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RESUMO

TAKAYASU, Bianca Sayuri. Efeitos Biológicos de um Novo Oxifitoesterol
Derivado da Ozonização do β-Sitosterol. 2020. 26 p. Trabalho de Conclusão de
Curso (Especialização em Biotecnologia para a Saúde – Vacinas e Biofármacos) –
Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São
Paulo, 2020.
β-Sitosterol é um dos principais fitoesteróis encontrados em óleos vegetais, com
amplo consumo devido à sua capacidade de reduzir os riscos de desenvolvimento
de aterosclerose através da inibição da absorção intestinal de colesterol. Entretanto,
a similaridade estrutural ao colesterol, torna-os suscetíveis a oxidação por espécies
reativas de oxigênio, como o ozônio, dando origem aos oxifitoesteróis. Os
mecanismos de ação e efeitos biológicos desses óxidos ainda são pouco
investigados, devido à complexidade de síntese, purificação e caracterização de
compostos puros. Este estudo buscou investigar os efeitos biológicos e mecanismos
de ação de β-OX, o principal oxifitoesterol derivado da ozonização do β-Sitosterol,
em células HepG2 de tumor hepático humano. Células HepG2 foram semeadas em
lamínulas com densidade final de 4,8x104 células/cm2 em meio DMEM Low Glucose
e incubadas por 72 h. As células foram expostas ao β-Sito (0,5 µM) ou β-OX (40 µM)
por 48 h e a análise morfológica feita por imunoensaio e microscopia confocal.
Células tratadas com β-sito 0,5 µM não apresentaram alterações na distribuição da
rede de microtúbulos (MT), na mitose e na morfologia nuclear quando comparadas
ao controle. Em contraste, o tratamento com β-OX 40 µM mostrou alterações na
rede de MT com marcação fluorescente mais intensa na periferia do citoplasma,
apresentando células mais arredondadas e com presença de aglomerados de MT
em relação ao controle. Observou-se também a redução de mitoses e núcleos
alterados com aspecto retraído e irregular. Esses resultados sugerem que o β-OX
pode estar interferindo na formação do fuso mitótico e interrompendo a progressão
do ciclo celular para a mitose. As alterações nucleares também podem estar
associadas à desestabilização dos microtúbulos. Portanto, os resultados deste
trabalho contribuíram para elucidar os principais mecanismos de ação do β-OX,
imprescindíveis para o entendimento de possíveis efeitos adversos ou para sua
aplicação como um potencial agente terapêutico.
Palavras-chave: Oxifitoesteróis. Fitoesteróis. Microtúbulos. Citotoxicidade. Ozônio.

ABSTRACT

TAKAYASU, Bianca Sayuri. Biological Effects of a New Oxyphytosterol Derived
From β-Sitosterol Ozonization. 2020. 26 p. Monograph (Specialization in
Biotechnology for Health - Vaccines and Biopharmaceuticals) – Centro de Formação
de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo, 2020.
β-Sitosterol is one of the main phytosterols found in vegetable oils, which is widely
consumed due to its ability to reduce the risk of atherosclerosis by inhibiting intestinal
cholesterol absorption. However, the structural similarity to cholesterol, makes them
susceptible to oxidation by reactive oxygen species, such as ozone, giving rise to
oxyphytosterols. The mechanisms of action and biological effects of oxyphytosterols
are still poorly investigated due to the complexity of synthesis, purification, and
characterization of pure compounds. This study sought to investigate the biological
effects and mechanisms of action of β-OX, the main oxyphytosterol derived from the
β-Sitosterol ozonation, in human liver tumor HepG2 cells. HepG2 cells were seeded
in coverslips with a final density of 4.8x104 cells/cm2 in DMEM Low Glucose medium
and incubated for 72 h. The cells were exposed to β-Sito (0.5 µM) or β-OX (40 µM)
for 48 h and morphological analysis was performed by immunoassay and confocal
microscopy. Cells treated with 0.5 µM β-Sito did not show any alteration in the
distribution of microtubules (MT) network, mitosis and nuclear morphology when
compared to control. In contrast, treatment with β-OX 40 µM showed alterations in
the MT network with more intense fluorescent staining on the periphery of the
cytoplasm, with more round-shaped cells and presence of MT clusters compared to
control. There was also a reduction in mitoses and altered nuclei with a retracted and
irregular appearance. These results suggest that β-OX may be interfering with the
formation of the mitotic spindle, causing the interruption of the cell cycle progression
to mitosis. Alteration in nuclear morphology may also be associated with the
destabilization of microtubules. Therefore, the results of this work are significant to
elucidate the main mechanisms of action of β-OX, providing essential information for
the understanding of possible adverse effects or its application as a potential
therapeutic agent.
Keywords: Oxyphytosterols. Phytosterols. Microtubules. Cytotoxicity.

