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    Estruturação da tese 

   Essa tese está estruturada da seguinte maneira: uma introdução geral, os 

objetivos (gerais e específicos), os quatros capítulos principais escritos na forma de 

artigos científicos, uma discussão geral, conclusões (gerais e específicas) e 

perspectivas. 

  A introdução geral aborda os aspectos mais importantes a respeito do papel 

fisiológico do selênio, seus metabólitos de baixa massa molecular e das 

selenoproteínas assim como os efeitos tóxicos do metalóide e dos compostos 

inorgânicos e orgânicos contendo o elemento. Nos fundamentos das ações biológicas 

dessas moléculas encontram-se as bases racionais para o desenvolvimento de 

estruturas organoselenadas com potencial farmacodinâmico, o qual também é exposto 

nessa seção, com ênfase no planejamento de substâncias com ação antioxidante. A 

necessidade do estudo do potencial genotóxico dos compostos organoselenados é 

discutido, tanto sob o ponto de vista de segurança quanto para aproveitamento na 

terapia antiproliferativa. Ao final da introdução, abordam-se as propriedades 

farmacológicas e toxicológicas do diseleneto de difenila e os métodos experimentais 

empregados.  

  O capítulo I trata de uma revisão sobre os efeitos farmacológicos e tóxicos do 

diseleneto de difenila e os mecanismos moleculares envolvidos. Nesse capítulo, 

alguns resultados em linhagens de Saccharomyces cerevisiae deficientes em 

reparação de DNA são mostrados e complementam trabalhos anteriores com essa 

molécula organoselenada. 

  O capítulo II descreve um estudo de citotoxicidade, genotoxicidade e 

mutagênese em células de fibroblasto de pulmão de hamster chinês em cultura 

(células V79) e investiga o mecanismo envolvido, abordando principalmente o 

conteúdo citosólico de glutationa reduzida. 

  O capítulo III estuda o efeito antioxidante, observado no capítulo II, e sua 

repercussão no potencial lesivo de vários agentes mutagênicos em células V79. Nessa 

seção, o aumento da  atividade  glutationa peroxidase das células V79 tratadas com 

esse composto organoselenado é mostrado como processo responsável pela sua 

ação antioxidante e antimutagênica. 

  O capítulo IV encerra os estudos de toxicidade genética do diseleneto de 

difenila em mamíferos dessa tese, explorando o potencial genotoxico em diversos 

órgãos e tecidos de camundongos tratados com essa substância em dose única por 

via intraperitoneal. Na seqüência apresenta-se uma discussão geral, inter-

relacionando os resultados apresentados nos capítulos anteriores, as conclusões e 

perspectivas geradas por essa tese. 
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  O diseleneto de difenila, objeto de estudo desse trabalho é um composto 
orgânico simples e estável, utilizado como reagente eletrofílico em indústrias de 
síntese química, com interessantes atividades farmacológicas e vários efeitos tóxicos. 
O objetivo desse estudo é aumentar o conhecimento a respeito dos efeitos do DPDS 
em células de mamíferos em cultura, com intuito de investigar novos efeitos 
farmacológicos e entender os mecanismos envolvidos em sua toxicidade. A 
abordagem experimental foi realizada em fibroblastos de pulmão de hamster chinês 
em cultura e em órgãos e tecidos de camundongos, avaliando-se o estado redox 
celular, citotoxicidade, genotoxicidade e potencial mutagênico. 
  Esse trabalho avaliou os efeitos citotóxicos, pró-oxidantes, genotóxicos e 
mutagênicos dessa molécula em células V79 (fibroblastos de pulmão de hamster 
chinês). A citotoxicidade em células V79 foi avaliada por quatro ensaios metabólicos 
diferentes e observou-se efeito tóxico somente em concentrações acima de 50 µM, em 
maneira dose e tempo dependente. O ensaio de redução do MTT sugeriu a possível 
geração de espécies reativas de oxigênio. O tratamento das células por 3h em doses 
citotóxicas de DPDS aumentou o nível de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) e aumentou a sensibilidade ao tratamento com mutágenos oxidativos, 
indicando um efeito pró-oxidante.  Esses efeitos devem-se a redução dos níveis 
intracelulares de glutationa reduzida sem aumento de taxa de formação de glutationa 
oxidada, ou seja, a depleção de GSH ocorre por formação de adutos, reforçando os 
resultados prévios. Utilizando-se o ensaio cometa em condições alcalinas, verificou-se 
que o tratamento com diseleneto de difenila em altas concentrações é capaz de induzir 
quebras de cadeias de DNA. O teste de micronúcleos mostra que as lesões geradas 
pelo composto organoselenado em doses citotóxicas em células V79 não são 
eficientemente reparadas e fixam-se como quebras cromossômicas. Considerando-se 
também a proteção conferida pela N-acetilcisteína, um precursor da biosíntese de 
glutationa, em termos de depleção do tripeptídeo, é compreensível entender o seu 
potencial protetor observado contra as lesões ao DNA e mutagênese induzida pelo 
diseleneto de difenila.   
  No ensaio de sobrevivência clonogênica, em concentrações no intervalo 1.62-
12.5 µM, DPDS não foi citotóxico, enquanto em concentrações a partir de 25 µM, essa 
molécula significativamente reduziu a sobrevivência das células V79. Nesse sentido, 
investigou-se o efeito antioxidante do DPDS nas concentrações não-citotóxicas em 
células V79. O potencial antioxidante do diseleneto nas concentrações empregadas 
aumentou a sobrevivência e bloqueou a genotoxicidade e mutagenecidade de 
metilmetanosulfonato e radiação ultravioleta de 254 nm, dois mutágenos capazes de 
causar danos oxidativos à molécula de DNA. Além disso, o tratamento não não 
impediu os danos ao DNA induzidos por 8-metoxipsoraleno fotoativado, o qual não 
induz lesões oxidativas. O pré-tratamento das células V79 com a molécula 
organoselenada em concentrações inferiores a 12,5 µM foi capaz de reduzir os níveis 
de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico após exposição ao peróxido de 
hidrogênio, MMS e radiação UVC em maneira dose-resposta e aumentou a atividade 
da glutationa peroxidase das células V79. Dessa maneira, os resultados mostram 
claramente que DPDS, em baixas concentrações, apresenta propriedades 
antimutagênicas, as quais devem-se, provavelmente, a sua capacidade antioxidante.   
  Os efeitos genotóxicos do DPDS em diversos órgãos (cérebro, rins, fígado, 
baço, testículos e bexiga urinária) e tecidos (medula óssea, linfócitos) de 
camundongos, usando o ensaio cometa in vivo, foi usado para determinar o limiar de 
dose no qual a molécula exerce efeitos benéficos ou tóxicos em animais. DPDS 
induziu danos ao DNA em cérebro, fígado, rins e testículos em modo dose-resposta, 
no espectro de dose 75-200 µmol/Kg em dose única por via intraperitonial, sendo os 
maiores níveis observados no cérebro. Nossas análises demonstraram uma alta 
correlação com a redução dos níveis de GSH e um aumento na peroxidação lipídica e 
dano ao DNA. Dessa forma, esse estudo estabeleceu uma relação entre os efeitos 
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pró-oxidantes e genotóxicos para o DPDS em camundongos. DPDS não foi genotóxico 
e não induziu peroxidação lipídica em nenhum dos órgãos avaliados em doses 
menores que 50 µmol/kg. O pré-tratamento com N-acetilcisteína foi capaz de impedir 
os efeitos genotóxicos sistêmicos do composto. Em resumo, cérebro, fígado, rins e 
testículos são órgãos potenciais para a genotoxicidade sistêmica do DPDS, sendo o 
cérebro o principal órgão-alvo. 
  Em razão das propriedades genotóxicas observadas, investigou-se o efeito do 
tratamento com DPDS na manutenção da integridade estrutural do DNA em células de 
adenocarcinoma mamário humano MCF-7, usando o ensaio cometa alcalino. O efeito 
genotóxico do DPDS em células MCF-7 foi idêntico àquele verificado em células V79, 
indicando que os mecanismos operantes na produção das quebras da fita de DNA são 
semelhantes e possivelmente baseados no efeito pró-oxidante por depleção de 
glutationa reduzida. Reforçando essa proposição, o pré-tratamento da linhagem MCF-
7 nos mesmos moldes realizados em V79 também potencializou as lesões ao DNA 
induzidaspelo peróxido de hidrogênio. Esses achados sugerem que os efeitos 
genotóxicos do DPDS podem ser investigados para o uso na terapia antiproliferativa.  
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ABSTRACT 

   
  Diphenyl diselenide (DPDS) is an organoselenium compound with interesting 
pharmacological activities and various toxic effects. As it is an electrophilic reagent, it is 
used in the synthesis of a variety of pharmacologically active OS compounds. This 
study aimed at deepening our knowledge on the effects of DPDS on mammalian 
cultured cells in order to investigate new pharmacological possibilities for its application 
and the mechanisms underlying its toxicity. These assays were performed in 
mammalian cultured cells, using a permanent cell line derived of Chinese hamster lung 
fibroblasts- V79 cells- and mice organs and tissues, focusing on effects of DPDS on 
cell redox status, cytotoxicity, genotoxicity, and mutagenicity. 
 This work evaluated the cytotoxic, pro-oxidant, genotoxic, and mutagenic 
properties of this molecule in V79 Chinese lung fibroblast cells. When cells were 
treated with increasing concentrations of DPDS, its cytotoxic activity, as determined 
using four cell viability endpoints, occurs in doses up to 50 µM. The MTT reduction was 
stimulated, which may indicate reactive oxygen species (ROS) generation. Accordingly, 
the treatment of cells for 3hr with cytotoxic doses of DPDS increased TBARS levels, 
and sensitized cells to oxidative challenge, indicating a pro-oxidant effect. The 
measurement of total, reduced, and oxidized glutathione showed that DPDS can lead 
to lower intracellular glutathione depletion, with no increase in the oxidation rate in a 
dose- and time-dependent manner. At the higher doses, DPDS generates DNA strand 
breaks, as observed using the comet assay. The treatment also induced an increase in 
the number of binucleated cells in the micronucleus test, showing mutagenic risk by 
this molecule at high concentrations. In addition, the pre-incubation with N-
acetylcysteine, this restored GSH to normal levels, annulled DPDS pro-oxidant and 
genotoxic effects. These findings show that DPDS-induced oxidative stress and toxicity 
are closely related to intracellular level of reduced glutathione.    
 In the clonal survival assay, at concentrations ranging from 1.62-12.5µM, DPDS 
was not cytotoxic, while at concentrations up to 25µM, it significantly decreased the 
survival of V79 cells. In this respect, the treatment with this organoselenium compound 
at non-cytotoxic dose range increased cell survival after challenge with hydrogen 
peroxide, methyl-methanesulphonate, and UVC radiation, but did not protect against 8-
methoxypsoralen plus UVA-induced cytotoxicity. Moreover, the treatment prevented 
induced DNA damage, as verified in the comet assay. The mutagenic effect of these 
genotoxins, as measured by the micronucleus test, similarly   attenuated or prevented 
cytotoxicity and DNA damage. Treatment with DPDS also decreased lipid peroxidation 
levels after exposure to hydrogen peroxide MMS, and UVC radiation, and increased 
glutathione peroxidase activity in the extracts. In this manner, the results clearly 
demonstrate that DPDS at low concentrations presents antimutagenic properties, 
which are most probably due to its antioxidant properties. 
  The genotoxic effects of DPDS in multiple organs (brain, kidney, liver, spleen, 
testes and urinary bladder) and tissues (bone marrow, lymphocytes) of mice using in 
vivo comet assay, was used to determine the threshold of dose at which it has 
beneficial or toxic effects in animals.  DPDS induced DNA damage in brain, liver, 
kidney and testes in a dose response manner, in a broad dose range at 75-200 
µmol/Kg with the brain showing the highest level of damage. Overall, our analysis 
demonstrated a high correlation among decreased levels of GSH content and an 
increase in lipid peroxidation and DNA damage. This finding establishes an 
interrelationship between pro-oxidant and genotoxic effects. In addition, DPDS was not 
genotoxic and did not increase lipid peroxidation levels in any organs at doses < 50 
µmol/kg. Finally, pre-treatment with N-acetyl-cysteine completely prevented DPDS-
induced oxidative damage by the maintenance of cellular GSH levels, reinforcing the 
positive relationship of DPDS-induced GSH depletion and DNA damage. In summary, 
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DPDS induces systemic genotoxicity in mammals as it causes DNA damage in vital 
organs like brain, liver, kidney and testes. 
  In view of its genotoxic properties, we investigated whether DPDS might be 
inducing DNA damage in MCF7 cells, a mammary adenocarcinoma cell line, using the 
in vitro alkaline comet assay. DPDS did not generate significant DNA damage in a 
dose response manner but the pre-treatment with DPDS potentiates the DNA damage 
induced by hydrogen peroxide, reinforcing a clear pro-oxidant ability. This finding 
supports the genotoxic effects of DPDS in mammalian tumor cells and suggests its 
potential in antiproliferative therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Breve história dos efeitos biológicos do selênio  

   O elemento químico selênio, nomeado em homenagem à deusa grega da lua, 

Selene, foi descoberto pelo químico suíço Jöns Jakob Berzelius em 1817. O paradoxo 

de selênio como micronutriente essencial e um mineral extremamente tóxico está 

perfeitamente incluído na observação de Paracelso (1493-1541): “... a dose faz o 

veneno....”. O primeiro interesse em relação a atividade biológica deste elemento 

sempre esteve ligado a sua toxicidade. A conflitante história do papel biológico do 

selênio inicia muito antes da sua identificação, em meados do século 13, 

provavelmente no período entre 1271-1295. Marco Polo, enquanto viajava pela rota da 

seda no oeste da China, fez importantes relatos sobre uma planta venenosa, 

abundante nas montanhas da região de Sucuir, que afetava qualquer animal de carga 

que dela se alimentasse. Em seus relatos, essa planta tóxica foi responsável pela 

intoxicação de dezenas de cavalos de mercadores que atravessavam a região. Mais 

de 1500 espécies de vegetais do gênero Astragalus são conhecidas e estão 

distribuídas pelo oeste da China, oeste dos Estados Unidos e outras regiões áridas e 

semiáridas do mundo. Reconhece-se hoje que a observação de Marco Polo seja o 

primeiro relato da toxicidade do selênio; hipótese reforçada pelo fato de 25 espécies 

deste gênero possuírem habilidade de captar elevados níveis desse metalóide do solo, 

aliado à constatação do solo da região apresentar altíssimas concentrações do 

elemento (Spallholz 1994). 

   Em 1842, a primeira evidência de toxicidade do selênio foi relatada, mas 

aparentemente o primeiro envenenamento autêntico ocorreu realmente por volta de 

1856 em Madison, descrito por um cirurgião residente no forte Randall, território de 

Nebrasca. Nesse relato está descrita uma doença fatal entre cavalos que pastavam 

em certas áreas perto do forte. Somente em 1929  investigações foram iniciadas e em 

1933, uma conexão entre selênio e a chamada “Doença Alcalina”, que assolou 

animais que alimentaram-se de forrageiras em fazendas da região, foi descoberta e 

descrita em um relatório confidencial da Estação Experimental da Faculdade de 

Agricultura de Dakota do Sul. Um ano depois, estudos dessa estação mostraram 

níveis de selênio em valores acima de 1000 ppm na vegetação nativa. A doença 

alcalina e um segundo estágio patológico verificados em bovinos e ovelhas da região 

foram atribuídos à ingesta crônica de plantas com altos níveis de selênio. 

Interessantemente, a doença que assolava os animais de carga, descrita por Marco 

Polo possuía as mesmas características da doença alcalina descrita no oeste 
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americano: perda de pêlo, deformação de articulações e atonia (Flohe et al. 2000; 

Spallholz 1994). 

  A imagem inical deste intrigante elemento químico nunca foi boa. Em 1935, o 

selenito, forma inorgânica do elemento, foi determinado como componente tóxico em 

um cultivar de trigo. Muitos estudos foram realizados com cavalos, mulas e bois da 

região, mostrando uma alta quantidade de selênio acumulada nos animais mortos. Em 

1943, o selênio era descrito como um poderoso carcinógeno (Vernie 1984). 

  Após o incidente americano em 1933, uma pergunta sem resposta desde o 

século 13 tornou-se o objetivo de muitos pesquisadores: “Por que o selênio é tóxico ?” 

  Painter, em 1941, foi o primeiro a propor uma explicação para a toxicidade do 

selênio, estudado na forma de selenito. Segundo ele, essa toxicidade devia-se à 

interação com os tióis biológicos. Em 1947, Feigl e West mostraram que selenito era 

capaz de oxidar sulfidrilas e reduzir uma variedade de aceptores de elétrons, como o 

azul de metileno. Apenas em 1958, Tsen e Tappel, provaram uma interação efetiva 

entre selênio inorgânico, na forma de selenito, e um tiol biológico, a glutationa, 

formando um produto estável de interação denominado selenodiglutationa. Howard 

Ganther, seguindo na mesma linha mecanística proposta por Painter e comprovada 

por Feigl e West, Tsen e Tappel, em 1968 sugeriu que a toxicidade do selênio era 

produto da interação de selênio com grupamentos disulfetos de proteínas e 

consequentemente formação de selenotrisulfetos estáveis. Estes selenotrisulfetos 

ainda poderiam ser reduzidos por excesso de tióis ou pela enzima glutationa redutase 

celular, formando selenopersulfetos altamente reativos (Ganther 1968; Spallholz 

1994). Levander e seus colaboradores, em 1973, apresentaram a redução do 

citocromo c catalisada por compostos selenados em presença de glutationa. E 

também mostraram que selenito e selenocisteína eram catalisadores mais efetivos que 

selenometionina. Iniciava-se então uma nova direção nos estudos da toxicidade do 

selênio: “Selênio e moléculas contendo selênio como catalisadores biológicos e tióis 

celulares como mecanismos de desintoxicação” (Levander et al. 1973; 1974). 

  Em 1983, Spallhoz utilizando microscopia eletrônica de varredura observou 

danos em membranas celulares de eritrócitos de ratos causados por selenito e 

selenocisteína em presença de glutationa in vitro (Hu e Spallholz 1983). Na Alemanha, 

em 1988, durante o encontro “Selênio na Biologia e Medicina”, Seko revelou que 

selenito poderia reagir com glutationa e então formar seleneto de hidrogênio, 

produzindo o ânion superóxido (Figura 1). Essa informação pode ser considerada uma 

das mais importantes na resposta da questão de toxicidade do metalóide (Spallholz 

1994). Em 1993, usando um sitema de amplificação com lucigenina, verificou-se 
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formação de ânion superóxido durante a reação de selenito e glutationa, 

mercaptoetanol e cisteína (Yan e Spallholz 1993). 

 

 

Figura 1. Reação entre o íon selenito e glutationa com formação de seleneto de 

hidrogênio e geração de ânion superóxido (Adaptado de Spallholz 1994). 

 

 O perfil tóxico de várias moléculas organoselenadas, de origem natural e 

sintética tem sido estudado ao longo dos anos, sempre fundamentando-se na 

interação com tióis biológicos, em reação direta ou por outros processos (Drake 2006; 

Moreira Rosa et al. 2005; Sarma e Mugesh 2005; Shen et al. 2000; Yang et al. 2000c). 

  Embora, a história da toxicidade do selênio seja extensa e fantástica, da 

mesma maneira, o papel essencial deste elemento para a saúde animal e o seu uso 

na medicina evoluíram, paralelamente, na mesma ordem de grandeza e velocidade.  

  Em 1954, Pinsent notou que certas culturas bacterianas apresentavam um 

melhor crescimento quando em meios ricos em selênio. Em 1957, o médico alemão 

Klaus Schwarz, especialista em doenças hepáticas, pesquisador do Instituto Nacional 

de Saúde dos Estados Unidos, observou que ratos alimentados com extrato de 

levedura, sacarose e mínimas quantidades de α-tocoferol desenvolviam uma necrose 

hepática fatal. Schwarz verificou que selênio, até agora conhecido como um mineral 

tóxico, estava presente no fator 3 - uma fração isolada do extrato de rim murino - o 

qual  preveniu a necrose hepática nesses animais. Esse foi o primeiro relato do papel 

do selênio, na forma de compostos orgânicos e inorgânicos solúveis, como fator de 

crescimento para bactérias e micronutriente essencial para muitas espécies de 

mamíferos. Em 1960, veterinários comprovaram que várias síndromes como distrofia 

muscular em gado ou doenças cardíacas em suínos deviam-se à suplementação 

insuficiente do elemento. Iniciava-se uma era em que o selênio passava a ser 

considerado nutriente essencial para mamíferos (Birringer et al. 2002; Flohe et al. 

