pH 

7,0), H2O2 10 mM e o extrato celular das linhagens U87MG e T98G contendo 150 μg 

de proteína.mL-1. O ensaio foi iniciado pela adição de H2O2 e tampão fosfato ao extrato 

das células e acompanhado durante 5 minutos em espectrofotômetro Shimadzu UV- 

2450. Os resultados são expressos como porcentagem em relação ao controle e foram 

calculados considerando o coeficiente de extinção molar do H2O2 (43,6 mol-1.L.cm-1). 

 

6.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

A análise estatística de cada experimento foi efetuada no software GraphPad 

Prism 5.00 (GraphPad Software Inc., San Diego, Califórnia, EUA). Para a comparação 

de dados de uma variável e dois grupos experimentais foi utilizado o teste t de Student 

não pareado (índice de confiança de 95%). Para comparação de dados de uma ou mais 

variáveis com dois ou mais grupos experimentais foi utilizada a análise de variância 

(ANOVA) seguido do teste de Tukey. 



58 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

7.1 VIABILIDADE CELULAR  

 

7.1.1 Ensaios de MTT e Cristal Violeta 

Visando investigar o possível efeito citotóxico do policatecol HTF em linhagens de 

glioma humano foram realizadas análises de viabilidade celular após exposição das 

células de glioma ao HTF. Os ensaios foram realizados em três concentrações distintas 

de HTF através dos métodos de MTT e cristal violeta, que apesar de serem ensaios 

colorimétricos possuem princípios distintos. O ensaio de MTT (brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio) é um ensaio colorimétrico quantitativo que se 

baseia na propriedade deste composto de receber átomos de hidrogênio (H+ + 1e-) 

(VISTICA et al., 1991). Em células viáveis, a redução do MTT é catalisada pelas 

desidrogenases mitocondriais metabolicamente ativas, mais especificamente a 

succinato desidrogenase, originando como produto o formazan (sal tiazólico) um 

composto de coloração violeta solúvel em solventes orgânicos (MOSMANN, 1983; 

VISTICA et al., 1991; REILLY et al., 1998). Já o ensaio de cristal violeta (cloreto de 

hexametilpararosanilina) emprega a detecção colorimétrica quantitativa de células 

aderidas a um substrato imobilizado, fornecendo uma relação linear entre a densidade 

ótica extraída dos núcleos de células coradas e o número de células. O reagente 

utilizado, cristal violeta, cora o núcleo de células aderidas e assim pode-se ter uma 

estimativa da variação na quantidade de células para cada condição do experimento 

em relação ao controle (KUENG et al., 1989; HUMPHRIES, 2009).  

Foram utilizadas para os ensaios três linhagens de glioma humano que 

correspondem a diferentes graus de progressão maligna; linhagem A172 – astrocitoma 

grau II; linhagem U87MG – astrocitoma grau IV; e a linhagem T98G – astrocitoma grau 

IV. A fim de delinear a ação do composto em células não tumorais foi avaliado o efeito 

do HTF na linhagem IMR90, proveniente de fibroblastos humanos normais de pulmão. 

Ainda, para efeito de comparação, foi utilizado também o tratamento das células de 

glioma com o quimioterápico cisplatina (cisDDP). As células foram plaqueadas e após 
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24 horas foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 25μM dos compostos HTF e 

cisDDP com tempo de tratamento igual a 48 horas. Como condição controle, as células 

foram tratadas apenas com os veículos dos compostos – DMSO 0,1% para HTF e 

NaCl-0.9% para cisDDP. 

O resultado obtido nos experimentos está ilustrado nas figuras 13 e 14, e também 

na TABELA 3, expresso como valores de porcentagem de células viáveis em relação ao 

controle do experimento. Este último consiste em células tratadas apenas com o veículo 

das drogas. Foram consideradas significativas as diferenças com valor de p < 0,05. 

 

7.1.2 Análise da viabilidade celular – Linhagens de glioma U87MG, T98G, A172.  

O perfil de diminuição da viabilidade celular das três linhagens estudadas foi 

equivalente, independente do método utilizado (MTT ou cristal violeta). A avaliação da 

viabilidade celular indicou que o tratamento com HTF promoveu significativa 

citotoxicidade para as duas linhagens de glioblastoma grau IV (U87MG e T98G) nas 

três doses avaliadas. Observou-se diminuição da viabilidade estatisticamente 

significativa já na dose de 5 µM e uma drástica diminuição no número de células a 

medida em que a dose de HTF aumenta (FIGURA 13). Como descrito na TABELA 3, os 

valores de diminuição da viabilidade para as três doses usadas do composto (5, 10 e 25 

µM) foram de respectivamente 33%, 39% e 54% (ensaio de MTT) e 34%, 41% e 59% 

(ensaio de cristal violeta) para a linhagem U87MG (FIGURA 13-A e D) e de 20%, 32% e 

44% (ensaio de MTT) e 26% 34% e 47% (ensaio de cristal violeta) para a linhagem 

T98G (FIGURA 13-B e E). Os valores de diminuição no número de células foram 

significativamente diferentes entre si para ambas as linhagens, independente do 

método utilizado, indicando efeito dependente da dose. Como ilustra a figura 13, as 

linhagens de glioblastoma multiforme demonstram ser tão sensíveis à ação do HTF 

quanto ao quimioterápico cisplatina, pois os valores de diminuição da viabilidade 

apresentados pelas diferentes linhagens investigadas foram semelhantes nas três 

doses testadas para ambos os compostos.  

A exposição da linhagem A172 (grau II) ao HTF reduziu a viabilidade de maneira 

dose dependente com efeito significativo a partir da menor dose testada (FIGURA 13-C 

e F). Contudo, as células A172, um glioma de baixo grau, apresentaram ligeira menor 



60 

 

sensibilidade ao tratamento com HTF, em comparação as células de gliomas de alto 

grau U87MG e T98G. Porém, da mesma maneira que para as células de glioma grau 

IV, a diminuição da viabilidade das células A172 quando tratadas com HTF foi similar a 

cisplatina, sugerindo uma maior resistência destas células aos tratamentos em questão. 

O resumo dos valores de diminuição na viabilidade apresentados para cada linhagem 

avaliada pelos métodos de MTT e cristal violeta está descrito na TABELA 3. 
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FIGURA 13 - EFEITO DOS COMPOSTOS HTF E cisDDP NA VIABILIDADE DE CÉLULAS DE GLIOMA. 
ENSAIO DE MTT: (A) LINHAGEM U87MG; (C) LINHAGEM T98G; (E) LINHAGEM A172. ENSAIO DE 
CRISTAL VIOLETA: B) LINHAGEM U87MG; D) LINHAGEM T98G; F) LINHAGEM A172. 
FONTE: O AUTOR (2013). 
NOTA: Gráfico da porcentagem de células viáveis em relação ao controle, após tratamento com 5, 10 e 
25µM de HTF e cisDDP, com exposição de 48h. Os controles (células em que somente o veículo foi 
administrado) representam 100% de viabilidade. O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Cada 
ponto do gráfico representa média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes realizados em 
quadruplicata. ANOVA e TURKEY *** p<0,001. 
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TABELA 3. COMPARAÇÃO DOS EFEITOS NA VIABILIDADE CELULAR PROMOVIDOS PELOS 
COMPOSTOS HTF e cisDDP ATRAVÉS DOS ENSAIOS DE MTT E CRISTAL VIOLETA. 

Linhagens Concentração 
µM 

% diminuição viabilidade celular 
MTT Cristal Violeta 

HTF cisDDP HTF cisDDP 
 5 33,4 ± 1,4* 31,7 ± 3,5* 34,5 ± 6,1* 35,0 ± 1,6* 

U87MG 10 39,4 ± 2,0* 45,8 ± 3,2* 41,9 ± 8,6* 47,9 ± 4,5* 
 25 54,0 ± 5,1* 54,5 ± 3,6* 59,4 ± 4,9* 54,6 ± 6,9* 
 5 19,8 ± 4,1* 26,4 ± 5,4* 26,0 ± 2,0* 24,3 ± 4,7* 

T98G 10 32,4 ± 5,9* 35,2 ± 7,6* 34,7 ± 4,0* 42,2 ± 4,0* 
 25 44,3 ± 2,6* 48,7 ± 7,9* 47,9 ± 4,6* 46,3 ± 7,8* 
 5 25,5 ± 4,9* 26,3 ± 2,0* 20,3 ± 6,5* 28,6 ± 4,9* 

A172 10 29,4 ± 6,2* 33,9 ± 6,7* 33,2 ± 8,8* 32,5 ± 3,1* 
 25 39,0 ± 6,8* 45,1 ± 3,6* 39,9 ± 8,8* 34,0 ± 3,38* 
 5 12,0 ± 9,2 41,8 ± 3,0* 11,5 ± 2,4 53,7 ± 7,9* 

IMR90 10 29,3 ± 8,4* 59,2 ± 8,3* 31,2 ± 6,3* 71,2 ± 6,4* 
 25 43,6 ± 10,6* 71,0 ± 7,5* 42,4 ± 7,1* 74,4 ± 2,4* 

NOTA: Valores em porcentagem da redução na viabilidade das quatro linhagens estudadas após o 
tratamento com os compostos nas concentrações mostradas. Os dados de redução da viabilidade foram 
calculados quando comparados com a respectiva condição controle (veículo – DMSO 0,1% ou NaCl 
0,9%). Os dados representam a média ± DP de quatro experimentos independentes realizados em 
quadruplicata. *Significativamente diferente da condição controle com p< 0,05. 
 
7.1.3 Comparação dos efeitos de citotoxicidade entre as linhagens de glioma e de 

fibroblasto normal 

Analisando as curvas de viabilidade das células de fibroblasto humano normal 

(IMR90) pode-se observar que o tratamento com HTF na dose de 5 µM reduziu 

brandamente a viabilidade destas células, reduzindo apenas 12% (MTT) e 11,5% 

(Cristal Violeta) (Figura 14 A e B). A redução de viabilidade das células IMR90 foi 

significativa apenas a partir da dose de 10 µM de HTF. Os resultados demonstram 

menor sensibilidade da linhagem IMR90 ao HTF quando comparado com as linhagens 

de glioma. Como pode ser observado na figura 14 C e D a diminuição da viabilidade 

das células IMR90 foi inferior a da linhagem U87MG e ligeiramente inferior a da 

linhagem T98G. Apesar da diferença de citotoxicidade do HTF não ser significativa 

entre as linhagens T98G, A172 e IMR90, houve diferença de citotoxicidade do 

composto entre as linhagens IMR90 e U87MG, onde o HTF foi mais citotóxico para as 

células de glioma maligno do que para as células normais. Outro resultado a ser 

destacado é que as células IMR90 foram notadamente mais sensíveis ao 

quimioterápico cisplatina do que ao HTF (figura 14 A e B). Como mostra a TABELA 3, 

após o tratamento com apenas 5 µM de cisplatina as células IMR90 apresentaram uma 

drástica redução da viabilidade, 41% (MTT) e 53% (Cristal Violeta), demonstrando alta 
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sensibilidade destas células a este agente antitumoral.  
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FIGURA 14 - EFEITO DOS COMPOSTOS HTF E cisDDP NA VIABILIDADE CELULAR. LINHAGEM 
IMR90: A) MÉTODO DE MTT; B) MÉTODO DE CRISTAL VIOLETA. COMPARAÇÃO DA AÇÃO DO HTF 
ENTRE AS LINHAGENS DE GLIOMA E A LINHAGEM DE FIBROBLASTO NORMAL: C) MÉTODO DE 
MTT; D) MÉTODO DE CRISTAL VIOLETA.  
FONTE: O AUTOR (2013). 
NOTA: Gráfico da porcentagem de células viáveis em relação aos testes controle, após tratamento com 
5, 10 e 25µM de HTF e cisDDP, com exposição de 48h. Os controles (células em que somente o veículo 
foi administrado) representam 100% de viabilidade. O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Cada 
ponto do gráfico representa média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes feitos em 
quadruplicata. ANOVA e TURKEY *** p<0,001. 
 

Em conjunto, os dados obtidos através dos ensaios de MTT e Cristal Violeta 

indicam que o HTF é capaz de diminuir a proliferação das células de glioma de maneira 

dose dependente, com efeito estatisticamente significativo já na dose de 5 µM para as 

três linhagens, corroborando os dados publicados por outros autores que apontam 
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citotoxicidade do catecol e de diferentes derivados de catecóis em linhagens de glioma 

(DE OLIVEIRA et al., 2010; CHEN et al., 2011), em células de câncer de fígado 

(VALDAMERI et al., 2011), em células de câncer de pâncreas (SHANKAR et al., 2007) 

e células de câncer de pulmão (MILLIGAN et al., 2009). Os valores de diminuição da 

viabilidade apresentados pelas três linhagens, quando submetidas ao tratamento com o 

HTF, foram equivalentes aos da droga de referência cisplatina. De maneira 

surpreendente, a citotoxicidade da cisplatina foi significativamente superior a 

citotoxicidade de HTF para a linhagem de fibroblasto normal IMR90.  

Após as análises dos resultados de viabilidade celular para as diferentes linhagens 

estudadas, levando em consideração a responsividade das linhagens aos compostos, 

considerou-se o tratamento de HTF e cisDDP na dose de 10μM o mais apropriado para 

a realização dos ensaios posteriores, por 48 horas de exposição. Foram também 

escolhidas as linhagens U87MG e T98G para os próximos ensaios, a fim de elucidar o 

comportamento de células de glioma maligno (grau IV) frente ao tratamento com o 

composto HTF. Como a linhagem A172, um glioma de baixo grau (grau II) apresentou 

um perfil de responsividade ao HTF bem próximo as linhagens U87MG e T98G, esta 

não foi incluída nas etapas seguintes do projeto. 

 

7.2 CICLO CELULAR 

 

A análise do ciclo celular foi realizada com o objetivo de identificar possíveis 

variações na distribuição das células de glioblastoma humano U87MG e T98G pelas 

diferentes fases do ciclo após a exposição aos compostos HTF e cisDDP. O ensaio de 

ciclo celular permite avaliar se os compostos estudados possuem efeito citostático, 

acarretando a parada de proliferação celular em uma determinada fase do ciclo, ou 

efeito citotóxico, ocasionando morte celular, evidenciada nesse ensaio pela presença 

de fragmentação do DNA. A técnica de citometria de fluxo ou FACS (Fluorescence-

activated cell sorting) é utilizada para contar, examinar e classificar partículas 

microscópicas suspensas em meio líquido em fluxo e baseia-se na propriedade de 

certas moléculas emitirem fluorescência quando excitadas por um feixe de luz de 

comprimento de onda específico (AMIRLAK e COULDWELL, 2003). Nesse ensaio 
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utilizou-se o corante de ácidos nucleicos iodeto de propídio (PI). Esta molécula tem a 

propriedade de intercalar-se entre as bases do DNA e quando o laser incide sobre a 

célula, a fluorescência emitida é proporcional à quantidade de PI presente no núcleo. 

Esta fluorescência é captada pelo aparelho, e assim, as células são separadas e 

quantificadas pelo conteúdo de DNA apresentado (VINDELOV et al., 1983). 

 

7.2.1 Análise do ciclo celular – Linhagem U87MG 

A análise do conteúdo de DNA apresentado pela população de células está 

representada nos histogramas da figura 15. Os histogramas foram delimitados por 

áreas dos picos, representadas pelas regiões R1, R2, R3 e R4. A região R1 

corresponde às células não viáveis com conteúdo de DNA fragmentado. A região R2 

corresponde às células que estão na fase G1 do ciclo celular. A região R3 corresponde 

as células que estão na fase S e a região R4 é relativa às células que estão na fase G2-

M do ciclo celular. 
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FIGURA 15 -  EFEITO DO HTF e da Cis DDP SOBRE O CICLO CELULAR DAS CÉLULAS U87MG 
APÓS 48H DE TRATAMENTO. A) CONTROLE DMSO; B) HTF (10µM); C) CONTROLE NaCl 0,9%; D) 
cisDDP (10µM). 
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: São exibidos histogramas representativos, obtidos por FACS, para células U87MG. Dados 
representativos de quatro experimentos independentes realizados em duplicata. 
 