Ozone.
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1 INTRODUÇÃO

Os fitoesteróis são esteróis presentes em óleos vegetais, sementes, grãos,
frutas, alimentos enriquecidos e suplementos nutricionais (RYAN et al., 2007). Esses
compostos são amplamente consumidos devido à sua capacidade de reduzir os
riscos de desenvolvimento de aterosclerose através da inibição da absorção
intestinal de colesterol (DEMONTY et al., 2009; MOREAU; WHITAKER; HICKS,
2002). Os esteróis vegetais mais abundantes são o sitoesterol, campesterol e
estigmasterol (SOUPAS et al., 2004).
A estrutura química dos fitoesteróis se assemelha ao do colesterol, tornandoos suscetíveis à oxidação por espécies reativas de oxigênio, resultando na formação
de oxifitoesteróis ou produtos de oxidação de fitoesteróis (LÜTJOHANN, 2004). A
reação de oxidação pode se dar no organismo humano após a ingestão ou no
processamento e armazenamento de alimentos (LIN; KNOL; TRAUTWEIN, 2016).
O ozônio é um potente agente oxidante, muito utilizado na higienização de
frutas e vegetais (SHELDON; BROWN, 1986). Este gás é encontrado na estratosfera
atuando como filtro da radiação ultravioleta emitida pelo sol. Na troposfera, com o
crescente aumento devido às atividades humanas pode causar intoxicação por
inalação excessiva (BRUNEKREEF, 1997). Levando em conta o aumento na
concentração de gás ozônio na atmosfera das regiões urbanas (LODGEJR, 1996) e
o crescente consumo de fitoesteróis, torna-se maior a possibilidade da formação de
oxifitoesteróis gerados pela reação com o ozônio.
Alguns oxifitoesteróis já foram detectados no plasma de pacientes
sitosterolêmicos (PLAT et al., 2014) e de indivíduos humanos saudáveis
(GRANDGIRARD et al., 2004). Esses compostos podem causar efeitos citotóxicos
em vários tipos celulares e os mecanismos de ação incluem apoptose, interrupção
do potencial da membrana mitocondrial, indução do bloqueio do ciclo celular e
aumento da liberação de citocinas e mediadores pró-inflamatórios (LIN; KNOL;
TRAUTWEIN, 2016; ROUSSI et al., 2007). As potenciais propriedades biológicas
desses produtos são atividade pró-aterogênica, modulação do metabolismo
intestinal do colesterol, atividade hipolipemiantes e antidiabéticas, modulação da
inflamação e imunidade, atividade estrogênica e androgênica e redução da
viabilidade celular (HOVENKAMP et al., 2008; SCHOLZ et al., 2015).
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Os principais óxidos de β-Sitosterol investigados na literatura são: 7α-OHSitosterol, 7β-OH-Sitosterol, α-epoxi-Sitosterol, β-epoxi-Sitosterol e 7-keto-Sitosterol
(HOVENKAMP et al., 2008; ROUSSI et al., 2007; TOMOYORI et al., 2004). Os
mecanismos de ação e efeitos biológicos dos oxifitoesteróis ainda são pouco
investigados, devido à complexidade de síntese, purificação e caracterização de
compostos puros. Outro ponto interessante é a ausência de estudos com enfoque na
ação de oxifitoesteróis na rede de microtúbulos, tornando importante a sua
investigação para auxiliar a compreensão dos efeitos biológicos que possam
exercer.
Em um estudo anterior (manuscrito para publicação em andamento), foi
constatado que o novo oxifitoesterol β-OX, um composto produzido a partir da
ozonização do β-Sitosterol (β-Sito), foi capaz de reduzir a viabilidade de células de
tumor hepático humano HepG2 em exposições de 24 h, 48 h e 72 h, de modo mais
eficaz que o β-Sito. Também foi verificado bloqueio da progressão do ciclo celular
em fase G1, no tratamento com 20 µM e 40 µM por 48 h. Considerando esses
dados, investigações da ação na rede de microtúbulos se tornam relevantes, uma
vez que os microtúbulos são polímeros filamentosos compostos de α e β-tubulina e
estão envolvidos em uma série de processos celulares, como na estrutura celular,
formação do fuso mitótico para a divisão celular, posicionamento de organelas,
transporte intracelular, motilidade celular, entre outros (NOGALES, 2001).
Para dar continuidade aos estudos dos efeitos biológicos e mecanismos de
ação do β-OX, neste trabalho, foi analisada sua ação na morfologia celular e nuclear
e na distribuição da rede de microtúbulos por imunofluorescência em células HepG2.
Sendo válido ressaltar que a estrutura detalhada do β-OX não será abordada neste
trabalho, visto que a síntese e caracterização química faz parte de outro projeto de
pesquisa desenvolvido pela pesquisadora Dra. Mirian Uemi, da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP).
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Este estudo buscou investigar os efeitos biológicos e mecanismos de ação de
β-OX, o principal oxifitoesterol derivado da ozonização do β-Sitosterol, em células
HepG2 de tumor hepático humano.