2000; Kohrle 1999).  

  Em 1969, Shamberger e Frost divulgaram um estudo epidemiológico 

mostrando uma associação inversa entre pessoas residentes em regiões com rica 

distribuição geográfica de selênio e incidência de câncer (Shamberger 1970; 

Shamberger e Frost 1969). A partir dos anos 70, a humanidade aprendeu que a 

deficiência severa de selênio causava, ou ao menos gerava predisposição para 
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diversas doenças. Na região de Keshan, na China, uma endemia de cardiomiopatia 

congênita com insuficiência miocárdica foi observada exclusivamente em moradores 

das zonas montanhosas desta área, patologia denominada Síndrome de Keshan. 

Nesse sentido, um estudo mostrou que a soja cultivada nestas montanhas 

apresentava níveis baixíssimos de selênio. No mesmo ano, uma forma de artrite 

crônica e deformante que atingia crianças e mulheres em período de menopausa, a 

Doença de Kaschin-Beck, foi descrita nessa mesma população (Flohe et al. 2000). Em 

1994, selênio foi considerado essencial para a função tireoidiana normal e para a 

fertilidade masculina (Kohrle 1999; Rayman 2000).  

  Não se pode ser negar que esse intrigante elemento químico parece ter 

completado sua metamorfose nos campos da biologia e medicina. Ao contrário do que 

se pensava, as faces farmacológica e toxicológica das moléculas dotadas de selênio 

ainda estariam longe da elucidação completa. A partir dos resultados de Shamberger e 

Frost, uma verdadeira corrida por estudos epidemiológicos entre ingesta de selênio e 

incidência de câncer foi disparada, bem como a investigação da ação 

anticarcinogênica deste elemento e seus derivados (Soriano-Garcia 2004).   

 Os únicos fatos conhecidos desde 1970 e realmente aceitos como verdadeiros 

no contexto científico são: (i) uma dieta adequada de selênio é necessária para um 

envelhecimento saudável, prevenção do câncer e doenças cardiovasculares, para 

promover o perfeito funcionamento do sistema imunológico e da função endócrina, em 

especial na feritilidade masculina; (ii) a suplementação com selênio acima dos valores 

encontrados numa dieta balanceada constitui-se numa ação controversa e muito 

perigosa (Ip 1998; Rayman 2000; Reilly 1998). 

  Em 1973, uma luz foi lançada na tentativa de explicar os efeitos benéficos do 

selênio verificados no estudos epidemiológicos. Dois grupos de pesquisa mostraram a 

existência de selênio no centro ativo das enzimas formato desidrogenase bacteriana e 

glutationa peroxidase de mamíferos, as primeiras selenoproteínas com função 

catalítica descrita (Birringer et al. 2002; Flohe et al. 2000). A base metabólica da 

requisição nutricional deste elemento começou a ser esclarecida a partir desta 

descoberta: o selênio participa do balanço do estado redox da célula. Em 1993, um 

composto orgânico contendo selênio, denominado ebselen, não-tóxico para 

mamíferos, apresentou atividades antinflamatória, antiaterosclerótica e citoprotetora 

em função de sua capacidade antioxidante (Schewe 1995). 

   A presença de selênio no centro ativo da glutationa peroxidase foi apenas o 

início da longa trilha de esclarecimento do mecanismo molecular de seus efeitos 

biológicos. Em 1990, diversas selenoproteínas de mamíferos haviam sido 

caracterizadas estrutural e funcionalmente. Em mamíferos, as selenoproteínas 
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possuem uma importância vital, pois camundongos geneticamente modificados sem o 

gene codificados do t-RNA selenocisteinil não são viáveis (Papp et al. 2007). 

   A importância das selenoproteínas em mamíferos sempre esteve baseada no 

papel fundamental da glutationa peroxidase na defesa contra as espécies reativas de 

oxigênio. Entretanto, em 1997, lições provenientes de estudos com camundongos 

geneticamente modificados vieram a expandir nossos conhecimentos: animais 

homozigotos geneticamente modificados sem o gene da glutationa peroxidase 

citosólica eram viáveis e entre as selenoproteínas estudadas, até o momento, apenas 

a deleção da tioredoxina redutase não era possível. Desse modo, essa enzima tornou-

se a única selenoproteína vital conhecida e a verdadeira razão para a requisição de 

selênio como micronutriente essencial para mamíferos. Considerando a função 

delicada do sistema tioredoxina na regulação do ciclo celular, mais uma importante 

face do selênio acabava de ser descoberta: selênio está envolvido diretamente no 

controle da proliferação celular em mamíferos (Birringer et al. 2002).  

 A química dos compostos organoselenados desenvolveu-se rapidamente a 

partir de 1980 assim como a bioquímica deste elemento. A importância da participação 

do selênio na glutationa peroxidase em mamíferos e o papel dessa enzima na 

proteção antioxidante inspirou o desenvolvimento dos compostos miméticos da  ação 

dessa enzima  bem como a ação do elemento na tioredoxina redutase promoveu, em 

grande parte, a investigação do efeito antitumoral e quimiopreventivo em animais. 

Compostos orgânicos contendo selênio constituem, nos interesses farmacológicos dos 

nossos dias, fontes apreciáveis de moléculas antioxidantes, anticarcinogênicas, 

antihipertensivas, antinflamatórias, neuroprotetoras e miméticas de insulina. Dentro 

dos contextos de farmacologia e toxicologia de compostos contendo selênio, inúmeros 

são os trabalhos que relatam as estruturas químicas avaliadas biologicamente e os 

mecanismos moleculares envolvidos nessas ações. Esses consistentes trabalhos de 

revisão oferecem-nos uma idéia da importância desse elemento químico para a saúde 

humana (Mugesh et al. 2001a; Nogueira et al. 2004; Parnham e Graf 1991). 

 

2. Selenoproteínas 

  Os diversos efeitos biológicos do selênio não podem ser explicados pelas 

características químicas do elemento por si ou pela pequena quantidade de 

compostos inorgânicos a que os organismos vivos estão comumente expostos. Na 

verdade, o selênio inorgânico é assimilado e incorporado em uma variedade de 

compostos orgânicos com distintos potenciais tóxicos e farmacodinâmicos (Birringer et 

al. 2002). A síntese da maior parte de compostos organoselenados naturais segue 

vias metabólicas semelhantes às vias de compostos sulfurados. Entretanto, rotas mais 
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complexas e altamente específicas para selênio foram descobertas na última década 

(Behne e Kyriakopoulos 2001; Flohe et al. 2000; Papp et al. 2007).  

  Desde a descoberta do papel essencial do selênio em 1957, a questão a 

respeito das formas químicas nas quais esse elemento seria biologicamente ativo 

atraiu grande interesse. Essa pergunta começou a ser respondida na descoberta das 

primeiras proteínas contendo selênio. As primeiras selenoproteínas descobertas foram 

a proteína A do sistema glicina redutase, a formato desidrogenase de Clostridium sp. e 

a enzima de mamíferos glutationa peroxidase (Birringer et al. 2002). Desde então, o 

número de selenoproteínas cresceu substancialmente, ocorrendo em todos os 

domínios da vida e exercendo inúmeras funções biológicas. Experimentos in vivo 

usando ratos e camundongos alimentados com selenito de sódio contendo um isótopo 

radioativo do elemento mostrou-nos a existência de inúmeras selenoproteínas com 

diferentes distribuições teciduais e sub-celulares (Behne e Kyriakopoulos 2001). A 

descoberta de uma hierarquia na distribuição preferencial do elemento entre as 

selenoproteínas em situações de redução da ingesta de selênio confirma a 

importância fisiológicas dessas proteínas. Interessantemente, nesse classificação, a 

glutationa peroxidase citosólica não ocupa as primeiras posições, desfazendo a idéia 

errônea de considerar essa enzima como a principal selenoproteína em mamíferos. 

Um dos primeiros lugares é ocupado pela glutationa peroxidase-4 e os tecidos que 

recebem preferencialmente o selênio em caso de redução da ingesta são cérebro, 

medula óssea, hipófise, tireóide, ovários e glândulas supra-renais (Behne e 

Kyriakopoulos 2001). 

Na maioria das selenoproteínas descobertas até hoje, selênio está incorporado 

sob forma de selenocisteína, o vigésimo primeiro aminoácido essencial (Birringer et al. 

2002; Papp et al. 2007). A selenocisteína possui estrutura similar a cisteína, porém 

contém um átomo de selênio em lugar do enxofre. O mecanismo pelo qual a 

selenocisteína é incorporada especificamente nas proteínas ocorre durante a 

tradução, não sendo um processo de modificação pós-traducional, como imaginava-se 

antigamente. Esse processo utiliza a maquinaria microssomal da síntese protéica e de 

maneira geral, em todos domínios da vida, segue alguns passos comuns. Esse 

refinado mecanismo molecular foi revisado detalhadamente por Birringer e 

colaboradores (Birringer et al. 2002).  

Muitas selenoproteínas são óxido-redutases dotadas de similar reatividade 

entre compostos selenados e sulfurados; uma das razões da intimidade da relação 

entre selênio e tióis no meio biológico. É notável o fato que todas selenoproteínas 

identificadas até hoje possuam função catalítica, sendo o resíduo de selenocisteína 

responsável por essa função. A importância metabólica da selenocisteína está 
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baseada na elevada ionização do grupo selenol em pH fisiológico,  que o torna, em 

condições de comparação, dotado de uma reatividade muito maior que o grupamento 

tiol das enzimas contendo cisteína em seu sítio catalítico (Behne e Kyriakopoulos 

2001; Schweizer et al. 2004). 

  Em eucariotos, quatro grandes famílias de selenoproteínas podem ser 

encontradas: as glutationa peroxidases (GPx), as tioredoxina redutases (TRx), as 

deiodinases e as selenofosfato sintetases. Além disso, existem várias selenoproteínas 

não agrupadas em famílias e com função ainda não totalmente conhecida. É 

interessante notar que selenoproteínas procarióticas não são encontradas em 

eucariotos e vice-versa, com exceção da selenofosfato sintetase. Outro fato 

interessante é a alternância entre cisteína e selenocisteína entre essas proteínas; por 

exemplo, GPx e TRx possuem selenocisteína em mamíferos enquanto os homólogos 

bacterianos e em protozoários possuem resíduo de cisteína na posição 

correspondente. Inversamente, selenoperoxiredoxina de Eubacterium 

acidaminophilum possui selenocisteína no centro catalítico enquanto as 

peroxiredoxinas de mamíferos apresentam cisteína (Flohe et al. 2000). Torna-se 

importante salientar que até alguns anos não existiam evidências de selenoproteínas 

em leveduras e vegetais. Contudo, como a história biológica do selênio está sempre 

em constante mudança, descobriu-se que a GPx da alga verde unicelular 

Chlamydomonas reinhardtii possui selenocisteína no centro catalítico (Birringer et al. 

2002). 

 

2.1. Glutationa peroxidases 

  As GPx em mamíferos apresentam selênio no seu sítio catalítico, incorporado 

na forma de selenocisteína na porção amino terminal, onde reside o pequeno domínio 

funcional da enzima. Até o momento, apenas quatro GPx contendo selenocisteína não 

foram descobertas em mamíferos: em vírus fowlpox, no vírus patogênico Molluscum 

contagiosum, no parasito Schistosoma mansoni e em C.rheinhardtii (Birringer et al. 

2002).  

 A principal função fisiológica da GPx é a ação antioxidante, reduzindo o 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos, com objetivo de manter níveis 

apropriadamente baixos de peróxidos intracelulares, diminuindo o potencial lesivo dos 

radicais livres (Behne e Kyriakopoulos 2001; Valko et al. 2004; Valko et al. 2007). 

  No centro ativo das GPx de mamíferos, o grupamento selenol é forçado a uma 

dissociação e polarização  pelo grupamento amino de uma glutamina, o qual doa 

prótons, e pelo resíduo de triptofano. A polarização promovida por essa tríade 

catalítica faz com que esse grupamento possa reagir de forma extremamente rápida 
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com qualquer grupo hidroperóxido acessível espacialmente. Em seqüência, o 

grupamento selenolato é oxidado por hidroperóxidos a ácido selenínico, que por sua 

vez reage com a glutationa reduzida (GSH), o agente doador de elétrons, formando o 

aduto selenenil sulfeto. Uma segunda molécula de glutationa então regenera a forma 

ativa da enzima, atacando o aduto seleninil sulfeto para formar glutationa oxidada 

(GSSG). Dessa maneira, duas moléculas de GSH são consumidas para formação de 

GSSG e água enquanto o hidroperóxido é convertido no álcool correspondente. O 

mecanismo catalítico proposto para GPx está mostrado na figura 2. A estrutura 

cristalográfica da GPx do plasma humano foi determinada de forma refinada a 2,9 Å 

de resolução. Ao contrário da enzima de bovinos, em que o átomo de selênio existe 

como grupamento selenol, selênio está presente na forma de ácido selenínico nos 

cristais de GPx plasmática humana (Mugesh et al. 2001b).  A GPx “clássica”, 

conhecida como GPx-1 ou GPx-citosólica (cGPx) está enormemente ligada à defesa 

antioxidante; encontra-se presente também no núcleo celular e distribuídas em todos 

tecidos, embora os maiores níveis sejam encontrados em fígado e eritrócitos. Possui 

quatro subunidades idênticas de  22 kDa (Flohe et al. 2000; Mugesh et al. 2001b; 

Papp et al. 2007).  

   

 

Figura 2. Mecanismo catalítico proposto 

para glutationa peroxidase (Adaptado de 

Mugesh et al., 2001) 

 

 

  Camundongos geneticamente modificados GPx-1 (-/-) não apresentam nenhum 

fenótipo patológico, mas mostram-se sensíveis a condições geradoras de estresse 

oxidativo e seus tecidos são incapazes de disparar a via apoptótica em resposta 

nessas situações (Behne e Kyriakopoulos 2001; Birringer et al. 2002).  

  Existe um estudo muito interessante e bem desenhado experimentalmente a 

sobre o papel da GPx-1 em camundongos. Beck e alguns colegas mostraram que em 

animais com deficiência selênio, alguns vírus pouco perigosos poderiam tornar-se 

virulentos, uma situação relevante para o desenvolvimento da doença de Keshan. 

Quando camundongos com deficiência de  selênio foram inoculados com uma cepa 

benigna do vírus Coxsackie, encontrado no sangue de pessoas com a doença de 

Keshan, mutações ocorridas no genoma viral tornaram-o virulento e verificou-se o 

desenvolvimento de uma cardiomiopatia extremamente semelhante àquela observada 

na síndrome de Keshan em humanos. Alem disso, quando esse vírus isolado de 
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camundongos doentes foi inoculado em animais com ingesta adequada de selênio, 

ocorreu dano cardíaco, comprovando a irreversibilidade da mutação. O 

sequenciamento do genoma viral mostrou a existência de seis mutações pontuais 

nessa cepa. Em experimento idêntico, realizado em camundongos GPx-1 (-/-), 

verificou-se que os animais desenvolveram a doença quando infectados com a cepa 

não virulenta de Coxsakie; o vírus tornou-se ativo nesses animais em função de uma 

mutação causada pela falta de um sistema de desintoxicação de hidroperóxidos 

(Birringer et al. 2002). Dessa maneira, pensa-se que a redução da ingesta de selênio e 

consequente redução da atividade da GPx-1 é um fator crucial para o desenvolvimento 

da síndrome de Keshan em pessoas portadoras do vírus Coxsackie. 

  Os estudos com camundongos geneticamente modificados também foram 

reveladores para o papel neurológico desse elemento químico. Há alguns anos sabe-

se que a restrição de selênio na dieta conduz ao aumento da sensibilidade a 

neurotoxinas, em razão do decréscimo da atividade da GPx cerebral. Na mesma 

direção, em animais GPx-1 (-/-) existe uma sensibilidade muito aumentada a episódios 

isquêmicos, enfatizando a importância da Gpx-1 na proteção do tecido nervoso contra 

os insultos oxidativos diretos e indiretos (Schweizer et al. 2004).  

  A enzima GPx-2, também conhecida como GPx gastrointestinal (GPx-GI), 

protege o organismo contra peróxidos formados pela digestão de alimentos, o que lhe 

atribui importante colaboração na prevenção do câncer coloretal, embora não exista 

uma evidência convincente dessa ação. É semelhante à GPx-1 em termos estruturais 

e funcionais. Entretanto, sua distribuição celular e subcelular aponta para funções 

mais específicas, tais como a regulação da proliferação e apoptose no epitélio 

gastrointestinal. Ensaios com camundongos GPx-2 (-/-) não auxiliaram na elucidação 

das funções dessa enzima, mas camundongos deficientes nos genes para as enzimas 

GPx-1 e GPx-2 ofereceram achados histopatológicos consistentes com a doença 

inflamatória de Bowel (Behne e Kyriakopoulos 2001; Birringer et al. 2002).  

  A GPx-3 ou GPx plasmática é uma glicoproteína tetramérica composta por 

unidades de 23 KDa, produzida por vários tecidos, notadamente pelos rins, e 

secretada nos fluidos extracelulares. Considerando que a distribuição extracelular do 

conteúdo tiólico é limitada, o papel específico da GPx-3 parece atuar como uma 

eficiente peroxidase em compartimentos com capacidade limitada de substratos 

redutores. Dessa maneira, pode também agir como um interessante regulador da 

resposta inflamatória por meio da inativação de peróxido de hidrogênio e 

hidroperóxidos lipídicos. Acredita-se que essa enzima seja incapaz de contrabalançar 

um ataque oxidativo severo no plasma, como poderia ocorrer em uma doença 

infecciosa sistêmica. Todavia, qualquer oxidação disparada por um estímulo 
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irrelevante, tal como uma pequena população de leucócitos polimorfonucleares ou 

macrófagos, inevitavelmente seria amplificada para o desencadeamento de uma 

resposta inflamatória tecidual se não existisse a ação rápida dessa peroxidase no 

espaço extracelular. Assim sendo, GPx-3 previne a resposta inflamatória sistêmica em 

situações desnecessárias, exercendo um papel regulador da resposta imunológica.  

Um fato interessante, que ainda pode estimular de forma importante as pesquisas a 

respeito dessa função enzimática, é observado pela preferência catalítica de GPx-3 

por tioredoxina e glutaredoxina como substratos doadores de elétrons, quando 

comparados com GSH (Behne e Kyriakopoulos 2001; Birringer et al. 2002; Flohe et al. 

2000; Papp et al. 2007). 

 A fosfolipídeo hidroperóxido GPx, também conhecida como GPx-4, foi a 

segunda selenoenzima identificada e está envolvida diretamente na proteção da 

membrana plasmática contra o ataque dos radicais livres. Ao contrário das outras GPx 

conhecidas, GPx-4 é um monômero de 19,7 KDa encontrada no citosol, núcleo e 

mitocôndria, com especificidade por substratos hidroperóxidos lipídicos, inclusive de 

colesterol, podendo reduzir grupamentos hidroperoxil integrados nas membranas 

celulares. Além disso, atividades mais específicas são atribuídas a essa importante 

peroxidase, tais como a regulação da biosíntese de leucotrienos, supressão da 

ativação do fator de transcrição NF-κB por interleucina-1, inibição da apoptose 

induzida por vários estímulos, regulação da condensação da cromatina e 

principalmente atuação como peroxidase ativa durante a espermatogênese. Na 

verdade, a GPx-4 é a principal selenoproteína da membrana mitocondrial do 

espermatozóide. Os diversos papéis desempenhados por essa enzima explicam a 

existência de algumas variantes: nos testículos, por exemplo, o gene da GPx-4 é 

expresso em, no mínimo, três diferentes formas, por alternância do ponto de início de 

transcrição e processamento alternativo de RNA (Behne e Kyriakopoulos 2001; 

Birringer et al. 2002; Drevet 2006; Flohe et al. 2000; Papp et al. 2007).  

