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Resumo
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mama. 2019. 29 Folhas – Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) –
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O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo, sendo o câncer de
mama o segundo mais comum no mundo e o mais comum entre as mulheres.
O câncer de mama é mais frequentemente diagnosticado em países
desenvolvidos, porém é nos países em desenvolvimentos que ocorre a maioria
das mortes. Muitos estudos usam produtos derivados de bactérias para
desenvolver drogas anticâncer, buscando drogas que tem preferência pela
célula tumoral ao invés da célula normal. Escherichia coli são bacilos Gramnegativos, que podem pertencer a microbiota e serem importantes reguladores
da função intestinal, quanto também podem causar doenças. Existem vários
patotipos de E. coli, entre eles as Escherichia coli enteroagregativa (EAEC). A
dispersina é uma proteína de 10.7 kDa e carga positiva secretada para a
membrana externa da bacteria. Ao revestir o LPS das bactérias, que tem carga
negativa, a proteína repele a fimbria AAF, que possui também carga positiva. A
dispersão dessas fimbrias tem como consequência o aumento na dispersão
dessas bactérias. A proteína Pet é uma toxina de 104 kDa que pertence ao
grupo das proteínas autotransportadoras (SPATEs) do tipo 1. Essa toxina entra
em contato com citoqueratina 8 das células epiteliais e é internalizada por
endocitose, podendo degradar a α-fodrina e causar alterações no
citoesqueleto, causando arredondamento e destacamento das células. Como
as proteínas dispersina e Pet são proteínas secretadas para fora da bacteria e
podem entrar em contato com a célula do hospedeiro. Sendo assim, foram
realizados testes comparativos, em relação à ação dessas proteínas, entre
células de mama normais e tumorais. Para tal, foram utilizadas células de
mama, MCF10A, MCF7 e MDA-MB-231 e o ensaio com MTT. Os resultados
não foram totalmente conclusivos, pois o teste de citotoxicidade utilizando MTT
necessita da complementação com outros ensaios não metabólicos e
genômicos para a obtenção de respostas mais acuradas.
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1 Introdução

1.1 Câncer

O câncer continua sendo uma das maiores causas de mortes no mundo.
Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, os casos de
câncer também vão continuar a crescer. Por isso é importante a detecção
precoce da doença, bem como aperfeiçoar os tipos de tratamentos,
(BUNEVICIUS, 2018).
Entre as mulheres, o câncer é a segunda maior causa de morte em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, o aumento dos casos dessa
doença também tem sido observado em países não desenvolvidos. Cerca de
49,5% da população mundial são do sexo feminino e formam grande parte do
grupo de população acima dos 60 anos, o qual a doença ocorre mais
frequentemente (TORRE, 2017).
O câncer de mama é o segundo tipo da doença mais comum no mundo e o
mais frequente entre as mulheres, sendo responsável por 23% dos
diagnósticos de câncer e 14% de mortes por ano. (REDIG, 2013).
Mesmo sendo mais frequente em países desenvolvidos, a mortalidade do
câncer de mama é maior em países não desenvolvidos, muito por conta da
falta de recursos dos últimos em identificar a doença precocemente. O fator
econômico também interfere no acesso ao tratamento, já que em países mais
pobres, há falta de remédios para a dor, pouco ou nenhum equipamento para
radioterapia e falta de recursos financeiros para realizar tratamentos, como
quimioterapia, por exemplo, nos pacientes com câncer. Nos países não
desenvolvidos a cirurgia é o único tratamento disponível em muitos desses
casos. Também há falta de especialistas, pois geralmente esses profissionais
emigram de seus países (ISLAMI, 2017).
O câncer é uma doença que ocorre devido a alterações na fisiologia das
células, sendo as principais: autossuficiência em fatores de crescimento,
resistência para fatores que inibem o crescimento, capacidade de evasão da
morte programada (apoptose), alto potencial de replicação, formação de novos
vasos capilares a partir de células endoteliais (angiogenese), que pode ter
como consequência o processo de invasão de tecidos e metástase. Estas

características são comuns à maioria dos tumores humanos. Essas alterações
podem ocorrer devido às mutações genéticas que as células podem sofrer ao
se replicarem, fazendo com que células normais transformem-se em
cancerígenas. Também se sabe que muitos tipos de câncer humanos são
relacionados à idade, tabagismo, sedentarismo e obesidade (HANAHAN, 2000;
AMERIAN CANCER SOCIETY).