2.2 Específicos

Com base em dados preliminares de viabilidade e distribuição das fases do
ciclo celular propôs-se: avaliar a ação de β-OX na morfologia do citoesqueleto e do
núcleo de células HepG2 por imunofluorescência.
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3 METODOLOGIA

3.1 Reagentes

Linhagem celular de tumor hepático humano (HepG2 código 0103) adquirida
do Banco de células do Rio de Janeiro (BCRJ, Rio de Janeiro, BR); Meio de cultura
DMEM-low glucose, tripsina, penicilina/estreptomicina da Gibco (Nova Iorque, EUA);
Soro Fetal Bovino (SFB) inativado pelo calor obtido da Cultilab (São Paulo, BR);
Anticorpo primário anti-α-tubulina e anti-β-tubulina produzidos em camundongos;
Iodeto de propídeo (PI), Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio
(MTT), RNase e β-Sitosterol fornecidos pela Sigma-Aldrich (Missouri, EUA); AntiMouse IgG (H+L), Fragmento F(ab’)2 (Conjugado ao Alexa Fluor® 488) da Cell
Signaling Technology® (Massachusetts, EUA). β-OX, o produto de oxidação do βSito pelo ozônio, foi sintetizado e purificado pela Dra. Miriam Uemi do Departamento
de Química do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da
Universidade Federal de São Paulo (São Paulo, BR). Outros reagentes foram de
grau analítico ou para biologia molecular adquiridos da Sigma-Aldrich.

3.2 Manutenção e cultivo das células
Células HepG2 foram cultivadas em garrafas estéreis de 25 cm2 contendo
meio DMEM com baixo teor de glicose, suplementado com SFB 10 %, 100 unidades
de penicilina e 0,1 mg/mL de estreptomicina, em estufa climatizada contendo
atmosfera com 5 % de CO2 à 37 ºC.
3.3 β-Sitosterol e seu principal produto de oxidação

Os compostos na forma liofilizadas foram dissolvidos em Etanol (EtOH) para
Biologia Molecular e borbulhados em gás nitrogênio, uma vez que são insolúveis em
meio aquoso e suscetíveis a oxidação.

14

3.4 Avaliação morfológica no núcleo e redes de microtúbulos
As células foram semeadas em lamínulas com densidade de 4,8 x 10 4
células/cm2, incubadas por 72 h e expostas ao β-Sito 0,5 µM ou β-OX 40 µM por 48
h. As concentrações e tempos de exposição foram selecionados de acordo com o
ensaio de viabilidade celular realizado em um estudo anterior. Para a
imunomarcação, as amostras foram fixadas com 3,7 % de formaldeído por 30 min,
permeabilizadas com Triton X-100 (0,5 %) por 30 min (IONTA et al., 2015), tratadas
com RNase (10 mg/µL) por 45 min e incubadas overnight com anticorpos primários
monoclonais anti-α-Tubulina (1:50) e anti-β-Tubulina (1:50) produzidos em
camundongo e 2 h com o anticorpo secundário anti-camundongo IgG (H+L),
fragmento F(ab’)2 conjugado ao Alexa Fluor® 555 (1:50). O núcleo foi marcado com
PI (10 mg/µL). As lâminas foram montadas com 10 µL de Vecta-Shield (Vector
Laboratories, Califórnia, EUA) e analisadas em microscópio confocal (Leica TCS
SP8, Wetzlar, GER).
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4 RESULTADOS

Os resultados de viabilidade celular, determinação de IC50 e ciclo celular
foram obtidos no programa de Iniciação Científica, oferecido pelo Instituto Butantan
e no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso para obtenção do diploma
de graduação do ensino superior em Biomedicina. A avaliação das redes de
microtúbulos e da morfologia nuclear foi realizada neste curso de especialização
desenvolvido no Instituto Butantan, como um dos requisitos para obtenção do título
de Especialista em Biotecnologia para a Saúde – Vacinas e Biofármacos.