Os resultados obtidos para a linhagem U87MG estão descritos na Figura 15 e 16 e 

Tabela 4 e mostram que o tratamento das células U87MG com 10 μM de HTF promove 

aumento da população de células na fase G2-M, com concomitante diminuição da 

porcentagem de células na fase G1 (Figura 15 A e B). Os percentuais médios 

correspondentes ao somatório das fases G2-M do ciclo celular foram de 23,6 ± 2,8 para 

o controle e 40,0 ± 2,9 para as células tratadas com HTF. Desta maneira, a exposição 

das células U87MG ao HTF promoveu um aumento significativo médio de 16,4% da 

área do histograma correspondente ao somatório das fases G2-M em relação às células 

não expostas ao composto. Como mostra a figura 16, simultaneamente houve 

diminuição de 16,8% no número de células em G1 (Controle: 53,5 ± 3,3; HTF: 36,7 ± 

3,4). Não houve diferença significativa para a fase S.  
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O tratamento das células U87MG com 10 μM de cisplatina aumentou o número de 

células na fase G2-M em 31,5% (Figura 15 C e D; Figura 16). Este resultado confirma 

dados previamente publicados (FUERTES et al., 2003; KASHKIN et al., 2011) que 

afirmam que a especificidade da cisplatina com relação à fase do ciclo celular difere 

entre os tipos de células, embora seus principais efeitos sejam mais pronunciados 

durante as fases S e G2, causando aumento no número de células nestas fazes.  
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FIGURA 16 - DISTRIBUIÇÃO DA PORCENTAGEM DE CÉLULAS U87MG NAS DIFERENTES FASES 
DO CICLO CELULAR APÓS TRATAMENTO COM HTF E cisDDP POR 48H.  
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: Dados obtidos de quatro experimentos independentes realizados em duplicata, expressos em 
média e desvio padrão. ANOVA e TURKEY*** p < 0,001.   
 

A figura 17 ilustra que após o tratamento com HTF, a linhagem U87MG 

apresentou aumento significativo médio de 8,9% (Controle: 2,5%; HTF: 11,4%) do 

número de células em Sub-G1, que são células não viáveis, pois apresentam conteúdo 

de DNA fragmentado. A exposição das células U87MG a cisplatina causou um aumento 

significativo médio de 12,1% no número de células com DNA fragmentado. A ação da 

cisplatina está bem caracterizada em diversas linhagens celulares e a causa de morte 

celular é descrita tanto via apoptose (PANARETAKIS, 2012; QIN et al., 2012; 

ERIKSSON et al., 2013; LI et al., 2013), quanto por outras vias (GONZALEZ et al., 

2001; SANCHO-MARTINEZ et al., 2011). Portanto, o aumento significativo no número 

de células U87MG com DNA fragmentado após tratamento com HTF indica que o 

composto esta induzindo morte celular nesta linhagem. 
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FIGURA 17 - VALORES PERCENTUAIS 
CORRESPONDENTES AO CONTEÚDO DE DNA 
FRAGMENTADO PARA TRATAMENTOS DE 
CÉLULAS U87MG COM HTF E cisDDP.  
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: Dados obtidos de quatro experimentos 
independentes realizados em duplicata expressos 
em média e desvio padrão. ANOVA e TURKEY ** 
p < 0,01 *** p < 0,001.   

 
7.2.2 Análise do ciclo celular – Linhagem T98G 

Após o tratamento da linhagem T98G com 10μM de HTF observou-se aumento na 

porcentagem de células que estão nas fases G2-M do ciclo celular, com simultânea 

diminuição do número de células na fase G1 (Figura 18 A e B; Figura 19). Como ilustra 

a figura 19, a condição controle (células tratadas somente com o veículo DMSO) 

apresenta 16,3% de células nas fases G2-M e este valor aumenta para 29,3% quando 

as células T98G são tratadas com HTF. Este resultado é acompanhado pela diminuição 

da proporção de células na fase G1, de 59,2% na condição controle para 43,6% na 

condição tratada com HTF. Além disso, como pode ser observado na figura 20, após 

exposição ao HTF ocorre aumento de quase 4 vezes na porcentagem de células T98G 

com DNA fragmentado, de 2,6% (condição controle) para 10,2% (condição tratada com 

HTF). 

Do mesmo modo que o observado para as células U87MG, após o tratamento das 

células T98G com cisplatina houve notado aumento do número de células nas fases 

G2-M (Figura 18C e D e Figura 19), onde cerca de 70% das células tratadas com o 

agente antitumoral se encontram nestas fases.  
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FIGURA 18 - EFEITO DO HTF e da cisDDP SOBRE O CICLO CELULAR DAS CÉLULAS T98G APÓS 
48H DE TRATAMENTO. A) CONTROLE DMSO; B) HTF (10µM); C) CONTROLE NaCl 0,9%; D) cisDDP 
(10µM). 
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: São exibidos histogramas originais de FACS para células T98G. Dados representativos de quatro 
experimentos independentes realizados em duplicata. 
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FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO DA PORCENTAGEM DE CÉLULAS T98G NAS DIFERENTES FASES DO 
CICLO CELULAR APÓS TRATAMENTO COM HTF E cisDDP POR 48H.  
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: Dados obtidos de quatro experimentos independentes realizados em duplicata, expressos em 
média e desvio padrão. ANOVA e TURKEY *** p < 0,001.   
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FIGURA 20 - VALORES PERCENTUAIS 
CORRESPONDENTES AO CONTEÚDO DE DNA 
FRAGMENTADO PARA OS DIFERENTES 
TRATAMENTOS DE CÉLULAS T98G COM HTF 
E cisDDP.  
FONTE: o autor (2013). 
NOTA: Dados obtidos de quatro experimentos 
independentes realizados em duplicata expressos 
em média e desvio padrão. ANOVA e TURKEY ** 
p < 0,01. 

 
A TABELA 4 traz um resumo dos valores obtidos através da análise da progressão 

do ciclo celular das células U87MG e T98G, e mostra que o composto HTF promoveu 

aumento do número de células na fase G2-M em ambas as linhagens, bem como 

aumento do número de células com DNA fragmentado. Diante destes resultados, pode-

se sugerir que a diminuição da viabilidade celular observada para linhagens U87MG e 

T98G (Figura 13) está sendo causada pela alteração na progressão do ciclo celular e 

também por indução de morte celular. 

 
TABELA 4 – PORCENTAGEM DE CÉLULAS NAS DIFERENTES FASES DO CICLO CELULAR 

APÓS 48H DE TRATAMENTO COM HTF. 

Fases do ciclo celular 
U87MG T98G 

Controle HTF Controle HTF 

G1 53,5 ± 3,3 36,7 ± 3,4* 59,2 ± 3,7 43,6 ± 2,7* 

S 12,0 ± 0,9 10,0 ± 1,5 16,4 ± 2,2 15,0 ± 0,5 

G2-M 23,6 ± 2,8 40,0 ± 2,9* 16,3 ± 0,5 29,3 ± 2,3* 

DNA fragmentado 2,5 ± 0,5 11,4 ± 2,2* 2,6 ± 0,4 10,2 ± 1,8* 

NOTA: Valores em porcentagem do número de células nas diferentes fases do ciclo celular após o 
tratamento com HTF (10µM). O controle refe-seCondição controle (veículo – DMSO 0,1%. Os dados 
representam a média ± DP de quatro experimentos independentes realizados em quadruplicata. 
*Significativamente diferente da condição controle com p< 0,05. 
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7.3 MORTE CELULAR 

 

Devido ao aumento significativo de células com DNA fragmentado após 

tratamento com HTF e visando elucidar o mecanismo de morte celular nas linhagens 

U87MG e T98G, decidiu-se investigar os efeitos do HTF através do ensaio de dupla 

marcação com anexina-V e iodeto de propídio por citometria de fluxo. Em células 

viáveis os fosfolipídios da membrana estão assimetricamente distribuídos entre os lados 

externo e interno da membrana plasmática, com a parte polar da esfingomielina e da 

fosfatidilcolina para o lado externo e da fosfatidilserina predominantemente para o lado 

citosólico. Na fase inicial do processo de apoptose, enquanto a membrana ainda está 

intacta, a fosfatidilserina é exposta para o lado externo da membrana plasmática 

(VERMES et al., 1995). A anexina-V é uma proteína anticoagulante vascular 

dependente de Ca2+ que tem alta afinidade por fosfatidilserina (SWAIRJO et al., 1995). 

Células apoptóticas tornam-se positivas para anexina-V depois que a condensação 

nuclear tem inicio, porém antes que a célula se torne permeável ao iodeto de propídio 

(KOOPMAN et al., 1994).  

O iodeto de propídio é uma molécula intercalante de DNA. Desde que a 

membrana celular esteja permeável (o que ocorre em células que entram em processo 

de necrose ou que estão em estágios finais de apoptose) o corante é capaz de penetrar 

nas células (VAN ENGELAND et al., 1998). Desse modo, a população de células 

intactas (anexina-V- / PI-) foi considerada como viável. Células com marcação anexina-

V+ / PI-, consideradas no início do processo de apoptose. Células com marcação 

anexina-V+ / PI+ consideradas em processo de apoptose tardia e células anexina-V- / PI+ 

consideradas como uma população de células que apresentam permeabilização de 

membrana. 

Foram realizados ensaios de citometria de fluxo nas linhagens U87MG e T98G 

para avaliar a possível indução de morte celular mediada pelo tratamento com HTF, as 

células foram tratadas com HTF na concentração de 10 μM por 48h. Foram realizados 

diferentes tratamentos nas células de glioma em condições que sabidamente atuariam 

como controles positivos do experimento.  
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7.3.1 Análise de morte celular – Linhagem U87MG 

A figura 21 ilustra os resultados provenientes dos ensaios de morte celular para a 

linhagem U87MG e mostra que o tratamento com HTF (10 μM) promoveu um aumento 

na população de células anexina-V+/IP+, o que foi confirmado pela análise estatística 

(FIGURA 22). Houve também aumento do número de células no início do processo de 

apoptose (anexina-V+/IP-), contudo este resultado não foi estatisticamente significativo. 

   

   
FIGURA 21 - ANÁLISE DE MORTE CELULAR DAS CÉLULAS U87MG.  
FONTE: O autor (2013).  
NOTA: Dot-plots representativos das células U87MG após exposição de 48 horas aos tratamentos. A) 
Branco (células não marcadas); B) Controle (DMSO); C) HTF (10 μM); D) Sinvastatina (5 μM); E) Iodeto 
de propídio e Triton 0,1%; F) Cisplatina (10 μM). Os quadrantes delimitados 1, 2, 3 e 4 na figura A 
correspondem também às outras condições de tratamento e são denominados: 1) Células anexina-V-/PI+, 
2) Células anexina-V-/IP-, 3) Células anexina-V+/IP+, 4) Células anexina-V+/ IP-. 
 

A figura 22 indica o percentual de células viáveis, com membrana 

permeabilizada, apoptóticas e em apoptose tardia para a condição controle (DMSO) e 

células tratadas com HTF (10 μM). O gráfico mostra que na condição controle, a 

maioria das células analisadas permaneceram com a membrana intacta, e portanto, 

encontravam-se viáveis. Já as células expostas ao tratamento com HTF apresentaram 
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perda da integridade da membrana, pois foram marcadas duplamente (positivas para 

anexina-V e PI), havendo diminuição significativa de 11,2% (p<0,001) na quantidade de 

células viáveis com concomitante aumento de 7,7% (p<0,001) no número de células 

nos estágios finais de apoptose. 
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FIGURA 22 - EFEITOS DO HTF SOBRE A EXTERNALIZAÇÃO DE FOSFATIDILSERINA E 
PERMEBEALIZAÇÃO DE MEMBRANA EM CÉLULAS U87MG. 
FONTE: O Autor (2013). 
Nota: Análise de dupla marcação com anexina-V e iodeto de propídio por citometria de fluxo após 
exposição de células U87MG ao HTF (10 μM) por 48 horas. Gráfico da média de três experimentos 
independentes realizados em duplicata. ANOVA e TURKEY *** p<0,001. 
 
 
7.3.2 Análise de morte celular – Linhagem T98G 

O tratamento das células T98G com HTF (10 μM) promoveu aumento de 8% 

(p<0,001) na quantidade de células positivas para marcação com anexina-V e PI, com 

simultânea diminuição de 12,6% (p<0,001) no número de células viáveis (FIGURAS 23 

e 24). 
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FIGURA 23 - ANÁLISE DE MORTE CELULAR DAS CÉLULAS T98G.  
FONTE: O autor (2013)  
NOTA: “Dot-plots” representativos das células U87MG após exposição de 48 horas aos tratamentos. A) 
Branco (células não marcadas); B) Controle (DMSO); C) HTF (10 μM); D) Sinvastatina (5 μM); E) Iodeto 
de propídio e Triton 0,1%; F) Cisplatina (10 μM). Os quadrantes delimitados 1, 2, 3 e 4 na figura A 
correspondem também às outras condições de tratamento e são denominados: 1) Células anexina-V-/PI+, 
2) Células anexina-V-/IP-, 3) Células anexina-V+/IP+, 4) Células anexina-V+/ IP-. 
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FIGURA 24 - EFEITOS DO HTF SOBRE A EXTERNALIZAÇÃO DE FOSFATIDILSERINA E 
PERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA EM CÉLULAS T98G. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: Análise de dupla marcação com anexina-V e iodeto de propídio por citometria de fluxo após 
exposição de células U87MG ao HTF (10 μM) por 48 horas. Gráfico da média de três experimentos 
independentes realizados em duplicata. ANOVA *** p<0,001 
 
 As linhagens de glioblastoma multiforme U87MG e T98G apresentaram um 

comportamento similar em resposta ao tratamento com HTF, a análise conjunta dos 

dados permite concluir que o tratamento das células de glioma maligno com o HTF 

induziu morte celular. Os experimentos evidenciaram perda da integridade da 

membrana celular confirmado pelo aumento de células positivas para anexina-V e 

iodeto de propídio. 

 

7.4 NÍVEIS DE ESPÉCIES REATIVAS INTRACELULARES  

 

Dentre os numerosos fatores que podem induzir a apoptose, estão os altos 

níveis de espécies reativas, que podem causar danos ao DNA e a bicamada lipídica 

ativando vias de morte celular (DROGE, 2002; ZHANG et al., 2011; CIRCU e AW, 

2010). Visando elucidar o mecanismo de morte causado pelo HTF, os níveis de 

espécies reativas das linhagens de glioblastoma humano foram mensurados através do 

ensaio de fluorescência com a sonda DCFH-DA (2’,7’- diclorofluoresceína diacetato), 

que é um éster lipofílico não fluorescente que facilmente se difunde através da 

membrana plasmática. No citosol DCFH-DA é clivada por esterases não específicas 
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gerando como produto o álcool hidrofílico não fluorescente DCFH (2’,7’- 

dihidrodiclorofluoresceína) que em presença de espécies reativas é oxidado ao 

composto fluorescente DCF (2’,7’-diclorofluoresceína) (WANG e JOSEPH, 1999). A 

intensidade da fluorescência medida é proporcional à quantidade de espécies reativas 

intracelulares. 

 

7.4.1 Análise dos níveis de espécies reativas – Linhagens U87MG e T98G 

Os valores de intensidade de fluorescência encontrados nas linhagens U87MG e 

T98G após o tratamento com HTF 10 µM estão demonstrados na figura 25 - A e B. Fica 

evidente o aumento nos níveis de espécies reativas nas duas linhagens estudadas, 

especialmente na linhagem U87MG onde o valor da fluorescência foi superior ao 

controle positivo, que constitui em células tratadas com H2O2 (500 µM) por 3 horas.  