1.2

Tratamentos

Existem vários tipos de diagnóstico para o câncer de mama. Dentre eles
estão a mamografia, exame clinico da mama a cada seis meses e o autoexame uma vez por mês para verificar se há ou não carcinoma lobular
(MAUGHAN, 2010; HAJI-MAHMOODI, 2002; BAXTER, 2001).
A cirurgia é um dos tratamentos disponíveis para o câncer de mama. O
procedimento mais comum é a remoção do tecido tumoral e manutenção do
tecido saudável do paciente. Em outros casos, pode ser necessário realizar a
remoção completa da mama. A radioterapia pode ser utilizada em
complemento ao procedimento cirúrgico ou quando o câncer é metastásico e
atinge ossos ou cérebro. Outra alternativa para tratamento do câncer é a
quimioterapia.

Esse

procedimento

pode

ser

realizado

em

estágios

intermediários e avançados da doença, ou ainda, antes e depois do
procedimento cirúrgico, podendo retardar o crescimento do tumor e até mesmo
destruí-lo. (AMERICAN CÂNCER SOCIETY; MAUGHAN, 2010).
Esses tratamentos, no entanto, acarretam muitos efeitos colaterais aos
pacientes. No caso da radioterapia, pode ocorrer vermelhidão no local como se
fosse uma queimadura de sol, inchaço na mama e fadiga. A quimioterapia afeta
também as células normais, podendo causar fadiga, queda de cabelo, perda de
apetite, náuseas e vômitos aos pacientes quando submetidos a esse tipo de
tratamento (AMERICAN CÂNCER SOCIETY).

1.2.1 Utilização de bactérias e proteínas bacterianas no tratamento do
câncer

Os tratamentos para o câncer atualmente disponíveis como, cirurgia,
quimioterapia e radioterapia nem sempre são capazes de fazer o câncer
regredir totalmente, além poderem causar diversos efeitos colaterais nos
pacientes. Visto isso, muitos estudos tem investigado formas alternativas para
tratar essa doença. Uma delas é o uso de bactérias vivas, atenuadas ou de
seus produtos purificados (BERNARDES, 2010).
Em 1890 um cirurgião de Nova York, Willian Coley, observou que pacientes
apresentavam a regressão do tumor após serem infectados por bactérias
patogênicas. Coley utilizou uma vacina derivada de Streptococcus pyogenes e
Serratia marcescens, chamada de toxina Coley, para tratar pacientes com
câncer em estágio avançado e observou em alguns casos a regressão total da
doença (BERNARDES, 2010; DESSEL, 2015).
Até hoje muitos grupos tem investigado as bactérias e suas capacidades
antitumorais. Alguns gêneros de bactérias anaeróbias estritas ou facultativas
vivas, atenuadas ou geneticamente modificadas, podem agir de forma seletiva
sobre as células cancerígenas, tais como Clostridium, Bifidobacterium,
Salmonella, Mycobacterium, Bacillus, Escherichia e Listeria. Essas bactérias
são capazes de sobreviver em regiões de hipóxia dos tumores sólidos, nas
quais muitas vezes os tratamentos como radioterapia e quimioterapia não são
efetivos. Sendo assim, o tratamento utilizando bactérias vivas pode vir a ser
promissor tanto para auxiliar na eliminação do tumor, quanto como uma
ferramenta de sistema de delivery de drogas para o tratamento da doença.
(BERNARDES, 2010).
Outra alternativa para tratamento do câncer é a utilização de proteínas
produzidas por bactérias purificadas. Um exemplo desse caso é a Azurina, uma
proteína de 14 kDa produzida por Pseudomonas aeroginosa. Essa proteína
possui capacidade tanto de inibir o crescimento, quanto levar as células
cancerígenas à morte. Seu mecanismo de ação se dá principalmente por meio
de sua interação com o supressor tumoral p53, induzindo a célula tumoral à
apoptose. Além disso, a Azurina também inibe o crescimento do tumor