4.1 Viabilidade celular e determinação do IC50
O ensaio de MTT demonstrou que as células expostas ao β-Sito (Figura 1)
tiveram redução de forma dose-dependente na viabilidade celular em concentrações
até 0,5 µM em 24, 48 e 72 h de tratamento. A partir de 0,5 até 100 µM, houve
formação de um platô em torno de 30 %, constatando que mesmo em
concentrações elevadas, β-Sito não foi capaz de reduzir em 100 % a viabilidade de
células HepG2.

Figura 1: Viabilidade celular de HepG2 tratadas com β-Sito. Células HepG2 foram tratadas com βSito de 0,1 µM a 100 µM por 24 h, 48 h e 72 h e a viabilidade celular medida pelo ensaio de MTT.
Dados expressos pela média ± erro padrão da porcentagem relativa do controle (CTRL). Análise
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estatística realizada pelo teste de Dunnett – ANOVA para múltiplas comparações versus o controle (*
p < 0,05; **** p < 0,0001).

Em contrapartida, o β-OX (Figura 2) teve comportamento dose-dependente na
diminuição da viabilidade celular a partir de 20 µM e redução quase total em 100 µM
nos tempos de 48 e 72 h (2,1 ± 0,3 % e 1,7 ± 0,1 %, respectivamente).

Figura 2: Viabilidade celular de HepG2 tratadas com β-OX. Células HepG2 foram tratadas com βOX de 0,1 µM a 100 µM por 24 h, 48 h e 72 h e a viabilidade celular medida pelo ensaio de MTT.
Dados expressos pela média ± erro padrão da porcentagem relativa do controle (CTRL). Análise
estatística realizada pelo teste de Dunnett – ANOVA para múltiplas comparações versus o controle (*
p <0.05, ** p< 0.01, *** p<0.001, **** p <0.0001).

Através dos resultados de viabilidade celular, foram calculados os valores de
IC50 para os compostos nos três tempos de tratamento (Tabela 1). Para o β-Sito, os
valores ficaram em torno de 0,2 µM nos três tempos de tratamento, enquanto que
para o β-OX, os valores de IC50 variaram de acordo com o tempo de exposição,
sendo 74,28 ± 3,30 µM em 24 h; 37,32 ± 4,75 µM em 48 h; 26,36 ± 1,96 µM em 72 h.
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Tabela 1: Valores de IC50 de β-Sito e β-OX. IC50 calculados a partir de ensaio de viabilidade celular
MTT após 24, 48 e 72 h de exposição. Todos os valores são apresentados como média ± DP de três
experimentos independentes.

Comparando o IC50 do β-Sito (0,23 ± 0,08 µM) com β-OX (37,32 ± 4,75 µM)
em 48 h (Figura 3), foi verificado que o β-Sito tem maior potência por apresentar
menor valor de IC50, necessitando menor concentração para reduzir a viabilidade
celular em 50 %. Por outro lado, o β-OX foi capaz de reduzir quase a totalidade de
células viáveis, demonstrando maior eficácia do que o β-Sito.

Figura 3: Comparação do IC50 entre β-Sito e β-OX. Células HepG2 foram tratadas com β-Sito ou βOX de 0,1 µM a 100 µM por 48 h. A viabilidade celular foi medida pelo ensaio de MTT e a curva em
escala logarítmica foi obtida pelo Quest Graph™ IC50 Calculator.
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4.2 Morfologia celular por microscopia de campo claro

A análise em microscopia de campo claro do tratamento de 48 h com β-OX
(20 e 40 µM) demonstraram células mais delgadas ou com aspecto circular em
relação (Figura 4 – E e F, respectivamente) ao controle (Figura 4 – A e D),
significando possível ação na morfologia celular. O composto β-Sito 0,2 e 0,5 µM em
48 h (Figura 4 – B e C, respectivamente) não parece ter provocado alterações
morfológicas nas células HepG2.

Figura 4: Morfologia celular da linhagem HepG2. Imagens obtidas em microscopia de campo claro,
com objetiva de 10x, após tratamento com β-Sito (0,2 e 0,5 µM) e β-OX (20 e 40 µM) por 48 h.

4.3 Análise das fases do ciclo celular

Os dados da distribuição das fases do ciclo celular foram obtidos a partir da
quantificação de DNA, marcado com iodeto de propídeo, por citometria de fluxo.
A análise das fases do ciclo celular (Figura 5) indicou que o β-Sito 0,5 µM
reduz significativamente o número de células em fase G1 (52,06 ± 5,30 %, p < 0,05)
em comparação ao controle (56,97 ± 2,60 %), enquanto que β-OX aumenta o
percentual de células em fase G1 (20 µM = 62,69 ± 2,15 %, p < 0,05; 40 µM = 66,96
± 5,39 %, p < 0,0001) em relação ao controle (56,97 ± 2,60 %), indicando bloqueio
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nesta fase. Foi observado que β-OX também provocou redução de células em fase
G2/M em 40 µM (18,24 ± 1,87 %, p < 0,05) quando comparado ao controle (24,01 ±
1,70 %).