 No epidídimo de camundongo e no epitélio olfatório foram detectadas as GPx-5 

e -6 respectivamente (Abdulah et al. 2005).  A GPx-7 é uma fosfolipídeo hidroperóxido 

GPx que não possui selenocisteína no sítio ativo (Papp et al. 2007). A última 

integrante dessa família é a GPx do núcleo espermático, uma isoforma peculiar de 

GPx-4,- snGPx- uma proteína de 34 KDa presente somente em testículos e 

espermatozóides. Essa proteína está localizada no núcleo das espermátides e seu 

aparecimento acontece no início da puberdade. Durante a espermatogênese muitas 

mudanças ocorrem no núcleo, em função da troca de algumas histonas por 

protaminas e  reorganização dos estados de condensação da cromatina, resultando 

em um material nuclear extremamente compactado e estabilizado por ligações 
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cruzadas entre protaminas e tióis. A snGPx difere da GPx-4 na porção amino-terminal 

e pode-se ligar ao DNA em razão de uma região rica em poliarginina e então, 

participar ativamente da condensação da cromatina. Sua atuação principal deve-se à 

atividade enzimática protamina tiol peroxidásica, responsável pelas ligações disulfeto 

envolvidas na compactação da cromatina e na formação de pontes disulfeto 

importantes para o batimento flagelar do espermatozóide, sendo portanto, necessária 

para maturação espermática e fertilidade masculina (Behne e Kyriakopoulos 2001). 

  A proteção oferecida pelo selênio contra doenças cardiovasculares está 

amparada pela proteção antioxidante conferida pela família GPx. Nesse âmbito, GPx-

4, reduzindo hidroperóxidos de fosfolípideos e ésteres de colesterol, reduz o acúmulo 

de lipoproteína de baixa densidade oxidada na parede arterial, retardando ou 

prevenindo o processo aterosclerótico. Além disso, o combate aos hidroperóxidos 

formados durante o metabolismo dos eicosanóides impede a inibição da prostaciclina 

sintetase, embora estimule a produção de tromboxanos relacionados com a agregação 

plaquetária, constituindo mais um exemplo do delicado e paradoxal equilíbrio mantido 

por esse elemento químico (Papp et al. 2007). 

  A ação anticarcinogênica do selênio também está intimamente ligada a eventos 

que alterem o funcionamento perfeito das selenoproteínas. No contexto da 

carcinogênese, GPx-1 é a melhor candidata para exemplificar o envolvimento de 

selenoproteínas no desenvolvimento tumoral. A perda da heterozigosidade nesse 

lócus, especialmente em mutações que afetam o éxon 1 da enzima é encontrada em 

uma série de tumores de cabeça e pescoço, pulmão e mama (Kryukov et al. 2003). A 

redução da atividade GPx-1 tem influência considerável no processo carcinogênico em 

razão do seu papel como antioxidante e possivelmente por meio da modulação dos 

processos de reparação de DNA. Novamente, camundongos GPx-1 (-/-) GPx-2 (-/-) 

desenvolveram tumores de intestino delgado em resposta a inflamação intestinal 

bacteriana (Diwadkar-Navsariwala et al. 2006). A análise de pacientes com tumores de 

cólon evidenciaram mutações no gene codificador de GPx-1 em um estudo avaliando 

marcadores moleculares altamente polimórficos, tais como a repetição de alaninas e o 

polimorfismo prolina-leucina (Hu et al. 2005b). Embora GPx-1 seja importante nesses 

processos, as outras GPx não podem ser ignoradas; GPx-2 é um alvo para o fator de 

transcrição Nrf2 e apresenta alteração em sua expressão gênica em tumores de cólon 

e de pele; GPx-4 pode proteger contra o processo tumoral por interferir nas vias de 

resposta inflamatória (Flohe et al. 2000)  

 

2.2. Tioredoxina redutases 
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   As TRx são flavoenzimas homodiméricas amplamente distribuídas entre as 

proteínas que regulam vários processos intracelulares dependentes do estado redox, 

estimulando a proliferação de células normais e tumorais. Esse sistema enzimático 

compreende NADPH,  tioredoxina e a enzima TRx. A tioredoxina é uma pequena 

proteína contendo 104 aminoácidos com uma ponte dissulfeto, dois grupamentos 

tiólicos e um sítio ativo Trp-Cys-Gly-Pro-Cys conservado, distribuída entre as proteínas 

redox com função regulatória, como algumas enzimas e fatores de transcrição (Powis 

et al. 1998). O grupo das TRx é caracterizado pela presença da selenocisteína na 

porção carboxi-terminal (Abdulah et al. 2005; Eckenroth et al. 2006; Gromer e Gross 

2002). Três TRx de mamíferos e uma de Caenohabditis elegans são selenoproteínas 

enquanto os homólogos bacterianos e de Plasmodium falciparum não são. Apesar de 

sua estrutura bastante conhecida, desde 1996 muita atenção tem sido dada para as 

TRx, pois a selenocisteína é o penúltimo resíduo da cadeia polipeptídica e o códon 

UGA correspondente realmente representa o códon de terminação (Birringer et al. 

2002). Nas TRx de mamíferos, o resíduo selenocisteína participa da catálise; de fato 

essas proteínas possuem dois centros redox, um homólogo ao encontrado em 

disulfetos redutases –(59)CysXXXXCys(64)-, localizado no domínio óxido-redutase da 

enzima, o qual também contém o sítio de ligação de FAD, e o segundo 

compreendendo a sequência Gly-Cys-SeCys-Gly, localizado após o domínio de 

dimerização. Estudos cristalográficos mostram que no interior dessa enzima dimérica, 

as subunidades são rearranjadas de maneira a permitir a comunicação entre esses 

centros de reação (Birringer et al. 2002; Eckenroth et al. 2006). 

  As Trx reduzem tioredoxina às custas de NADPH. Basicamente, os 

equivalentes de redução são transferidos do NADPH ao FAD para as cisteínas do 

motivo central CysXXXXCys, o qual é conservado nessa família. A porção carboxi-

terminal, que encontra-se em sua forma oxidada, liga-se ao centro redox central da 

subunidade oposta por meio de uma ponte selenodisulfeto, assim transferindo os 

equivalentes de redução para o motivo CysGlyProCys da tioredoxina. Esse 

mecanismo também é operante se a selenocisteína na porção carboxi-terminal for 

substituída por cisteína, embora atue com baixa eficiência (Birringer et al. 2002). Na 

figura 3, está mostrado um esquema para a redução da tioredoxina as custa de 

NADPH (Birringer et al. 2002). As TRx de mamíferos também são capazes de utilizar 

outros substratos, tais como hidroperóxidos, deidroascorbatos, várias enzimas e 

proteínas (Behne e Kyriakopoulos 2001; Papp et al. 2007). Esse sistema enzimático 

também é capaz de metabolizar selenenil iodetos, possibilitando um ponto de 

intersecção entre TRx e função tireoidiana (Gromer et al. 2004; Mugesh et al. 2003). 
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Figura 3. Esquema de redução de tioredoxina com uso de NADPH pela selenoproteína 

tioredoxina redutase (Adaptado de Birringer et al., 2002). 

 

  Fisiologicamente, TRx é um doador de prótons para a enzima ribonucleotídeo 

redutase, um ponto crucial na biossíntese de nucleotídeos e portanto, todo 

metabolismo de ácidos nucléicos. Outra função do sistema TRx está relacionada à 

reparação de DNA e consequentemente na fidelidade do fluxo da informação 

genômica. Em razão desses efeitos, não é admirável que a disrupção genética do 

sistema TRx inviabilize o embrião (Birringer et al. 2002). Das três isoformas presentes 

em mamíferos, TRx-1 encontra-se no citosol, TRx-2 localiza-se na mitocôndria e TRx-

3 parece ser expressa preferencialmente em testículos (Arner e Holmgren 2006; 

Gromer et al. 2004). 

  Em 2005, uma TRx com habilidade de utilizar tanto GSH como tioredoxina 

como substrato foi descrita em vários tecidos, acumulando-se nos testículos após a 

puberdade. Essa proteína possui um domínio glutaredoxina na porção amino-terminal, 

o qual está ausente nas demais TRx. Assim como GPx-4 e snGPx, essa é mais uma 

evidência do papel fundamental do selênio na fertilidade masculina (Su et al. 2005). 

  A TRx-1 foi a primeira TRx identificada em mamíferos, sendo um homodímero 

de 56 kDa (cada subunidade). Interessantemente, a seqüência de cDNA de TRx-1 

humana possui maior identidade com GPx eucarióticas e procarióticas que com TRx 

procarióticas. TRx-1 também possui um alta heterogeneidade, assim como GPx-4, em 

função de processamento alternativo de RNA nos primeiros éxons, sendo detectada 

mais de 3 isoformas em ratos. Da mesma maneira, a expressão de vários tipos de 

mRNA para TRx-2 em humanos foi observada. Assim, imagina-se que ainda existam 

muitas TRx com diferentes distribuições teciduais e subcelulares agindo no organismo 

com funções biológicas diversificadas (Behne e Kyriakopoulos 2001; Gromer et al. 

2004; Papp et al. 2007). 

 

2.3. Deiodinases 

  As iodotironinas deiodinases possuem um enorme papel fisiológico, uma vez 

que catalisam a ativação e inativação dos hormônios da tireóide. A síntese de 
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hormônios tireoidianos ocorre por iodinação de resíduos de tirosina da tireoglobulina 

através de uma heme peroxidase dependente de peróxido de hidrogênio. Em razão 

disso, a glândula tireóide também está equipada com GPx-1 e GPx-4 para regular o 

conteúdo de peróxido de hidrogênio presente, o qual é necessário mas potencialmente 

perigoso (Duntas 2006; Flohe et al. 2000; Kohrle 1999). Além disso, o processamento 

do pró-hormônio, tetraiodotironina (T4) para a forma ativa, triodotironina (T3), é 

catalisada por selenoproteínas 5´-deiodinase I e 5´-deiodinase II, duas enzimas 

distribuídas de forma complementar para regular o suprimento de T3 em tecidos alvos, 

como fígado, rins e na própria tireóide (Flohe et al. 2000). Em função disso, o 

elemento selênio é essencial para a função normal da tireóide. Situações que causam 

deficiência de selênio e iodo constituem uma das causas do cretinismo mixedematoso 

(Beckett e Arthur 2005; Birringer et al. 2002; Duntas 2006; Flohe et al. 2000; Kohrle 

1999). 

 

2.4. Selenofosfato sintetases 

  Essas enzimas catalisam a reação entre seleneto e AMP, produzindo 

selenofosfato. Esse composto serve como doador de selênio para a biosíntese de 

selenocisteína. A selenofosfato sintetase 2 humana possui uma selenocisteína no seu 

centro ativo enquanto a enzima tipo 1 possui uma treonina; mas a razão dessa 

diferença permanece desconhecida. A detecção de selenoenzimas envolvidas na 

produção de selenoproteínas é importante para o entendimento da regulação do 

metabolismo desse elemento em mamíferos (Papp et al. 2007). 

 

2.5. Outras selenoproteínas 

  Algumas selenoproteínas eucarióticas ainda permanecem pouco estudadas. 

Algumas foram apenas descobertas por análises in silico usando a seqüência 

consenso SECIS e mostraram-se realmente possuir a natureza selenoprotéica em 

estudos de expressão (Birringer et al. 2002).  

  

2.5.1. Selenoproteína P 

 A selenoproteína P, uma glicoproteína de 43 kDa, é a segunda maior 

selenoproteína do plasma e contém 12 resíduos de selenocisteínas, bastante 

sugestivos de seu envolvimento em função antioxidante, transporte de selênio no 

sangue e atuação como queladora de metais pesados. Até a descoberta dessa 

proteína, conheciam-se apenas selenoproteínas contendo um resíduo de 

selenocisteína por subunidade (Burk et al. 2003; Papp et al. 2007; Saito e Takahashi 

2002). A selenoproteína P mostrou possuir a capacidade de reduzir peroxinitrito em 
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forma similar a outras selenoproteínas, selenóis e selenoéteres de baixa massa 

molecular. Posteriormente verificou-se uma ação protetora conferida por essa enzima 

contra o dano oxidativo causado pelo hidroperóxido de tert-butila em hepatócitos de 

camundongo, assim como pelo herbicida diquat, um gerador de ânion superóxido 

(Steinbrenner et al. 2006b). Essa proteína é produzida no fígado e lançada na 

circulação intra-hepática e sistêmica em uma forma glicosilada, em que liga-se a 

proteoglicanos da superfície celular com função de proteger o endotélio vascular 

contra a produção local de oxidantes (Birringer et al. 2002). Estudos recentes sugerem 

que essa proteína realmente desempenhe funções antioxidantes e confirmam sua 

intensa expressão em alguns grupos de células neurais, nos quais é responsável pela 

liberação de selênio para os neurônios (Papp et al. 2007; Scharpf et al. 2007; 

Steinbrenner et al. 2006a). O papel da selenoproteína P no cérebro parece realmente 

fundamental, uma vez que camundongos GPx-1 (-/-) não mostram  déficits 

neurológicos espontâneos enquanto camundongos SePP (-/-) apresentam convulsões 

espontâneas, distúrbios do movimento e uma grande redução da atividade da GPx e 

TRx no cérebro (Burk et al. 2003; Hill et al. 2004; Papp et al. 2007). 

   

2.5.2. Selenoproteína W 

  A selenoproteína W é uma proteína de baixa massa molecular (menor que 10 

kDa) predominantemente distribuída no citoplasma, embora uma pequena parcela seja 

encontrada ligada à membrana celular, relacionada principalmente com a função 

muscular. É altamente expressa no músculo esquelético e miocárdio de primatas e 

ovelhas, mas não no miocárdio de ratos, o que é intrigante. Também é expressa no 

cérebro, testículos e baço, entre outros tecidos e em especial durante a implantação e 

gastrulação no desenvolvimento embrionário (Papp et al. 2007). Uma de suas 

isoformas possui alta afinidade pela ligação de GSH, indicando uma possível função 

antioxidante. Reforçando essa idéia, a proteína é expressa em altos níveis em 

mioblastos durante a proliferação, conferindo uma resposta imediata ao tratamento 

com agentes oxidantes, protegendo o músculo em crescimento e diferenciação contra 

o estresse oxidativo (Jeong et al. 2002; Loflin et al. 2006; Whanger 2000). Outros 

estudos mostram que essa proteína é o alvo molecular para toxicidade do 

metilmercúrio em neurônios (Kim et al. 2005). Além disso, também é encontrada no 

cérebro, onde atua na homeostase metálica, indicando que sua função não deve 

restringir-se a atividade muscular, dado que células gliais com superexpressão dessa 

proteína tornam-se fortemente resistentes a peroxidação lipídica (Behne e 

Kyriakopoulos 2001; Birringer et al. 2002; Papp et al. 2007). 
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2.5.3. Selenoproteína de 15 kDa 

  A selenoproteína de 15 kDa é membro de uma superfamília de proteínas 

semelhantes a tioredoxina com função de dobramento protéico, altamente homóloga a 

disulfeto isomerase do retículo endoplasmático. É expressa em diversos tecidos em 

resposta aos níveis plasmáticos de selênio, mas sua grande quantidade encontrada na 

próstata é notável (Papp et al. 2007). Além disso, alguns estudos mostram que 

pacientes com câncer de próstata apresentam mutações no gene Sel15 localizado no 

cromossomo 1 (Behne e Kyriakopoulos 2001).  

 

2.5.4. Selenoproteína de 18 kDa 

  É uma proteína encontrada em vários tecidos de ratos, contém um resíduo de 

selenocisteína e está presente em alta concentração na membrana mitocondrial. 

Embora seu papel biológico ainda não seja conhecido, na hierarquia de proteínas 

prioritárias em caso de redução do selênio corpóreo, a selenoproteína 18 kDa ocupa o 

primeiro lugar (Behne e Kyriakopoulos 2001). 

 

2.5.5. Selenoproteína N 

  A selenoproteína N é uma glicoproteína transmembrana de 65 kDa, localizada 

no retículo endoplasmático, encontrada em vários tecidos tais como pâncreas, ovário, 

próstata e baço, descoberta inicialmente por análise in silico. Sua função ainda não 

está esclarecida e por ser encontrada em praticamente todos tecidos, torna-se mais 

complicado elucidar um papel específico. Na verdade, mutações no gene codificante 

dessa proteína são responsáveis pela distrofia muscular da espinha rígida e mais três 

distúrbios da função muscular, agrupados recentemente como miopatias ligadas ao 

gene Sepn1. Embora em humanos a expressão dessa selenoproteína esteja reduzida 

durante a diferenciação para células musculares, em peixe-zebra sua expressão está 

aumentada durante as miogênese (Behne e Kyriakopoulos 2001; Deniziak et al. 2007; 

Papp et al. 2007). É altamente expressa durante o desenvolvimento embrionário de 

camundongos e seus níveis estão consideravelmente aumentados em linhagens de 

tumores de próstata humano e murino (Papp et al. 2007).  

 

2.5.6. Selenoproteínas menos conhecidas 

   A selenoproteína M possui um resíduo de selenocisteína na porção 

aminoterminal, sugestivo de envolvimento em função redox. É expressa em altas 

quantidades no cérebro humano e sua localização subcelular situa-se na região 

perinuclear. A selenoproteína R é uma R-metionina sulfóxido redutase requisitada para 

o reparo de proteínas oxidadas, bastante encontrada em neurônios cerebelares e na 
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região CA1 do hipocampo, com função importante no envelhecimento e no controle do 

fluxo de potássio, em razão da regulação dos canais de potássio por oxidação de 

resíduos de metionina. A selenoproteína K é uma proteína expressa 

predominantemente no músculo esquelético e miocárdio, onde está envolvida na 

proteção dos cardiomiócitos contra o estresse oxidativo. A selenoproteína S foi 

inicialmente clonada a partir de ratos diabéticos e está envolvida em processos 

inflamatórios e doenças carciovasculares. Ainda figuram entre as futuras contribuições 

na área, as selenoproteínas T, X, Z, H, O, I, K, V (Behne e Kyriakopoulos 2001; Dikiy 

et al. 2007; Flohe et al. 2000; Novoselov et al. 2007; Papp et al. 2007). 

 

2.6. Selenoproteínas e a síntese de compostos organoselenados de interesse 

terapêutico. 

  As atividades biológicas do selênio são inúmeras, complexas e apresentam 

uma regulação extremamente delicada. As funções fisiológicas exercidas por esse 

elemento não poderiam ocorrer de forma tão harmoniosa se fossem desempenhadas 

simplesmente pelo elemento por si ou por compostos organoselenados de baixa 

massa molecular. Desse modo, a função endócrina, a manutenção da imunidade 

normal, os efeitos cardiovasculares, a ação anticâncer, a essencialidade do selênio 

para a fertilidade e a regulação da proliferação celular são desempenhados por 

selenoproteínas. Em razão disso, a farmacologia sempre inspirou-se na ação das 

selenoproteínas com o objetivo de desenvolver compostos que pudessem mimetizar a 

ação dessas proteínas, notadamente a propriedade catalítica, ou agentes que 

pudessem interferir na regulação dessas enzimas.  

 Um dos mais proeminentes interesses dos farmacologistas sempre foi o 

desenvolvimentos de moléculas contendo selênio com ação antioxidante capazes de 

mimetizar a ação do selênio no ciclo catalítico da GPx, uma vez que os compostos 

organoselenados são agentes nucleofílicos mais potentes que as moléculas 

antioxidantes clássicas (Sies 1993). Até hoje, centenas de estruturas organoselenadas 

foram desenvolvidas para tornarem-se agentes miméticos da GPx (Nogueira et al. 

2004).  Uma vez que o estresse oxidativo está envolvido nos processos inflamatórios, 

na reposta viral, nas doenças neurodegenerativas e na carcinogênese, essas 

moléculas com ação antioxidante também foram avaliadas quanto a esses efeitos 

farmacodinâmicos (Mugesh et al. 2001a; Parnham e Graf 1991; Sakurai et al. 2006; 

Valko et al. 2007).  

  Além de mimetizar a ação das selenoproteínas, agentes sintéticos que possam 

modular a ação desses mediadores biológicos da ação do selênio são candidatos a 

potenciais fármacos. Exemplificando, a relação entre TRx e a progressão da 
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proliferação celular é alvo para o planejamento de compostos organoselenados com 

ação antiproliferativa. A molécula organoselenada mais promissora nesse âmbito é o 

composto (1,2-[bis(1,2-Benzisoselenazolona-3(2H)-cetona)]etano, conhecido como 

BBSKE, o qual é ativo contra uma série de tumores in vitro (Lan et al. 2007; Shi et al. 