prevenindo a angiogenese dessas células, diminuindo a atividade do VEGFR-2
tyrosine kinase (GAO, 2017; BERNARDES, 2010).
Diversas formas de “delivery” dessa proteína tem sido testadas, como por
meio de bacterias atenuadas que expressam Azurina. Em E. coli atenuadas,
essa proteína foi capaz de diminuir o tumor em camundongos e quando
produzida em cepas de Salmonella typhimurium em combinação com p53,
houve aumento significativo na taxa de sobrevivência em ratos com
xenoenxerto de gliobastoma humano.
Outra forma de utilização da Azurina é conjugar a porção de 28
aminoácidos (p28) da proteína, responsável por sua internalização e ação
anticancerígena, a alguma droga antitumoral, facilitando a entrega de drogas
que precisam ser internalizadas. Isso porque além de promover a apoptose e
inibição de crescimento de células tumorais, a Azurina também é capaz de
deixar a célula mais sensível a ações de drogas. Um estudo demonstrou que o
5-fluorouracil (5-FU) a 10mM em células de linhagem tumoral YD-9 (oral
squamous carcinoma) e MG-63 (osteossarcoma) é capaz de inibir o
crescimento dessas células em 30%. Já ao combinar o 5-FU com a azurina, o
crescimento das células tumorais foi inibido de 80-90% com a concentração de
5-FU em 10µM (GAO, 2017).
Para alcançar um tratamento mais eficaz, é necessário que a bactéria
consiga facilmente expressar, secretar componentes tóxicos para as células
tumorais e que a concentração ideal dos mesmos possa ser mantida por um
período de tempo prolongado Considerando-se esses fatores, proteínas de
baixo peso molecular em geral, são melhores do que as de alto peso
molecular. Outro fator a ser considerado é que, no caso de proteínas
recombinantes, a bacteria hospedeira responsável por levar a proteína/droga
para as células alvo pode apresentar efeitos negativos no metabolismo e no
crescimento bacteriano, podendo ser tóxicos para a própria bactéria. (DESSEL,
2015).

1.3 Escherichia coli

Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, facultativo, que pode pertencer
à microbiota humana, tendo um papel importe na regulação intestinal, mas
também pode causar doenças (KAPER, 2004).
Este microrganismo se estabelece no trato gastrointestinal humano logo
após o nascimento, levando a uma relação de simbiose que dura
praticamente a vida inteira do ser humano (KAPER, 2004). Porém com o
passar do tempo alguns dos clones de E. coli passaram a possuir genes que
codificam fatores de virulência, dando as essas cepas capacidade de
colonizar novos nichos e causar doenças (CLEMENTS, 2012; KAPER, 2004).
As cepas de E. coli capazes de causar doenças estão geralmente associadas
à doenças intestinais, infecção urinaria, meningite e sepse (CLEMENTS,
2012; KAPER, 2004).
As cepas de E. coli causadoras de doenças são divididas em dois grupos:
1) Escherichia coli extra intestinais (ExPEC), que são as Escherichia coli
urupatogenicas (UPEC) e Escherichia coli causadoras de meningites (MnEC)
(RUSSO; JOHNSON, 2000), e 2) Escherichia coli diarreiogenicas (DEC). As
DEC são classificadas em seis patotipos: E. coli enteropatogenica (EPEC), E.
coli enterohemorragica (EHEC), E. coli enterotoxigenica (ETEC), E. coli
enteroagregativa (EAEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC) e E. coli difusamente
aderente (DAEC) (KAPER, 2004)
1.3.1 Escherichia coli enteroagregativa (EAEC)
Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) é caracterizada pelo seu
padrão de adesão em células epiteliais HeLA ou HEp-2. Este padrão é
chamado de padrão agregativo (AA) e se caracteriza pela presença de
bactérias agregadas como tijolos empilhados (NATARO; KAPER, 1998).
EAEC é considerada um patógeno emergente, causando endemias e
epidemias em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento
(NATARO; KAPER, 1998). Ela também é relacionada à diarreia persistente
(BHAN, 1989) e à diarreia do viajante (ADACHI, 2001).
Os principais sintomas de infecções causadas por EAEC são diarreia
aquosa com ou sem sangue, vômitos, náuseas, febre e dor abdominal. Esses

sintomas diversos causado por esse patotipo se da pela susceptibilidade
genética do individuo, dose infectante, a resposta imune do hospedeiro e a
heterogeneidade desse patotipo (HARRINGTON, 2006; HUANG, 2006).
O protótipo de EAEC mais conhecido se chama 042 (sorotipo O44: H18)
(NATARO, 1985). O padrão agregativo dessa cepa ocorre devido à presença
fimbria AAF/II, codificada por genes presentes em seu plasmídeo, denominado
de pAA2 (HARRINGTON; DUDLEY; NATARO, 2006). Além dos genes que
codificam a fimbria o plasmídeo, pAA2 alberga outros genes que codificam
vários fatores de virulência como o regulador transcricional AggR, as proteínas
Pic, Shf, Virk, CapU, a proteina dispersina e seu sistema de transporte AAT e
as

toxinas

Pet

e

EAST-1

(CHAUDHURI,

2010;