Figura 5: Porcentagem da distribuição celular nas fases do ciclo celular. Distribuição das fases
do ciclo celular por citometria de fluxo de células HepG2 após tratamento com β-Sito (0,2 µM e 0,5
µM) e β-OX (20 µM e 40 µM) por 48 h. A porcentagem expressa de distribuição de fase é relativa ao
total de células (100%) em cada amostra. Análise estatística realizada pelo teste Dunnett - ANOVA
para múltiplas comparações versus o controle. (* p <0,05, **** p <0,0001).

4.4 Avaliação morfológica das redes de microtúbulos

A avaliação morfológica das redes de microtúbulos foi realizada para verificar
a possível relação entre a parada do ciclo celular em fase G1, induzida por β-OX, e a
organização das redes de microtúbulos em células HepG2. Para investigação, houve
emprego da reação de imunofluorescência à α+β- tubulinas (Figura 6).
Células tratadas com β-sito 0,5 µM (Figura 6 – B, B1 e B2) não demonstraram
alterações na distribuição da rede de microtúbulos quando comparadas com o
controle (Figura 6 – A, A1 e A2). Em contraste, no tratamento com β-OX 40 µM
(Figura 6 – C, C1 e C2) foram evidenciadas alterações na rede de microtúbulos com
marcação fluorescente mais intensa na periferia do citoplasma e apresentação de
células mais arredondadas em relação ao controle. Foi observado, também, redução
de mitoses em 40 µM de β-OX quando comparado ao controle, enquanto β-sito não
parece ter afetado o processo de divisão de células HepG2. Outro resultado
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relevante foi a presença de aglomerados de microtúbulos no tratamento com β-OX
40 µM (Figura 6 – C1 e C2).

Figura 6: Imagens de microscopia confocal. Células HepG2 controle e após 48 h de tratamento
com β-Sito (0,5 µM) e β-OX (40 µM), exibindo células arredondadas (round-shaped cell) com forte
fluorescência em cor verde dos microtúbulos na periferia do citoplasma (C1 e C2); Agregação dos
microtúbulos (C1 e C2) e morfologia nuclear anormal com aspecto irregular e com presença de
células apoptóticas (C e C2). Vermelho: núcleos marcados com PI. Verde: α+β-tubulina. Barra de
escala: 30 µM.

4.5 Avaliação morfológica do núcleo

As morfologias dos núcleos foram ilustradas na Figura 7, sendo detectadas
alterações em seu padrão, quando expostos ao β-OX 40 µM (Figura 7 – C, 1c e 2c)
em comparação ao controle (Figura 7 – A, 1a e 2a), provocando retração e aspectos
irregulares em sua delimitação, e possível indução da apoptose celular (Figura 7 – C
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e 2c). Além disso, β-OX afetou o processo de divisão celular, pois não foram
observadas células em mitose no tratamento com 40 µM (Figura 7 – C). O
tratamento com β-Sito 0,5 µM (Figura 7 – B, 1b e 2b) não parece ter afetado o
aspecto morfológico do núcleo em relação ao controle (Figura 7 – A, 1a e 2a) e nem
o número de mitoses.

Figura 7: Morfologia nuclear de Células HepG2. Imagens de microscopia confocal de células
HepG2 controle e tratadas com β-Sito (0,5 µM) e β-OX (40 µM) por 48 h, demonstrando alteração
significativa na morfologia nuclear com β-OX 40 µM. Vermelho: núcleos corados com PI. Barra de
escala = 30 µM.