2003; Urig e Becker 2006; Zhao et al. 2006).  

 

3. Biodisponibilidade e metabolismo do selênio 

3.1. Biodisponibilidade  

  O selênio tem sua entrada na cadeia alimentar por meio das plantas, as quais 

captam esse elemento químico do solo e o fixam-se na forma de compostos 

inorgânicos e orgânicos. Sendo o solo, a fonte primária de selênio nos alimentos, os 

níveis do elemento em plantas e animais variam muito e respondem principalmente a 

mudanças na distribuição geográfica (Birringer et al. 2002; Reilly 1998; Whanger 

2002).  Ao redor do mundo, existem regiões em que a concentração de selênio é 

extremamente baixa, como o deserto australiano, nordeste da China, norte da Coréia 

do Norte, região central sul da China, Nepal e Tibet (Abdulah et al. 2005; Rayman 

2000). A população residente em localidades de solo pobre em selênio possuem uma 

aporte extremamente reduzido desse elemento. Por exemplo, nepaleses apresentam 

uma ingesta diária de 23 µg do elemento, os chineses apresentam 26 µg/dia e em 

algumas regiões a ingesta é menor que 10 µg/dia. É importante notar que nas regiões 

de baixo conteúdo de selênio na dieta existe uma incidência elevada da doença de 

Keshan, doença de Kashin-Beck e câncer (Abdulah et al. 2005; Rayman 2000; 

Whanger 1989; 2004). Em contrapartida, na Rússia, Venezuela e nos Estados unidos 

encontramos solos com concentrações muito elevadas do elemento (Letavayova et al. 

2006; Rayman 2000; 2005). 

  O conteúdo de selênio das plantas é função do solo e metabolismo vegetal. Por 

exemplo, as espécies do gênero Astragalus podem acumular quantidades 

extremamente elevadas, variando de 1000 a 10000µg Se/g, enquanto tomates e 

pepinos contém 6µg Se/g mesmo quando crescidos em solos seleníferos (Spallholz 

1994; Whanger 1989). No Brasil, a castanha do Pará e as nozes constituem uma boa 

fonte de selênio, podendo conter até 50 mg/Kg, cerca de 100000 vezes os níveis 

encontrados na maioria dos outros alimentos (Longtin 2003; Reilly 1998). 

  A recomendação de ingesta diária nos Estados Unidos, em 1989, sugeriu 70 e 

55 µg/dia para homens e mulheres, respectivamente, sendo 350 µg/dia o limite 

máximo aceitável. Posteriormente, a recomendação diária foi reduzida para 55 µg/dia 

para adultos saudáveis. Efeitos da intoxicação por selênio, notadamente na função 

pulmonar, renal e na epiderme, podem ser  observados com 1540-1600 µg diários. Na 
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faixa de 3200-5000 µg/dia o quadro é definido como selenose. Por outro lado, a 

quantidade mínima requerida está situada em 40 µg/dia e em níveis abaixo de 11 

µg/dia tornam-se evidentes os sintomas da deficiência de selênio (Flohe et al. 2000; 

Reilly 1998; Whanger 2002; 2004). 

O mais fascinante em relação aos efeitos biológicos do selênio refere-se a sua 

potência. As concentrações relacionadas com a deficiência e intoxicação desse 

micronutriente são muito próximas, diferindo entre si numa proporção menor que 100 

vezes. Na forma de selenito ou selenometionina, funções de nutriente essencial são 

compatíveis com níveis em torno de 0,1 ppm na dieta enquanto níveis tóxicos são 

atingidos a 8 ppm (Rayman 2005; Whanger 2002).  

 Dessa forma, o mais importante na investigação da atividade biológica do 

selênio é avaliar a expressão do metalóide em uma grande variedade de compostos 

químicos (Vadhanavikit et al. 1987). Assim sendo, em diversas formas químicas, 

inorgânicas ou orgânicas, de ocorrência natural ou sintéticas,  estruturas dotadas de 

selênio foram avaliadas para diversas atividades farmacológicas. Interesse especial foi 

destinado para as formas orgânicas dotadas deste elemento ligado covalentemente, 

pois não disponibilizam este átomo e portanto não aumentam os níveis intracelulares 

do elemento, afastando o risco de intoxicação (Mugesh et al. 2001a). 

 

3.2. Ocorrência e metabolismo em animais 

  Em 1970, Klaus Schwarz e Arne Fredga, estudaram uma série de compostos 

orgânicos de selênio não tóxicos e nutricionalmente eficazes na prevenção da necrose 

hepática dietária, modelo animal pelo qual o papel essencial do selênio foi 

demonstrado em 1957. O “fator 3”, isolado a partir de extrato de rim murino, foi mais 

eficaz que selenito na prevenção da necrose dietária hepática. Esse fator 3 permitiu a 

identificação de um forma orgânica de baixo peso molecular de selênio, o primeiro 

selenocomposto de mamífero a ser identificado:  a selenocisteína (Flohe et al. 2000; 

Spallholz 1994). 

  Os animais podem sintetizar diversos metabólitos durante a conversão de 

selênio inorgânico em formas orgânicas e vice-versa, através de duas rotas 

metabólicas distintas: a via de metilação e via de redução.  

  As formas inorgânicas, como o selenito e selenato são  reduzidos em reação 

com tióis intracelulares, principalmente glutationa, e redutases dependentes de 

NADPH e independentes de oxigênio. O produto final destas reações, a 

selenodiglutationa é convertida em persulfeto de selenoglutationa, o qual sofre ação 

das TRx para produzir um composto central nesse metabolismo,  o seleneto de 

hidrogênio (ou íon seleneto). A redução do selenito de sódio para produção de 
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seleneto de hidrogênio e/ou selênio elementar por meio de reação redutora está 

intimamente ligada à geração de ânion superóxido. É importante salientar que os rins 

realizam a eliminação do excesso de selenato plasmático do organismo pela urina 

(Abdulah et al. 2005; Ganther e Lawrence 1997; Gromer e Gross 2002). 

  A selenometionina proveniente da dieta é a principal forma orgânica de entrada 

do selênio no organismo. As células não conseguem distinguir entre metionina e 

selenometionina no momento da síntese protéica. Em razão disso, o 

selenoaminoácido pode ser incorporado erroneamente em uma série de proteínas 

corpóreas, como a albumina, por exemplo. A selenometionina pode originar 

selenocisteína por meio de uma reação de transulfuração, a qual pode originar 

seleneto de hidrogênio. Além disso, a selenocisteína, outra molécula organoselenada 

que pode ser  obtida da alimentação, pode ser transformada em 

selenometilselenocisteína e seu selenóxido correspondente por meio de uma reação 

enzimática catalisada pela α,γ-metionina liase, também conhecida como metioninase. 

Essa selenometilselenocisteína não é incorporada em proteínas sendo portanto 

convertida diretamente em metilselenol por meio de uma β-liase. Além da dieta, os 

processos de proteólise também são consideráveis fontes de aminoácidos selenados. 

A selenocisteína pode ser sintetizada no organismo a partir de selenofosfato, uma 

molécula produzida a partir de seleneto de hidrogênio por ação da enzima 

selenofosfato sintetase (Gromer e Gross 2002; Suzuki et al. 2007). 

  Outro ponto chave no metabolismo do selênio em mamíferos é o metilselenol. 

Esse composto pode ser metilado por tiol-S-metiltransferases e produzir diferentes 

formas químicas. O metilselenenato  e seu produto de oxidação, metilseleninato, são 

eliminados na urina em situações de elevação do conteúdo de selênio no organismo. 

A medida que a concentração de selênio eleva-se, a formação de seleneto de dimetila, 

uma forma contendo dois grupamentos metil, aumenta para promover a eliminação de 

selênio pela ventilação pulmonar, a qual é responsável pelo forte hálito de alho 

durante a selenose. Em situações de concentrações extremamente elevadas, ou 

quando a ventilação pulmonar torna-se insuficiente na desintoxicação do organismo, a 

forma trimetilada- o trimetil-selenônio- é eliminado na urina ou oxidado a  selênio 

elementar com concomitante geração de ânion superóxido. O metilselenol também 

pode ser formado pela metilação do seleneto de hidrogênio como parte da via 

excretora de selênio do organismo. Outras formas de eliminação urinária são 

representadas pelos selenoaçúcares, notadamente a 1-β-metilseleno-N-acetil-D-

galactosamina, as formas mais promissoras de diagnóstico da intoxicação por selênio 

(Gromer e Gross 2002; Kuehnelt et al. 2007; Letavayova et al. 2006; Rikiishi 2007; 

Suzuki et al. 2007; Yan e Spallholz 1993). 
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  Alguns compostos organoselenados são conhecidos precursores de formas 

monometiladas contendo selênio. A selenobetaína pode perder um grupamento metil e 

formar metilselenol. O éster de metilselenobetaína transforma-se em seleneto de 

dimetila diretamente, assim como o selenóxido de dimetila (Abdulah et al. 2005; 

Ganther e Lawrence 1997; Ip 1998). 

 

 

 

 

Figura 4. Principais rotas do metabolismo de selênio em mamíferos (Adaptado de 

Gromer e Gross, 2002). 

 

     4. Desenvolvimento da farmacologia dos compostos organoselenados: 

moléculas com ação antioxidante.  
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     Alguns estudos epidemiológicos a respeito da correlação entre saúde e 

conteúdo de selênio da dieta de diversas populações, associados ao papel central do 

selênio em diversas enzimas com ação antioxidante e reguladora de ciclo celular 

inspiraram o desenvolvimento de compostos organoselenados, com objetivo de  

produzir estruturas químicas estáveis e menos tóxicas que as formas inorgânicas. A 

idéia do desenvolvimento dos compostos organoselenados baseou-se nos efeitos 

biológicos desempenhados por moléculas endógenas contendo esse elemento, como 

o aminoácido selenometionina e seus metabólitos, em associação com a ação das 

selenoproteínas (Mugesh et al. 2001a).  

 O primeiro composto sintético contendo selênio, o diseleneto de dietila, foi 

sintetizado em 1836 por Lowig. A natureza mal cheirosa do selênio, as dificuldades na 

purificação e a instabilidade de muitas estruturas derivadas, atrasou 

consideravelmente o desenvolvimento da bioquímica dos compostos 

organoselenados. As pesquisas na área intensificaram-se durante a década de 1970, 

em razão da descoberta de novas rotas de síntese. Desde então, tem havido um 

interesse crescente na síntese dessas moléculas bem como  na investigação de suas 

ações biológicas.  Nos últimos anos, um grande número de compostos foram 

estudados quanto a sua ação antioxidante, antitumoral, anti-infecciosa, anti-

hipertensiva, cardiotônica, antiinflamatória, antinociceptiva, neuroprotetora, 

imunomoduladora, indutora de citocinas e como inibidores enzimáticos (Mugesh et al. 

2001a; Nogueira et al. 2004; Parnham e Graf 1991; Soriano-Garcia 2004). Entre as 

ações mais investigadas nos últimos cinco anos, a ação antiproliferativa por indução 

de mecanismos de apoptose ou lesões nos ácidos nucléicos, a quimioproteção e a 

correlação entre essas atividades e a modulação do estado redox celular tem ocupado 

lugar de destaque. 

  A presença dos compostos organoselenados na farmacologia experimental dos 

dias autais é marcante e tem sido elegantemente revisada por diversos autores 

(Mugesh et al. 2001a; Nogueira et al. 2004; Parnham e Graf 1991). A seguir, serão 

mostrados aspectos gerais da ação antioxidante, a qual é uma ação de especial 

interesse para o composto organoselenado estudado nesse trabalho, o diseleneto de 

difenila. 

  Várias moléculas contendo selênio foram estudadas em relação a seu 

potencial antioxidante, uma vez que  alta massa molecular, instabilidade e baixa 

biodisponibilidade da GPx limitam o seu uso terapêutico.  A molécula mais promissora 

nesse contexto é o composto heterocíclico ebselen (2-fenil -1,2-benzisoselenazol-

3(2H)-ona), sintetizado em 1984, o qual desempenha ação antioxidante por diversos 

mecanismos, como a ação GPx-mimética, o seqüestro de espécies altamente reativas 
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de nitrogênio e a inativação de radicais livres gerados por enzimas como lipoxigenase, 

cicloxigenase e NADPH-oxidase (Parnham e Sies 2000; Sakurai et al. 2006; Sies 

1993; Zhao e Holmgren 2002). Em razão de seus efeitos na manutenção do estado 

redox celular, essa molécula possui ação citoprotetora, neuroprotetora e 

antiinflamatória (Chang et al. 2003; Delanty e Dichter 2000; Kil et al. 2007; Nogueira et 

al. 2004; Schewe 1995). Em ensaios clínicos para tratamento de pacientes com 

déficits neurológicos secundários a hemorragia subaracnóidea e na isquemia cerebral 

aguda, ebselen mostrou resultados excelentes na prevenção do dano e morte 

neuronal (Imai et al. 2003; Saito et al. 1998; Yamaguchi et al. 1998). Além disso, nos 

últimos anos, verificou-se que essa molécula possui ação anticarcinogênica, sendo 

capaz de proteger o DNA contra danos oxidativos e induzir a morte celular em 

diversos tumores (Yang et al. 1999; 2000b). Posteriormente, descobriu-se que esse 

composto não possui apenas ação antioxidante, mas também um grande potencial 

pró-oxidante. Ebselen poder submeter a célula a um estado de estresse oxidativo por 

depleção de glutationa sem reação de oxidação em presença de oxigênio (Yang et al. 

2000c). O seu ciclo catalítico é bastante controverso, provavelmente devido a 

diferenças nas condições experimentais, como solventes, pH e a natureza dos 

hidroperóxidos empregados. Dessa forma, muitos grupos de pesquisa caracterizaram 

vários intermediários catalíticos em potencial (Mugesh et al. 2001b). Sabe-se também 

que as concentrações de tióis e de peróxido determinam o ciclo catalítico de ebselen 

(Back e Moussa 2003; Sarma e Mugesh 2005).    

  Ebselen serviu como protótipo para o desenvolvimento de análogos com maior 

atividade GPx-mimética e estudos de relação estrutura-atividade (Mugesh et al. 2001a; 

Mugesh et al. 2001b). A substituição de um hidrogênio por um grupamento nitro na 

posição orto em relação ao átomo de selênio aumenta a ação GPx in vitro, assim 

como a incorporação de um carbono tetraédrico no anel heterocíclico ou a inserção de 

pontes selênio-nitrogênio, formando um derivado selenamida. Em sentido contrário, a 

aromatização do anel homocíclico ou a inserção de grupo nitro na posição para em 

relação ao átomo de selênio inibe a ação antioxidante (Mugesh et al. 2001a). Dezenas 

de derivados do ebselen, incluindo derivados selenazolínicos, conjugados porfirínicos 

e moléculas contendo grupamentos N-acetil e N-etil, foram sintetizados e avaliados 

(Mugesh et al. 2001b; Nogueira et al. 2004; Xue et al. 2007). 

  Além de ebselen e seus análogos, algumas benzoselenazolinonas, 

fenilselenilcetonas, selenenamidas cíclicas, derivados selenofenólicos, selenamidas, 

fenilaminoetil-selenetos, fenilaminoetil-selenóxidos, derivados selenazolonas, 

selenouréias, a enzima artificial selenosubtilisina e selenopeptídeos com atividade 

antioxidante foram desenvolvidos (Back e Moussa 2003; De Silva et al. 2004; Kumar et 
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al. 2007; Metanis et al. 2006; Mugesh et al. 2001a; Nogueira et al. 2004; Park et al. 

2003; Ren et al. 2001; Savegnago et al. 2006a; Sekiguchi et al. 2006; Sun et al. 2005; 

Takahashi et al. 2005). A selenocistina possui uma atividade antioxidante importante, 

sendo capaz de proteger contra o dano oxidativo ao DNA in vitro (Aykin-Burns e Ercal 

2006). Entretanto, essa molécula é bastante instável, fato que conduziu ao 

desenvolvimento de derivados selenazolidínicos capazes de liberar selenocistina no 

interior da célula (Short et al. 2003). 

     

5. Selênio e formas organoselenadas na prevenção e tratamento do câncer  

 O envolvimento do selênio com o câncer é uma relação antiga e complicada.  

Em 1943, foi publicado um estudo mostrando um aumento na incidência de adenomas 

hepáticos em ratos alimentados com dieta selenífera. Esse experimento  foi repetido 

em 1949  por Clayton e Baumann e posteriormente em 1972 por Harr. Nessas 

tentativas posteriores, não se verificou o mesmo resultado e além disso, selênio atuou 

como agente protetor no fígado. Uma re-avaliação dos resultados mostrou que no 

estudo de 1943 não existiam lesões neoplásicas verdadeiras, mas sim nódulos 

regenerativos em razão da hepatotoxicidade de altas concentrações de selênio 

inorgânico empregado. Dessa maneira, primeiramente, considerado um carcinógeno 

em potencial, o selênio pôde ser considerado um agente quimiopreventivo importante 

alguns anos depois (El-Bayoumy e Sinha 2004; Vernie 1984). A ação 

anticarcinogênica dos compostos organoselenados atua em dois níveis distintos: na 

quimioprevenção e no efeito citotóxico antiproliferativo. 

 A quimioprevenção refere-se a administração de agentes químicos, sintéticos 

ou de ocorrência natural, capazes de reduzir ou prevenir os eventos de iniciação (em 

nível de mutação) e/ou promoção que ocorrem durante o processo de 

desenvolvimento neoplásico. Os mecanismos da quimioprevenção dependem de 

diversas variáveis, como por exemplo,  doses, via de administração, captação celular, 

interações químicas e biotransformação. A maioria dos agentes quimiopreventivos 

possuem muito mais que um simples alvo, sendo dotados de propriedades 

pleiotrópicas e atuando sobre múltiplos mecanismos. No último consenso, os 

mecanismos envolvidos nesses efeitos foram agrupados em 71 tipos (Ferguson et al. 

2005).  

 A ação antiproliferativa, também conhecida como ação antitumoral, refere-se a 

erradicação das células malignas em função da inibição no desenvolvimento celular. 

Esse efeito é desempenhado por vários mecanismos atuantes em processos de 

sinalização intracelular, na homeostase tiólica, alteração na permeabilidade da 

membrana plasmática e mitocondrial e  geração de lesões ao DNA. Esses fenômenos 
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são capazes de ativar os mecanismos de morte celular programada, em seus mais 

diversos tipos (Rikiishi 2007). 

 

5.1. Evidências de estudos epidemiológicos 

  Após experimentos em que selenito de sódio foi capaz de reduzir o 

desenvolvimento de tumores de pele em ratos, Shamberger e Frost hipotetizaram que 

se selênio tem algum efeito na saúde da população, então áreas com ingesta 

adequada ou deficiente desse micronutriente deverão apresentar diferenças na 

incidência de doenças e no tipo de patologias mais freqüentes (Vernie 1984). As 

primeiras investigações em humanos foram realizadas na China, avaliando a 

incidência de carcinoma hepatocelular (Combs e Gray 1998). Os resultados desses 

estudos espidemiológicos mostraram que populações com uma baixa ingesta de 

selênio e reduzidos níveis plasmáticos desse elemento possuíam realmente uma 

incidência elevada de diversos tipos de câncer (Sinha e El-Bayoumy 2004; Vernie 

1984). Os ensaios clínicos subsequentes, realizados na China, Índia, Itália e Estados 

unidos, utilizaram diferentes formas químicas inorgânicas e orgânicas do elemento (El-

Bayoumy e Sinha 2004; Mark et al. 2000). Um dos ensaios mais importantes foi 

realizado nos Estados unidos, conduzido por Larry Clark, mostrando um efeito protetor 

de selênio contra câncer de próstata- redução de 63% na incidência - colon e pulmão 

(Clark et al. 1998; Duffield-Lillico et al. 2003; El-Bayoumy e Sinha 2004; El-Bayoumy et 

al. 2006). Os estudos de Clark estimularam estudos posteriores em relação a diversos 

tumores (Karp 2005; Klein et al. 2000; Meuillet et al. 2004; Rikiishi 2007). Além disso, 

vários estudos focalizaram-se no entendimento dos mecanismos moleculares 

envolvidos na prevenção do câncer de próstata por selênio, avaliando marcadores de 

danos oxidativos, metabolismo de androgênios e níveis do antígeno prostático 

específico em indivíduos saudáveis. Os resultados positivos a respeito da redução dos 

danos oxidativos e níveis de antígeno prostático específico conduziram a três estudos 

maiores: o SELECT (Selenium e Vitamin E Cancer Prevention Trial) nos Estados 

Unidos, o PRECISE (Prevention of Cancer by Intervention with Selenium) na Europa e 

o APPOSE (Australian Prostate Cancer Prevention Trial Using Selenium) (El-Bayoumy 

et al. 2006; Hoque et al. 2001; Rayman 2000; Rikiishi 2007). Em todos estudos, 

comprovou-se: a suplementação com formas orgânicas do selênio tem ação 

quimiopreventiva contra tumores de próstata. 