CZECZULIN,

1999;

HENDERSON, 1999; NAVARRO GARCIA; ELIAS, 2011).
1.3.2 Plasmid-Encoded Toxin (Pet)
Plasmid-Encoded Toxin (Pet) é uma proteína autotransportadora de 104
kDa e junto com Tsh, EspP, EspC, Pic, SigA, Hbp, Sat e SepA, compõe o
grupo de proteínas “Serine Protease Autotransporter of Enterobacteriaceae”
(SPATE). O nome autotransportadora vem de sua capacidade de se autotransportar para o periplasma. A proteína utiliza então o sistema de secreção
do tipo V, Sec dependente, para chegar à memebrana externa e ser secretada
para fora da bactéria. (NAVARRO-GARCIA, 2010; DESVAUX, 2004).
As SPATEs são dividas em dois grupos baseados na sequencia de
aminoácidos em seu domínio passageiro, onde as de classe 1 são citotóxicas e
as de classe 2 são do tipo imunomoduladoras do tipo lectina. As SPATEs de
classe 1, a qual Pet está inserida, tem em comum a capacidade de causar
atividade enterotóxica e efeitos citopáticos em cultura celular independente do
substrato ou sitio de clivagem (CHAVEZ-DUEÑAS, 2016).
Esta proteína possui três domínios funcionais que são: 1) o peptídeo sinal,
localizado na porção N-terminal, responsável por se ligar à membrana interna e
translocar a proteína para o periplasma; 2) o domínio passageiro, onde ficam
os diversos efetores da toxina; 3) a unidade translocadora, localizada na
porção C-Terminal, responsável pela translocação do domínio passageiro para
fora da membrana externa (NAVARRO-GARCIA, 2010).

Pet é uma citotoxina que causa alteração no citoesqueleto de enterócitos,
levando ao arredondamento e descolamento celular. Essa proteína age na
degradação da α-fodrina, uma proteína presente na membrana de enterócitos
(VILLASECA, 2000). Uma vez secretada, a toxina pode interagir com a célula a
fim de encontrar seu alvo. Entretanto, para essa proteína ser entregue de modo
eficiente ela depende de outros fatores bacterianos, e também deve ser
internalizada pela célula epitelial durante a infecção (NAVARRO-GARCIA,
2010).
A ação de Pet tem início após sua ligação à citoqueratina 8, presente na
superfície de células epiteliais. Posteriormente, ocorre a endocitose da toxina,
mediada por vesículas revestidas por clatrina. Ao ser internalizada a toxina
chega ao complexo de Golgi e depois é transportada de forma retrógrada ao
retículo endoplasmático rugoso (REG) (CHAVEZ-DUEÑAS, 2016; RUIZ, 2014).
Ao atingir o citosol, a toxina tem como alvo a α-fodrina, que desempenha
importantes funções como ligante de actina, na morfogênese de células
epiteliais e morte celular por apoptose (NAVARRO-GARCIA, 2010). Estando o
sítio de serino protease de Pet ativo, a toxina pode clivar a fodrina, levando à
desestabilização das fibras de

actina,

contração do citoesqueleto e

consequentemente arredondamento e destacamento das células, bem como à
apoptose (NAVARRO-GARCIA, 2010; RUIZ, 2014).
1.3.4 Dispersina

Dispersina é uma proteína de aproximadamente 10,2 kDa presente na
superfície da bacteria. Na cepa 042, essa proteína é codificada pelo gene aap
presente no plasmideo pAA e seu regulador é o AggR (SHEIKH, 2002).
A principal função dessa proteína é sua capacidade de repelir ou projetar a
fimbria devido às cargas, ambas positivas. Uma vez na superfície da bacteria
ela projeta as fimbrias, permitindo que as bactérias se dispersem com mais
facilidade. A proteína foi então denominada de dispersina, pois quando esse
gene é deletado, as bactérias se auto agregam, o que pode ser observado
tanto em células quanto em superfícies abióticas (SHEIKH et al, 2002;
VELARDE et al, 2007).

A proteína é exportada para a superfície bactéria por um sistema de
transporte do tipo ABC codificado pelos genes aat, também regulados por
AggR. A proteína é translocada para o periplasma via sistema Sec. Uma vez no
periplasma a proteína perde o peptídeo sinal e é transportada para a superfície
bacteriana pelo sistema AAT (NISHI, 2003).
Além de possuir cargas negativas e ser hidrofóbica, a dispersina é uma
proteína imunogênica, e possui homologia com o domínio II da cadeia α do
receptor de IL-6 presente na superfície de enterócitos (VELARDE, 2007).