22

5 DISCUSSÃO

Os efeitos biológicos e os mecanismos de ação dos fitoesteróis em células
tumorais foram abordados em muitos estudos (SHAHZAD et al., 2017). Entretanto,
são relativamente baixos aqueles relacionados aos oxifitoesteróis, tornando
relevante o estudo deste novo oxifitoesterol e sua ação biológica em uma linhagem
de célula tumoral hepática HepG2.
A estrutura química dos fitoesteróis se assemelha ao do colesterol, diferindo
na cadeia lateral com a presença de um grupo metil ou etil no carbono 24 (C24) e/ou
uma dupla ligação entre C22 e C23 (HOVENKAMP et al., 2008). O β-Sito apresenta
em sua estrutura, a substituição da cadeia lateral no carbono 24, com a presença de
um grupo etil. Quando oxidado pelo ozônio, sua cadeia lateral me mantem
inalterada, porém há perda de um dos anéis esteroides, modificando a estrutura do
esterol. Outros óxidos de β-Sitosterol, como 7α-OH-Sitosterol, 7β-OH-Sitosterol, αepoxi-Sitosterol, β-epoxi-Sitosterol e 7-keto-Sitosterol, não apresentam perda do
anel esteroide, mas sim a presença de um grupo adicional de hidroxi- (OH -), ceto (=
O), epóxi ou triol, no anel esteroide (TASYRIQ et al., 2012).
Os compostos 7α-OH-Sitosterol, 7β-OH-Sitosterol, α-epoxi-Sitosterol, β-epoxiSitosterol e 7-keto-Sitosterol, são os principais óxidos investigados na literatura e
apresentam citotoxicidade, são pró-inflamatórios, causam disfunção mitocondrial e
depleção de glutationa, estresse oxidativo e indução da apoptose em células
tumorais (HOVENKAMP et al., 2008; ROUSSI et al., 2007; TOMOYORI et al., 2004).
Porém não há evidências de estudos relacionados a ação desses compostos na
rede de microtúbulos de células tumorais.
Os resultados anteriores da exposição de células HepG2 ao β-OX indicaram
maior eficácia em relação ao β-Sito em reduzir a viabilidade celular. Para investigar
o possível mecanismo de ação envolvido na redução da viabilidade, foi verificada a
ação de β-OX na distribuição das fases do ciclo celular, constatando aumento de
células em fase G1 quando tratadas com 20 µM e 40 µM por 48 h, significando
bloqueio nesta fase. Também foi observada, possível alteração morfológica nas
células, quando vistas em microscopia de campo claro (Figura 4).
Neste trabalho, foi avaliada a morfologia celular, nuclear e de distribuição da
rede de microtúbulos para elucidar o mecanismo de ação primário do β-OX que pode
estar relacionado à citotoxicidade e à interrupção do ciclo celular em fase G1.
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A maioria das drogas antitumorais são agentes que se ligam aos microtúbulos
(MT), modificando a polimerização e a sua dinâmica, levando ao bloqueio da mitose
e consequente morte celular (DUMONTET; JORDAN, 2010; PAIER et al., 2018). Os
microtúbulos são filamentos integrantes do citoesqueleto e são constituídos por
heterodímeros de α e β-tubulina que podem polimerizar e despolimerizar
rapidamente, desempenhando um importante papel na montagem do fuso mitótico,
transporte intracelular, posicionamento de organelas, sinalização célula-célula,
motilidade e manutenção da estrutura celular (FLETCHER; MULLINS, 2010;
NOGALES, 2001; PAIER et al., 2018).
Os agentes direcionados aos microtúbulos (ADM) são classificados em duas
categorias: agentes desestabilizadores de microtúbulos, como alcaloides da vinca
(vincristina, vinblastina e vinorelbina) ou de ligação ao local da colchicina (2-MeOE2,
STX140 e colchicina) e agentes estabilizadores de microtúbulos, como taxanos
(docetaxel) (WANG et al., 2017). Quando comparados, os resultados da Figura 6 C1 e C2, com os efeitos na rede de MT induzidos por esses diferentes tipos de
ADM, foi verificado que as alterações na distribuição da rede de MT, com
observação de fluorescência mais intensa da α+β-tubulina na extremidade celular de
HepG2 tratadas com β-OX, se mostraram semelhantes aos achados encontrados
com 10 µM de docetaxel, que estimulou a formação de feixes de microtúbulos
espessos em células de câncer de mama MCF-7cc (WANG et al., 2017).
As imagens de imunofluorescência das células tratadas com β-OX 40 µM
(Figura 6 – C, C1 e C2), demonstraram redução de células mitóticas e presença de
aglomerados de microtúbulos (aglomerados puntiformes corados em verde), que
pode estar relacionada ao centrossomo, uma estrutura composta por um par de
centríolos e complexos proteicos contendo γ-tubulina, com importante função de
centro organizador de microtúbulos (ARQUINT; GABRYJONCZYK; NIGG, 2014). A
γ-tubulina