 

5.2. Visão geral dos mecanismos da ação anticarcinogênica 

  A história do efeito anticarcinogênico do selênio também é antiga; em 1915, 

Walker e Klein trataram pacientes com tumores de língua usando injeções localizadas 
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de selenito de sódio (Combs e Gray 1998). Em 1949, Clayton e Baunmann realizaram 

o primeiro estudo em modelos experimentais, mostrando que selênio era capaz de 

reduzir a incidência de tumores induzidos quimicamente em ratos (Vernie 1984). No 

entanto, por um longo período,  o assunto não mereceu atenção dos pesquisadores. 

Somente em 1966, Shamberger e Rudolph investigaram o efeito do selenito de sódio 

aplicado topicamente em turmores de pele induzidos quimicamente em ratos. O 

resultado positivo estimulou a investigação posterior em numerosos modelos animais 

(Combs e Gray 1998; El-Bayoumy e Sinha 2004; Rikiishi 2007; Soriano-Garcia 2004) 

  Vários mecanismos tem sido propostos para explicar os efeitos 

quimiopreventivos e antitumorais dos compostos organoselenados. Algumas revisões 

críticas da literatura discutem-os exaustivamente (El-Bayoumy 2001; El-Bayoumy e 

Sinha 2004; El-Bayoumy et al. 2006; Flohe et al. 2000; Ganther 1999; Ip 1998; Rikiishi 

2007; Soriano-Garcia 2004). Os mecanismos propostos devem explicar uma série de 

características, tais como: (i) selênio pode inibir tanto a carcinogênese química quanto 

viral; (ii) a inibição parece envolver tanto a iniciação tumoral quanto os eventos pós-

iniciação; (iii) os efeitos parecem ser reversíveis. Claramente, um somatório de 

eventos moleculares deve ser considerado para explicar ações tão complexas. 

  Uma vez que  o dano oxidativo ao DNA está comprometido com o efeito 

mutagênico e carcinogênico dos radicais livres, a ação antioxidante do selênio 

mediada pelas selenoproteínas, é um evento fundamental na quimioprevenção 

(Nakabeppu et al. 2006; Tsuzuki et al. 2007; Valko et al. 2004; Valko et al. 2007; Valko 

et al. 2006). Em contrapartida, em muitos estudos, as doses de selênio com efeito 

anticarcinogênico foram bem menores que as doses que induziram um aumento 

significativo na atividade das enzimas antioxidantes. Outros estudos revelaram que a 

atividade das GPx possui níveis máximos em animais alimentados com as 

quantidades nutricionais de selênio e não sofre alteração quando a ingesta do 

micronutriente é aumentada em 10 vezes,  quantidade necessária para a ação 

anticarcinogênica em modelos animais. Além disso, outras selenoproteínas também 

mostram níveis máximos em condições de ingesta normal e a atividade pode até ser 

reduzida com o aumento do aporte de selênio (Behne et al. 1992; Yang et al. 1989). O 

efeito anticarcinogênico das espécies selenadas é verificado também em animais com 

níveis plasmáticos normais do elemento, ou seja, com nível ótimo de expressão de 

selenoproteínas. De tal maneira, esses fatos indicam o envolvimento de outros 

mecanismos. E por fim, alguns compostos sintéticos, como o íon trifenilselenônio, não 

estimulam a síntese de selenoproteínas mas possuem efeito anticarcinogênico 

(Birringer et al. 2002).  
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  As selenoproteínas também estão envolvidas na função imunológica, como 

mostrado pelo papel das GPx na sinalização inflamatória e pela diminuição da 

imunidade celular na deficiência desse elemento. Nesse mesmo sentido, os aumentos 

dos níveis plasmáticos de selênio estimulam a formação de anticorpos, a atividade dos 

linfócitos T citotóxicos e células matadoras naturais, assim como a indução da 

expressão do receptor de interleucina-2, aumentando a resposta inibitória à 

perpetuação de células transformadas (Birringer et al. 2002; Combs e Gray 1998). 

 A interferência de selênio e moléculas selenadas no metabolismo de uma série 

de carcinógenos foi amplamente estudada, a partir da observação da alta eficiência da 

ação anticâncer em modelos animais que empregavam carcinógenos requerentes de 

ativação metabólica (Combs e Gray 1998). Foram realizados experimentos utilizando 

tumores quimicamente induzidos por azoximetano (AOM), 7,12-dimetil-benzantraceno 

(DMBA), aflatoxina B1, 1,2-dimetilhidrazina, metilnitrosouréia (MNU), 2-acetil-

aminofluoreno, 3-metil-4-dimetil-aminobenzeno e bis-(2-oxipropil)-nitrosamina. Por 

exemplo,  em ratos com dieta suplementada em selênio, a taxa de oxidação de AOM 

encontra-se bastante aumentada (Birringer et al. 2002). O tratamento com selênio 

também é capaz de reduzir a formação de adutos de DNA causado por aflatoxina B1 

em galinhas (Chen et al. 1982). Em ratos, o metabolismo do 2-acetaminofluoreno é 

modificado de hidroxilação no anel aromático para N-hidroxilação pelo tratamento com 

o micronutriente (Combs e Gray 1998). A modulação do metabolismo de xenobióticos, 

por meio das enzimas de fase I e fase II do sistema do citocromo P-450 hepático e 

outras oxidases, modifica a resposta a carcinógenos em estudos experimentais, 

acelerando a desintoxicação e excreção da substância e assim contribuindo para o 

efeito anticâncer (El-Bayoumy e Sinha 2004). 

 Nos últimos anos, as investigações de natureza molecular permitiram razoáveis 

avanços no entendimento desses efeitos. Estudos a respeito de genes cuja expressão 

é modulada por tratamento com compostos selenados, usando a metodologia de 

microarranjos de DNA e reação em cadeia da polimerase em tempo real, sugeriram 

genes e proteínas candidatos, especialmente aqueles envolvidos na regulação do ciclo 

celular e vias de sinalização, a serem estudados para a elucidação dos mecanismos 

moleculares e celulares de ação do selênio (Dong et al. 2003; El-Bayoumy et al. 2003; 

El-Bayoumy e Sinha 2005; Rikiishi 2007). Em especial interesse, a expressão de todas 

selenoproteínas, o selenoprotema, tem sido avaliada em diferentes condições 

biológicas (Hoffmann et al. 2007; Kryukov et al. 2003). 

 O aumento dos níveis plasmáticos do micronutriente propicia um aumento 

proporcional na atividade das TRx, as principais reguladoras do ciclo celular em 

mamíferos (Birringer et al. 2002). De fato, TRx é uma enzima superexpressa em 
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muitas formas de câncer, secretada pelas células malignas, estimulando o 

crescimento tumoral. Em muitas linhagens tumorais verifica-se a redução da 

expressão da GPx com paralelo aumento do nível de TRx (Powis et al. 1998). Alguns 

estudos in vitro provaram a inibição do sistema tioredoxina por compostos selenados, 

por diferentes mecanismos (Ganther 1999; Lan et al. 2007; Zhao et al. 2006). Outros 

alvos moleculares incluem a proteína cinase C, os genes regulados pelos fatores de 

transcrição Gadd, Nfκ-B e AP-1, DNA citosina metiltransferase, além da ribonuclease, 

ribonucleotídeo redutase e a modulação da biosíntese de eicosanóides (Birringer et al. 

2002; El-Bayoumy e Sinha 2004; Ip 1998; McKenzie et al. 2002; Rayman 2005). 

  A ingestão de selênio em nível pouco acima do normal previne a indução de 

apoptose por aumentar a atividade das GPx, enquanto níveis mais elevados são 

claramente pró-apoptóticos (Sinha e El-Bayoumy 2004). O efeito apoptótico está, ao 

menos em parte, ligado ao efeito pró-oxidante dos compostos dotados desse 

elemento. Além da perturbação da homeostase tiólica, a indução de morte celular 

ocorre por diversos processos. Por exemplo, selenometionina e selenocisteína são 

capazes de induzir apoptose em células tumorais em baixas concentrações por meio 

da redução da síntese de poliaminas e modulação da expressão de ciclinas (Chigbrow 

e Nelson 2001; Redman et al. 1998; Redman et al. 1997). O tratamento com 

selenometilselenocisteína conduz à ativação da caspase 3 em tumores epiteliais de 

camundongo in vitro enquanto o ácido metilselenínico ativa as caspases 1,3, 6-8, 10 e 

12. Em células DU145, uma linhagem de câncer de próstata, a apoptose induzida por 

ácido metilselenínico é disparada principalmente pela caspase 8 (Zu e Ip 2003). 

Entretanto, compostos selenados também induzem morte celular independente da 

ativação de caspases, tal como o selenito de sódio em células de tumores de próstata 

(Rikiishi 2007). Além disso, determinadas formas orgânicas do selênio ativam a 

caspase 12, enzima residente no retículo endoplasmático. É imprescendível 

mencionar a redução dos níveis da selenoproteína de 15 kDa em tumores de fígado e 

próstata, desde que essa proteína está localizada no retículo endoplasmático, local 

onde atua no controle de qualidade do dobramento protéico (Labunskyy et al. 2005). 

Dessa maneira pode-se notar a participação de diversos mecanismos na morte celular 

induzida pelos compostos selenados, desde as vias mais abrangentes até a disrupção 

do microambiente do retículo endoplasmático participando na ação anticâncer dessas 

moléculas (Rikiishi 2007). Outros componentes importantes nesses processos são a 

modulação da expressão de receptores hormonais e ação a nível de sinalização por 

NF-κB e TNF-α(Hu et al. 2005a; Jiang et al. 2001; Rikiishi 2007; Sinha e El-Bayoumy 

2004). 
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 Desde 2004, a correlação entre a suplementação de selênio e o estímulo a 

sistemas de reparação de DNA vem sendo estudada. A primeira evidência concreta na 

literatura refere-se a ativação de p53 por selenometionina e conseqüente estímulo de 

algumas vias de reparação de DNA ou morte celular programada (Smith et al. 2004).  

 Os efeitos na angiogênese também devem ser considerados, pois são  

promissores e  bem estudados. O metabólito metilselenol pode suprimir a expressão 

do fator de crescimento vascular VEGF e assim inibir a progressão tumoral (Jiang et 

al. 1999).   

 É importante também observar a alteração do estado redox de várias proteínas 

causada por moléculas organoselenadas, comprometendo sua função biológica. Altos 

níveis de selênio podem conduzir à formação de selenotrissulfeto envolvendo 

grupamento sulfidrila de proteínas, inibindo assim a atividade de uma série de 

enzimas. Através deste mecanismo, selenito inibe a ação da ribonuclease pancreática 

bovina, do complexo da ácido graxo sintase e especialmente da Na+-K+-ATPase (El-

Bayoumy e Sinha 2004). 

  Indiscutivelmente, as selenoproteínas são executoras biológicos importantes 

das funções do selênio para a saúde humana. Entretanto, o Dr. Dietrich Behne, 

cientista alemão, claramente mostrou que as concentrações das selenoproteínas são 

controladas de forma homeostática e não podem ser elevadas além de um certo valor 

máximo, mesmo com suplementação de selênio na dieta. 
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Figura 5.  Mecanismos dos efeitos anticarcinogênicos do selênio (Adaptada de Combs 

e Grey 1998). 

  Dessa maneira, os efeitos quimiopreventivos, os quais são observados em 

concentrações supranutricionais desse elemento, não devem estar relacionados 

somente à ação das selenoenzimas. Esse efeito protetor está ligado a outras formas 

químicas do elemento e seus metabólitos. Em termos de doses e mecanismos 

envolvidos, a figura 5, elaborada por Dr. Gerald Coombs e Dr. William Gray resume os 

conhecimentos no assunto (Combs e Gray 1998).   

  

5.2.3. Organoselenados sintéticos aromáticos 

  Karam El-Bayoumy foi o primeiro pesquisador a sintetizar compostos 

aromáticos contendo selênio com fins de prevenção do câncer, na década de 80. O 

primeiro produto foi o p-metóxi-benzenoselenol, o qual foi capaz de inibir tumores de 

fígado, cólon e rins de ratos tratados com AOM. No entanto, mesmo sendo menos 

tóxico, esse composto foi rapidamente abandonado e as atenções voltaram-se para o 

benzilselenocianato, em razão da sua potência em inibir tumores de estômago, colón e 

mama em modelos animais tratados com benzo[a]pireno, AOM e DMBA (Soriano-

Garcia 2004). Embora o benzilselenocianato fosse menos tóxico e mais efetivo que o 

selenito de sódio, o seu odor extremamente forte e mal-cheiroso reduzia o consumo 

pelos animais, levando a uma considerável depressão no desenvolvimento em razão 

de desnutrição. Com fins de reduzir a volatilidade dessa molécula, um segundo grupo 

metilenoselenocianato foi introduzido, obtendo-se o 1,4-

fenilenobis(metileno)selenocianato, comumente chamado de p-xililselenocianato ou 

simplesmente pXSC (el-Bayoumy et al. 1995). 

  O pXSC é o composto organoselenado com ação quimiopreventiva mais 

estudado no mundo. O tratamento com essa molécula inibe totalmente a ligação de 

DMBA ao DNA no tecido mamário, diminuindo a formação de adutos e 

consequentemente bloqueando o processo carcinogênico (el-Bayoumy et al. 1992). A 

administração de pXSC na dieta de camundongos também foi capaz de suprimir 

metástases pulmonares disseminadas a partir de melanomas. Além disso, esse 

composto é eficaz na prevenção de tumores experimentais de cólon, mama, pulmão e 

cavidade oral, tanto na fase de iniciação quanto pós-iniciação (El-Bayoumy 2001; el-

Bayoumy et al. 2001; el-Bayoumy et al. 1995). Essa interessante molécula também 

inibe a carcinogênese induzida pela 4-(metilnitrosoamino)-(3-piridil)-1-blitanona 

específica do tabaco em pulmões de camundongos (Fleming et al. 2001).  

  A eficácia do pXSC estende-se além dos tumores induzidos quimicamente; 

estudos recentes mostraram que esse composto suprime a formação de tumores 
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intestinais em camundongos geneticamente predispostos com polipose adenomatosa 

(Rao et al. 2000). Ainda não sabe-se se a ação anticarcinogênica depende unicamente 

da molécula ou de algum de seus metabólitos. Para realizar essa investigação, um 

conjugado de pXSC com glutationa foi desenvolvido: a N,N-[1,4-fenilenobis(metileno-

selenotiol-1R-1-(carboximetil)aminocarbonil)]-2,1-etanedil]-bis-L-glutamina. Essa 

molécula é estável, apresenta menor toxicidade e mostra resultados excelentes em 

modelo experimental de tumores de cólon (Rao et al. 2001).  

            O pXSC é capaz de induzir apoptose em células em cultura por meio da 

indução de Fas, ativação da heme oxigenase e das vias de cinases envolvidas na 

resposta a estresse, tais como cinase aminoterminal de Jun, cinase de p38 e proteína 

cinase B (Fleming et al. 2001; Rikiishi 2007; Soriano-Garcia 2004). 

  Os compostos organoselenados aromáticos são menos tóxicos que as formas 

inorgânicas do elemento e possuem uma eficácia quimiopreventiva maior que os 

compostos organoselenados naturais, sendo portanto, excelentes candidatos para a 

prevenção de tumores em humanos (Abdulah et al. 2005). A forma orgânica contendo 

o elemento selênio é importante para a determinação da toxicidade e eficácia em 

estudos pré-clínicos. Uma investigação de relação estrutura atividade encontrou que o 

1,2-fenilenobis(metileno)selenocianato tem uma potência em inibir  a formação de 

adutos DMBA-DNA no tecido mamário murino maior que o 1,3-

fenilenobis(metileno)selenocianato e pXSC, embora pXSC seja o menos tóxico da 

série. 

   

5.2.4. Oxaseleninas, selenazinas e selenazolidinas 

  Três representantes dessa classe: 2,6-difenil-1,4-oxaselenina, 2-fenil-6-(4-

metoxifenil)-1,4-oxaselenina e 2-fenil-6-(4-clorofenil)-1,4-oxoselenina possuem 

atividade citotóxica em células de câncer da cérvice uterina e ovário humanos em 

cultura.  Os compostos 4-etil-4-hidroxi-2-p-toluil-5,6-dihidro-4H-1,3-selenazina e 4-

hidroxi-4-metil-6-propil-2-p-toluil-5,6-dihidro-4H-1,3-selenazina apresentam forte 

atividade inibitória em diversas linhagens tumorais humanas (Soriano-Garcia 2004; Wu 

et al. 1999). As selenazolidinas contendo ácidos carboxílicos são pró-drogas capazes 

de liberar selenocisteína no meio intracelular após a abertura não-enzimática do seu 

anel com subseqüente hidrólise. Uma série de 2-aril e 2-alquil selenazolidinas 

apresentam atividade quimiopreventiva contra tumores de pulmão induzidos 

quimicamente, tanto na fase pré-iniciação quanto pós-iniciação (Franklin et al. 2007). 

 

5.2.5. Ebselen 
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  O antioxidante ebselen, composto organoselenado mais estudado 

mundialmente, possui uma ação quimiopreventiva in vitro e in vivo em contra tumores 

hepáticos, por  reduzir a formação de adutos entre alguns carcinógenos e o DNA e 

exercer uma forte ação antioxidante (Sinha e El-Bayoumy 2004; Yang et al. 2000a; 

Yang et al. 1999). Além disso, esse composto organoselenado heterocíclico tem forte 

ação antiproliferativa em cultura de hepatoma humano desempenhada pela depleção 

da glutationa intracelular (Yang et al. 2000b). 

 

6. Por que estudar a genotoxicidade dos compostos organoselenados?  

  As células estão em constante interação com o meio externo (ambiente) e o 

meio interno, representado pelo fluido intersticial e tecidos adjacentes. As interações 

químicas entre as diversas substâncias exógenas e endógenas e lipídios, proteínas e 

ácidos nucléicos podem conduzir alterações da estrutura física dessas biomoléculas. 

Entre as biomoléculas, somente os ácidos nucléicos não são passíveis de substituição 

quando danificados, mas podem ser reparados. A fidelidade do processo de reparação 

de DNA é requisito fundamental para evitar que uma lesão física na estrutura da fita 

fixe-se no genoma na forma de mutação (Marnett e Plastaras 2001; Wogan et al. 

2004). 

  Uma lesão a um ácido nucléico, denominada lesão genotóxica, corresponde a 

uma alteração na estrutura física da dupla hélice, perturbando as funções que 

necessitam da integridade conformacional do polímero, tais como a replicação e 

transcrição. Essas lesões são variadas e incluem quebras simples, quebras duplas, 

ligações cruzadas entre as fitas de DNA de moléculas diferentes, ligações cruzadas 

entre DNA e proteínas e DNA e lipídios, distorções na hélice, formação de dímeros, 

pontes intercadeias, alquilações das bases, perda de bases, desaminações, 

depurinações (comum nas altas temperaturas que ocorrem durante a inflamação 

sistêmica) e oxidações das bases, entre outras (Houtgraaf et al. 2006; Luch 2005; 

Marnett e Plastaras 2001; Pages e Fuchs 2002; Roos e Kaina 2006). 

  Imediatamente após o estresse genotóxico, as vias de sinalização ativadas 

pela presença do dano reduzem a velocidade de progressão do ciclo celular, com o 

intuito de favorecer a reparação do material lesado (Bartek e Lukas 2007; Houtgraaf et 

al. 2006). Quando a lesão é muito complexa e/ou muito numerosa, as vias de indução 

de morte celular programada eliminam a célula danificada da população (Houtgraaf et 

al. 2006). No entanto, algumas vezes, um sistema de reparação de DNA permite que a 

célula tolere o dano – síntese translesão de DNA - e embora não consiga corrigir a 

lesão eficientemente, garante a sobrevivência celular - ; desse modo, as lesões 

removidas de forma ineficiente acabam gerando a restauração imperfeita da 
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seqüência de nucleotídeos original, causando mutação gênica (Jeggo e Lobrich 2006). 