Quando comparado com o controle, o tratamento com HTF acarretou um aumento 

de 92% na intensidade de fluorescência das células U87MG e de 43% nas células 

T98G. Os altos valores de porcentagem de fluorescência indicam altos níveis de 

espécies reativas, corroborando os resultados obtidos na análise de morte celular 

(FIGURAS 22 e 24).  
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FIGURA 25 - NÍVEIS INTRACELULARES DE ROS EM CÉLULAS U87MG e T98G. 
FONTE: O Autor (2013). 
NOTA: O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Como controle positivo foi utilizado o H2O2 na 
concentração de 500 μM. Os resultados estão expressos como porcentagem em relação ao controle 
DMSO (100%) e são média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes realizados em 
triplicata. ANOVA ***p<0,001. 
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7.5 VIABILIDADE CELULAR NA PRESENÇA DE N-ACETILCISTEÍNA 
 

A N-acetilcisteína (NAC) é um antioxidante amplamente utilizado na clínica e em 

diversos estudos com células. NAC atravessa facilmente a membrana plasmática e no 

interior da célula é desacetilada dando origem a glutationa (GSH) e a L-cisteína. O 

aminoácido L-cisteína é necessário para a síntese de GSH, que é um tripeptídio 

essencial para a manutenção da capacidade funcional e da integridade da célula. 

(BISWAS et al., 2006). A GSH constitui o mecanismo não enzimático de defesa 

intracelular mais importante contra as espécies reativas (CIRCU e AW, 2010). NAC 

também pode exercer ação antioxidante direta, pois possui um grupo tiol livre que é 

capaz de interagir diretamente com as espécies reativas (ZHANG et al., 2011). A fim de 

investigar se a indução de morte celular está relacionada com o aumento dos níveis de 

espécies reativas após o tratamento com HTF, foi realizado ensaio de viabilidade na 

presença do antioxidante N-acetilcisteína. 

 

7.5.1 Análise da viabilidade celular após pré-tratamento das células de glioma com NAC 

– Linhagem U87MG 

A figura 26 exibe os valores de porcentagem de células U87MG viáveis após o 

tratamento com HTF (10µM) por 48h, em comparação quando este tratamento foi 

precedido pela adição de NAC por 2 horas. Os resultados mostram que não houve 

diferença significativa na viabilidade celular entre as células tratadas apenas com HTF e 

as pré-tratadas com NAC e na sequência com HTF. O tratamento apenas com HTF (10 

µM) reduziu aproximadamente 40% o número de células viáveis, confirmando os dados 

do item 7.1.2 (FIGURA 13), e para as condições em que houve pré-tratamento com o 

antioxidante NAC (em ambas as concentrações: 5 mM e 10 mM) não houve aumento 

significativo na viabilidade celular. Vale ressaltar que o tratamento apenas com NAC 

não afetou a viabilidade das células U87MG. 

As concentrações de pré-tratamento e co-tratamento com NAC encontrados na 

literatura variam de 1 mM a 20 mM, pois doses elevadas de NAC são citotóxicas 

(NARGI et al., 1999). Visto que o percentual de viabilidade celular na presença de HTF 

5 µM já foi verificado neste trabalho (FIGURA 13), e já induz citotoxicidade, decidiu-se 
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diminuir a dose de HTF pela metade, de 10 µM para 5 µM, e manter as doses de NAC 

em 5mM e 10mM. Como mostra o gráfico da figura 24, mesmo após a diminuição da 

concentração de HTF para 5 µM não houve alteração na viabilidade celular das células 

pré-tratadas com o antioxidante NAC e as células tratadas apenas com HTF. As células 

tratadas somente com NAC não apresentaram qualquer alteração na viabilidade em 

relação à condição controle. 
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FIGURA 26 - EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM NAC NA VIABILIDADE DE CÉLULAS U87MG 
TRATADAS COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013). 
NOTA: O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Os resultados estão expressos como porcentagem 
em relação ao controle DMSO (100%) e são a média ± desvio padrão de quatro experimentos 
independentes realizados em triplicata.  *** diferença significativa em relação à condição controle 
(p<0,001). 

 
 

7.5.2 Análise da viabilidade celular após pré-tratamento das células de glioma com NAC 

– Linhagem T98G 

A figura 27 compila os resultados de porcentagem de células T98G viáveis após o 

tratamento com HTF nas doses de 5 e 10 µM por 48h, em comparação quando este 

tratamento foi precedido pela adição de NAC por 30 minutos. Os resultados mostram 

que não houve diferença significativa na viabilidade celular entre as células tratadas 

apenas com HTF e as pré-tratadas com NAC e subsequentemente tratadas com HTF.  

O tratamento apenas com HTF (10 µM) reduziu 34% o número de células viáveis, 

confirmando os dados do item 7.1.2 (FIGURA 13), e para as condições em que houve 
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pré-tratamento com o antioxidante NAC (5 mM e 10 mM) não houve aumento 

significativo na viabilidade celular.  

Portanto, fica evidente que o pré-tratamento das células T98G com NAC não foi 

capaz de restaurar a viabilidade após a ação do HTF, visto que os valores de 

porcentagem de células viáveis são similares em ambas às condições (com ou sem 

pré-tratamento com NAC), para qualquer concentração de HTF utilizada (5 ou 10 µM). 

É importante citar que o tratamento apenas com NAC não causou qualquer alteração 

na viabilidade das células T98G.  
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FIGURA 27 - EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM NAC NA VIABILIDADE DE CÉLULAS T98G 
TRATADAS COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013). 
NOTA: O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Os resultados estão expressos como porcentagem 
em relação ao controle DMSO (100%) e são a média ± desvio padrão de quatro experimentos 
independentes realizados em triplicata. *** diferença significativa em relação à condição controle 
(p<0,001). 
 
7.6 NÍVEIS DE ROS NA PRESENÇA DE N-ACETILCISTEÍNA 

 

7.6.1 Análise dos níveis intracelulares de ROS após pré-tratamento das células de 

glioma com NAC – Linhagem U87MG 

Não sendo possível confirmar qualquer efeito da adição de NAC na restauração 

da viabilidade celular, decidiu-se verificar os níveis de espécies reativas nessa condição 

experimental. Como mostra a figura 28, após o tratamento das células U87MG com 

HTF houve aumento na intensidade de fluorescência de DCF quando comparado com o 
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controle. De forma interessante, o mesmo aumento na intensidade de fluorescência foi 

observado na condição que as células foram pré-tratadas com NAC antes da adição de 

HTF, indicando aumento nos níveis de espécies reativas intracelulares em ambas as 

condições experimentais. 

O aumento médio da fluorescência foi de 80% para a condição de tratamento 

apenas com HTF (10 µM), de 68% para a condição que as células foram pré-tratadas 

com NAC na dose de 5 mM e de 71% para as células pré-tratadas com NAC na dose 

de 10 mM. Apesar da variação nos percentuais de fluorescência, os valores não são 

significativamente diferentes entre si. Desta forma, o aumento nos níveis intracelulares 

de espécies reativas promovidas pelo tratamento das linhagens de glioma com HTF não 

foi alterado pelo pré-tratamento com NAC.  
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FIGURA 28 - EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM NAC NOS NÍVEIS INTRACELULARES DE ROS 
EM CÉLULAS U87MG TRATADAS COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013). 
NOTA: O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Como controle positivo foi utilizado o H2O2 na 
concentração de 500 μM. Os resultados estão expressos como porcentagem em relação ao controle 
DMSO (100%) e são a média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes realizados em 
triplicata. ANOVA e TURKEY***p<0,001. 
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7.6.2 Análise dos níveis intracelulares de ROS após pré-tratamento das células de 

glioma com NAC – Linhagem T98G 

Como pode ser visualizado na figura 29, após o tratamento das células T98G 

com HTF houve aumento na intensidade de fluorescência de DCF quando comparado 

com o controle. O aumento da fluorescência para a condição de tratamento apenas 

com HTF (10 µM) foi de 55%. Para a condição em que as células foram pré-tratadas 

com NAC na dose de 5 mM o aumento de fluorescência foi de 48% e para as células 

pré-tratadas com NAC na dose de 10 mM foi de 58%. Apesar da variação nos 

percentuais de fluorescência, os valores não são significativamente diferentes entre si. 

Assim, os resultados indicam que o pré-tratamento das células T98G com NAC não 

afeta os níveis de espécies reativas intracelulares quando as células são submetidas ao 

tratamento com HTF. 
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FIGURA 29 - EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM NAC NOS NÍVEIS INTRACELULARES DE ROS 
EM CÉLULAS T98G TRATADAS COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013). 
NOTA: O volume de DMSO utilizado foi de 0,1% (v/v). Como controle positivo foi utilizado o H2O2 na 
concentração de 500 μM. Os resultados estão expressos como porcentagem em relação ao controle 
DMSO (100%) e são a média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes realizados em 
triplicata. ANOVA e TURKEY ***p<0,001. 
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7.7 NÍVEIS DE mRNA  

 

Na tentativa de esclarecer em nível molecular o envolvimento de espécies 

reativas na alteração da progressão do ciclo celular e morte induzida pelo HTF nas 

linhagens U87MG e T98G, os níveis de expressão de mRNA de enzimas antioxidantes 

(catalase, CuZn superóxido dismutase, Mn superóxido dismutase, glutationa peroxidase 

e glutationa redutase), e de proteínas reguladoras do ciclo celular (p53, p21, p27, p14 e 

p16 - que inibem os complexos ciclina-CDK) foram mensurados por qRT-PCR.  

A técnica de PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR - do inglês - quantitative 

Real-Time Polymerase Chain Reaction) permite que os processos de amplificação, 

detecção e quantificação de fragmentos de DNA sejam realizadas em uma única etapa. 

A técnica baseia-se na propriedade da enzima DNA polimerase, in vitro, sintetizar 

pequenos fragmentos de DNA a partir do cDNA e do iniciador, ou primer – do inglês, 

que define a sequência de DNA a ser amplificada. A quantificação de DNA amplificado 

a cada ciclo é feita pela captação da fluorescência do composto SYBR®. O composto 

SYBR® possui fluorescência fraca, contudo quando intercala-se entre as fitas de DNA, 

a fluorescência aumenta consideravelmente (REBRIKOV e TROFIMOV, 2006). Desta 

forma, quando o laser do termociclador incide sobre a amostra, a fluorescência emitida 

é proporcional à quantidade crescente de DNA amplificado (DEEPAK et al., 2007). 

A expressão relativa de mRNA que codifica para as enzimas antioxidantes e para 

proteínas que regulam o ciclo celular foram normalizadas em relação à expressão de 

três genes constitutivos, o gene (hHMBS) que se encontra constitutivamente ativo e 

codifica a porfobilinogênio desaminase (hidroximetilbilano sintase), enzima da 

biossíntese do heme (BRANCALEONI et al., 2012), o gene (hGAPDH) gliceraldeído 3-

fosfato desidrogenase, gene constitutivamente ativo da via glicolítica (BARBER et al., 

2005) e (hTUB) gene constitutivamente ativo que codifica para a proteína tubulina, 

principal constituinte dos microtúbulos (KHODIYAR et al., 2007). Os níveis de 

expressão de mRNAs foram normalizados usando o programa geNorm 3.4 

(VANDESOMPELE et al., 2002). Como condição controle, as células foram tratadas 

com o veículo do HTF (DMSO).  
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7.7.1 Análise dos níveis de expressão de mRNA das células U87MG 

O tratamento das células U87MG com HTF na concentração de 10 µM por 48 

horas afeta os níveis de expressão das enzimas catalase, SOD2 e Gred com 

significância estatística em relação aos níveis da condição controle (FIGURA 30). Foi 

observada diminuição significativa na expressão de catalase e SOD2 e aumento de 

Gred. Apesar da ligeira diminuição de 0,55 vezes, a expressão de catalase foi 

diminuída de forma significativa. A expressão de SOD2 foi 0,8 vezes menor nas células 

tratadas com HTF. Já os níveis de expressão de Gred aumentaram em 0,8 vezes em 

relação ao controle. Como mostra o gráfico da figura 30, o tratamento das células 

U87MG com HTF na concentração de 10 µM não altera os níveis de expressão de 

SOD1 e GPx. Apesar de haver diminuição dos níveis de GPx esta diferença não foi 

significativamente estatística. 
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FIGURA 30 - MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE mRNA DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM 
CÉLULAS U87MG APÓS TRATAMENTO COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: A quantificação dos níveis de mRNA das enzimas antioxidantes catalase (CAT), CuZn superóxido 
dismutase (SOD1), Mn superóxido dismutase (MnSOD), glutationa peroxidase (GPx1) e glutationa 
redutase (Gred), foi realizada segundo o item 6.6 de materiais e métodos após exposição de células 
U87MG ao HTF (10 μM) por 48 horas. Os resultados representam a média ± DP de quatro experimentos 
independentes e são demonstrados como expressão relativa de cada gene frente à expressão dos genes 
controle (hGAPDH e hHMBS). t-test * p<0,05. 

 

A figura 31 mostra os resultados da modulação da expressão de inibidores dos 

complexos ciclina-CDK da família de p21, as proteínas p21waf1/Cip1 e p27 Kip1 e para o 
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inibidor da família INK4, a proteína p14ARF, nas células U87MG após tratamento com 

HTF. A expressão de p21 aumentadou aproximadamente quatro vezes nas células 

U87MG após tratamento com HTF. Não houve diferença significativa na expressão de 

p53, p27 e p14 após a ação do HTF nessas células. A proteína p21waf1/Cip1 é inibidora 

dos complexos ciclina-CDK, que medeiam à progressão do ciclo celular regulando a 

transição da fase G1 para S e de G2 para M, sendo responsiva a agentes que causam 

danos ao DNA (HANAHAN e WEINBERG, 2000; KALDIS e RICHARDSON, 2012). É 

possível afirmar que os elevados níveis de p21 estão relacionados com o aumento da 

porcentagem de células nas fases G2-M, (FIGURA 16). 
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FIGURA 31 - MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE mRNA DE INIBIDORES DO CICLO CELULAR EM 
CÉLULAS U87MG APÓS TRATAMENTO COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: A quantificação dos níveis de mRNA das proteínas regulatórias do ciclo celular foi realizada 
segundo o item 6.6 de materiais e métodos após exposição de células U87MG ao HTF (10 μM) por 48 
horas. Os resultados representam a média ± DP de quatro experimentos independentes e são 
demonstrados como expressão relativa de cada gene frente à expressão dos genes controle (hGAPDH e 
hHMBS). t-test * p<0,05. 
 
7.7.2 Análise dos níveis de expressão de mRNA das células T98G. 

O tratamento de células T98G com 10µM de HTF afetou de forma significativa os 

níveis de expressão de SOD1, SOD2 e GPx. As células que foram expostas ao HTF 

apresentaram diminuição na expressão de SOD, tanto a forma mitocondrial (MnSOD), 

quanto a forma citosólica (CuZnSOD) (FIGURA 32). Há diminuição da expressão da 

catalase, contudo esta variação não é significativamente estatística. A expressão de 

SOD1 foi 59% menor nas células T98G tratadas com HTF e a diminuição nos níveis de 
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mRNA de SOD2 foi de 30% (FIGURA 32). Já os níveis de expressão de GPx 

aumentaram 25% em relação ao controle. Como mostra o gráfico da figura 32, o 

tratamento com HTF na concentração de 10 µM não alterou os níveis de expressão de 

Gred.  
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FIGURA 32 - MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE mRNA DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM 
CÉLULAS T98G APÓS TRATAMENTO COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: A quantificação dos níveis de mRNA das enzimas antioxidantes catalase (CAT), CuZn superóxido 
dismutase (SOD1), Mn superóxido dismutase (MnSOD), glutationa peroxidase (GPx1) e glutationa 
redutase (Gred), foi realizada segundo o item 6.6 de materiais e métodos após exposição de células 
U87MG ao HTF (10 μM) por 48 horas. Os resultados representam a média ± DP de quatro experimentos 
independentes e são demonstrados como expressão relativa de cada gene frente à expressão dos genes 
controle (hGAPDH, hTUB e hHMBS). t-test * p<0,05. 