forma

complexos

multiproteicos

em

forma

de

anel

(γ-TuRCs),

responsáveis por moldar e catalisar a montagem de filamentos de microtúbulos no
centrossomo, sendo crucial para a formação dos fusos mitóticos no processo de
divisão celular (KOLLMAN et al., 2011; TOVEY; CONDUIT, 2018). Considerando
esses dados e o bloqueio na fase G1 do ciclo celular constatado no estudo anterior,
sugere-se que β-OX está de alguma forma, interrompendo a progressão do ciclo
celular para a mitose, podendo estar interferindo na formação do fuso mitótico.
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As alterações na morfologia nuclear induzidas pelo β-OX (Figura 7 – C, 1c e
2c), com aparente retração e irregularidades em seu contorno, podem estar
associadas à modificação na distribuição da rede de MT, uma vez que apresenta
papel importante na morfologia nuclear em eventos específicos como mitose,
polarização celular, posicionamento de núcleos e migração celular (TARIQ et al.,
2017). A lâmina nuclear é um componente da região interna do envoltório nuclear,
constituída por proteínas de filamento intermediário do tipo V, apresentando dois
subtipos expressos: lâminas do tipo A, que são responsáveis por manter a forma
nuclear, estabilidade e estrutura, e lâminas do tipo B expressas em todas as células
durante o desenvolvimento, que auxiliam na integridade nuclear, porém não na
rigidez (DAHL; RIBEIRO; LAMMERDING, 2008; LAMMERDING et al., 2006; TARIQ
et al., 2017). Como a interação da rede de MT com as lâminas A (LA) é essencial
para a morfologia apropriada do núcleo (TARIQ et al., 2017), é possível que as
alterações na distribuição dos MT, pela exposição ao β-OX, estejam causando
desequilíbrio na interação com a LA, resultando na deformação do núcleo de células
HepG2.
Para o β-Sito 0,5 µM, não foram observadas alterações na rede de
microtúbulos, na mitose (Figura 6 – B, B1 e B2) ou na morfologia nuclear (Figura 7 –
B, 1b e 2b) em comparação ao controle (Figura 6 – A, A1 e A2; Figura 7 – A, 1a e
2a).
Portanto, de modo geral, foi possível observar que o β-OX afeta a distribuição
da rede de MT, que pode estar relacionada com a parada do ciclo celular, redução
da mitose e alterações na morfologia celular e nuclear de células HepG2.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo contribuiu para revelar possíveis mecanismos de
ação exercidos pelo oxifitoesterol β-OX, um novo composto derivado da ozonização
do β-Sitosterol, além de ser o primeiro a descrever os efeitos de um oxifitoesterol na
rede de microtúbulos.
Os resultados encontrados sugerem que o β-OX é capaz de desorganizar a
rede de microtúbulos que pode estar relacionada à redução no número de mitoses, à
alteração da morfologia nuclear e ao bloqueio do ciclo celular em fase G1. Como
discutido anteriormente, a desorganização da rede de MT pode ser um ponto chave
no mecanismo de ação desse composto. Por esse motivo estudos relacionados a
polimerização e despolimerização dos MT podem ser interessantes para verificar se
o oxifitoesterol se trata de um agente com ação direcionada aos microtúbulos.
Em conclusão, os resultados deste trabalho são significativos para elucidar os
principais mecanismos de ação do β-OX, fornecendo informações essenciais para o
entendimento de possíveis efeitos adversos ou para sua aplicação como um
potencial agente terapêutico.

26

REFERÊNCIAS1

BRUNEKREEF, B. Air pollution and life expectancy: is there a relation?
Occupational and Environmental Medicine, v. 54, n. 11, p. 781–784, 1997.
DAHL, K. N.; RIBEIRO, A. J. S.; LAMMERDING, J. Nuclear shape, mechanics, and
mechanotransduction. Circulation Research, v. 102, n. 11, p. 1307–1318, 2008.
DEMONTY, I. et al. Continuous dose-response relationship of the LDL-cholesterol–
lowering effect of phytosterol intake. The Journal of Nutrition, v. 139, n. 2, p. 271–
284, 1 fev. 2009.
DUMONTET, C.; JORDAN, M. A. Microtubule-binding agents: A dynamic field of
cancer therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery, v. 9, n. 10, p. 790–803,
2010.
FLETCHER, D. A.; MULLINS, R. D. Cell mechanics and the cytoskeleton. Nature, v.
463, n. 7280, p. 485–492, 2010.
GRANDGIRARD, A. et al. Gas chromatographic separation and mass spectrometric
identification of mixtures of oxyphytosterol and oxycholesterol derivatives: Application
to a phytosterol-enriched food. Journal of Chromatography A, v. 1040, n. 2, p.
239–250, 2004.
HOVENKAMP, E. et al. Biological effects of oxidized phytosterols: a review of the
current knowledge. Progress in Lipid Research, v. 47, n. 1, p. 37–49, 2008.
IONTA, M. et al. 7-Epiclusianone, a benzophenone extracted from garcinia
brasiliensis (clusiaceae), induces cell cycle Aarrest in G1/S transition in A549 cells.
Molecules, v. 20, p. 12804–12816, 2015.
LAMMERDING, J. et al. Lamins a and C but not lamin B1 regulate nuclear
mechanics. Journal of Biological Chemistry, v. 281, n. 35, p. 25768–25780, 2006.
LIN, Y.; KNOL, D.; TRAUTWEIN, E. A. Phytosterol oxidation products (POP) in foods
with added phytosterols and estimation of their daily intake: A literature review.
European Journal of Lipid Science and Technology, v. 118, n. 10, p. 1423–1438,
2016.
LODGEJR, J. Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Environmental Science and Pollution
Research, v. 3, n. 91, p. 23–23, 1996.
LÜTJOHANN, D. Sterol autoxidation: from phytosterols to oxyphytosterols. The
British journal of nutrition, v. 91, n. 1, p. 3–4, jan. 2004.