Os estudos para uso de bactérias bem como o uso de proteínas
provenientes desses microrganismos para tratamento de câncer vêm sendo
realizados

há

alguns

anos.

Sendo

assim,

considerando-se

algumas

características das proteínas Pet e dispersina de EAEC, realizamos ensaios
para investigar se essas proteínas poderiam interagir com linhagens de células
de mama humanas normais e tumorais, e se poderiam ter algum efeito
significativo para futuramente serem utilizadas no tratamento desse tipo de
câncer.

2 Objetivos
Comparar a ação das proteínas Pet e dispersina em linhagens celulares
de mama humanas normais e tumorais por meio de testes de citotoxicidade e
verificar os efeitos dessas proteínas nessas células em termos de morte
celular.

3 Material e Métodos
3.1 Proteínas dispersina e Pet
As proteínas dispersina e Pet recombinantes utilizadas neste trabalho
foram

produzidas

e

gentilmente

disponibilizadas

pelo

Laboratório

de

Bacteriologia do Instituto Butantan, São Paulo - Brasil (responsável Dr. Wladir
Pereira Elias Jr.) e pelo Centro de Investigación y de Estudíos Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Cidade do México – México
(responsável Dr. Fernando Navarro-Garcia), respectivamente.
3.2 Linhagens celulares
Durante o estudo três linhagem de células mamaria foram utilizadas,
MCF10A (células de mama humana não tumorais), MCF 7 e MDA-MB-231
(células tumorais de mama humanas). Células HEp-2 (carcinoma de laringe
humana) foram utilizadas para verificação da atividade citotóxica da toxina Pet.
As células MCF-7, MDA-MB-231 e HEp-2 foram mantidas em meio DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) com antibiótico, suplementadas com 10%
de soro fetal bovino (SFV). Já a linhagem MCF 10A, foi mantida em meio
DMEM com antibiótico suplementado com 5% de soro fetal de cavalo (SFC) e
com recombinases (fator de crescimento epidermal (EGF), hidrocortisona,
toxina colérica de Vibrio cholerae e insulina bovina).
3.3 Ensaio de citotoxicidade da proteína dispersina
Para os ensaios de citoxicidade, 100 μL de cada linhagem de células
mamárias foram colocados em placas de 96 poços na concentração de 105
células/ mL. Os três grupos controles foram PBS 1X (10mM tampão fosfato
salina, pH 7,2), utilizado como diluente da proteína, TritonX-100 50%, utilizado
como controle positivo de morte celular e o controle de viabilidade celular, no
qual apenas o meio de manutenção das células foi adicionado. Para os grupos
experimentais, as proteínas foram diluídas em 1:2, 1:5 e 1:10, sendo as
concentrações iniciais de 0,2µg/mL da dispersina. O teste foi realizado em
quadruplicatas em dois dias diferentes.
As células foram incubadas com as proteínas a 37ºC com 5% de CO²
durante 24h. Após esse período, a placa foi lavada com PBS 1X duas vezes e

50 uL de

MTT (3-(4,5-dimetiliazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina)

5mg/mL foi adicionado ao ensaio. A incubação foi realizada à 37ºC com 5% de
CO2 durante 4 horas no escuro. A reação de MTT foi interrompida com DMSO
(Dimetilsulfóxido) e a absorbância foi lida em espectrofotômetro em filtro de 595
nm.
3.4 Ensaio de citotoxicidade da proteína Pet
Nos ensaios com a proteína Pet, foram utilizados 100 μL das linhagens
MCF-10A, MCF-7 e de HEp-2 em placas de 96 poços na concentração de 105
células/ mL. Os grupos controles foram o meio em que a célula foi mantida
para controle de células e a célula HEp-2 para controle da citotoxicidade de
Pet. No grupo experimental, 8 µg/mL de Pet foram adicionados por poço das
placas e apenas um ensaio foi realizado em quadruplicata. A verificação da
citotoxicidade foi realizada conforme descrito no ítem 3.3.

3.5 Análise dos resultados e estatísticas
Os dados obtidos através do espectrofotômetro foram analisados no
programa GraphPad Prism (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA) para
obtenção dos gráficos e realização dos cálculos estatísticos de significância. O
teste estatístico utilizado foi o two-way ANOVA, sendo considerado significante
quando valor de p <0,05.