 

Os resultados obtidos permitem sugerir que a diminuição nos níveis de expressão 

de SOD1 e SOD2 pode ser a razão do aumento nos níveis de ROS observados após a 

exposição das células de glioma ao HTF. Levando em consideração que as células que 

apresentam uma condição redox intracelular mais favorável normalmente apresentam 

resistência aos quimioterápicos que agem causando morte por aumentar os níveis de 

espécies reativas, pode-se supor que a redução da viabilidade e indução de morte 

causada pelo HTF está também relacionada com a diminuição das defesas 

antioxidantes intracelulares. 
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A modulação da expressão de inibidores dos complexos ciclina-CDK da família de 

p21, as proteínas p21waf1/Cip1 e p27 Kip1, e para p14ARF, também foram avaliados nas 

células T98G, após tratamento com HTF. A Figura 33 apresenta os resultados obtidos 

nas análises de qRT-PCR, e destaca-se o aumento da expressão de p21 após o 

tratamento das células T98G com 10µM de HTF. O aumento observado foi de 1,7 vezes 

nos níveis do mRNA de p21 em relação à condição controle. Quando mensurado em 

porcentagem, o aumento nos níveis do transcrito foi de 216%. .  

Vale ressaltar que o aumento da expressão de p21 foi observado após o 

tratamento com HTF em ambas as linhagens de glioma utilizadas neste estudo 

(FIGURAS 31 e 33).  
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FIGURA 33 - MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE mRNA DE INIBIDORES DO CICLO CELULAR EM 
CÉLULAS U87MG APÓS TRATAMENTO COM HTF. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: A quantificação dos níveis de mRNA das proteínas regulatórias do ciclo celular foi realizada 
segundo o item 6.6 de materiais e métodos, após exposição de células U87MG ao HTF (10 μM) por 48 
horas. Os resultados representam a média ± DP de quatro experimentos independentes e são 
demonstrados como expressão relativa de cada gene frente à expressão dos genes controle (hGAPDH, 
hTUB e hHMBS). t-test * p<0,05. 
 

A expressão de p16INK4A não foi detectada nos 40 ciclos da reação de qPCR 

realizados para ambas as linhagens de glioma estudas (U87MG e T98G). Este fato 

pode ser explicado pela completa deleção deste gene em gliomas de alto grau (ISHII et 

al., 1999; CLARK et al., 2010; ARAP et al., 1997). O gene CDKN2, também chamado 

de INK4, CDK41 e MTS1, que codifica para a proteína p16INK4A encontra-se deletado ou 

mutado na maioria dos tumores (SHERR, 1996). 
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Os resultados aqui apresentados mostram que houve modulação da expressão 

gênica de enzimas antioxidantes para ambas as linhagens estudadas. Desta forma, é 

importante investigar a atividade dessas enzimas após o tratamento das células de 

glioma com HTF para correlacionar com as alterações observadas em nível 

transcricional. 

7.8 ATIVIDADE DA CATALASE 

 

7.8.1 Atividade da catalase nas células U87MG e T98G após exposição ao HTF 

Após exposição das células de glioma ao HTF (10µM) por 48h, houve acentuada 

redução na atividade da enzima antioxidante catalase para ambas as linhagens 

estudadas. Como mostram os gráficos da figura 34, houve redução na atividade da 

catalase de aproximadamente 64% nas células U87MG (FIGURA 34 - A) e de 70% nas 

células T98G (FIGURA 34 - B) após o tratamento. Este resultado suporta os resultados 

anteriores, pois esta diminuição na atividade da catalase pode estar contribuindo para 

os altos níveis de espécies reativas encontrados nas células de glioma após o 

tratamento com HTF (FIGURA 25).  
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FIGURA 34 - MODULAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA CATALASE EM CÉLULAS DE GLIOMA APÓS 
TRATAMENTO COM HTF. A) LINHAGEM U87MG; B) LINHAGEM T98G. 
FONTE: O Autor (2013) 
Nota: Os dados representam a média ± DP de três experimentos independentes realizados em duplicata. 
A atividade das enzimas antioxidantes foi realizada segundo o item 6.7.1 de materiais e métodos. O 
controle 100% corresponde a 0,913 nmol (U87MG) e 0,851 nmol (T98G) de H2O2 consumido por minuto 
por µg de proteína.** p<0,001.  
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8 DISCUSSÃO FINAL 
 

 

Os gliomas, particularmente glioblastomas, estão entre os cânceres mais mortais 

e com pior prognóstico. Pacientes acometidos de glioblastoma multiforme raramente 

sobrevivem mais de um ano após o diagnóstico (RAMAO et al., 2012). As terapias 

vigentes para o tratamento de gliomas apresentam alta toxicidade e são ineficazes, pois 

os tumores desenvolvem resistência em curto período de tempo (KRAKSTAD e 

CHEKENYA, 2010; THOMAS et al., 2013). O fracasso dos tratamentos atuais e a falta 

de novas alternativas tornam o ambiente aterrorizador evidenciando a necessidade de 

busca por novas terapias. Compostos naturais e derivados sintéticos de catecóis têm 

sido bastante explorados na busca de alternativas para o tratamento do câncer. 

Polifenóis podem ser usados sozinhos ou em combinação com outros fármacos dando 

origem a uma nova geração de fitofármacos, os quais têm proeminentes aplicações nas 

doenças humanas incluindo o câncer (SIMOS et al., 2012).  

Partindo da necessidade de minimizar os efeitos colaterais causados pelos 

tratamentos atuais e aumentar as possibilidades de cura, o foco central deste trabalho 

foi avaliar a ação do polifenol hexahidroxitrifenileno em células de glioma humano, 

caracterizando os efeitos desse composto nos processos de proliferação, morte celular 

e alteração dos níveis de espécies reativas, explorando a partir do fenótipo apresentado 

pelas células as vias de sinalização intracelular induzidas pelo mesmo. 

O quimioterápico cisplatina tem a capacidade de ligar-se covalentemente as fitas 

de DNA, formando adutos e impedindo a correta replicação da molécula, resultando em 

quebras no DNA e erros de codificação, causando a parada do ciclo celular em G2-M e 

subsequentemente levando a célula à morte. Em gliomas, a cisplatina vem sendo 

utilizada em combinação com agentes alquilantes, como temozolomida e talidomida, 

devido ao sinergismo apresentado entre estes quimioterápicos (ZUSTOVICH et al., 

2007). Neste estudo, o tratamento das células de glioma humano com cisplatina foi 

utilizado para efeito de comparação, como composto de referência.  

As análises de viabilidade celular demonstraram que o tratamento com HTF é 

capaz de provocar redução de viabilidade das células de glioma A172, U87MG e T98G 
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e que esta redução é dependente da dose (FIGURA 13). Vale destacar que a redução 

significativa de viabilidade das células de glioma humano após o tratamento com HTF 

foi observada independente do método de análise utilizado (MTT ou Cristal Violeta). O 

mais impressionante foi que o HTF demonstrou ser menos tóxico para células normais 

IMR90 do que para as células de glioblastoma U87MG e T98G (FIGURA 14). Nas 

células tumorais a diminuição da viabilidade foi significativa já na menor dose de HTF 

administrada (5µM). Quando comparado ao quimioterápico cisplatina, o HTF 

apresentou citotoxicidade semelhante em células de glioma, porém nas células de 

fibroblasto normal, sua citotoxicidade foi notadamente menor que a do quimioterápico 

(FIGURA 14). Este resultado corrobora os dados descritos na literatura. Estudos de Das 

e colaboradores (2010) verificaram que os polifenóis epigalocatequina, 

epigalocatequina-3-galato, apigenina e genisteína, todos na dose de 50µM, no tempo 

de 24h, são tóxicos em células U87MG e T98G. Os quatro polifenóis levaram as células 

de glioma maligno a morte por apoptose e não apresentam citotoxicidade em células de 

astrócitos normais. Vale destacar que o HTF apresentou esse mesmo perfil de 

seletividade numa concentração 10 vezes menor. 

 Os resultados da análise da progressão do ciclo celular mostram que após 

exposição de ambas as células de glioma humano (U87MG e T98G) ao HTF houve 

aumento significativo da quantidade de células na fase G2-M (FIGURAS 16 e 19), com 

concomitante diminuição na porcentagem de células na fase G1. Sabe-se que são 

diversos os mecanismos que ativam a parada de ciclo na fase G2-M. Quando se trata 

de agentes citotóxicos, a indução de dano ao DNA é um dos mecanismos de morte 

bem descritos na literatura e este depende de qual fase do ciclo o dano ao DNA 

ocorreu. Danos durante a fase G1 e S resultam na via de sinalização que se baseia 

principalmente em ATR. Por outro lado, danos durante a fase G2 ativam a via de 

sinalização de CDK1 (ALEXANDER et al., 2012). 

 O ponto de checagem em G2 é particularmente importante como um potencial 

alvo terapêutico, pois a maioria das células tumorais é incapazes de sofrerem parada 

de ciclo em G1, sendo deficientes no ponto de checagem que leva a transição da célula 

da fase G1 para S. Isso ocorre devido a aberrações, bastante comuns em células 

tumorais, na via de p53 e/ou na via de Rb (STOCKWELL et al., 2012). Estudos 
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demonstram que em glioblastomas, a via de Rb está alterada em aproximadamente 

78% dos casos estudados, ocorrendo particularmente a perda do lócus de Rb 

(McLENDON et al., 2008) (HOLLAND, 2001; PARSONS et al., 2008). Além disso, o 

gene CDKN2, também chamado de INK4, CDK41 e MTS1, que codifica para as 

proteínas p14ARF e p16INK4A, está deletado na maioria dos gliomas, inclusive nas 

linhagens estudadas (CLARK et al., 2010; ISHII et al., 1999; ARAP et al., 1997). As 

proteínas p14ARF e p16INK4A têm extrema importância na regulação da parada de ciclo 

em G1 e regulam também a atividade de Rb (SHERR, 1996; HOLLAND, 2001). Outro 

fator que influencia positivamente para a progressão do ciclo celular é a característica 

dos gliomas malignos de amplificarem e superexpressarem CDK4, o que resulta na 

passagem das células para a fase S, mesmo possuindo danos no DNA (HOLLAND, 

2001). 

 A proteína p21Cip1 é transcricionalmente ativada por p53 e é requerida para a 

parada de ciclo em G1 mediada por p53. Como descrito por Sandal (2002), p21Cip1 inibe 

a via de Rb. Com a perda da função de Rb ou alterações nesta via, as células são, 

portanto, capazes de passar pelo ponto de checagem em G1, e não sofrem parada de 

ciclo mediada por p53 nesta fase. Dados da literatura mostram que mesmo com a 

presença de p53 selvagem, que ativa a transcrição de p21 e promove inibição dos 

complexos ciclina-CDK, caso as células possuam a via de Rb mutada, elas serão 

capazes de entrar em S (SANDAL, 2002). Esta é uma possível explicação para o fato 

de que após o tratamento com HTF as células de glioma U87MG e T98G não alteram 

sua progressão em G1 (FIGURAS 16 e 19), mesmo com os altos níveis de mRNA de 

p21Cip1 encontrados nestas linhagens (FIGURAS 31 e 33) 

 Com mutações em Rb a célula ficaria incapacitada de parar em G1, e devido aos 

altos níveis de p21Cip1, que pode atuar em diferentes fases do ciclo, a alteração da 

progressão de ciclo pode ocorrer em G2-M. Realmente, o tratamento de ambas as 

linhagens de glioma humano (U87MG e T98G) com HTF promoveu alteração da 

porcentagem de células em G2-M (FIGURAS 16 e 19). Dados da literatura mostram que 

o aumento da porcentagem de células em G2 pode também indicar inibição de CDK1 

(MALUMBRES e BARBACID, 2005). A modulação de CDK1 pelo HTF é uma 

perspectiva interessante a ser explorada. Como a parada de ciclo em G2-M é um alvo 
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terapêutico de grande importância, devido aos fatos mencionados acima, diversos 

compostos que inibem especificamente CDK1, causando parada de ciclo na fase G2-M, 

já estão em diferentes fases de testes clínicos (MALUMBRES e BARBACID, 2001; 

COLLINS e GARRETT, 2005). É importante ressaltar que a ação do HTF nas linhagens 

de glioblastoma, ao promover o aumento da porcentagem de células em G2-M com 

concomitante aumento de expressão de p21Cip1, é um resultado bastante interessante 

que justifica estudos futuros para aprofundar no mecanismo de ação mediado por HTF 

em células de glioma, com o intuito de caracterizar um possível novo agente terapêutico 

que contribua para avanços na terapia desta doença. 

Foi observado um elevado aumento nos níveis de espécies reativas após a 

exposição das células U87MG e T98G ao HTF (FIGURA 25 A e B). Levando em 

consideração a estrutura do HTF, pode-se supor que no meio intracelular está 

ocorrendo à formação de radicais semiquinona e quinonas reativas. Os radicais causam 

estresse oxidativo e as quinonas podem atuar como agentes alquilantes do DNA 

(CHEN et al., 2004). Este dado corrobora o fenótipo apresentado pelas células de 

glioma após a ação do HTF, pois uma possibilidade é que quinonas reativas derivadas 

do metabolismo do HTF causem danos ao DNA (por exemplo, por alquilação), 

promovendo alteração de ciclo em G2-M (DEHAL e KUPFER, 1996), similarmente a 

ação da cisplatina. Os agentes alquilantes são muito utilizados na quimioterapia e têm 

como principal alvo o ciclo celular. Estas moléculas interrompem ou perturbam etapas 

importantes da proliferação celular, levando as células em processo de divisão à morte 

(QUIROGA et al., 1998). Vale ressaltar que especificamente em gliomas há o 

silenciamento de MGMT (O6-metilguanina-DNA metiltransferase), umas das principais 

enzimas de reparo do DNA. Com a diminuição da expressão desta proteína, os gliomas 

tornam-se susceptíveis a ação de agentes alquilantes, como a temozolomida 

(ROUSSEAU et al., 2008). Pode-se sugerir então, que pelo fato das linhagens de 

glioma maligno U87MG e T98G apresentarem alta taxa de proliferação e deficiência da 

proteína MGMT, estas foram sensíveis à ação do HTF.  

O destacado aumento de mais de três vezes na porcentagem de células com 

conteúdo de DNA fragmentado (FIGURAS 17 e 20) para as duas linhagens de 

glioblastoma estudadas (U87MG e T98G) indica morte celular. Este resultado foi 
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confirmado pelo ensaio de dupla marcação, onde a administração do HTF promoveu 

aumento na quantidade de células positivas para marcação com anexina-V e PI, com 

simultânea diminuição no número de células viáveis. Estes dados sugerem morte por 

apoptose causada pelo policatecol HTF. De Oliveira e colaboradores (2010) avaliaram o 

potencial antitumoral do catecol em células de glioma e descreveram que o tratamento 

com 200µM de catecol por 48h promove redução da viabilidade e morte celular por 

apoptose de maneira dose dependente. Contudo, a concentração do catecol neste 

trabalho foi 20 vezes maior que a concentração de HTF administrada no presente 

estudo (10 µM), indicando um maior potencial do HTF em promover morte celular.  

Uma possibilidade é que o aumento de danos ao DNA pelas quinonas reativas 

derivadas do metabolismo do HTF possam mediar a indução de morte celular, 

possivelmente levando as células de glioma à apoptose. Dados descritos na literatura 

afirmam que em outras linhagens celulares, compostos derivados de quinonas são 

capazes de induzir apoptose (SCHULZE-OSTHOFF et al., 1994). Porém, para afirmar 

que a morte celular induzida pelo HTF realmente está ocorrendo por apoptose, são 

necessárias mais evidências que comprovem a ativação de morte pela via apoptótica, e 

a investigação aprofundada das vias envolvidas no processo de apoptose bem como a 

avaliação das características morfológicas das células. 