1

De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e
documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

27

MOREAU, R. A.; WHITAKER, B. D.; HICKS, K. B. Phytosterols, phytostanols, and
their conjugates in foods: Structural diversity, quantitative analysis, and healthpromoting uses. Progress in Lipid Research, v. 41, n. 6, p. 457–500, 2002.
NOGALES, E. Structural insights into microtubules function. Annual Review of
Biophysics and Biomolecular Structure, v. 30, p. 277–302, 2001.
PAIER, C. R. K. et al. Natural products as new antimitotic compounds for anticancer
drug development. Clinics, v. 73, p. 1–11, 2018.
PLAT, J. et al. Oxidised plant sterols as well as oxycholesterol increase the
proportion of severe atherosclerotic lesions in female LDL receptor+/ − mice. British
Journal of Nutrition, v. 111, n. 1, p. 64–70, 2014.
ROUSSI, S. et al. Different apoptotic mechanisms are involved in the antiproliferative
effects of 7β-hydroxysitosterol and 7β-hydroxycholesterol in human colon cancer
cells. Cell Death and Differentiation, v. 12, n. 2, p. 128–135, 19 fev. 2005.
ROUSSI, S. et al. Mitochondrial perturbation, oxidative stress and lysosomal
destabilization are involved in 7β-hydroxysitosterol and 7β-hydroxycholesterol
triggered apoptosis in human colon cancer cells En- donuclease G expression and
enhanced production of reac. Apoptosis, v. 12, p. 87–96, 2007.
RYAN, E. et al. Phytosterol, squalene, tocopherol content and fatty acid profile of
selected seeds, grains, and legumes. Plant Foods for Human Nutrition, v. 62, n. 3,
p. 85–91, 2007.
SCHOLZ, B. et al. Phytosterol oxidation products in enriched foods:
Occurrence, exposure, and biological effectsMolecular Nutrition and Food
Research, 2015.
SHAHZAD, N. et al. Phytosterols as a natural anticancer agent: Current status and
future perspective. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 88, p. 786–794, 2017.
SHELDON, B. W.; BROWN, A. L. Efficacy of ozone as a disinfectant for poultry
carcasses and chill water. Journal of Food Science, v. 51, n. 2, p. 305–309, 1986.
SOUPAS, L. et al. Effects of sterol structure, temperature, and lipid medium on
phytosterol oxidation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 52, n. 21, p.
6485–6491, 2004.
TARIQ, Z. et al. Lamin A and microtubules collaborate to maintain nuclear
morphology. Nucleus, v. 8, n. 4, p. 433–446, 4 jul. 2017.
TASYRIQ, M. et al. 7α-hydroxy-β-sitosterol from chisocheton tomentosus induces
apoptosis via dysregulation of cellular Bax/Bcl-2 ratio and cell cycle arrest by
downregulating ERK1/2 activation. Evidence-based Complementary and
Alternative Medicine, v. 2012, p. 1–12, 2012.

28

TOMOYORI, H. et al. Phytosterol oxidation products are absorbed in the intestinal
lymphatics in rats but do not accelerate atherosclerosis in apolipoprotein E–deficient
mice. Biochemical and Molecular Actions of Nutrients, v. 134, n. 7, p. 1690–
1696, 1 jul. 2004.
WANG, R. C. et al. Sensitivity of docetaxel-resistant MCF-7 breast cancer cells to
microtubule-destabilizing agents including vinca alkaloids and colchicine-site binding
agents. PLoS ONE, v. 12, n. 8, p. 1–22, 2017.