Em verdade, quando uma lesão genotóxica não é reparada antes da divisão celular, 

tem-se uma situação muito delicada, que frequentemente acarreta eventos 

recombinacionais, aberrações cromossômicas e instabilidade genômica como 

conseqüência da ação das DNA polimerases atuantes na síntese translesão. É 

importante considerar que os tecidos do organismo possuem diferentes capacidades 

de reparação das lesões ao DNA bem como graus diferenciados de suscetibilidade a 

agentes genotóxicos, fato que é uma conseqüência da capacidade de proliferação 

celular de cada tecido, do conteúdo hídrico e lipídico, da ploidia e do metabolismo 

(Bartek e Lukas 2007; Hanahan e Weinberg 2000; Houtgraaf et al. 2006; Karpinets e 

Foy 2005; Pages e Fuchs 2002). 

Essas mutações gênicas podem atingir alvos críticos, como proto-oncogenes, 

genes supressores de tumor, genes envolvidos na reparação de DNA ou indução de 

apoptose, acarretando alterações no ciclo celular, acúmulo de mutações, mutações a 

nível de estrutura física dos cromossomos - mutação cromossômica - configurando um 

quadro de extrema instabilidade genômica, o qual desencadeia a transformação 

celular maligna, o primeiro evento do processo carcinogênico. As estratégias para 

erradicar as células tumorais são diversas, mas o postulado mais antigo da 

quimioterapia baseia-se nos mesmos mecanismos que atuaram como geradores do 

problema. Uma vez que as lesões genotóxicas podem perturbar a manutenção da 

integridade genômica e causar uma transformação maligna, o uso de drogas (e 

radiações) que causem lesões extensas ao DNA dessas células, as quais  proliferam 

em maior ritmo que células sadias, pode induzir a morte celular programada e 

bloquear o desenvolvimento tumoral (Hanahan e Weinberg 2000; Hoang et al. 2007; 

Karpinets e Foy 2005; Leonetti e Zupi 2007; Marnett e Plastaras 2001; Roos e Kaina 

2006; Williams 2001).  

A prevenção à exposição a agentes genotóxicos e mutagênicos é o primeiro 

evento na proteção contra o câncer (Bolt 2003; Luch 2005; Williams 2001). Eis o 

primeiro objetivo em avaliar o potencial genotóxico de compostos organoselenados a 

que as populações estão expostas: segurança. Nas indústrias de síntese química, 

essas substâncias são utilizadas amplamente como reagentes nucleofílicos; nas 

indústrias de tintas e em processos eletroquímicos e principalmente no uso como 

suplementos alimentares sem estudos toxicológicos prévios. 

 No entanto, nas últimas décadas, a genotoxicidade de várias moléculas tem 

sido vista por um outro enfoque: agentes genotóxicos são capazes de inibir a 

proliferação celular por meio da indução de apoptose em resposta aos danos ao DNA.  

(Pages e Fuchs 2002; Tsao et al. 2004). A indução de morte celular na população 
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portadora de uma lesão ao DNA não é um fenômeno simples e casual, consequente 

da inativação do genoma. Pelo contrário, esse evento é mediado por complexas 

reações enzimáticas, que podem conduzir aos vários tipos de morte celular, como 

necrose, apoptose, catástrofe mitótica entre outras (Roos e Kaina 2006). Obviamente, 

o DNA não é o único alvo na morte celular induzida por agentes genotóxicos, mas o 

dano genotóxico é uma das principais causa do processo (Aubrecht et al. 1999; Kaina 

2003). 

  A ação genotóxica e desencadeadora do processo apoptótico por drogas 

organoselenadas estão baseadas na perturbação do estado redox celular, das 

seguintes maneiras: (i) geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) por meio de 

reação com tióis biológicos; (ii) depleção do conteúdo tiólico sem aumento da taxa de 

oxidação, ou seja, depleção por formação de adutos. Dessa maneira, a célula fica 

predisposta a um estado pró-oxidante, e radicais livres, notadamente as ERO, ativam 

a via apoptótica por instabilizar a membrana mitocondrial (Kim et al. 2003; Shen et al. 

2000; Stewart et al. 1999). Além disso, no núcleo, esses radicais livres lesam os 

ácidos nucléicos, oxidando bases e gerando quebras nas fitas de DNA. O acúmulo de 

quebras duplas das fitas de DNA é um estímulo sinalizador importante para a morte 

celular (Drake 2006; Roos e Kaina 2006; Zhou et al. 2003). 

   O selenito de sódio causa quebras no DNA em presença de oxigênio em 

vários tipos celulares, desempenhando um efeito antiproliferativo (Sinha e El-Bayoumy 

2004). Em altas concentrações, o efeito pró-oxidante desse composto inorgânico de 

selênio induz considerável dano oxidativo ao DNA, o que causa apoptose em algumas 

linhagens tumorais (Chung et al. 2006; Nilsonne et al. 2006; Sinha e El-Bayoumy 

2004; Zhou et al. 2003). De tal forma, o efeito quimiopreventivo do selenito está ligado, 

ao menos em parte, ao seu efeito pró-oxidante e genotóxico. 

  O efeito pró-oxidante também participa da ação antiproliferativa da 

selenodiglutationa, que reage com glutationa e gera peróxido de hidrogênio nessas 

condições. Em 1992, Kralick patenteou a injeção de selenodiglutationa como 

tratamento terapêutico (Sinha e El-Bayoumy 2004; Spallholz 1994).    

             Os diselenetos, aromáticos ou não, podem produzir espécies reativas de 

oxigênio, principalmente ânion superóxido, em reação com glutationa através de um 

ciclo redox conhecido como ciclagem redox dos diselenetos, descrito por Claudiére e 

colaboradores (Spallholz 1994). Na realidade, esse ciclo aplica-se a todos compostos 

que possam gerar o ânion selenil por reação com tióis biológicos. O seleneto de 

hidrogênio, quando produzido em elevadas concentrações, pode gerar radicais livres 

nesse mecanismo de ciclagem redox com selenito, dióxido de selênio, selenocistina, 

selenocistamina, ácido metilselenínico, ácido diselenopropiônico, diseleneto de 
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dibenzila, diseleneto de simetila, 6-propil-selenouracil e vários diselenetos sintéticos, 

mas não reage dessa maneira com selenato, selenometionina, 

selenometilselenocisteína, selenobetaína, selenopiridina, selenocianato, selênio 

elementar e o íon trifenilselenônio . 

   A selenoalquilselenocisteína também causa quebras de DNA, detectadas 

como sítios álcali-lábeis, em células epiteliais mamárias de camundongo nas 

concentrações em que induz apoptose (Zhu et al. 2000). O ácido metilselenínico 

também é capaz de reagir com a glutationa e aumentar a produção intracelular de 

ânion superóxido, responsáveis pelas lesões observadas ao material nuclear em 

cultura de hepatoma humano (Shen et al. 2002). Reforçando as observações 

descritas, em queratinócitos de camundongos, selenocistamina é capaz de aumentar 

as lesões oxidativas ao DNA nas mesmas concentrações com efeito antiproliferativo 

(Sinha e El-Bayoumy 2004). 

  Alguns compostos organoselenados não geram radicais livres por si no interior 

celular, mas são fortes indutores de apoptose por diminuírem os níveis de glutationa 

reduzida, predispondo a célula ao estado pró-oxidante, como mencionado 

anteriormente. O exemplo mais conhecido é o tratamento com ebselen em elevadas 

concentrações em culturas de hepatoma humano (Yang et al. 2000b; 2000c). 

  Muitos dos efeitos em nível de ciclo celular podem ser explicados pelas 

características pró-oxidantes dessas moléculas, desde que o aumento da oxidação de 

GSH produz altos níveis de GSSG, o qual ativa a proteína cinase que inativa o fator 2 

de iniciação da tradução, causando um prejuízo na síntese de proteínas em 

eucariotos. Além disso, o metabólito altamente reativo selenodiglutationa é capaz de 

inibir diretamente fatores de elongação do processo de tradução no ribossomo 

eucarioto (Combs e Gray 1998).   

 Um mecanismo refinado para a ação antiproliferativa dos compostos dessa 

natureza é considerar a sua influência nos processos de reparação de DNA, os quais 

estão amplamente ligados a progressão do ciclo celular. Nesse campo, pouco sabe-se 

ainda, mas é fato que selênio e seus derivados influenciam no estado redox de uma 

série de proteínas envolvidas na sinalização celular dos danos ao DNA, tais como p53, 

p21, AP-1 e NF-κB (Abul-Hassan et al. 2004; El-Bayoumy e Sinha 2005; Sinha e El-

Bayoumy 2004; Soriano-Garcia 2004). 

  A primeira evidência a respeito da interferência na reparação de DNA por 

compostos contendo selênio é de 1980, quando Russel e colaboradores observaram 

que selenito de sódio, selenato de sódio e selenometionina induziam síntese e reparo 

de DNA em hepatócitos (Russell et al. 1980). Em 1983, um interessante estudo 

avaliou a reparação de quebras simples ao DNA induzidas por N-nitrobis-(2-
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oxopropil)amina no pâncreas, fígado e cólon de camundongos alimentados com uma 

dieta enriquecida com selenito de sódio. Os resultados indicaram uma reparação mais 

rápida e eficaz em animais com suplementação de selênio na dieta, mostrando assim 

que os compostos contendo esse metalóide poderiam modular a genotoxicidade de 

diferentes mutágenos (Lawson 1989; Lawson e Birt 1983). A participação da glutationa 

nos efeitos dos selenocompostos em nível de metabolismo de DNA também é 

importante: o potencial genotóxico do selenito de sódio em fibroblastos em cultivo é 

aumentando quando a exposição é realizada concomitantemente com glutationa 

reduzida, indicando que esse tripeptídeo pode ser necessário para a ativação do 

selenito de sódio para sua forma genotóxica. No entanto,  o selenito de sódio não 

modula, nem aumentando nem inibindo, as lesões ao DNA induzidas por 

metilmetanosulfonato (MMS), radiação ultravioleta de 254 nm (UVC) nem bleomicina 

(Snyder 1987). Ensaios com linfócitos humanos e células de osteosarcoma tratados 

com selenito de sódio e posteriormente submetidos a um estresse genotóxico com 

radiação ionizante evidenciaram uma redução na capacidade de reparo pelas vias 

recombinacional e reparo acoplado a transcrição. Alguns outros estudos mostraram 

que a apoptose induzida por selenito de sódio envolve a ação das proteínas ATM/ATR 

e topoisomerase II, estando portanto intimamente ligada a lesão genotóxica (Zhou et 

al. 2003). 

  Ao contrário das formas inorgânicas, as quais induzem quebras simples e 

duplas na fita de DNA, selenometionina não é tóxica nem genotóxica. Além disso, em 

fibroblastos humanos normais em cultura, o tratamento com selenometionina protege 

contra lesões ao DNA, aumentando a formação e estabelecimento de complexos de 

reparação de DNA (Seo et al. 2002a). O mecanismo desse efeito quimiopreventivo 

começou a ser esclarecido recentemente (Fischer et al. 2006). Esse aminoácido 

contendo selênio é capaz de ativar a reparação de DNA pelo produto do gene p53 

independentemente de estresse genotóxico, por meio de uma modulação redox em 

que p53 seria convertido a uma nova conformação pela reação de redução das 

cisteínas adjacentes nas posições 275 e 277 e rompimento de uma ponte dissulfeto, 

catalisada por Ref-1 (Fischer et al. 2006; Seo et al. 2002a; Seo et al. 2002b). Nessa 

forma, p53 não induziria morte celular e modularia os processos de reparação. Pelo 

fato desse composto organoselenado desempenhar um efeito na reparação gênica 

sem eventos tóxicos ou indução de danos aos ácidos nucléicos, a selenometionina 

passou a ser considerada um potencial agente terapêutico (Schwartz e Kmiec 2007). 

O ácido metilselenínico, uma fonte importante de selênio da dieta, é capaz de fosforilar 

três resíduos de treonina de p53, ao contrário das modificações observadas pelo 

tratamento com selenometionina. Dessa maneira, embora a modulação de p53 seja 
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um fator comum entre a ação biológica dos compostos organoselenados, existem 

mecanimos específicos para as diversas formas químicas contendo o elemento (Smith 

et al. 2004). 

  Embora ainda pouco estudada, a modulação de compostos contendo selênio 

na função biológica de proteínas contendo zinco oferece-nos importantes elucidações 

a respeito da ação do selênio em proteínas de reparação de DNA, uma vez que essa 

classe possui diversos representantes contendo o motivo dedos de zinco para ligação 

ao DNA. Alguns compostos selenados podem causar a oxidação e inclusive, a 

liberação do zinco dos motivos dedos de zinco (Witkiewicz-Kucharczyk e Bal 2006). 

Esse fenômeno foi observado primeiramente in vitro usando metalotioneína como 

proteína de experimentação enquanto para proteínas envolvidas na reparação de 

DNA, o fenômeno foi investigado utilizando-se a DNA formamidopirimidina glicosilase 

bacteriana, envolvida na reparo por excisão de bases, a qual teve sua atividade inibida 

pelo tratamento com  ácido fenilselenínico, cloreto de fenilselenato, selenocistina, 

ebselen e 2-nitrofenilselenocianato (Hartwig et al. 2003). Os sítios contendo zinco 

apresentam alta reatividade para compostos redutores contendo selênio. Nesse 

sentido, o tratamento in vitro com drogas organoselenadas provoca a liberação do 

zinco da proteína do grupo A de xeroderma pigmentoso, essencial para o reparo por 

excisão de nucleotídeos em mamíferos (Hartwig et al. 2003).  

 O estudo da interação de compostos organoselenados com o material genético 

e os sistemas de manutenção da integridade genômica permite a avaliação do risco de 

exposição a essas moléculas, a descoberta de compostos com ação antiproliferativa e 

quimiopreventiva bem como contribuem para o entendimento, em nível molecular e 

celular, a respeito dos efeitos biológicos do selênio. As ações benéficas dos 

compostos organoselenados baseiam-se em alguns mecanismos primários: a ação 

antioxidante, prevenindo as lesões genotóxicas; a ação estimuladora em nível de 

sistemas de reparo de DNA, as quais evitam que a lesão genotóxica fixe-se no 

genoma como mutação; e por fim a indução de morte celular desencadeada pela lesão 

genotóxica, evitando a perpetuação de célula com alteração na fidelidade da 

informação genética. 

   

7. O diseleneto de difenila, objeto desse estudo 

  O diseleneto de difenila (DPDS) é um composto organoselenado estável, 

importante intermediário em reações de síntese orgânica, em especial de drogas 

contendo selênio. Dessa maneira, essa molécula representa um potencial risco 

ocupacional para trabalhadores da indústria química (Rosa et al. 2004). Esse 

composto tem sido extensivamente estudado com intuito de desenvolvimento de 
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novos fármacos organoselenados e possui interessantes atividades farmacológicas e 

propriedades toxicológicas, as quais estão mostradas no capítulo I.  

  DPDS possui propriedades tóxicas, afetando uma série de processos neurais; 

recentemente mostrou-se que a administração subcutânea maternal em ratas  durante 

o desenvolvimento pós-natal foi capaz de causar alterações comportamentais nas 

tarefas de labirinto em cruz elevado e habituação em campo aberto. Essas alterações 

indicam alterações em parâmetros de desenvolvimento físico e reflexológico em ratas 

e na prole, uma vez que o conteúdo de selênio no cérebro da prole foi aumentado pela 

amamentação (Favero et al. 2006). Essa molécula organoselenada também interage 

com o sistema gabaérgico no sistema nervoso central, evidenciada pela 

potencialização da ação convulsivante do pentilenotetrazol em camundongos (Brito et 

al. 2006; Prigol et al. 2007). No último ano, verificou-se que a ação pró-oxidante do 

DPDS está envolvida nas convulsões induzidas por esse composto organoselenado 

em ratos (Prigol et al. 2007). 

  Como exaustivamente exposto, as moléculas contendo selênio possuem um 

comportamento paradoxal em relação ao efeito no estado redox celular. Sendo assim, 

DPDS também apresenta importantes efeitos antioxidantes, com especial interesse 

em intoxicações exógenas. Resultados de estudos in vitro mostraram que DPDS é 

capaz de inibir a peroxidação lipídica induzida por elevadas concentrações de oxalato 

em homogenatos de cérebro, fígado e rins murinos e pela intoxicação por cloreto de 

mercúrio, avaliada em homogenatos de fígado e rins de ratos (Perottoni et al. 2004; 

Puntel et al. 2007). Interessantemente, a administração de DPDS também protege 

contra o dano oxidativo induzido pela fumaça do cigarro em pulmão de ratos (Luchese 

et al. 2007b). Nessa direção, a administração oral desse composto também foi capaz 

de prevenir o dano oxidativo induzido por cádmio em pulmão, fígado e cérebro de 

camundongos (Borges et al. 2007; Luchese et al. 2007a). A ação antioxidante desse 

diseleneto previne a toxicidade induzida pela estreptozotocina, utilizada para indução 

de diabetes em ratos (Barbosa et al. 2007; Barbosa et al. 2006).       

  O conhecimento a respeito do mecanismo da ação antinociceptiva dessa 

molécula aumentou em 2007. As evidências mais recentes indicam que a modulação 

redox dos receptores e transportadores glutamatérgicos é parte importante do efeito, 

além da ação em nível de sistema monoaminérgico e nitrérgico. Esse efeito é bastante 

interessante, pois é capaz de atenuar a dor neuropática em camundongos em diversos 

modelos biológicos (Savegnago et al. 2007b; Savegnago et al. 2007c; Savegnago et 

al. 2007d; Savegnago et al. 2007e). Além disso, a ação antidepressiva dessa 

substância em ratos envolve a via da L-arginina-óxido nítrico-guanilato ciclase como 

principal sistema de sinalização celular (Savegnago et al. 2007a). A administração 
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intraperitoneal desse composto também previne as lesões gástricas induzidas por 

etanol e indometacina em ratos, provavelmente como conseqüência da atividade 

antisecretória por inibição da K+-ATPase (Savegnago et al. 2006b).  

 Em um estudo realizado usando suplementação com essa molécula 

organoselenada por via oral em concentrações 0,3, 3,0 e 30 ppm durante oito meses 

em coelhos, não detectou-se alterações em níveis de peroxidação lipídica em diversos 

órgãos assim como na atividade enzimática das defesas antioxidantes (de Bem et al. 

2007). Em ratos, a toxicidade do DPDS avaliada durante uma administração sub-

crônica é mínima (Meotti et al. 2007). 

 

8. Estratégias para estudo dos compostos organoselenados empregadas nesse 

estudo 

 

8.1. Células V79 

   O cultivo de células constitui uma ferramenta de valor inestimável para 

pesquisa em diversos campos da área biomédica, facilitando a análise de 

propriedades biológicas e processos que não seriam facilmente realizados em nível de 

organismo intacto. A manutenção de células em cultura, sejam linhagens primárias ou 

imortalizadas, que cresçam aderidas a um substrato plástico ou em suspensão, requer 

conhecimento e prática de algumas poucas técnicas essenciais, ou seja, é um 

procedimento relativamente simples. Devido a essa praticidade, segurança e 

efetividade de ensaios, milhares de trabalhos utilizam esses sistemas experimentais 

(Doyle e Griffiths 1999; Helgason e Miller 2004; Zucco et al. 2004). 

  Até a metade dos anos 80, a tecnologia da cultura de células não era 

extensivamente empregada em toxicologia. Grisham e Smith, em 1984, em um estudo 

financiado pela comissão européia fizeram uma interessante observação: “Todo o 

potencial do sistema de cultivo de células de mamíferos para análise de toxicidade 

química ainda não está sendo executado na prática”. Em verdade, somente após a 

segunda metade da década de 80, a toxicologia in vitro, como área científica, 

desenvolveu-se, com a criação e apoio da Sociedade Européia de Toxicologia In Vitro, 

cujas atribuições eram regular as pesquisas na área, delimitar as normas éticas 

desses processos e desenvolver novas metodologias. A toxicologia in vitro investiga o 

efeito tóxico e os mecanismos moleculares envolvidos nesses processos usando 

células em cultura. Essa área do conhecimento  desenvolveu diversas estratégias para 

abordagem mecanística do efeito de drogas em células cultivadas, o que melhorou 

consideravelmente testes e procedimentos de validação toxicológicos de diversas 

substâncias, explorando a base celular e molecular da toxicidade e estudando as 
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modificações dos xenobióticos no ambiente celular. (Debnath e Brugge 2005; Doyle e 

Griffiths 1999; Helgason e Miller 2004; O'Brien et al. 2002; Zucco et al. 2004).  