4 Resultados

4.1 Ensaio de citotoxicidade da proteína dispersina

Nos testes de citotoxidade da dispersina com as células MCF 10A,
MCF7 e MDA-MB-231 algumas diferenças foram observadas quando cada
grupo experimental de cada célula foi comparado (Figura 1).

Figura 1- Teste de citotoxicidade da proteína dispersina purificada de E.coli em células
de mama MCF 10A, MCF7 e MDA-MB-231. Grupos controles: PBS1X (diluente da
proteína); Triton X100 (morte celular); controle de viabilidade celular (meio de cultura) e
os grupos experimentais com dispersina nas concentrações de 1:2, 1:5 e 1:10 partindo
de 0,2 µg/mL (concentração inicial). O ensaio foi revelado com MTT durante 4h e lido em
espectrofotômetro (595nm). *p<0,05; **p<0,01; ***p< 0,001; ****p<0,0001.

Quando analisado grupo por grupo, foram observadas algumas
diferenças entre as células. No grupo PBS1X a célula MCF7 apresentou menor
absorbância do que as células MCF10A e MDA-MB-231. No grupo Triton X-100
todas as linhagens apresentaram morte celular mais evidente, em comparação
aos controles e aos grupos experimentais. Já no grupo controle celular, o valor
de absorbância de MCF10A foi maior, seguido da célula MDA-MB-231 e
novamente as células MCF7 foram as que apresentaram menor absorbância.

Nos grupos com dispersina, em todas as concentrações, as células MCF7
tiveram a menor absorbância. Já dentre outras duas linhagens, em dois grupos
foram observadas diferenças entre elas, uma vez que na concentração de 1:2
de dispersina, as células MCF10A apresentaram absorbância menor que as
células MDA-MB-231, enquanto na concentração 1:5 as células MDA-MB-231
os valores de absorbância foram menores.

Figura 3- Teste de citotoxicidade da dispersina purificada de E.coli em MCF10A. O
experimento foi dividido em grupos controle PBS1X (diluente da proteína), Triton X-100
(controle de morte celular), controle de viabilidade celular (meio de cultivo celular) e os
grupos experimentais com a dispersina diluída em concentrações de 1:2,1:5 e 1:10
partindo da concentração inicial de 0,2 µg/mL de proteína. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001;
****p<0,0001.

Algumas diferenças foram observadas entre os grupos nos valores de
absorbância nos ensaios realizados com a linhagem celular MCF10A não
tumoral (Figura 3). O grupo PBS1X apresentou menor absorbância do que o
grupo controle. Sendo assim, possivelmente o diluente da proteína foi citotóxico
para as células, e não houve diferença comparado ao ensaio utilizando a
concentração de proteína 1:2, cujos valores de absorbância foram menores do
que os outros grupos experimentais. Sendo assim, o grupo tratado com

dispersina em maior concentração apresentou maior citotoxicidade, embora o
diluente também tenha afetado a viabilidade das células.

Figura 2- Teste de citotoxicidade de dispersina purificada de E.coli em MCF7. O
experimento foi dividido em grupos controle PBS1X (diluente da proteína), Triton X-100
(controle de morte celular), controle viabilidade celular (meio de cultivo celular) e os
grupos experimentais com a dispersina diluída em concentrações de 1:2,1:5 e 1:10
partindo da concentração inicial de 0,2 µg/mL de proteína.

Analisando apenas a célula MCF7 tumoral (Figura 2) não há diferenças
estatísticas entre os grupos, incluindo o grupo Triton X-100 ainda que os
valores de absorbância tenham sido menores que os demais.

Figura 4- Teste de citoxicidade de dispersina puificada de E. coli em células de origem
mamaria MDA-MB-231. O experimento foi dividido em grupos controle PBS1X (diluente
da proteína), Triton X-100 (controle de morte celular), controle de viabilidade celular
(meio de cultivo celular) e os grupos experimentais com a dispersina diluída em
concentrações de 1:2,1:5 e 1:10 partindo da concentração inicial de 0,2 µg/mL de
proteína. p<0,05.

Nas analises dos ensaios realizados com células MDA-MB-231 tumoral
(Figura 4), a única diferença estatística foi observada no controle de morte
celular. O grupo Triton X-100 foi o único apresentou diferença significante entre
os grupos.

4.2 Ensaio de citotoxicidade da proteína Pet

Nos testes realizados com a Pet, ao comparar os valores de absorbância
das células entre si (Figura 5), foi possível observar diferenças significativas
apenas entre as células MCF10A e HEp-2 no grupo experimental. Não houve
diferenças estatísticas na comparação dos resultados entre as células MCF7 e
HEp-2. Os controles de viabilidade celular não apresentaram diferenças
estatísticas quando comparados entre si.