Os dados descritos até o momento mostram de forma evidente que o tratamento 

das células de glioma humano com HTF causou parada de proliferação e indução de 

morte celular. Deste modo, surge a questão: Quais seriam os mecanismos moleculares 

envolvidos nestes processos? Evidências apontam a participação de espécies reativas 

intracelulares. 1º Pelo fato da propriedade de radicais semiquinona gerarem espécies 

reativas de oxigênio. 2º Foi verificado por EPR que o HTF encontra-se naturalmente no 

estado de radical semiquinona. Assim, ao realizar os experimentos com a sonda DCFH-

DA foi observado à capacidade do HTF em aumentar os níveis de espécies reativas 

intracelulares. Este fato pode estar relacionado com o mecanismo de citotoxicidade 

classicamente descrito para catecóis, o seu potencial de autoxidação em condições 

fisiológicas. 

O catecol tem sido usado como antioxidante em baixas dosagens em muitas 

composições de fármacos patenteados que são usados para tratar o câncer, como por 
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exemplo o neuroblastoma (LAZAR et al. 2007, 2008). No entanto, em altas dosagens 

(>200 µM) é tóxico para as células tumorais aumentando de forma expressiva os níveis 

de espécies reativas, levando as células a morte (LIMA et al., 2008). Compostos 

polifenólicos tiveram seu potencial antitumoral avaliado em diversos trabalhos e foi 

comprovado que o aumento nos níveis de espécies reativas, com ou sem diminuição 

das desefas antioxidantes, geram danos a membrana mitocondrial levando as células 

tumorais a morte por apoptose (SINGH et al., 2011). 

Através dos resultados obtidos com a sonda DCFH-DA, pode-se sugerir que a 

autoxidação do HTF inicia um estado de estresse oxidativo intracelular causando danos 

oxidativos ao DNA, proteínas e membranas, o que acarreta na indução do processo de 

morte celular por apoptose. Como mencionado, diversos trabalhos têm relatado morte 

por apoptose induzida por altos níveis de ROS quando células tumorais são expostas a 

derivados de catecóis (HAN et al., 2008; DAS et al., 2010; DE OLIVEIRA et al., 2010). 

Estudos também demonstram a participação direta das espécies reativas na sinalização 

de morte por apoptose (CIRCU e AW, 2010; PANIERI et al., 2013).  

Desta forma, o maior nível de ROS detectado nas células de glioma maligno após 

o tratamento com HTF pode ser atribuído à geração dessas espécies pelo HTF e seus 

metabólitos, bem como à diminuição das defesas antioxidantes, ou a combinação 

destes dois fatores. 

Muitos tumores apresentam atividade e expressão diminuída de SOD quando 

comparados às células normais. Em gliomas ocorre o contrário. A atividade e expressão 

das enzimas SODs tem significativa importância na biologia dos gliomas e estão 

relacionadas com a agressividade desses tumores. Gliomas são conhecidos como um 

dos tumores mais resistentes a radio- e a quimioterapia e a superexpressão de SOD 

tem um papel fundamental na sobrevivência e progressão de malignidade desses 

tumores (MACMILLAN-CROW e CROW, 2011; ZHONG et al., 1999). 

O tratamento com HTF promoveu a diminuição da expressão de SOD nas duas 

linhagens utilizadas neste estudo (FIGURA 30 e 32). A diminuição nos níveis da SOD1 

e SOD2 mediada por HTF pode estar contribuindo para o aumento nos níveis de ROS 

observados, visto que as células que apresentam uma condição redox intracelular mais 

favorável para uma resposta antioxidante eficiente normalmente apresentam resistência 
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a quimioterápicos que agem por esta via. Dessa forma, os dados apontam que a 

modulação do estado redox das células é uma boa estratégia para combater a 

resistência aos quimioterápicos. Soliman et al. (2002) confirmaram o papel destrutivo da 

autoxidação dos catecóis. A autoxidação da L-DOPA (500 µM) elevou os níveis de O2
●- 

intracelulares, em células de glioma de rato C6, que em presença de NO geraram 

peroxinitrito (ONOO-). A diminuição de mais de 60% na viabilidade das células de 

glioma foi atribuída aos altos níveis de espécies reativas em combinação com níveis 

inadequados de SOD. Após SOD exógena ser adicionada, os efeitos tóxicos causados 

pelo ONOO- foram revertidos (SOLIMAN et al., 2002). 

Esses dados corroboram os resultados encontrados neste trabalho, pois apesar 

de haver pequenas diferenças na expressão das enzimas antioxidantes nas células 

U87MG e T98G, o perfil de diminuição dos níveis de expressão das SODs foi 

semelhante em ambas as linhagens. Considerando o papel primordial de SOD na 

sobrevivência e biologia dos gliomas, pode-se sugerir que a diminuição observada nos 

níveis de expressão de SOD contribuiu para a indução de morte celular. 

Outro fato que pode explicar o aumento nos níveis de ROS é a diminuição 

observada nos níveis de expressão da catalase, bem como a diminuição de sua 

atividade. Isso estaria promovendo o acúmulo de H2O2 intracelular nas células de 

glioma U87MG e T98G, o que contribuiria para o aumento nos níveis de ROS e indução 

da ativação da via apoptótica. Esta suposição está fundamentada nos dados descritos 

em inúmeros trabalhos encontrados na literatura, os quais afirmam que as células 

possuem um elegante mecanismo de homeostase redox e o aumento dos níveis de 

ROS (especialmente o H2O2) conduz a célula ao estresse oxidativo. Esse desequilíbrio 

da homeostase redox, causado pelo aumento de ROS, induz a célula à morte 

geralmente por apoptose. Existem evidências concretas que a oxidação de compostos 

polifenólicos e derivados de catecóis in vitro produzem H2O2 (SIMOS et al., 2012). 

Sabe-se que o H2O2 induz uma variedade de respostas celulares que, 

principalmente, dependem da sua concentração. Foi demonstrado pela primeira vez em 

2005, através do trabalho de Rhee e colaboradores, que as enzimas antioxidantes são 

reguladas por modificações pós-traducionais que são desencadeadas por diferentes 

níveis de H2O2. Em baixos e moderados níveis de H2O2, a atividade da catalase é 
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aumentada e tem uma meia vida superior a 24 horas. Contudo, em altos níveis H2O2, a 

catalase tem sua atividade diminuída (sua meia vida diminui para ~10,5 horas) e é 

levada a constante ubiquitinação. Em eventos que a concentração de H2O2 aumenta 

acima dos níveis que podem ser controlados pelas enzimas antioxidantes, a célula 

sofre danos irreparáveis. Sob esta condição de estresse é comumente direcionada a 

apoptose após a degradação proteossomal da catalase, pois quando a catalase é 

degradada, os níveis de H2O2 se elevam rapidamente (RHEE et al., 2005). 

Essa hipótese está de acordo com a modulação nos níveis de GPx observado. Foi 

verificado que o tratamento das células T98G com HTF promove aumento nos níveis de 

GPx (FIGURA 32). Pode-se propor que caso a atividade da catalase esteja diminuída 

devido à regulação negativa deste gene e também pelos altos níveis de H2O2 gerados 

após tratamento com HTF, a expressão da enzima GPx é aumentada na tentativa das 

células de detoxificar o peróxido em excesso que está levando-as a morte. 

Em conjunto esses resultados apoiam a hipótese de que o aumento intracelular 

de H2O2 causado pelo tratamento com HTF seria responsável pelos efeitos fenotípicos 

observados anteriormente (parada de ciclo em G2-M e indução de morte celular). De 

fato, conforme descrito por Panieri et al. (2013), altos níveis de H2O2 foram 

responsáveis por desencadear danos ao DNA, parada de ciclo nas fases G2-M e 

severa citotoxicidade em células tumorais de pulmão U1810 e A549 (PANIERI et al., 

2013).  

Os efeitos da adição de um composto antioxidante (NAC) ao meio de cultura foi 

também explorado no presente trabalho. O tratamento com HTF diminuiu a viabilidade 

das células de glioma e aumentou de maneira expressiva a intensidade de 

fluorescência de DCF o que não foi revertido quando esse tratamento foi precedido pela 

adição de NAC nas duas linhagens de glioblastoma estudadas (FIGURAS 28 e 29). A 

partir desse resultado podemos supor que o mecanismo de ação citotóxica do HTF não 

envolve modulação dos níveis de GSH, ou pelo menos que a modulação de GSH não 

esteja sendo suficiente para alterar os níveis de ROS e a viabilidade das células 

(lembrando que as enzimas SOD e catalase encontram-se diminuídas, mantendo altos 

níveis de O2
●- e H2O2). Porém, o cenário é bem mais complexo. Zhang e colaboradores 

(2010) demonstraram que a habilidade do antioxidante N-acetilcisteína em proporcionar 
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proteção contra a citotoxicidade induzida por ROS é independente de sua capacidade 

de aumentar a síntese de GSH. No trabalho de Zhang, as células HK-2 foram tratadas 

com um derivado metabólito da hidroquinona e houve aumento nos níveis intracelulares 

de ROS. Em um segundo momento, as células foram tratadas com o composto alvo e 

concomitante tratamento com NAC. Foi adicionado simultaneamente BSO (Butionina 

Sulfoximina), que é um inibidor da síntese de GSH, e mesmo com a síntese de GSH 

inibida, NAC foi capaz de restaurar a viabilidade celular e proteger as células da morte. 

Assim, a habilidade de NAC atuar como sequestrador de espécies reativas foi uma 

consequência de sua capacidade de remover ROS diretamente. NAC aboliu a produção 

de ROS pela quinona testada, mesmo na presença de BSO, sugerindo que a redução 

do estresse oxidativo mediado por NAC é independente dos níveis intracelulares de 

GSH. NAC também manteve sua capacidade de inibir a morte celular mesmo na 

presença de BSO. Desta forma, os autores afirmam que é improvável que a 

citoproteção de NAC seja resultado do aumento nos níveis de GSH, mas sim, pela ação 

antioxidante direta de NAC e também sua propriedade de sequestrar radicais (ZHANG 

et al., 2011).  

No estudo de Zhang, foi realizado o co-tratamento de NAC juntamente com a 

quinona investigada. No nosso trabalho realizamos o pré-tratamento com NAC e 

subsequente tratamento com HTF. Levando em consideração os resultados de Zhang, 

pode-se sugerir que se a habilidade de NAC em diminuir os níveis de espécies reativas 

está relacionado à sua ação direta, ao realizar o pré-tratamento, acredita-se que NAC 

não agiu diretamente sobre o HTF e seus metabólitos reativos. Desta forma, NAC não 

foi capaz de restaurar a viabilidade celular, pois não houve diminuição de ROS. 

Futuramente, o co-tratamento de NAC com HTF poderá ser realizado para elucidar esta 

questão. 

Outro dado importante que deve ser relacionado é que após o tratamento das 

células de glioma com HTF, houve regulação positiva das enzimas Gred e GPx1 nas 

linhagens U87MG e T98G, respectivamente. Este dado sugere que de alguma forma as 

células estão modulando a expressão das enzimas que participam do ciclo de 

regeneração da GSH. O aumento da expressão de Gred pode ser uma tentativa da 

célula tumoral de restabelecer os níveis de glutationa reduzida, como um mecanismo de 
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defesa. Vale destacar que neste trabalho os níveis de GSH não foram avaliados, porém 

foram relatados compostos derivados de catecóis capazes de depletar os níveis de 

GSH em períodos curtos de tempo (24h), devido ao estresse oxidativo gerado 

(CHICHIRAU et al., 2005). Contudo, em tempos maiores houve efeito contrário. Foi 

demonstrado que a citotoxicidade de catecóis em células PC12-AC estava relacionada 

com o aumento nos níveis de GSH. Foram testados quatro compostos e quanto mais 

citotóxico o composto (composto com menor EC50), mais ele regulou positivamente a 

síntese de GSH (CHICHIRAU et al., 2005). Os autores sugeriram que as células 

aumentaram a síntese de GSH como forma de autoproteção. De fato, tem sido descrito 

que ROS podem regular a expressão gênica atuando como mensageiros secundários 

para várias vias, o que gera diversas respostas celulares, induzindo respostas 

adaptativas e de proteção (CIRCU e AW, 2010). 

A citotoxicidade dos diferentes derivados de catecóis (hidroquinona, L-Dopa, 

dopamina e apomorfina) foi relacionada com a reação das semiquinonas geradas 

intracelularmente com o oxigênio molecular gerando O2
●-, que causa diminuição de 

GSH e aumento de GSSG, o que acarreta na sinalização para o aumento da expressão 

de Gred (CHICHIRAU et al., 2005). Chichirau e colaboradores (2005) afirmam que não 

há estequiometria exata entre a concentração de catecol administrada e a geração de 

espécies reativas, devido ao ciclo redox formado quando radicais semiquinonas estão 

envolvidos na reação da formação de O2
●-. A quantidade de ânion radical superóxido 

formado não pode ser estimada, e é muito maior do que o esperado. Sabendo que 

grupos tiol são particularmente sensíveis a ação de ROS, principalmente o ânion radical 

superóxido (JUURLINK, 1997) e que a autoxidação de catecóis gera O2
●- em 

concentrações mais elevadas do que a concentração inicial do composto (devido ao 

ciclo redox dos radicais semiquinona), pode-se supor que o HTF está esgotando os 

equivalentes reduzidos intracelulares, desencadeando um possível mecanismo de 

defesa com a modulação positiva de GSH e GPx. 

Através da alteração do estado redox celular, as espécies reativas podem 

desencadear a ativação da cascata apoptótica intrínseca (BISWAS et al., 2006), via 

interação com proteínas do complexo de transição de permeabilidade mitocondrial 

(TSUJIMOTO e SHIMIZU, 2007). Considerando que ambas as células de glioma 
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tratadas com HTF apresentam marcação positiva para anexina, uma hipótese seria a 

apoptose pela via intrínseca, que poderia ser comprovada pela liberação de citocromo 

c. Desta forma, uma perspectiva futura para determinar o mecanismo de indução de 

morte mediado pelo HTF seria realizar o experimento de liberação do citocromo c. 

Correlacionando os resultados obtidos neste trabalho pode-se sugerir um possível 

mecanismo de ação do HTF nas células de glioma humano. A figura 35 ilustra de forma 

condensada as discussões feitas anteriormente. 

 

 
FIGURA 35 - PROPOSTA DO MECANISMO DE AÇÃO DO HTF EM CÉLULAS DE GLIOMA MALIGNO 
HUMANO.  
FONTE: O AUTOR (2013) 

 

Considerando a característica anfifílica do HTF, e que em meio fisiológico os 

catecóis são facilmente oxidados, gerando quinonas e radicais semiquinona, pode-se 

supor que o HTF é capaz de permear a membrana celular e ser oxidado, gerando 

espécies reativas no meio intracelular. Correlacionando este fato com a diminuição da 
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atividade da catalase e com os valores expressivos de fluorescência de DCF 

observados, pode-se supor que o HTF é capaz de aumentar os níveis de espécies 

reativas das células de glioma, através do acúmulo H2O2 intracelular. O H2O2 

intracelular poderia gerar radical hidroxila, através de reações com metais de transição 

e induzir dano ao DNA. O aumento na expressão de p21CIP1 observado, em ambas as 

linhagens de glioma humano, possivelmente seja uma resposta aos danos ao DNA 

induzidos pelo HTF e seus metabólitos, o que está acarretando na parada de ciclo 

celular em G2-M.  

Outro dado importante que foi verificado em ambas as linhagens de glioma, diz 

respeito à modulação negativa dos níveis de SOD promovido pelo tratamento com HTF. 

Com os níveis de SOD diminuídos, o ânion radical superóxido poderia ser formado no 

interior das células devido a possível autoxidação do HTF, o que estaria favorecendo a 

formação de peroxinitrito causando danos ao DNA, peroxidação lipídica, bem como a 

redução dos equivalentes reduzidos intracelulares. Essa proposta concorda com a 

citotoxicidade observada após o tratamento das células de glioma com HTF, o que 

acarretou na indução de morte celular. O fato da expressão de SOD2 estar diminuída 

nas células de glioma U87MG e T98G é de extrema importância, visto que esta enzima 

tem papel central na sobrevivência e agressividade dos gliomas. Mesmo com os níveis 

de SOD diminuídos, o peróxido de hidrogênio (gerado pela possível autoxidação do 

HTF) estaria sendo acumulado intracelularmente, devido a menor atividade da catalase.  

