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INTRODUÇÃO:
O ácido valproico, associado a seu sal sódico (VPA), é largamente prescrito para o

tratamento de surtos convulsivos e outras doenças de caráter neurológico (Perucca 2002,

Chateauvieux et al. 2010). É também um modulador da expressão gênica ao inibir

deacetilases de histonas (HDAC), afetar a transcrição gênica, e induzir a remodelação

estrutural e funcional da cromatina (Göttlicher et al. 2001, Phiel et al. 2001, Lagace et al.

2004, Eyal et al. 2005, Chateauvieux et al. 2010, Sun e Coy 2014, Romoli et al. 2019, Mello

2021).

Nas células HeLa, uma linhagem celular obtida de câncer cervical, o VPA também

induz demetilação do DNA, ou seja, decréscimo nos níveis de 5-metilcitosina (5mC) do DNA

(Veronezi et al. 2017), contribuindo para com o processo de remodelação cromatínica

previamente descrito para as mesmas (Felisbino et al. 2011). A indução de demetilação do

DNA pelo VPA nessas células ocorre predominantemente por via ativa, com a participação de

enzimas da família das “ten-eleven translocation” (TET) (Rocha et al. 2019). Há, porém,

indicações de que nessas células o VPA possa também afetar os níveis de expressão do gene

da DNA-metiltransferase 1 (DNMT1), enzima requerida para a manutenção de toda a

metilação do genoma (Zhang et al. 2011, Lyko 2018), indicando que tal droga possa vir a

atuar também na via de demetilação passiva do DNA (Rocha et al. 2019).Existe relato de que

se possa estabelecer relação entre deficiência na atividade de DNMT1 e aumento na

frequência de catástrofes mitóticas (Chen et al. 2007), também denominadas de morte celular

precedida de micronucleação (Kroemer et al. 2009). Catástrofes mitóticas constituem uma
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forma de morte celular diferente de apoptose e de necrose e que já foi descrita em células

HeLa (Miranda et al. 1996). Não há, porém, relato de um possível efeito do VPA sobre esse

tipo de morte celular e sua associação com a atividade de DNA metiltransferase (DNMT1)

previamente relatada (Rocha et al. 2019). Essas informações ampliariam o conhecimento dos

múltiplos efeitos determinados pelo VPA que, a cada momento, revelam novos efeitos

metabólicos desconhecidos.

Neste trabalho buscamos investigar qual a incidência de catástrofes mitóticas em

células HeLa cultivadas na presença de VPA 1 e 20 mM por 4 h, condições experimentais que

já permitiram identificar alterações na expressão de DNMT1 (Rocha et al. 2019), e

sabendo-se de uma possível relação inversa entre atividade de DNMT1 e esta forma de morte

celular (Chen et al. 2007). Células cultivadas em presença de 5-aza-CdR 5 µM por 28 h, uma

droga conhecida por induzir nas células HeLa demetilação de DNA predominantemente por

via passiva (Rocha et al. 2019) foram também analisadas. Os achados podem ser

complementados com a análise de dados de apoptose e de anomalias cromossômicas obtidos

por Mariana Minski Furtado e Beatriz Pierre Sforça, respectivamente, para os mesmos

materiais preparados sob mesmas condições experimentais e apresentados neste Congresso.

METODOLOGIA:

Células
Células HeLa foram cultivadas no Instituto de Biologia nas passagens 18, 21 e 23.

Essas células foram adquiridas na passagem 10 do Laboratório de Estudos de Vírus

Emergentes (LEVE) da Unicamp (Campinas, Brasil) e validadas pela Diretoria Técnica de

Suporte ao Ensino e Pesquisa da Fundação da Faculdade de Medicina da USP (São Paulo,

Brasil). Os procedimentos de cultivo celular foram os mesmos reportados previamente

(Rocha et al. 2022). As células foram incubadas a 37 °C em estufa de CO2 a 5% e crescidas

em meio DMEM com alta glicose (Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO, USA) suplementado com

soro fetal bovino (FCS) (Cultilab®, Campinas, SP, Brasil), penicilina/estreptomicina

(Sigma-Aldrich®) (100IU e 100µg/mL, respectivamente) e 1% de piruvato de sódio

(Sigma-Aldrich®). Após 24 h de cultura, as células cultivadas sobre lamínulas redondas em

placas de 24 pocinhos, na concentração de 1 x 104 células/mL, foram sincronizadas na fase

G1 do ciclo celular graças a um cultivo em meio FCS fresco a 1% contendo lovastatina

(Sigma-Aldrich®) a 20 µM por 24 h. A seguir foram lavadas com PBS e induzidas a

continuar seu ciclo celular em meio de cultivo com FCS fresco contendo ácido mevalônico 6

mM (Santa Cruz Biotechnology®, Dallas, TX, USA) por 24 h (Rocha et al. 2019). Em
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seguida, as células foram cultivadas em meio FCS a 1% contendo VPA (Sigma-Aldrich®) 1 e

20 mM por 4 h. Células cultivadas em presença de 5-aza-CdR 5 µM por 28 h, uma droga

conhecida por induzir demetilação predominantemente por via passiva (Rocha et al. 2019)

também foram analisadas. Como controle, foram cultivadas células na ausência das drogas.

Citoquímica e observações
Os preparados foram fixados em etanol absoluto-ácido acético glacial 1:1 (v/v) por 1

min, lavados em etanol a 70%, secados ao ar e armazenados em ausência de luz e calor. A

seguir foram submetidos à reação de Feulgen, reação específica para DNA (Mello & Vidal

2017), com hidrólise ácida em HCl 4 M por 60 min a 25°C (Felisbino et al. 2011). Os

preparados submetidos à reação de Feulgen foram contracorados com fast green ácido, para

melhor identificação da individualidade celular e montados em bálsamo do Canadá. As

preparações coradas foram examinadas ao microscópio de luz Nikon, com objetiva de 40x e

estabelecida a frequência de células que exibem catástrofe mitótica por lamínula. Três

lamínulas foram examinadas em cada condição experimental.

Estatística
As frequências de catástrofes mitóticas nos preparados tratados com VPA e 5-aza-CdR

foram comparadas às dos respectivos controles com o teste-t, usando-se o software Minitab

12™ (State College, PA, USA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Passagem Controle
4h

VPA
1 mM

VPA
20 mM

Controle
28h

5-aza-CdR

18 55 65 62 208 317

21 57 135 133 336 412

23 65 117 104 255 264

Legenda: Tabela e gráficos com a quantidade de catástrofes mitóticas por lamínula
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Embora não tenham sido comprovadas diferenças significativas após comparações

com o teste t, os presentes dados sugerem tendência de aumento na frequência de catástrofes

mitóticas com o tratamento pelo VPA, quando se analisam células HeLa nas passagens 21 e

23. Tal aumento estaria de acordo com o relato de diminuição na atividade da DNMT1 nessas

mesmas condições de tratamento (Rocha et al. 2019). O planejamento de contagem de

catástrofes mitóticas por 2000 células ao acaso possivelmente traga resultados que encontrem

apoio estatístico.

CONCLUSÕES:
A tendência de aumento na frequência de catástrofes mitóticas com o tratamento das

células HeLa com o VPA, e que encontra suporte em resultados prévios referentes à DNMT1,

possivelmente se torne demonstrável estatisticamente com uma análise de tais formas de

morte por 2000 células escolhidas ao acaso
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