  Nos últimos anos, sistemas in vitro para avaliação de toxicidade em órgãos, 

com fins de determinação de nefro-, hemato-, neuro- e hepatotoxicidade, foram 

desenvolvidos com o apoio da engenharia genética e biologia molecular, para 

aprimorar as investigações, facilitar a elucidação de mecanismos e minimizar a 

necessidade de estudos em animais (Ahuja et al. 2007; Bowtell 1999; Feng 2002; Le 

Ferrec et al. 2001; Mueller-Klieser 1997; Sambruy et al. 2001; Sanderson et al. 1996; 

Tiffany-Castiglioni et al. 1999; Wise 2002; Yeager e Reddel 1999; Zucco et al. 2004) 

  No campo da genética toxicológica, os ensaios em células em cultura permitem 

avaliar as lesões ao DNA assim como o potencial mutagênico e recombinogênico de 

qualquer substância  com facilidade, rapidez, segurança e boa correlação aos 

resultados em estudos in vivo. De fato, os resultados obtidos nesses sistemas in vitro 

direcionam os ensaios in vivo, gerando bases racionais para a avaliação da 

necessidade  da investigação,  escolha modelo animal mais adequado e o teste a ser 

empregado, para predição teórica dos resultados e o mecanismo envolvido. No 

entanto, o alto nível de diferenças inter-espécies em processos metabólicos, não 

permite que os dados obtidos em animais possam ser extrapolados para humanos 

com certeza absoluta. Para isso, a comparação entre os resultados obtidos em 

animais e os resultados em células humanas em cultura, cuja disponibilidade 

aumentou consideravelmente na última década, pode providenciar bases para a 

seleção do ensaio em modelo animal mais adequado para testes de toxicidade de 

longa duração (Walmsley 2005; Zucco et al. 2004). 

   Os ensaios de mutagênese empregando células de mamíferos em cultura 

datam de 1968 e as primeiras linhagens celulares utilizadas para esse propósito foram 

os fibroblastos de pulmão de hamster chinês, conhecida como V79, e as células de 

ovário de hamster chinês (Bradley et al. 1981).  

  As células V79 possuem interessantes propriedades para ensaios de 

toxicologia genética: fácil cultivo e manutenção; crescimento rápido e curto período de 

adaptação; tempo de geração entre 12 e 16 horas e capacidade de iniciar um rápido 

crescimento exponencial a partir um pequeno inóculo. Além disso, possuem uma 

elevada eficiência de clonagem, em torno de 75-95%, pertencem ao gênero masculino 

e apresentam cariótipo estável (22±1) (Bradley et al. 1981). Essas células recuperam-

se rapidamente após estoque em nitrogênio líquido, o que permite criopreservação 

sem afetar suas características, e possuem uma baixa freqüência de mutação 

espontânea (Bradley et al. 1981). 
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  De tal forma, o emprego das células V79 em estudos de genotoxicidade é 

indiscutível. Para avaliação de lesões ao DNA utiliza-se principalmente o ensaio 

cometa enquanto para avaliação de potencial mutagênico, utilizam-se os ensaios de 

mutação empregando o lócus da hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferase ou da 

bomba de sódio e potássio. Uma pequena porcentagem de trabalhos avalia mutação 

utilizando marcas auxotróficas e prototróficas, mutações que conferem sensibilidade a 

temperatura e mutações medidas pela resistência a várias drogas. O ensaio de 

micronúcleo é empregado para avaliar quebras cromossômicas e essas células 

também são primeira escolha para o teste de aberrações cromossômicas e troca de 

cromátides irmãs (Kalweit et al. 1999; von der Hude et al. 2000). 

    Os elementos básicos de estrutura e reparação de DNA nas células V79 são 

similares, mas não idênticos, aos de células humanas. De tal maneira, as 

conseqüências da interação química de xenobióticos com o DNA seja de células 

humanas seja de células V79, é similar. Portanto, os resultados obtidos nessa 

linhagem são extremamemente relevantes para humanos, sendo inclusive mais 

importantes que a extrapolação dos dados obtidos em procariotos (Bradley et al. 

1981). Além disso, essas células podem ser adaptadas para uso com sistemas de 

ativação metabólica, simulando o metabolismo in vivo para detecção de pró-

mutágenos (Scheuenpflug et al. 2005). Novas metodologias para ensaios de 

transformação celular tem sido desenvolvidas para permitir ensaios de promoção 

tumoral, com especial atenção para detecção de carcinógenos não-genotóxicos (Sakai 

et al. 2002). 

  As células V79 tem sido amplamente empregadas em estudos de diversas 

áreas, como estresse oxidativo (Kang et al. 2005; Kim et al. 2007),  mutagênese e 

reparação de DNA (Baum et al. 2005; Campa et al. 2004; Deng et al. 2006; Gu et al. 

2005; Hu et al. 2006; Jagetia et al. 2007; Ochi et al. 2004; Osada et al. 2005; Pathak et 

al. 2007; Rao et al. 2006; Schumacher et al. 2005; Slamenova et al. 2007; Snyder e 

Gillies 2002; Speit et al. 2007; Thielen et al. 2006), mecanismos da morte celular 

programada (Grosicka et al. 2005; Wang et al. 2007) e  metabolismo (Bose 

Girigoswami et al. 2005; Bose et al. 2003; Miyagoshi e Fujikawa-Yamamoto 2006; Oda 

2006).  

 

8.2. Teste de micronúcleos 

  As anormalidades na estrutura do cromossomo são uma conseqüência direta 

do dano em nível de DNA. Por exemplo, as quebras cromossômicas podem resultar 

de quebras duplas de DNA não reparadas e os rearranjos cromossômicos, do reparo 

incorreto de quebras na fita de DNA.  A perda de cromossomos e os erros de 
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segregação são eventos importantes na carcinogênese, causados principalmente por 

defeitos na formação do fuso, centrômero e alterações na condensação da cromatina 

antes da metáfase (Fenech 2000). Nas técnicas citogenéticas clássicas, os 

cromossomos são estudados diretamente pela observação de aberrações nas 

metáfases. Entretanto, essa abordagem, embora mais detalhista, é bastante complexa 

e trabalhosa. Desse modo, o desenvolvimento de um sistema simples para avaliação 

do dano cromossômico foi necessário. A resposta para o problema foi proposta 

independentemente por Schmid e Heddle: acessar o dano cromossômico in vivo pela 

medida do micronúcleo, também conhecido pelos hematologistas como corpos de 

Howell-Jolly em linfócitos, em populações de células em divisão. O ensaio de 

micronúcleo é hoje um dos testes citogenéticos in vivo mais bem estabelecidos, com 

validação internacional e aplicável a qualquer população celular nucleada (Fenech 

2000). 

 As quebras cromossômicas que não possuem centrômero não podem ligar-

se às fibras cinetocóricas e consequentemente, não podem migrar para os pólos 

opostos da célula juntamente com os demais cromossomos durante a anáfase. Na 

telófase, tanto da mitose quanto meiose, a membrana nuclear é refeita ao redor do 

conjunto de  cromossomos. Os fragmentos acêntricos ou até mesmo um cromosso 

inteiro que não estava ligado ao fuso mitótico é incapaz de integrar-se aos novos 

núcleos. Em razão disso, esses fragmentos formam um pequeno núcleo individual, 

denominado micronúcleo, o qual é detectado em células interfásicas como um 

pequeno corpúsculo arredondado de cromatina, separado do núcleo principal (Fenech 

2000; 2006; 2007).  

O micronúcleo constitui um índice de quebras cromossômicas permanentes e 

perda cromossomal que ser detectado em células que tenham completado ao menos 

uma divisão celular, sendo desejável a avaliação no estágio de células binucleadas 

(Fenech 2000). Ocasionalmente, pontes nucleoplásmicas entre os núcleos também 

podem ser observadas e frequentemente correspondem a cromossomos dicêntricos 

em que os centrômeros foram puxados para pólos opostos da célula, constituindo 

assim em um indicativo de rearranjo cromossômico. O teste de micronúcleos, portanto, 

detecta mutagênese cromossômica do tipo clastogênese, aneugênese, danos no fuso 

mitótico, aberrações numéricas e cromossômicas. O micronúcleo aparece pela 

primeira vez no final da primeira divisão mitótica, após clastogênese ou aneugênese, 

porém micronúcleos adicionais podem se formar nas divisões seguintes. Em razão 

disso,  as células precisam ter passado por um ciclo mitótico (Fenech 2000; 2006). 

  Para a execução da técnica, a população celular deve dividir-se e a cinética 

dessa divisão celular deve ser bem estabelecida. Considerando que as células de uma 
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população não dividem-se ao mesmo tempo, várias abordagens foram desenvolvidas 

para facilitar a execução do teste. Uma das mais conhecidas é o teste de micronúcleo 

com bloqueio na citocinese. Nessa variação do teste, as células que completaram uma 

divisão nuclear são tratadas com citocalasina B, um inibidor da polimerização da 

actina, necessária para formação dos microfilamentos que constrigem o citoplasma 

entre os núcleos filhos durante a citocinese, permitindo que as células em divisão 

sejam rapidamente identificadas pelo aspecto binucleado (Fenech 2000). O uso da 

citocalasina B possibilita o acúmulo das células em divisão no estágio binucleado na 

população, independente da sincronização e proporção de células em divisão (Fenech 

2006). 

  Algumas inovações foram realizadas na técnica ao longos desses 20 anos, e 

atualmente o teste de micronúcleo com bloqueio da citocinese é um método útil para 

medida de quebras cromossômicas, perda cromossômica, não disjunção 

cromossômica, necrose, apoptose e efeito citostático (Fenech 2006).  

  Em combinação com uso de sondas para a região do centrômero ou anticorpos 

contra o cinetócoro é possível distinguir entre quebra cromossômica e perda como 

mecanismo de formação do micronúcleo e assim medir defeitos na segregação dos 

cromossomos entre os núcleos na célula binucleada. A amplificação gênica também 

pode ser determinada por meio da visualização de brotos de material nuclear (Fenech 

2007). Em razão dessas características, o conceito desse teste como um ensaio 

“citoma” de determinação de instabilidade cromossomal é sugerido. O conceito 

“citoma” deve-se ao fato de cada célula do sistema estudado ser avaliada em relação 

ao seu estado de viabilidade (necrose, apoptose), seu estado mitótico (mononucleada, 

metáfase, anáfase, binucleada ou multinucleada) e instabilidade cromossomal ou 

danos (presença de micronúcleo, pontes nucleoplásmicas entre as células 

binucleadas, broto nuclear e inclusive o número de sinais de sondas centroméricas 

entre os núcleos da célula binucleada) (Fenech 2006; 2007).  

 

8.3. Ensaio cometa 

  O ensaio cometa, também conhecido como eletroforese  de célula única em 

gel, é amplamente empregado para avaliar dano ao DNA e reparação em células 

eucarióticas. A popularidade desse teste deve-se a sua sensibilidade, custo 

relativamente baixo e simplicidade. Além disso, o teste pode ser realizado em uma 

suspensão celular contendo uma população pequena de células, em proliferação ou 

não, e corresponde a um teste citogenético (Collins et al. 1997; Collins 2004; 

Hartmann et al. 2001; Tice e Strauss 1995). 
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  O princípio desse ensaio leva em conta o comportamento do DNA em células 

individualizadas e sua organização no núcleo celular. Para a realização do ensaio, as 

células são embebidas em agarose, suas membranas são rompidas com uso de 

detergentes em pH alcalino e as proteínas nucleares são removidas com uso de altas 

concentrações salinas. Dessa maneira, em lâmina permanece apenas o nucleóide 

íntegro. Quando a lâmina é submetida ao campo elétrico, o DNA do nucleóide migra 

no gel de acordo com seu tamanho. Os fragmentos pequenos migram com um 

velocidade maior que a matriz nuclear. Assim sendo, células com DNA danificado 

formam, após a migração, o aspecto de um cometa e a extensão da migração 

correlaciona-se diretamente com a quantidade de dano ocorrido (Burlinson et al. 2007; 

Collins 2004; Lee e Steinert 2003; Tice et al. 2000). 

  Esse teste é uma avaliação de genotoxicidade, o qual detecta danos primários 

ao DNA induzidos por uma série de substâncias químicas, como agentes 

intercalantes, alquilantes e oxidantes (Collins 2004). Os danos detectados são 

principalmente quebras simples e duplas na fita de DNA, eventos de reparo por 

excisão incompletos, sítios álcali-lábeis,  ligações cruzadas entre moléculas de DNA, 

entre DNA e proteínas e entre DNA e xenobióticos (Bolognesi et al. 2004; Tice et al. 

2000). Embora seja possível quantificar o dano, não é possível identificar com clareza 

qual desses eventos foi responsável pela indução da lesão. Basicamente existem dois 

protocolos principais para a execução do teste: a versão neutra, conforme o método 

original aprimorado por Ostling e Johanson em 1984, utiliza eletroforese em tampão de 

pH entre 7,0 e 8,0 para detecção quebras duplas nas fitas de DNA e ligações cruzadas 

DNA-DNA, DNA-proteína, DNA-xenobiótico (Ostling e Johanson 1984); a versão 

alcalina realiza eletroforese em pH maior que 13,0, desnaturando o DNA, podendo 

detectar quebras simples e duplas, sítios álcali-lábeis, sítios de reparo por excisão 

incompletos e as ligações cruzadas. A versão alcalina é mais empregada por ser mais 

abrangente, pois além de detectar danos diretos, torna possível a avaliação de danos 

indiretos como lesões por metilação e adutos, os quais sendo álcali-lábeis, expressam-

se com quebras simples frente ao tratamento alcalino. Além disso, pode-se ainda 

utilizar o protocolo levemente alcalino, cuja eletroforese acontece em pH 12,1 e assim 

não detecta danos álcali-lábeis (Tice et al. 2000). 

  O ensaio cometa não é utilizado para detectar mutações, mas sim lesões 

genômicas que, após serem processadas, podem resultar em mutação. Diferente das 

mutações, as lesões detectadas por esse teste podem ser reparadas (Collins et al. 

1997; Tice et al. 2000). A análise dos resultados pode ser realizada visualmente em 

microscópio ótico quando as células forem coradas com nitrato de prata ou em 

microscópio de fluorescência, quando coradas com brometo de etídeo, laranja de 
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acridina ou iodeto de propídeo. As células são classificadas de acordo com o tamanho 

da cauda em relação a cabeça (núcleo) em 4 classes de danos: classe 0: sem cauda 

(sem dano); classe 1: com uma pequena cauda menor que o diâmetro da cabeça; 

classe 2: com o comprimento da cauda entre uma e duas vezes o diâmetro da cabeça; 

classe 3: com uma cauda longa, superior a duas vezes o diâmetro da cabeça; classe 

4: cauda longa e espalhada em forma de leque. O teste ainda permite inferir 

fragmentação apoptótica de DNA, em células cujo nucleóide não mostra-se denso e 

apresenta-se difuso, ao contrário da célula sem dano, em que o material nuclear está 

compacto (Olive e Banath 2006). 

  Esse teste pode ser realizado tanto in vitro como in vivo, em diversos tipos 

celulares, incluindo fungos, vegetais e células animais; existe um grande interesse no 

cometa in vivo em animais com fins de detecção de lesões ao DNA em diferentes 

órgãos (Brendler-Schwaab et al. 2005; Juchimiuk et al. 2006). Algumas metodologias 

ainda permitem avaliar as lesões em tecidos incluídos em parafina, criopreservados e 

de forma ex vivo (Plazar et al. 2007). Dessa maneira, o ensaio cometa também é 

amplamente empregado em biomonitoramento humano e ambiental utilizando diversos 

organismos (Brendler-Schwaab et al. 2005; Collins et al. 1997; Guecheva et al. 2001; 

Szeto et al. 2005). Em termos de terapêutica, o ensaio é bastante utilizado na 

avaliação da formação de pontes intercadeias em linfócitos de pacientes em 

tratamento com quimioterápicos e pacientes portadores de síndromes genéticas e na 

determinação da capacidade de reparo de DNA em pacientes com diversos tumores 

(Almeida et al. 2006; Cheng et al. 2006; Iwakawa et al. 2005). Além disso, programas 

de computador foram desenvolvidos para aperfeiçoar a análise de resultados e 

permitir a quantificação exata do conteúdo de DNA na cabeça e cauda, tanto em 

protocolos empregando corantes fluorescentes como em experimentos utilizando 

coloração com prata. Atualmente a análise automatizada tem sido utilizada 

exponencialmente em trabalhos empregando o ensaio cometa, embora a análise 

visual seja extremamente válida (Burlinson et al. 2007; Garcia et al. 2007). 
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OBJETIVO GERAL  

 

  A proposta desse trabalho é ampliar os conhecimentos a respeito dos efeitos 

biológicos do diseleneto de difenila em células de mamíferos e em diferentes órgãos e 

tecidos de camundongos em relação aos níveis de glutationa reduzida e predisposição 

ao dano oxidativo,  com ênfase em lesões ao DNA e suas repercussões na integridade 

genômica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Considerando o papel pró-oxidante e mutagênico do composto em 

microrganismos, um dos objetivos desse trabalho é o seguimento ao estudo de 

toxicologia genética avaliando o seu potencial citotóxico, genotóxico e 

mutagênico em células de mamíferos em cultura. Além disso, o esclarecimento 

a respeito do envolvimento da propriedade pró-oxidante do composto nesses 

efeitos biológicos também foi investigada. 

 

2. Durante a investigação do perfil citotóxico do DPDS em células em cultura, 

uma ação antioxidante foi verificada. O segundo objetivo desse trabalho é 

avaliar a ação antioxidante desse composto organoselenado, discriminando as 

concentrações tóxicas e de interesse farmacológico, o mecanismo envolvido na 

ação antioxidante e sua participação na modulação da genotoxicidade de 

mutágenos que lesam os ácidos nucléicos com envolvimento da ação de 

radicais livres em células V79 em cultura.  

 

3. Realizar a avaliação do potencial genotóxico desse diseleneto em 

camundongos, determinando os órgãos-alvo de toxicidade, e estudar os 

mecanismos envolvidos. 

 

4. Sumarizar e analisar criticamente os dados a respeito das atividades 

farmacológicas e toxicológicas da molécula em estudo. 
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CAPÍTULO – I 

 

Pharmacology and toxicology of 

diphenyl diselenide in several 

biological models 

 

 

Brazilian Journal of Medical and 

Biological Research, 40:1287-1304, 

2007.
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Cytotoxic, genotoxic and mutagenic 
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Mutation Research 628:87-98, 2007.



                                                                       

 75 

 

 



                                                                       

 76 

 
 



                                                                       

 77 

 
 



                                                                       

 78 

 
 



                                                                       

 79 

 
 



                                                                       

 80 

 
 
 
 



                                                                       

 81 

 
 
 
 



                                                                       

 82 

 
 



                                                                       

 83 

 
 



                                                                       

 84 



                                                                       

 85 

 
 
 
 



                                                                       

 86 

 
 



                                                                       

 87 

CAPÍTULO – III 

 

Antioxidant activity of diphenyl 

diselenide prevents the genotoxicity 

of several mutagens in Chinese 

hamster V79 cells 

 

Mutation Research 631:44-54, 2007



                                                                       

 88 

 

 



                                                                       

 89 

 
 



                                                                       

 90 

 
 
 



                                                                       

 91 

 
 



                                                                       

 92 



                                                                       

 93 



                                                                       

 94 



                                                                       

 95 

 
 
 
 



                                                                       

 96 

 
 
 



                                                                       

 97 



                                                                       

 98 

 
 



                                                                       

 99 

CAPÍTULO – IV 

 

DNA damage in tissues and organs 

of mice treated with diphenyl 

diselenide 

 

Mutation Research 633:35-45, 2007.