O envolvimento das espécies reativas pode ser relacionado também com a morte 

celular causada pelo HTF. O aumento nos níveis de H2O2 poderia contribuir para o 

colapso do potencial da membrana mitocondrial, o que acarretaria na liberação do 

citocromo c, dando início a via apoptótica intrínseca.  
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9 CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que:  

 
1. O tratamento das células de glioma A172, U87MG e T98G com HTF promoveu a 

diminuição da viabilidade celular de maneira dose dependente, com efeitos 

significativos já na menor dose administrada (5 µM). 

2. As células de glioma foram mais sensíveis à ação do HTF que as células de 

fibroblastos normais. 

3. O HTF apresentou menor citotoxicidade que o quimioterápico cisplatina nas células 

de fibroblasto normal IMR90. 

4. Células U87MG e T98G tratadas com HTF sofrem parada de proliferação e a 

quantidade de células com DNA fragmentado aumenta. 

5.  O aumento de ambas as linhagens na fase G2-M, após o tratamento com HTF foi 

acompanhado de morte celular. 

6. Os níveis de espécies reativas de oxigênio foram aumentados de maneira expressiva 

após o tratamento com HTF, nas duas linhagens de glioma humano estudadas. 

7. O pré-tratamento com N-acetilcisteína não foi capaz de recuperar a viabilidade e nem 

de alterar os níveis de ROS das linhagens T98G e U87G após exposição ao HTF. 

8. Após o tratamento com HTF os níveis de expressão de p21 foram aumentados nas 

linhagens U87MG e T98G. 

9. O tratamento com HTF alterou os níveis de expressão das enzimas antioxidantes 

nas duas linhagens estudadas. 

10. Houve diminuição da expressão de catalase, SOD1 e SOD2 e o aumento da 

expressão de Gred e GPx. 

11. A atividade da catalase foi diminuída de maneira expressiva após o tratamento com 

HTF em ambas as linhagens de glioblastoma estudadas. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Considerando a alta resistência dos gliomas aos tratamentos atuais e 

consequentemente o prognóstico dos pacientes acometidos por este câncer, acredita-

se que os resultados obtidos neste trabalho são promissores. O aprofundamento do 

mecanismo de ação e que as vias de sinalização mediadas pelo composto HTF em 

células de glioma merecem ser exploradas, com o intuito de caracterizar um possível 

novo agente terapêutico que contribua para avanços na terapia dos gliomas. 



102 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ABARIKWU, S. O. et al. Quercetin decreases steroidogenic enzyme activity, NF-kappaB 
expression, and oxidative stress in cultured Leydig cells exposed to atrazine. Molecular 
and Cell Biochemistry, v. 373, n. 1-2, p. 19-28, Jan 2013. 
 
ADAM, D. et al. Transient photoconductivity in a discotic liquid crystal. Physical Review 
Letters, v. 70, n. 4, p. 457-460, Jan 25 1993. 
 
AEBI, H. Catalase in vitro. Methods in Enzymology, v. 105, p. 121-6,  1984. 
 
AGRAWAL, R. et al. Release of iron from ferritin by metabolites of benzene and 
superoxide radical generating agents. Toxicology, v. 168, n. 3, p. 223-30, Nov 30 2001. 
 
ALEXANDER, B. M. et al. Targeting DNA repair and the cell cycle in glioblastoma. 
Journal of neuro-oncology, Nov 24 2011. 
 
ALEXANDER, B. M. et al. Targeting DNA repair and the cell cycle in glioblastoma. 
Journal of Neuro-Oncology, v. 107, n. 3, p. 463-77, May 2012. 
 
ALOISI, F. Immune function of microglia. Glia, v. 36, n. 2, p. 165-79, Nov 2001. 
 
AMBROSE, J. Computerized x-ray scanning of the brain. Journal of Neurosurgery, v. 
40, n. 6, p. 679-95, Jun 1974. 
 
AMBROSE, J. et al. The Lancet - Saturday II October 1975. Sodium iothalamate as an 
aid to diagnosis of intracranial lesions by computerised transverse axial scanning. 
Lancet, v. 2, n. 7937, p. 669-74, Oct 11 1975. 
 
AMIRLAK, B., COULDWELL, W. T. Apoptosis in glioma cells: review and analysis of 
techniques used for study with focus on the laser scanning cytometer. Journal of 
neuro-Oncology, v. 63, n. 2, p. 129-45, Jun 2003. 
 
ARAP, W. et al. Functional analysis of wild-type and malignant glioma derived 
CDKN2Abeta alleles: evidence for an RB-independent growth suppressive pathway. 
Oncogene, v. 15, n. 17, p. 2013-20, Oct 23 1997. 
 
ARELLANO, M., MORENO, S. Regulation of CDK/cyclin complexes during the cell 
cycle. The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, v. 29, n. 4, p. 
559-73, Apr 1997. 
 
BABIOR, B. M. Superoxide: a two-edged sword. Brazilian Jounal of Medical and 
Biological Research, v. 30, n. 2, p. 141-55, Feb 1997. 
 



103 

 

BAI, R. Y. et al. Molecular targeting of glioblastoma: Drug discovery and therapies. 
Trends in Molecular Medicine, v. 17, n. 6, p. 301-12, Jun 2011. 
 
BARBER, R. D. et al. GAPDH as a housekeeping gene: analysis of GAPDH mRNA 
expression in a panel of 72 human tissues. Physiological Genomics, v. 21, n. 3, p. 
389-95, May 11 2005. 
 
BECHMANN, I. et al. What is the blood-brain barrier (not)? Trends in Immunology, v. 
28, n. 1, p. 5-11, Jan 2007. 
 
BECKER, K. P., YU, J. Status Quo-Standard-of-Care Medical and Radiation Therapy for 
Glioblastoma. Cancer Journal, v. 18, n. 1, p. 12-9, Jan 2012. 
 
BEHIN, A. et al. Primary brain tumours in adults. Lancet, v. 361, n. 9354, p. 323-31, Jan 
25 2003. 
 
BERTHET, C., KALDIS, P. Cell-specific responses to loss of cyclin-dependent kinases. 
Oncogene, v. 26, n. 31, p. 4469-77, Jul 5 2007. 
 
BISWAS, S. et al. Redox modifications of protein-thiols: emerging roles in cell signaling. 
Biochemical Pharmacology, v. 71, n. 5, p. 551-64, Feb 28 2006. 
 
BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analalytical 
Biochemistry, v. 72, p. 248-54, May 7 1976. 
 
BRANCALEONI, V. et al. Seven novel genetic mutations within the 5'UTR and the 
housekeeping promoter of HMBS gene responsible for the non-erythroid form of acute 
intermittent porphyria. Blood Cells, Molecules and Diseases, v. 49, n. 3-4, p. 147-51, 
Oct 15-Dec 15 2012. 
 
BRUNI, J. E. Ependymal development, proliferation, and functions: a review. 
Microscopy Research and Technique, v. 41, n. 1, p. 2-13, Apr 1 1998. 
 
CAMPISI, J. Senescent cells, tumor suppression, and organismal aging: good citizens, 
bad neighbors. Cell, v. 120, n. 4, p. 513-22, Feb 25 2005. 
 
CASARES, C. et al. Reactive oxygen species in apoptosis induced by cisplatin: review 
of physiopathological mechanisms in animal models. European Archives of 
Otorhinolaryngol, v. 269, n. 12, p. 2455-9, Dec 2012. 
 
CBTRUS. Central Brain Tumor Registry of the United States. Disponível em 
<http://www.cbtrus.org>. Acesso em: 12/01/2013 
 
CHAREST, G. et al. Glioblastoma Treatment: Bypassing the Toxicity of Platinum 
Compounds by Using Liposomal Formulation and Increasing Treatment Efficiency with 



104 

 

Concomitant Radiotherapy. International Journal of radiation Oncology,  Biology, 
Physics, Jan 25 2012. 
 
CHEN, J. et al. The cytotoxicity and mechanisms of 1,2-naphthoquinone 
thiosemicarbazone and its metal derivatives against MCF-7 human breast cancer cells. 
Toxicology and Applied Pharmacology, v. 197, n. 1, p. 40-8, May 15 2004. 
 
CHEN, T. C. et al. Green tea epigallocatechin gallate enhances therapeutic efficacy of 
temozolomide in orthotopic mouse glioblastoma models. Cancer Letters, v. 302, n. 2, p. 
100-8, Mar 28 2011. 
 
CHICHIRAU, A. et al. Mechanism of cytotoxicity of catechols and a naphthalenediol in 
PC12-AC cells: the connection between extracellular autoxidation and molecular 
electronic structure. Free Radicals Biology and Medicine, v. 38, n. 3, p. 344-55, Feb 1 
2005. 
 
CHIUEH, C. C. et al. In vivo generation of hydroxyl radicals and MPTP-induced 
dopaminergic toxicity in the basal ganglia. Annals of the New York Academic of 
Sciences, v. 738, p. 25-36, Nov 17 1994. 
 
CIRCU, M. L., AW, T. Y. Reactive oxygen species, cellular redox systems, and 
apoptosis. Free Radicals Biology and Medicine, v. 48, n. 6, p. 749-62, Mar 15 2010. 
 
CLARK, M. J. et al. U87MG decoded: the genomic sequence of a cytogenetically 
aberrant human cancer cell line. PLoS Genetics, v. 6, n. 1, p. e1000832, Jan 2010. 
 
COLLINS, I., GARRETT, M. D. Targeting the cell division cycle in cancer: CDK and cell 
cycle checkpoint kinase inhibitors. Current Opinion in Pharmacology, v. 5, n. 4, p. 
366-73, Aug 2005. 
 
CORLE, C. et al. Cell phones and glioma risk: a review of the evidence. Journal of 
Neuro-oncology, v. 106, n. 1, p. 1-13, Jan 2012. 
 
CREWS, C. M., MOHAN, R. Small-molecule inhibitors of the cell cycle. Current 
Opinion in Chemical Biology, v. 4, n. 1, p. 47-53, Feb 2000. 
 
CREWS, C. M., SHOTWELL, J. B. Small-molecule inhibitors of the cell cycle: an 
overview. Progress in Cell Cycle Research, v. 5, p. 125-33,  2003. 
 
DAMADIAN, R. Nuclear magnetic resonance: a noninvasive approach to cancer. 
Hospital Practice, v. 12, p. 63-70, Jul 1977. 
 
DAS, A. et al. Flavonoids activated caspases for apoptosis in human glioblastoma T98G 
and U87MG cells but not in human normal astrocytes. Cancer, v. 116, n. 1, p. 164-76, 
Jan 1 2010. 
 



105 

 

DE OLIVEIRA, D. M. et al. Catechol cytotoxicity in vitro: induction of glioblastoma cell 
death by apoptosis. Human & Experimental Toxicology, v. 29, n. 3, p. 199-212, Mar 
2010. 
 
DEEPAK, S. et al. Real-Time PCR: Revolutionizing Detection and Expression Analysis 
of Genes. Current Genomics, v. 8, n. 4, p. 234-51, Jun 2007. 
 
DEHAL, S. S., KUPFER, D. Evidence that the catechol 3,4-Dihydroxytamoxifen is a 
proximate intermediate to the reactive species binding covalently to proteins. Cancer 
Research, v. 56, n. 6, p. 1283-90, Mar 15 1996. 
 
DEYULIA, G. J., JR., CARCAMO, J. M. EGF receptor-ligand interaction generates 
extracellular hydrogen peroxide that inhibits EGFR-associated protein tyrosine 
phosphatases. Biochemical and Biophysics Research Communications, v. 334, n. 
1, p. 38-42, Aug 19 2005. 
 
DOKIC, I. et al. Glutathione peroxidase 1 activity dictates the sensitivity of glioblastoma 
cells to oxidative stress. Glia, v. 60, n. 11, p. 1785-800, Nov 2012. 
 
DROGE, W. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiological 
Reviews, v. 82, n. 1, p. 47-95, Jan 2002. 
 
DUAN, L. et al. Sensitization of human malignant glioma cell lines to tumor necrosis 
factor-induced apoptosis by cisplatin. Journal of Neuro-oncology, v. 52, n. 1, p. 23-36, 
Mar 2001. 
 
EL-BACHA, R. S. et al. Mechanisms of apomorphine cytoxicity towards rat glioma C6 
cells: protection by bovine serum albumin and formation of apomorphine-protein 
conjugates. Neuroscience Letters, v. 263, n. 1, p. 25-8, Mar 19 1999. 
 
ERAMO, A. et al. Chemotherapy resistance of glioblastoma stem cells. Cell Death and 
Differentiation, v. 13, n. 7, p. 1238-41, Jul 2006. 
 
ERIKSSON, I. et al. The histone deacetylase inhibitor trichostatin A reduces lysosomal 
pH and enhances cisplatin-induced apoptosis. Experimental Cell Research, v. 319, n. 
1, p. 12-20, Jan 1 2013. 
 
FABIANI, R. et al. Influence of culture conditions on the DNA-damaging effect of 
benzene and its metabolites in human peripheral blood mononuclear cells. 
Environmental and Molecular Mutagenesis, v. 37, n. 1, p. 1-6,  2001. 
 
FARINA, C. et al. Astrocytes are active players in cerebral innate immunity. Trends in 
Immunology, v. 28, n. 3, p. 138-45, Mar 2007. 
 
FISCHER, S. J. et al. Cisplatin and dimethyl sulfoxide react to form an adducted 
compound with reduced cytotoxicity and neurotoxicity. Neurotoxicology, v. 29, n. 3, p. 
444-52, May 2008. 



106 

 

 
FREEMAN, M. R. Specification and morphogenesis of astrocytes. Science, v. 330, n. 
6005, p. 774-8, Nov 5 2010. 
 
FUERTES, M. A. et al. Cisplatin biochemical mechanism of action: from cytotoxicity to 
induction of cell death through interconnections between apoptotic and necrotic 
pathways. Current Medicinal Chemistry, v. 10, n. 3, p. 257-66, Feb 2003. 
 
FUEYO, J. et al. The functional role of tumor suppressor genes in gliomas: clues for 
future therapeutic strategies. Neurology, v. 51, n. 5, p. 1250-5, Nov 1998. 
 
GABRION, J. B. et al. Ependymal and choroidal cells in culture: characterization and 
functional differentiation. Microscopy Research and Technique, v. 41, n. 2, p. 124-57, 
Apr 15 1998. 
 
GALLUZZI, L. et al. Molecular mechanisms of cisplatin resistance. Oncogene, Sep 5 
2011. 
 
GIAUME, C., VENANCE, L. Gap junctions in brain glial cells and development. 
Perspectives on Developmental Neurobiology, v. 2, n. 4, p. 335-45,  1995. 
 
GILBERT, M. R., LANG, F. F. Management of patients with low-grade gliomas. 
Neurologic Clinics, v. 25, n. 4, p. 1073-88, ix, Nov 2007. 
 
GONZALEZ, V. M. et al. Is cisplatin-induced cell death always produced by apoptosis? 
Molecular Pharmacology, v. 59, n. 4, p. 657-63, Apr 2001. 
 
GRAHAM, D. G. et al. Autoxidation versus covalent binding of quinones as the 
mechanism of toxicity of dopamine, 6-hydroxydopamine, and related compounds toward 
C1300 neuroblastoma cells in vitro. Molecular Pharmacology, v. 14, n. 4, p. 644-53, 
Jul 1978. 
 
GRANGE, C. S. et al. Trinuclear ruthenium dioxolene complexes based on the bridging 
ligand hexahydroxytriphenylene: electrochemistry, spectroscopy, and near-infrared 
electrochromic behaviour associated with a reversible seven-membered redox chain. 
Dalton Transactions, n. 1, p. 200-11, Jan 7 2010. 
 
HALASSA, M. M., HAYDON, P. G. Integrated brain circuits: astrocytic networks 
modulate neuronal activity and behavior. Annual Review of Physiology, v. 72, p. 335-
55, Mar 17 2010. 
 
HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view. Nutrition 
Reviews, v. 70, n. 5, p. 257-65, May 2012. 
 
HAN, Y. H. et al. Apoptosis in pyrogallol-treated Calu-6 cells is correlated with the 
changes of intracellular GSH levels rather than ROS levels. Lung Cancer, v. 59, n. 3, p. 
301-14, Mar 2008. 



107 

 

 
HANAHAN, D., WEINBERG, R. A. The hallmarks of cancer. Cell, v. 100, n. 1, p. 57-70, 
Jan 7 2000. 
 
HARPER, J. W. et al. The p21 Cdk-interacting protein Cip1 is a potent inhibitor of G1 
cyclin-dependent kinases. Cell, v. 75, n. 4, p. 805-16, Nov 19 1993. 
 
HAUSSE, A. O. et al. Idebenone and reduced cardiac hypertrophy in Friedreich's ataxia. 
Heart, v. 87, n. 4, p. 346-9, Apr 2002. 
 
HENSON, J. W. Treatment of glioblastoma multiforme: a new standard. Archives of 
Neurology, v. 63, n. 3, p. 337-41, Mar 2006. 
 
HERRICK, J. Genetic variation and DNA replication timing, or why is there late 
replicating DNA? Evolution; International Journal of Organic Evolution, v. 65, n. 11, 
p. 3031-47, Nov 2011. 
 
HOLLAND, E. C. Gliomagenesis: genetic alterations and mouse models. Nature 
Reviews Genetics, v. 2, n. 2, p. 120-9, Feb 2001. 
 
HOUNSFIELD, G. N. Nobel lecture, 8 December 1979. Computed medical imaging. 
Journal of Radiologie, v. 61, n. 6-7, p. 459-68, Jun-Jul 1980. 
 
HU, X. et al. Correlation between low-level expression of the tumor suppressor gene 
TAp73 and the chemoresistance of human glioma stem cells. Cancer Chemotherapy 
and Pharmacology, Jan 19 2012. 
 
HUMPHRIES, M. J. Cell adhesion assays. Methods in Molecular Biology, v. 522, p. 
203-10,  2009. 
 
HUSSAIN, H. H. et al. Development of novel antioxidants: design, synthesis, and 
reactivity. The Journal of Organic Chemistry, v. 68, n. 18, p. 7023-32, Sep 5 2003. 
 
IMLAY, J. A. Redox pioneer: professor Irwin Fridovich. Antioxidants and Redox 
Signaling, v. 14, n. 3, p. 335-40, Feb 1 2011. 
 
INCA. Instituto Nacional do Câncer. Disponível em: <http://www.inca.goc.br>. Acesso 
em 02/02/2013. 
 
ISHII, N. et al. Frequent co-alterations of TP53, p16/CDKN2A, p14ARF, PTEN tumor 
suppressor genes in human glioma cell lines. Brain Pathology, v. 9, n. 3, p. 469-79, Jul 
1999. 
 
IUGA, C. et al. Antioxidant activity of trans-resveratrol toward hydroxyl and hydroperoxyl 
radicals: a quantum chemical and computational kinetics study. The Journal of Organic 
Chemistry, v. 77, n. 8, p. 3868-77, Apr 20 2012. 
 



108 

 

JACOBSON, M. D. Reactive oxygen species and programmed cell death. Trends in 
Biochemical Sciences, v. 21, n. 3, p. 83-6, Mar 1996. 
 
JAMES, A. M. et al. Antioxidant and prooxidant properties of mitochondrial Coenzyme 
Q. Archives of Biochemical and Biophysics, v. 423, n. 1, p. 47-56, Mar 1 2004. 
 
JONES, D. P. Radical-free biology of oxidative stress. American Journal of Cell 
Physiology, v. 295, n. 4, p. C849-68, Oct 2008. 
 
JUNG, T. Y. et al. Early prognostic factors related to progression and malignant 
transformation of low-grade gliomas. Clinical Neurology and Neurosurgery, v. 113, n. 
9, p. 752-7, Nov 2011. 
 
JUURLINK, B. H. Response of glial cells to ischemia: roles of reactive oxygen species 
and glutathione. Neuroscience Biobehavioral Reviews, v. 21, n. 2, p. 151-66, Mar 
1997. 
 
KALDIS, P., RICHARDSON, H. E. When cell cycle meets development. Development, 
v. 139, n. 2, p. 225-30, Jan 2012. 
 
KANG, K. S. et al. Beneficial effects of natural phenolics on levodopa methylation and 
oxidative neurodegeneration. Brain Reseach, Dec 1 2012. 
 
KARTALOU, M., ESSIGMANN, J. M. Recognition of cisplatin adducts by cellular 
proteins. Mutation Research, v. 478, n. 1-2, p. 1-21, Jul 1 2001. 
 
KESARI, S. Understanding glioblastoma tumor biology: the potential to improve current 
diagnosis and treatments. Seminars in Oncology, v. 38 Suppl 4, p. S2-10, Dec 2011. 
 
KHODIYAR, V. K. et al. A revised nomenclature for the human and rodent alpha-tubulin 
gene family. Genomics, v. 90, n. 2, p. 285-9, Aug 2007. 
 
KOCYIGIT, O. et al. Complexation properties and synthesis of a novel Schiff base with 
triphenylene nucleus. Journal of Hazardous Materials, v. 183, n. 1-3, p. 334-40, Nov 
15 2010. 
 
KOOPMAN, G. et al. Annexin V for flow cytometric detection of phosphatidylserine 
expression on B cells undergoing apoptosis. Blood, v. 84, n. 5, p. 1415-20, Sep 1 1994. 
 
KRAKSTAD, C., CHEKENYA, M. Survival signalling and apoptosis resistance in 
glioblastomas: opportunities for targeted therapeutics. Molecular Cancer, v. 9, p. 135,  
2010. 
 
KRAWCZYK, A., JAWORSKA-ADAMU, J. Synantocytes: the fifth type of glia? In 
comparison with astrocytes. Folia Histochemica et Cytobiologica / Polish Academy 
of Sciences, Polish Histochemical and Cytochemical Society, v. 48, n. 2, p. 173-7, 
Jan 2010. 



109 

 

 
KRYSTON, T. B. et al. Role of oxidative stress and DNA damage in human 
carcinogenesis. Mutation Research, v. 711, n. 1-2, p. 193-201, Jun 3 2011. 
 
KUBBEN, P. L. et al. Intraoperative MRI-guided resection of glioblastoma multiforme: a 
systematic review. The Lancet Oncology, v. 12, n. 11, p. 1062-70, Oct 2011. 
 
KUENG, W. et al. Quantification of cells cultured on 96-well plates. Analytical 
Biochemistry, v. 182, n. 1, p. 16-9, Oct 1989. 
 
KYRITSIS, A. P. et al. Inherited predisposition to glioma. Neuro-oncology, v. 12, n. 1, 
p. 104-13, Jan 2010. 
 
LAMBORN, K. R. et al. Prognostic factors for survival of patients with glioblastoma: 
recursive partitioning analysis. Neuro-oncology, v. 6, n. 3, p. 227-35, Jul 2004. 
 
LE PRINCE, G. et al. Neuron-glia interactions: effect of serotonin on the astroglial 
expression of GFAP and of its encoding message. Developmental Brain Research, v. 
51, n. 2, p. 295-8, Feb 1 1990. 
 
LEE, I. T. et al. Protective effects of (-)-epigallocatechin-3-gallate against TNF-alpha-
induced lung inflammation via ROS-dependent ICAM-1 inhibition. The Journal of 
Nutritional Biochemistry, v. 24, n. 1, p. 124-36, Jan 2013. 
 
LEIGHTON, C. et al. Supratentorial low-grade glioma in adults: an analysis of prognostic 
factors and timing of radiation. Journal of clinical oncology : Official Journal of the 
American Society of Clinical Oncology, v. 15, n. 4, p. 1294-301, Apr 1997. 
 
LI, Q. Q. et al. Enhancement of cisplatin-induced apoptosis by beta-elemene in resistant 
human ovarian cancer cells. Medical Oncology, v. 30, n. 1, p. 424, Mar 2013. 
 
LI, R. et al. (-)-Epigallocatechin gallate inhibits lipopolysaccharide-induced microglial 
activation and protects against inflammation-mediated dopaminergic neuronal injury. 
Journal Neurosciense Research, v. 78, n. 5, p. 723-31, Dec 1 2004. 
 
LIMA, R. M. et al. Cytotoxic effects of catechol to neuroblastoma N2a cells. General 
Physiological Biophysics, v. 27, n. 4, p. 306-14, Dec 2008. 
 
LIPSKI, R. et al. p53 Dimers associate with a head-to-tail response element to repress 
cyclin B transcription. PLoS One, v. 7, n. 8, p. e42615,  2012. 
 
LIU, Z. et al. Cocaine- and amphetamine-regulated transcript promotes the 
differentiation of mouse bone marrow-derived mesenchymal stem cells into neural cells. 
BMC Neuroscience, v. 12, p. 67,  2011. 
 



110 

 

LOPEZ-ALARCON, C., DENICOLA, A. Evaluating the antioxidant capacity of natural 
products: A review on chemical and cellular-based assays. Analytica Chimica Acta, v. 
763, p. 1-10, Feb 6 2013. 
 
LOUIS, D. N. et al. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous 
system. Acta Neuropathologica, v. 114, n. 2, p. 97-109, Aug 2007. 
 
MACMILLAN-CROW, L. A., CROW, J. P. Does More MnSOD Mean More Hydrogen 
Peroxide? Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Mar 1 2011. 
 
MAHER, E. A. et al. Malignant glioma: genetics and biology of a grave matter. Genes & 
Development, v. 15, n. 11, p. 1311-33, Jun 1 2001. 
 
MALUMBRES, M., BARBACID, M. To cycle or not to cycle: a critical decision in cancer. 
Nature Reviews Cancer, v. 1, n. 3, p. 222-31, Dec 2001. 
 
MALUMBRES, M., BARBACID, M. Mammalian cyclin-dependent kinases. Trends in  
Biochemical Sciences, v. 30, n. 11, p. 630-41, Nov 2005. 
 
MANACH, C. et al. Polyphenols: food sources and bioavailability. The American 
Journal of Clinical Nutrition, v. 79, n. 5, p. 727-47, May 2004. 
 
MANIKANDAN, R. et al. Synergistic anticancer activity of curcumin and catechin: an in 
vitro study using human cancer cell lines. Microscopy Research and Technique, v. 75, 
n. 2, p. 112-6, Feb 2012. 
 
MANSOOR, S. et al. Protective effects of memantine and epicatechin on catechol-
induced toxicity on Muller cells in vitro. Toxicology, v. 271, n. 3, p. 107-14, May 27 
2010. 
 
MAROSI, C. Complications of chemotherapy in neuro-oncology. Handbook of Clinical 
Neurology / edited by P.J. Vinken and G.W. Bruyn, v. 105, p. 873-85,  2012. 
 
MAROZ, A. et al. Reactivity of ubiquinone and ubiquinol with superoxide and the 
hydroperoxyl radical: implications for in vivo antioxidant activity. Free Radicals Biology 
and Medicine, v. 46, n. 1, p. 105-9, Jan 1 2009. 
 
MCCORD, J. M., FRIDOVICH, I. Superoxide dismutase. An enzymic function for 
erythrocuprein (hemocuprein). The Journal of Biological Chemistry, v. 244, n. 22, p. 
6049-55, Nov 25 1969. 
 
MIDDELDORP, J., HOL, E. M. GFAP in health and disease. Progress in 
Neurobiology, v. 93, n. 3, p. 421-43, Mar 2011. 
 
MORI, T. et al. Covalent binding of tea catechins to protein thiols: the relationship 
between stability and electrophilic reactivity. Bioscience, Biotechnology and 
Biochemistry, v. 74, n. 12, p. 2451-6,  2010. 



111 

 

 
MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to 
proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, v. 65, n. 1-2, 
p. 55-63, Dec 16 1983. 
 
MURPHY, M. P., SMITH, R. A. Targeting antioxidants to mitochondria by conjugation to 
lipophilic cations. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, v. 47, p. 629-56,  
2007. 
 
MYTILINEOU, C. et al. Toxic and protective effects of L-dopa on mesencephalic cell 
cultures. Journal of Neurochemistry, v. 61, n. 4, p. 1470-8, Oct 1993. 
 
NARGI, J. L. et al. p53-independent inhibition of proliferation and p21(WAF1/Cip1)-
modulated induction of cell death by the antioxidants N-acetylcysteine and vitamin E. 
Neoplasia, v. 1, n. 6, p. 544-56, Dec 1999. 
 
NDUOM, E. K. et al. Glioblastoma cancer stem-like cells: implications for pathogenesis 
and treatment. Cancer Journal, v. 18, n. 1, p. 100-6, Jan 2012. 
 
NIEDER, C. et al. Therapeutic options for recurrent high-grade glioma in adult patients: 
recent advances. Critical Reviews in Oncology/Hematology, v. 60, n. 3, p. 181-93, 
Dec 2006. 
 
ORLIKOVA, B., DIEDERICH, M. Power from the garden: plant compounds as inhibitors 
of the hallmarks of cancer. Current Medicinal Chemistry, v. 19, n. 14, p. 2061-87,  
2012. 
 
PANARETAKIS, T. Cisplatin-induced apoptosis and development of resistance are 
transcriptionally distinct processes. Cell Cycle, v. 11, n. 20, p. 3723, Oct 15 2012. 
 
PANIERI, E. et al. Reactive Oxygen Species generated in different compartments 
induce cell death, survival or senescence. Free Radicals Biology and Medicine, Jan 4 
2013. 
 
PARPURA, V. et al. Glial cells in (patho)physiology. Journal of Neurochemistry, Jan 
17 2012. 
 
PARSONS, D. W. et al. An integrated genomic analysis of human glioblastoma 
multiforme. Science, v. 321, n. 5897, p. 1807-12, Sep 26 2008. 
 
PATCHELL, R. A. et al. Neutron interstitial brachytherapy for malignant gliomas: a pilot 
study. Journal of Neurosurgery, v. 68, n. 1, p. 67-72, Jan 1988. 
 
PREUSSER, M. et al. Current concepts and management of glioblastoma. Annals of 
Neurology, v. 70, n. 1, p. 9-21, Jul 2011. 
 



112 

 

QIAO, S. et al. Involvement of peroxynitrite in capsaicin-induced apoptosis of C6 glioma 
cells. Neuroscience Research, v. 51, n. 2, p. 175-83, Feb 2005. 
 
QIN, S. et al. Overexpression of Smac Promotes Cisplatin-Induced Apoptosis by 
Activating Caspase-3 and Caspase-9 in Lung Cancer A549 Cells. Cancer Biotherapy 
and Radiopharmaceuticals, Dec 19 2012. 
 
QUANT, E. C., WEN, P. Y. Novel medical therapeutics in glioblastomas, including 
targeted molecular therapies, current and future clinical trials. Neuroimaging Clinics of 
North America, v. 20, n. 3, p. 425-48, Aug 2010. 
 
QUIROGA, A. G. et al. Novel tetranuclear orthometalated complexes of Pd(II) and Pt(II) 
derived from p-isopropylbenzaldehyde thiosemicarbazone with cytotoxic activity in cis-
DDP resistant tumor cell lines. Interaction of these complexes with DNA. Journal of 
Medicinal Chemistry, v. 41, n. 9, p. 1399-408, Apr 23 1998. 
 
RABIK, C. A., DOLAN, M. E. Molecular mechanisms of resistance and toxicity 
associated with platinating agents. Cancer Treatment Reviews, v. 33, n. 1, p. 9-23, 
Feb 2007. 
 
RAMAO, A. et al. Changes in the expression of proteins associated with aerobic 
glycolysis and cell migration are involved in tumorigenic ability of two glioma cell lines. 
Proteome Science, v. 10, n. 1, p. 53,  2012. 
 
