
As células MCF-7, originarias de câncer mamário, são  

responsivas a estrógeno. O tamoxifeno é um agente 

anti-estrógeno, não esteróide, utilizado em 

quimioterapia no tratamento de câncer de mama e 

tratamento preventivo em mulheres com elevado risco 

de desenvolvimento dessa doença. A leucina é um 

BCAA que estimula a síntese protéica e reduz a 

proteólise, através da vias de sinalização celular. O 

EPA, é um ácido graxo poliinsaturado, que estimula a 

produção do gene p21, associado a apoptose, e atua 

como antioxidante. O objetivo desse estudo foi avaliar 

se a associação da leucina e do EPA potencializa o 

efeito do tamoxifeno e se com essa associação 

haveria redução na atividade celular, redução da 

viabilidade, aumento de estresse oxidativo e ativação 

de caspases. 
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CONCLUSÃO 

As células Vero e MCF-7 foram semeadas em placas 

de 12 poços e tratadas com 50 μM de leucina, 50 μM 

de ácido eicosapentaenóico e/ou 15μM de 

tamoxifeno, perfazendo os seguintes grupos, para 

cada tipo celular: 1)controle; 2)tamoxifeno; 3)leucina; 

4)EPA; 5)tamoxifeno e leucina; 6)tamoxifeno e EPA; 

7)EPA e leucina; 8) tamoxifeno, leucina e EPA. 

Analisou-se: Atividade celular, Substratos e 

metabólitos de estresse oxidativo, viabilidade celular e 

caspases. 

 

Tabela 1: A) Atividade celular, B) GSH e C) MDA em células Vero tratadas por 24, 48 e 72 hs 

* Diferente do grupo C  # diferente do grupo de 24 hs  ** diferente do grupo de 48 hs  ¨ diferente do grupo T 

Tabela 2: A)Atividade celular, B) GSH e C) MDA em células MCF-7 tratadas por 24, 48 e 72 hs 

* Diferente do grupo C  # diferente do grupo de 24 hs  ** diferente do grupo de 48 hs  

Tabela 3: Viabilidade celular por A)Cristal Violeta, B) NRU e C) NAC em células Vero tratadas por 24 hs 

Tabela 4: Viabilidade celular por A)Cristal Violeta, B) NRU e C) NAC em células MCF-7 tratadas por 24 hs 

A atividade celular nas células MCF-7 foi reduzida 

com o tempo de tratamento. A GSH (substrato 

antioxidante) também foi reduzindo, enquanto MDA 

(produto de peroxidação lipídica) foi aumentando com 

o tempo de tratamento, mostrando que há um 

desequilíbrio oxidante nestas células. A viabilidade 

celular foi constante em MCF-7, enquanto que quase 

todos os grupos de Vero tendem a ter aumento na 

viabilidade. Quanto a caspase 8, em Vero, a atividade 

desta enzima foi constante ou sofreu diminuição com 

o tempo de tratamento. Nas MCF-7, a caspase 8 

dimuniu nos grupos T, L, LW e WT; e aumentou em W, 

LT e TLW, mostrando, novamente, que as duas células 

respondem de maneira diferente aos tratamentos 

recebidos. 
Tabela 5: Caspase 8 em  A) Células Vero  B) Células MCF-7 , tratadas por 24 e 72 hs  

* Diferente do grupo C     ** Diferente do grupo L 