Figura 5- Teste de citotoxicidade de Pet purificada de E. coli em células MCF 10A, MCF7
e HEp-2 e comparação entre os efeitos da toxina entre as células. O grupo controle de
viabilidade celular foi realizado incubando-se as células em meio de cultivo e o
experimento foi realizado com a toxina Pet na mesma concentração (8µg/mL por poço).
O ensaio foi revelado com MTT durante 4h a 37ºC e lido em espectrofotômetro (595nm).
P<0,05.

Figura 6- Teste de citotoxicidade de Pet purificada de E. coli em células MCF 10A, MCF7
e HEp-2 e comparação entre os efeitos da toxina entre as células e os grupos controle de
cada uma delas. O grupo controle de viabilidade celular foi realizado incubando-se as
células em meio de cultivo) e o experimento foi realizado com a toxina Pet na mesma
concentração (8µg/mL por poço). O ensaio foi revelado com MTT durante 4h a 37ºC e lido
em espectrofotômetro (595nm). P<0,05.

Ao analisar as células de forma independente e compará-las com seus
respectivos grupos controle (Figura 6), foi observado que não houve diferença
estatística entre os grupos.

5. Discussão

A dispersina é uma proteína que está presente na membrana externa da
bactéria EAEC 042, onde exerce sua função projetando a fímbria e causando
uma dispersão da bactéria (SHEIK et al., 2002; NISHI et al., 2003). Por estar na
membrana externa da bactéria, essa proteína pode entrar em contato com as
células do hospedeiro e promover alguma alteração em termos de fisiologia,
interação ou até mesmo resposta imune nessas células.
A toxina Pet é uma proteína secretada pela bactéria e ao entrar em
contato com as células eucariotas pode ser internalizada, causando efeitos
citotóxicos que podem levá-las à morte (NAVARRO-GARCIA, 2010). Como a
Pet é uma proteína citotóxica, nesse trabalho buscamos avaliar os efeitos da
toxina em células tumorais em comparação às células normais de mama.
O ensaio de MTT é considerado como teste ouro para avaliar a
viabilidade celular desde que foi descrito por Mosmann em 1980. Esse teste
colorimétrico se dá pela ação enzimática onde a tetrazolina é convertida em
cristais de formazan pela mitocôndria. Esses cristais são insolúveis em água.
Quanto maior a presença dos cristais, maior a viabilidade celular (TONDER et
al., 2015).
Um estudo analisou a viabilidade de MCF10A, MCF7 e MDA-MB-231
utilizando extratos retirados da planta Azadirachta indica. A célula MCF10A se
mostrou sensível em altas concentrações do extrato, enquanto a MCF7
apresentou viabilidade reduzida em maiores concentrações do extrato. Já a
MDA-MB-231 se mostrou mais resistente às ações citotóxicas dos extratos da
planta demonstrando ser uma célula resistente a possíveis drogas contra o
câncer. No entanto, essa linhagem celular apresentou variações na expressão
de certos genes que são ligados à sobrevivência, diferenciação e proliferação
dessas células tumorais ao entrar em contato com os extratos (BRAGA, 2018).
Os resultados obtidos com a dispersina, a células MCF10A mostraram-se
sensíveis na presença de maior concentração da proteína. Já as células MDAMB-231 também se mostraram resistentes à dispersina em termos de
citotoxicidade em todas as concentrações. No estudo de Braga (2018), a MCF7
se foi sensível em algumas concentrações dos extratos usados, mas nos