RASH, J. E. et al. Cell-specific expression of connexins and evidence of restricted gap 
junctional coupling between glial cells and between neurons. The Journal of 
Neuroscience, v. 21, n. 6, p. 1983-2000, Mar 15 2001. 
 
REBRIKOV, D. V., TROFIMOV, D. Real-time PCR: approaches to data analysis, a 
review. Prikl Biokhim Mikrobiol, v. 42, n. 5, p. 520-8, Sep-Oct 2006. 
 
REILLY, T. P. et al. Comparison of the in vitro cytotoxicity of hydroxylamine metabolites 
of sulfamethoxazole and dapsone. Biochemical Pharmacology, v. 55, n. 6, p. 803-10, 
Mar 15 1998. 
 
RHEE, S. G. et al. Controlled elimination of intracellular H(2)O(2): regulation of 
peroxiredoxin, catalase, and glutathione peroxidase via post-translational modification. 
Antioxidants and Redox Signaling, v. 7, n. 5-6, p. 619-26, May-Jun 2005. 
 
ROBERTS, P. J. et al. Multiple Roles of Cyclin-Dependent Kinase 4/6 Inhibitors in 
Cancer Therapy. Journal of the National Cancer Institute, Feb 1 2012. 
 
ROSENBERG, B. Platinum coordination complexes in cancer chemotherapy. Die 
Naturwissenschaften, v. 60, n. 9, p. 399-406, Sep 1973. 
 
ROSENBERG, B. et al. Inhibition of Cell Division in Escherichia Coli by Electrolysis 
Products from a Platinum Electrode. Nature, v. 205, p. 698-9, Feb 13 1965. 



113 

 

 
ROUSSEAU, A. et al. The 2007 WHO classification of tumors of the central nervous 
system - what has changed? Current Opinion in Neurology, v. 21, n. 6, p. 720-7, Dec 
2008. 
 
RUDA, R. et al. Low-grade gliomas. Handbook of clinical neurology / edited by P.J. 
Vinken and G.W. Bruyn, v. 105, p. 437-50,  2012. 
 
SALMINEN, A. et al. Astrocytes in the aging brain express characteristics of 
senescence-associated secretory phenotype. The European Journal of 
Neuroscience, v. 34, n. 1, p. 3-11, Jul 2011. 
 
SANCHO-MARTINEZ, S. M. et al. Necrotic concentrations of cisplatin activate the 
apoptotic machinery but inhibit effector caspases and interfere with the execution of 
apoptosis. Toxicology Sciences, v. 122, n. 1, p. 73-85, Jul 2011. 
 
SANDAL, T. Molecular aspects of the mammalian cell cycle and cancer. The 
Oncologist, v. 7, n. 1, p. 73-81,  2002. 
 
SCHULZE-OSTHOFF, K. et al. Cell nucleus and DNA fragmentation are not required for 
apoptosis. The Journal of Cell Biology, v. 127, n. 1, p. 15-20, Oct 1994. 
 
SCHWEIGERT, N. et al. Chemical properties of catechols and their molecular modes of 
toxic action in cells, from microorganisms to mammals. Environmental Microbiology, 
v. 3, n. 2, p. 81-91, Feb 2001. 
 
SEIZ, M. et al. Management of patients with low-grade gliomas - a survey among 
German neurosurgical departments. Central European Neurosurgery, v. 72, n. 4, p. 
186-91, Nov 2011. 
 
SENFT, C. et al. Glioma extent of resection and ultra-low-field iMRI: interim analysis of a 
prospective randomized trial. Acta neurochirurgica. Supplement, v. 109, p. 49-53,  
2011. 
 
SHERR, C. J. Cancer cell cycles. Science, v. 274, n. 5293, p. 1672-7, Dec 6 1996. 
 
SHERR, C. J. The Pezcoller lecture: cancer cell cycles revisited. Cancer Research, v. 
60, n. 14, p. 3689-95, Jul 15 2000. 
 
SHERR, C. J., ROBERTS, J. M. Inhibitors of mammalian G1 cyclin-dependent kinases. 
Genes & Development, v. 9, n. 10, p. 1149-63, May 15 1995. 
 
SHERVINGTON, A. et al. The sensitization of glioma cells to cisplatin and tamoxifen by 
the use of catechin. Molecular Biology Reports, v. 36, n. 5, p. 1181-6, May 2009. 
 
SHIMIZU, K. T. et al. Management of oligodendrogliomas. Radiology, v. 186, n. 2, p. 
569-72, Feb 1993. 



114 

 

 
SIEBZEHNRUBL, F. A. et al. The origins of glioma: E Pluribus Unum? Glia, v. 59, n. 8, 
p. 1135-47, Aug 2011. 
 
SIMOS, Y. V. et al. Effects of catechin and epicatechin on superoxide dismutase and 
glutathione peroxidase activity, in vivo. Redox Report, v. 17, n. 5, p. 181-6,  2012. 
 
SINGH, B. N. et al. Green tea catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG): 
mechanisms, perspectives and clinical applications. Biochemical Pharmacology, v. 82, 
n. 12, p. 1807-21, Dec 15 2011. 
 
SOLIMAN, M. K. et al. Levodopa modulating effects of inducible nitric oxide synthase 
and reactive oxygen species in glioma cells. Life Sciences, v. 72, n. 2, p. 185-98, Nov 
29 2002. 
 
STOCKWELL, S. R. et al. Mechanism-based screen for G1/S checkpoint activators 
identifies a selective activator of EIF2AK3/PERK signalling. PLoS One, v. 7, n. 1, p. 
e28568,  2012. 
 
SWAIRJO, M. A. et al. Ca(2+)-bridging mechanism and phospholipid head group 
recognition in the membrane-binding protein annexin V. Nature Structural and 
Molecular Biology, v. 2, n. 11, p. 968-74, Nov 1995. 
 
TANAKA, H. et al. Enhanced current efficiency from bio-organic light-emitting diodes 
using decorated amyloid fibrils with conjugated polymer. Nano Letters, v. 8, n. 9, p. 
2858-61, Sep 2008. 
 
THOMAS, R. P. et al. Advances in the management of glioblastoma: the role of 
temozolomide and MGMT testing. Clinical Pharmacology, v. 5, p. 1-9,  2013. 
 
TSUJIMOTO, Y., SHIMIZU, S. Role of the mitochondrial membrane permeability 
transition in cell death. Apoptosis, v. 12, n. 5, p. 835-40, May 2007. 
 
VALDAMERI, G. et al. Involvement of catalase in the apoptotic mechanism induced by 
apigenin in HepG2 human hepatoma cells. Chemico-Biological Interactions, v. 193, n. 
2, p. 180-9, Sep 5 2011. 
 
VAN DEN BENT, M. J. et al. Recent developments in the use of chemotherapy in brain 
tumours. European Journal of Cancer, v. 42, n. 5, p. 582-8, Mar 2006. 
 
VAN ENGELAND, M. et al. Annexin V-affinity assay: a review on an apoptosis detection 
system based on phosphatidylserine exposure. Cytometry, v. 31, n. 1, p. 1-9, Jan 1 
1998. 
 
VANDESOMPELE, J. et al. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR 
data by geometric averaging of multiple internal control genes. Genome Biology, v. 3, 
n. 7, p. RESEARCH0034, Jun 18 2002. 



115 

 

 
VERKHRATSKY, A. Glial calcium signaling in physiology and pathophysiology. Acta 
Pharmacologica Sinica, v. 27, n. 7, p. 773-80, Jul 2006. 
 
VERKHRATSKY, A. et al. Glial calcium: homeostasis and signaling function. 
Physiological Reviews, v. 78, n. 1, p. 99-141, Jan 1998. 
 
VERMES, I. et al. A novel assay for apoptosis. Flow cytometric detection of 
phosphatidylserine expression on early apoptotic cells using fluorescein labelled 
Annexin V. Journal of Immunology Methods, v. 184, n. 1, p. 39-51, Jul 17 1995. 
 
VINDELOV, L. L. et al. Limits of detection of nuclear DNA abnormalities by flow 
cytometric DNA analysis. Results obtained by a set of methods for sample-storage, 
staining and internal standardization. Cytometry, v. 3, n. 5, p. 332-9, Mar 1983. 
 
VISTICA, D. T. et al. Tetrazolium-based assays for cellular viability: a critical 
examination of selected parameters affecting formazan production. Cancer Research, 
v. 51, n. 10, p. 2515-20, May 15 1991. 
 
VUKOVIC, J. et al. Activation of neural precursors in the adult neurogenic niches. 
Neurochemistry International, v. 59, n. 3, p. 341-6, Sep 2011. 
 
WANG, H., JOSEPH, J. A. Quantifying cellular oxidative stress by dichlorofluorescein 
assay using microplate reader. Free Radicals Biology and Medicine, v. 27, n. 5-6, p. 
612-6, Sep 1999. 
 
WEI, J. et al. p53 Family: Role of Protein Isoforms in Human Cancer. Journal of 
Nucleic Acids, v. 2012, p. 687359,  2012. 
 
WEINBERG, R. A. The retinoblastoma protein and cell cycle control. Cell, v. 81, n. 3, p. 
323-30, May 5 1995. 
 
WHEATE, N. J. et al. The status of platinum anticancer drugs in the clinic and in clinical 
trials. Dalton Transactions, v. 39, n. 35, p. 8113-27, Sep 21 2010. 
 
WILLIAMS, A. et al. Astrocytes--friends or foes in multiple sclerosis? Glia, v. 55, n. 13, 
p. 1300-12, Oct 2007. 
 
WILLIAMS, G. H., STOEBER, K. The cell cycle and cancer. The Journal of Pathology, 
v. 226, n. 2, p. 352-64, Jan 2012. 
 
WIRENFELDT, M. et al. Microglia - insights into immune system structure, function, and 
reactivity in the central nervous system. Histology and Histopathology, v. 26, n. 4, p. 
519-30, Apr 2011. 
 



116 

 

WONG, M. L. et al. Targeting malignant glioma survival signalling to improve clinical 
outcomes. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical 
Society of Australasia, v. 14, n. 4, p. 301-8, Apr 2007. 
 
WU, H. et al. Effect of simvastatin on glioma cell proliferation, migration, and apoptosis. 
Neurosurgery, v. 65, n. 6, p. 1087-96; discussion 1096-7, Dec 2009. 
 
YANG, D. P. et al. How many drugs are catecholics. Molecules, v. 12, n. 4, p. 878-84,  
2007. 
 
YASARGIL, M. G. A legacy of microneurosurgery: memoirs, lessons, and axioms. 
Neurosurgery, v. 45, n. 5, p. 1025-92, Nov 1999. 
 
ZANOTTO-FILHO, A. et al. The curry spice curcumin selectively inhibits cancer cells 
growth in vitro and in preclinical model of glioblastoma. The Journal of Nutritional 
Biochemistry, v. 23, n. 6, p. 591-601, Jun 2012. 
 
ZHANG, F. et al. The cytoprotective effect of N-acetyl-L-cysteine against ROS-induced 
cytotoxicity is independent of its ability to enhance glutathione synthesis. Toxicological 
Sciences, v. 120, n. 1, p. 87-97, Mar 2011. 
 
ZHANG, J. et al. Enhancement of dopaminergic neurotoxicity by the mercapturate of 
dopamine: relevance to Parkinson's disease. Journal of Neurochemistry, v. 74, n. 3, p. 
970-8, Mar 2000. 
 
ZHENG, L. T. et al. Anti-inflammatory effects of catechols in lipopolysaccharide-
stimulated microglia cells: inhibition of microglial neurotoxicity. European Journal of 
Pharmacology, v. 588, n. 1, p. 106-13, Jun 24 2008. 
 
ZHONG, W. et al. Expression of superoxide dismutases, catalase, and glutathione 
peroxidase in glioma cells. Free Radicals Biology and Medicine, v. 27, n. 11-12, p. 
1334-45, Dec 1999. 
 
ZUSTOVICH, F. et al. A phase I study of cisplatin, temozolomide and thalidomide in 
patients with malignant brain tumors. Anticancer Research, v. 27, n. 2, p. 1019-24, 
Mar-Apr 2007. 
 

 
 


	1 INTRODUÇÃO
	2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	2.1 GLIA
	2.2 CICLO CELULAR E PROCESSO DE TUMORIGÊNESE
	2.3 GLIOMAS
	2.4 GLIOBLASTOMA MULTIFORME
	2.4.1 Sintomas, diagnóstico e tratamento

	2.5 CISPLATINA
	2.5.1 Efeito da cisplatina em gliomas

	2.6 CATECÓIS
	2.6.1 Espécies reativas de oxigênio e defesas antioxidantes
	2.6.2 Mecanismo de citotoxicidade dos catecóis
	2.6.3 Hexahidroxitrifenileno
	2.6.4 Efeito dos catecóis em células de glioma


	3 JUSTIFICATIVA
	4 OBJETIVO GERAL
	5 ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL
	6 MATERIAIS E MÉTODOS
	6.1 PROCEDIMENTOS EM CULTIVO CELULAR
	6.1.1 Esterilização dos materiais

	6.2 SOLUÇÕES E MEIOS DE CULTURA
	6.2.1 Solução salina tamponada (PBS)
	6.2.2 Solução de tripsina-EDTA
	6.2.3 Condições de cultivo

	6.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR
	6.3.1 Ensaio de MTT
	6.3.2 Ensaio de cristal violeta

	6.4 ENSAIOS PARA ANÁLISE DO CICLO E MORTE CELULAR
	6.4.1 Ensaio de ciclo celular
	6.4.2 Ensaio de morte celular

	6.5 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESPÉCIES REATIVAS E DEFESA ANTIOXIDANTES
	6.5.1 Níveis de espécies reativas intracelulares
	6.5.2 Viabilidade na presença de N-acetilcisteína
	6.5.3 Níveis de espécies reativas intracelulares na presença de N-acetilcisteína

	6.6 ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA
	6.6.1 Análise dos níveis de mRNA após tratamento com HTF
	6.6.2 Análise da modulação da expressão gênica

	6.7 DEFESAS ANTIOXIDANTES
	6.7.1 Atividade da Catalase

	6.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

	7 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	7.1 VIABILIDADE CELULAR
	7.1.1 Ensaios de MTT e Cristal Violeta
	7.1.2 Análise da viabilidade celular – Linhagens de glioma U87MG, T98G, A172.
	7.1.3 Comparação dos efeitos de citotoxicidade entre as linhagens de glioma e de fibroblasto normal

	7.2 CICLO CELULAR
	7.2.1 Análise do ciclo celular – Linhagem U87MG
	7.2.2 Análise do ciclo celular – Linhagem T98G

	7.3 MORTE CELULAR
	7.3.1 Análise de morte celular – Linhagem U87MG
	7.3.2 Análise de morte celular – Linhagem T98G

	7.4 NÍVEIS DE ESPÉCIES REATIVAS INTRACELULARES
	7.4.1 Análise dos níveis de espécies reativas – Linhagens U87MG e T98G

	7.5 VIABILIDADE CELULAR NA PRESENÇA DE N-ACETILCISTEÍNA
	7.5.1 Análise da viabilidade celular após pré-tratamento das células de glioma com NAC – Linhagem U87MG
	7.5.2 Análise da viabilidade celular após pré-tratamento das células de glioma com NAC – Linhagem T98G

	7.6 NÍVEIS DE ROS NA PRESENÇA DE N-ACETILCISTEÍNA
	7.6.1 Análise dos níveis intracelulares de ROS após pré-tratamento das células de glioma com NAC – Linhagem U87MG
	7.6.2 Análise dos níveis intracelulares de ROS após pré-tratamento das células de glioma com NAC – Linhagem T98G

	7.7 NÍVEIS DE mRNA
	7.7.1 Análise dos níveis de expressão de mRNA das células U87MG
	7.7.2 Análise dos níveis de expressão de mRNA das células T98G.

	7.8 ATIVIDADE DA CATALASE
	7.8.1 Atividade da catalase nas células U87MG e T98G após exposição ao HTF


	8 DISCUSSÃO FINAL
	9 CONCLUSÃO
	10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