ensaios com dispersina não foram observadas alterações na viabilidade dessa
célula.
Muitos estudos demonstram que, embora seja considerado um teste
padrão ouro para verificar a viabilidade celular e citotoxicidade, o ensaio de
MTT pode não ser totalmente conclusivo em ensaios de inibição da proliferação
celular. Isso porque a coloração resultante do ensaio de MTT teoricamente
ocorre devido à conversão enzimática do composto de tetrazolio em cristais de
formazan insolúveis em água através de desidrogenases presentes na
mitocondria. A conversão enzimática indica que a célula esta viável, sendo a
coloração proporcional à quantidade de células vivas. Entretanto, estudos
recentes mostram que outros fatores intracelulares podem interferir nos
resultados do ensaio de MTT, como por exemplo, a redutase dinucleótido de
nicotinamida e adenina (NADH), que é o principal doador de eletrons na
redução de MTT. O número elevado de NADH nas células pode levar a
resultados imprecisos (TONDER, 2015; JO, 2015).
Considerando-se isso, outros estudos recomendam complementar os
testes de citotoxicidade com MTT utilizando-se outros não metabólicos. Os
testes podem ser fluorescentes ou colorimétricos para distinguir células vivas
das mortas, combinar Anexina V com iodeto de propídio para detectar células
que sofreram apoptose das que não sofreram, entre outras. (STEPANENKO,
2015). Outra possibilidade é a utilização de testes genômicos como dosagem
de ESR1 e ESR2, que são receptores de estrogênio, e dos genes AR, receptor
de androgênio, genes que estão presentes na maioria dos tumores e são
ligados à sobrevivência, diferenciação e proliferação dessas células (BRAGA,
2018; FREI, 2016). Células MDA-MB-231, por exemplo, mesmo não tendo sua
viabilidade comprometida em presença do extrato de Azadirachta indica
aprsentou diferenças na expressão de genes envolvidos com a formação de
tumores (BRAGA, 2018). Estas seriam alternativas para complementar nossos
estudos e verificar se as proteínas Pet e dispersina causam efeitos nas células
tumorais, visto que o ensaio de MTT sozinho não responde a essa pergunta.
Embora as células usadas fossem inicialmente cultivadas na mesma
concentração, ao analisar o controle de células após 24h, foram observados
valores de diferentes entre as linhagens de células de mama utilizadas. As
células MCF7 apresentaram taxas de crescimento menores do que as outras

linhagens utilizadas, possivelmente por multiplicarem-se mais lentamente que
as demais, explicando a diferença nos resultados.
A toxina Pet também não foi citotóxica para as células MCF 10A e
MCF7. As células MDA-MB-231 foram retiradas do ensaio devido a pouca
quantidade de proteína disponível, e por não haver tempo hábil para produção
de um novo lote da mesma. Sendo assim, foram utilizadas apenas as células
mamárias não tumorais MCF 10A e células tumorais MCF7, além da célula
HEp-2 como controle para citotoxicidade de Pet. No controle de HEp-2 foi
observada a redução na viabilidade celular em comparação com as outras
células. Entretanto, devido a pouca quantidade de proteína disponível, foi
necessária uma concentração menor do que a recomendada no estudo que
descreve sua atividade citotóxica (NAVARRO-GARCIA, 1999). A concentração
de Pet que causa citotoxicidade em células HEp-2 é a partir de 25µg/mL, e nos
ensaios realizados neste trabalho, apenas 8µg/mL de proteína foram utilizados.
Além disso, a baixa citotoxidade em HEp-2 pode ter sido ocasionada por perda
de atividade da toxina Pet que havia disponível para o estudo.
Por não haver tempo hábil na execução do trabalho para complementar
o teste de MTT com outros testes metabólicos, não metabólicos ou gnômicos
não foi possível afirmar se realmente essas proteínas não causaram nenhum
efeito nas células de mamas testadas. Isso porque mesmo não havendo
alterações metabólicas ou morfológicas nas células utilizadas, as proteínas
testadas podem interferir em outras vias metabólicas aumento ou diminuição
de expressão de receptores relacionados à formação de tumores, ou na própria
expressão de genes dessas células que não foram avaliados neste estudo.
Células tumorais dependem de vários fatores que contribuem para a sua
proliferação e sobrevivência e, sendo assim, para verificar com mais acurácia a
ação das proteínas dispersina e Pet em células tumorais de mama, o emprego
de metodologias complementares ao ensaio de MTT poderiam ser alternativas
para obtenção dessas respostas.

6 Conclusões

1) As células MCF10A não tumorais apresentaram diminuição na
viabilidade celular nos ensaios em presença da proteína dispersina,
embora o diluente também tenha interferido nesses resultados. Já nos
ensaios com a proteína Pet, as células não apresentaram diferenças
significativas no teste de citotoxicidade;
2) Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na
viabilidade celular das células tumorais de mama MCF7 nos ensaios
realizados, tanto com Pet quanto com dispersina;
3) As células tumorais de mama MDA-MB-231 não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas na viabilidade celular nos
ensaios utilizando a dispersina;
4) Sendo assim, ainda será necessário complementar esse estudo com
outras metodologias, tais como testes não metabólicos e testes
gnômicos para poder verificar se as proteínas Pet e dispersina provocam
alterações células tumorais, bem como em linhagens não tumorais de
mama.
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