                                                                       

 100 

 



                                                                       

 101 

 
 



                                                                       

 102 

 
 
 



                                                                       

 103 



                                                                        

 104 



                                                                       

 105 



                                                                       

 106 



                                                                       

 107 



                                                                       

 108 



                                                                       

 109 



                                                                       

 110 

 
 



                                                                             

 111 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 



                                                                                                                                    Discussão                                   

 112 

DISCUSSÂO 

 

   O elemento selênio tem sido estudado desde sua descoberta em 1814. Na 

biologia foi considerado um veneno potencial, um elemento traço essencial para 

mamíferos, poderoso agente carcinogênico e atualmente um elemento dotado de 

propriedades anticarcinogênicas. Em aspectos comerciais, os suplementos contendo o 

elemento são apresentados à população como agentes antioxidantes, embora essas 

moléculas também possuam uma particular habilidade de disparar ciclos produtores 

de radicais livres ou depletar defesas antioxidantes em células vivas. Uma vez que 

esse micronutriente é componente de selenoproteínas com importante função 

fisiológica e produz metabólitos dotados de atividades biológicas interessantes, na 

última década, uma série de compostos organoselenados foi sintetizada com fins de 

encontrar novas substâncias terapêuticas, especialmente moléculas antioxidantes e 

antitumorais (Flohe et al. 2000; Rayman 2005). 

  O DPDS, estudado nesse trabalho, é um composto organoselenado de 

natureza simples e quimicamente estável. A necessidade de avaliação toxicológica 

dessa molécula baseia-se em sua participação como reagente e intermediário em 

indústria de síntese química (Rosa et al. 2004). O DPDS tem sido amplamente 

estudado com intuito de elucidar seus efeitos tóxicos, ampliar as possibilidades 

farmacológicas e desenvolvimento de derivados. O capítulo I constitui-se em uma 

revisão a respeito das atividades biológicas e tóxicas do composto. Nos capítulos 

subseqüentes, investigou-se os efeitos citotóxico, genotóxico e mutagênico da 

molécula em células de mamíferos em cultura bem como sua genotoxicidade 

sistêmica em camundongos. Também se analisou os efeitos antioxidante, 

antigenotóxico e antimutagênico, observados durante a investigação de 

genotoxicidade, e determinou os mecanismos envolvidos nessas manifestações, tanto 

benéficas como tóxicas nos modelos empregados. Por fim, novamente no capítulo I, 

alguns experimentos a respeito da resposta mutagênica dessa substância orgânica 

contendo selênio na levedura Saccharomyces cerevisiae e a avaliação de lesões ao 

DNA em uma linhagem de células de adenocarcinoma mamário humano 

complementam os resultados desse estudo. 

  A funcionalidade e estabilidade de macromoléculas como proteínas, lipídeos e 

ácidos nucléicos é influenciada pelo ambiente intracelular e características do líquido 

extracelular. O controle do estado de oxidação dos grupamentos sulfidrila no ambiente 

celular é realizado de forma refinada, uma vez que esse parâmetro é um mediador 

crucial em múltiplos eventos metabólicos, especialmente na sinalização celular, 
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modificação do DNA e regulação de fatores de transcrição (Liu et al. 2005; Moriarty-

Craige e Jones 2004). Nesse sentido, as proteínas contendo grupamento tiólicos, na 

forma de resíduos de cisteína e metionina, são elementos-chave na percepção da 

alteração do estado de oxidação celular e sua regulação (Holmgren et al. 2005). O 

estado redox celular deve-se principalmente ao balanço entre o número de pares 

oxidados e reduzidos de três moléculas importantes: GSH/GSSG, NADPH/NADP e 

NADH/NAD.  

  O conhecimento da interação entre moléculas dotadas de grupamentos 

sulfidrila e selênio é antigo; os primeiros ensaios mostraram a reação entre selenito e 

glutationa com concomitante produção de ânion superóxido (Spallholz 1994). Alguns 

anos depois, outros mecanismos moleculares foram descritos, tais como a oxidação 

de tióis sem geração de espécies radicalares, a depleção de glutationa por conjugação 

e os processos de ciclagem redox dos diselenetos (Machida et al. 1999; Ramoutar e 

Brumaghim 2007; Sakurai et al. 2006; Sarma e Mugesh 2005; Spallholz 1994; Watson 

et al. 2004; Yang et al. 2000b; Zadzinski et al. 1998). Torna-se evidente, portanto, a 

alteração da homeostase tiólica e estado redox celular como mecanismo envolvido 

nos aspectos toxicológicos de compostos contendo selênio. Por conseguinte, a 

interação entre DPDS e tióis biológicos pode explicar muitos de seus efeitos, como 

descrito no capítulo I.  

  A primeira evidência de efeito tóxico do DPDS foi a inibição da enzima δ-

aminolevulinato desidratase (ALA-D) em experimentos in vitro em vários órgãos de 

ratos e camundongos. Alguns anos depois, em outros tipos celulares, incluindo 

eritrócitos humanos, o mesmo efeito foi verificado. Recentemente observou-se que o 

tratamento com DPDS é capaz de inibir essa enzima em Drosophila melanogaster  e 

estima-se que os mecanismos envolvidos sejam os mesmos atuantes em mamíferos 

(Golombieski et al. 2007). Experimentos utilizando glutationa e outros compostos de 

baixa massa molecular possuindo grupamentos sulfidrila permitiram relacionar o 

mecanismo de inibição da atividade enzimática à oxidação dos grupamentos tiólicos. 

Realmente, os compostos orgânicos contendo selênio possuem uma peculiar 

afinidade por esses alvos moleculares (Jacob et al. 2003; Mugesh et al. 2001a). Nessa 

condição, o acúmulo de ácido aminolevulínico propicia a geração de radicais livres e 

conduz a célula a um estado de estresse oxidativo. Assim sendo, a primeira parte a 

compor a explicação da toxicidade do DPDS é oxidação de grupamentos tiólicos e 

conseqüente inibição da atividade protéica. Além disso, DPDS perturba o 

funcionamento do canal de cálcio dependente de voltagem em sinaptossomas de 

ratos, possivelmente interagindo com resíduos de cisteína, os quais são abundantes 

nessa proteína em razão de função regulatória. 
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   Na verdade, em termos de homeostase tiólica, a glutationa intracelular é um 

alvo molecular potencial, embora as conseqüências diretas da ação do DPDS no 

balanço redox exercido por essa molécula tenham sido pouco estudadas (Adams et al. 

1989; Moreira Rosa et al. 2005). A glutationa é um tripeptídeo com inúmeras funções 

intracelulares, sendo o composto tiólico de baixa massa molecular mais abundante em 

células animais (0,5-10 mmol/L). A maioria da glutationa está presente no citosol (85-

90%) e o conteúdo remanescente é distribuído entre as organelas. Em termos 

funcionais, primeiramente, glutationa neutraliza radicais livres e outras espécies 

reativas de maneira eficaz, diretamente e indiretamente, através de reações 

enzimáticas, notadamente aquelas catalisadas pela GPx, deidroascorbato redutase e 

glutationa-S-transferase. Além disso, reage com vários eletrófilos, como metabólitos 

fisiológicos (estrógeno, prostaglandinas, melaninas e leucotrienos) e xenobióticos, em 

uma estratégia de desintoxicação. Entre suas funções também encontram-se um 

envolvimento na sinalização intracelular mediada por óxido nítrico e na sinzalização 

insulínica; reserva de nitrogênio e enxofre; participação no metabolismo dos 

eicosanóides, na via do glioxalato, na modificação pós-traducional conhecida como 

glutationilação e no controle da proliferação celular (Estrela et al. 2006; Penninckx 

2002; Valko et al. 2004; Wu et al. 2004). Desempenhando todas essas funções vitais, 

é esperado que agentes que causem alteração em seus níveis intracelulares possuam 

efeitos deletérios para a célula. 

  No capítulo I está descrita a depleção de glutationa intracelular em linhagens 

selvagens e deficientes em defesas antioxidantes da levedura Saccharomyces 

cerevisiae. A reação entre DPDS e glutationa reduzida (GSH) não é favorecida, pois o 

potencial redox da glutationa é maior que da ponte diseleneto. Dessa maneira, mesmo 

sem ocorrência do aumento da taxa de oxidação de GSH em função do tratamento 

com a molécula selenada, o conteúdo total do tripeptídeo reduz. Então, é possível que 

DPDS realize uma interação com o resíduo tiol nucleofílico da molécula de GSH 

culminando em uma conjugação, a qual indisponibilizaria ambas estruturas no meio 

intracelular. Alguns ensaios em sistemas químicos e em levedura reforçam essa 

possibilidade, agregando um novo processo para a toxicidade dessa intrigante 

molécula: a depleção de GSH. Enquanto a redução dos níveis de GSH por aumento 

da taxa de oxidação é um fenômeno passível de regeneração, por meio da ação da 

enzima glutationa redutase, a depleção por formação de adutos não pode ser 

facilmente revertida. Em verdade, o aduto DPDS-GSH deve ser pouco estável e de 

difícil isolamento e caracterização por procedimentos cromatográficos e 

espectroscópicos. Talvez por essas razões, embora muitos experimentos tenham sido 
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realizados com DPDS na última década, até o momento não foi possível descrever 

quimicamente o mecanismo envolvido na reação e seus intermediários. 

A redução  da disponibilidade citosólica de GSH predispõe as biomoléculas ao 

ataque oxidativo de radicais livres produzidos durante o metabolismo normal, como na 

redução do oxigênio molecular pela ação da NADPH oxidase mitocondrial ou xantina 

oxidase e reações envolvendo metais, notadamente ferro e cobre, no ambiente 

intracelular. Os danos causados por essas espécies em nível de material nuclear 

constituem parte da resposta mutagênica dessa molécula organoselenada em 

bactérias e leveduras. É importante salientar que GSH é conhecida por proteger os 

tecidos contra o dano ao DNA induzido por oxidação e intermediários reativos, como 

alguns carcinógenos, que podem interagir com os ácidos nucléicos (Chung et al. 2005; 

Coles e Ketterer 1990; Higuchi et al. 2004). 

Nos experimentos apresentados no capítulo I, o tratamento de linhagens 

mutantes de S.cerevisiae deficientes em diversas vias de reparação de DNA, como 

reparo por excisão de nucleotídeos, reparo sujeito a erros, reparo por excisão de 

bases e reparo por recombinação homóloga, permitiu identificar a necessidade do 

sistema de reparo de DNA governado pelo gene RAD52 para resistência aos efeitos 

citotóxicos do DPDS. Assim sendo, é possível afirmar que esse composto 

organoselenado induz quebras na fita de DNA como mecanismo principal de seu efeito 

genotóxico (Cahill et al. 2006; Sung e Klein 2006). Interessantemente, os mutantes 

defectivos no reparo por excisão de bases, a principal via de remoção de bases 

oxidadas do genoma, apresentaram altas taxas de mutagênese induzida em resposta 

ao tratamento com DPDS sem demonstrar sensibilidade ao tratamento (Abdulovic et 

al. 2006). Em função dos achados anteriores, mencionados ao decorrer do artigo de 

revisão, e dos resultados apresentados, é possível inferir que a maior extensão de 

lesões genotóxicas induzidas por essa molécula são as quebras simples e duplas na 

fita de DNA, em razão do ataque oxidativo às cadeias de ácido nucléico. Nessa 

direção, essas quebras necessitam de reparação recombinacional para a 

sobrevivência celular e o reparo por excisão de bases torna-se crucial para que a 

célula prolifere sem acúmulo de mutações após exposição ao composto.  É importante 

mencionar que mutantes deficientes no reparo por excisão de bases com os demais 

mecanismos de reparação íntegros não são sensíveis a agentes oxidantes, entretanto 

apresentam um fenótipo mutador em resposta a esses tratamentos (Swanson et al. 

1999). 

 Além do dano oxidativo, outro componente minimamente envolvido nos efeitos 

genotóxicos do DPDS em microrganismos é uma possível ação intercalante de DNA. 

Esse efeito não é comum entre os compostos organoselenados; mesmo análogos de 
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psoralenos substituídos com átomo de selênio em local do oxigênio no anel furano 

perdem totalmente a habilidade de adicionar-se entre as cadeias de DNA quando 

estimulados por fótons de luz UVA (Vedaldi et al. 1995). O único relato disponível até 

hoje, realizado em sistemas químicos, relata duas moléculas quinolínicas contendo 

selênio com habilidade de intercalação e ação anticâncer in vitro (Gopal e Veeranna 

2005). 

Em seguimento a esse estudo, no capitulo II realizou-se uma investigação dos 

efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos do DPDS em células V79 em cultura 

para ampliar os conhecimentos a respeito dos aspectos toxicológicos da molécula. 

  Os resultados apresentados no capítulo II, em relação à resposta de viabilidade 

celular após a exposição ao composto, definem uma clara faixa de concentração em 

que não se observam efeitos citotóxicos. Um dos primeiros desafios na busca de 

novos efeitos biológicos para moléculas com potencial farmacodinâmico é justamente 

delinear o intervalo de dose tóxica e a distância, em termos de concentração, para a 

faixa com possibilidade de ocorrência de atividades farmacológicas interessantes. A 

única atividade farmacológica investigada na faixa tóxica, ou próxima a ela, é a ação 

antiproliferativa. No capítulo II, empregou-se quatro abordagens diferentes para 

determinação da viabilidade celular: (i) o ensaio de redução de um sal de tetrazólio 

pela cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria; (ii) o ensaio de captação do 

corante vermelho neutro, o qual baseia-se na integridade lisossômica; (iii) o ensaio de 

coloração com azul tripan, avaliando a integridade da membrana celular; (iv) o ensaio 

de conteúdo de ácidos nucléicos, uma medida da população celular íntegra (Doyle e 

Griffiths 1999). Além disso, a medida da proliferação celular no ensaio de 

micronúcleos também é aceita como um bom indicativo de citotoxicidade. Embora o 

teste empregando a redução dos sais de tetrazólio seja considerado padrão ouro para 

esse tipo de análise, a possibilidade da interferência de agentes que perturbam o 

estado redox celular na redução do corante exigiu o controle por meio de outros 

ensaios. À exceção desse resultado, os demais parâmetros de citotoxicidade exibiram 

resultados semelhantes, tanto no perfil dose-resposta como tempo-resposta. A 

redução do sal de tetrazólio empregado é influenciada pelo conteúdo citosólico do par 

NADPH/NADP; a partir disso, agentes que propiciam um ambiente oxidante 

intracelular, seja por meio de reação direta ou por causar distúrbios nas defesas 

antioxidantes, resultarão em uma super-estimativa da sobrevivência celular. Esse 

resultado torna-se mais um indicativo da influência do DPDS no estado redox celular.  

  Em células V79 e nas condições experimentais utilizadas, concentrações acima 

de 50 µM de DPDS são citotóxicas, enquanto a zona de segurança encontra-se abaixo 

de 12,5 µM. A maior porcentagem de morte acontece nas primeiras três horas de 
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tratamento. Na faixa citotóxica espera-se encontrar a participação de lesões ao DNA e 

eventos mutagênicos. Vários compostos contendo selênio são citotóxicos em diversas 

linhagens celulares (Rayman 2005; Rikiishi 2007). As moléculas organoselenadas 

estão incluídas no grupo dos compostos de Janus, uma alusão ao deus romano das 

duas faces-bem e mal- justamente por possuírem efeitos biológicos tão distintos em 

função de sua concentração ou dose (Combs e Gray 1998). 

  A indicação de um possível efeito pró-oxidante pelo teste de citotoxicidade, os 

resultados prévios a respeito da ação desse composto e a delicada relação existente 

entre selênio e glutationa, guiaram as investigações a respeito do efeito citotóxico na 

direção de interferência com o estado redox celular controlado por GSH. Nas doses 

citotóxicas, tanto em estudos concentração- quanto tempo- resposta, DPDS é capaz 

de diminuir o conteúdo intracelular de GSH sem promover formação de GSSG, 

reforçando a possibilidade da formação de adutos observada anteriormente. O estudo 

tempo-dependente indica que em menos de 30 minutos o conteúdo de GSH é 

intensamente reduzido. Além disso, considerando não existir interferência de DPDS na 

atividade enzimática da glutationa redutase, se existisse ação em nível de oxidação de 

GSH, entre 30 minutos e 3 horas existiria tempo suficiente para reciclagem de GSSG 

em condições de conteúdo normal de NADPH. Assim, a formação de aduto e 

inativação da molécula de GSH constituem uma explicação fundamentada para o 

fenômeno. Alguns compostos organoselenados depletam GSH sem aumento de sua 

taxa de oxidação, como o ebselen nas linhagens celulares de hepatoma humano 

HepG2 e glioma murino C6, induzindo apoptose por esse mecanismo (Yang et al. 

2000b). Esse evento está intimamente ligado ao mecanismo desencadeador de morte 

celular por apoptose pela ativação da via mitocondrial.  

  O pré-tratamento com N-acetilcisteína, um conhecido precursor da biosíntese 

de GSH, permite prevenir contra a depleção induzida por DPDS. A N-acetilcisteína é 

uma molécula antioxidante, rapidamente desacetilada em meio celular, com função de 

prover cisteína para biosíntese de GSH, e dessa forma, dotada da propriedade de 

reverter eficientemente as intoxicações com uma série de xenobióticos causadores de 

distúrbios no equilíbrio redox ou produtores de metabólitos altamente reativos 

(Blanusa et al. 2005; Sheikh-Hamad et al. 1997; Zafarullah et al. 2003). Deve-se 

portanto, considerar a utilidade do emprego de N-acetilcisteína em indivíduos 

intoxicados com essa substância ou com outros compostos selenados que atuem por 

mecanismos similares. A esse respeito, Jacques-Silva e colaboradores mostraram que 

a administração de ácido ascórbico é capaz de reverter o estado pró-oxidante induzido 

pelo DPDS, mas não é capaz de reverter a inibição da enzima ALA-D em 

camundongos (Jacques-Silva et al. 2001).  
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  Um detalhamento a respeito da afirmação: “os radicais livres provenientes do 

próprio metabolismo lesam macromoléculas de importância para a fisiologia celular” 

deve ser feito. Primeiramente, os radicais livres realmente lesam diretamente várias 

moléculas. Além disso, espécies reativas de oxigênio de natureza não radicalar, como 

o peróxido de hidrogênio, podem participar de reações que acarretam a produção de 

espécies radicalares com potencial danoso. É preciso ainda considerar a participação 

da ampla variedade de produtos eletrofílicos provenientes das reações de peroxidação 

lipídica, os quais podem reagir com proteínas e ácidos nucléicos (Valko et al. 2004).  

  Os ácidos graxos poliinsaturados contém um ou mais grupos metileno 

posicionados entre as duplas ligações cis. Esses grupamentos são altamente reativos 

em relação a agentes oxidantes, atuando como doadores de hidrogênios para radicais 

centrados em carbono, os quais reagem com o oxigênio formando radicais peroxil, 

cujo destino pode ser a conversão a hidroperóxidos. Na presença de complexos 

metálicos e metaloproteínas, ocorre redução dos hidroperóxidos de ácidos graxos 

produzindo radicais alcoxil, iniciando uma reação em cadeia responsável pela 

produção de diversos epóxidos, hidroperóxidos e compostos carbonilados, 

denominada peroxidação lipídica (Valko et al. 2004).  Um dos principais produtos 

desse processo é o malondialdeído (MDA), cujas repercussões biológicas são 

estudadas há muito tempo. Três hipóteses são propostas para a origem desse 

aldeído: (i) em condições de estresse, essa molécula poderia ser formada durante 

biosíntese de prostaglandinas e tromboxanas, como um produto de decomposição 

lipídica; (ii) as sucessivas gerações de hidroperóxidos e clivagem da cadeia de ácido 

graxo no carbono β poderiam produzir hidroperoxialdeído, e a posterior β-cisão 

liberaria MDA; (iii) por reação final entre o radical hidroxil e a acroleína (Marnett 1999). 

Além do MDA, o t-4-hidroxi-2-nonenal, derivado das reações de peroxidação lipídica, 

também apresenta potencial de lesar o DNA in vivo (Chung et al. 2005). 

  O potencial carcinogênico do MDA é conhecido desde 1972, quando sua 

administração tópica em camundongos induziu tumores de pele. Uma vez que os 

resultados desse estudo apresentaram-se um pouco controversos, somente alguns 

anos depois a evidência de carcinogênese em ratos foi realmente confirmada. Na 

verdade, MDA é mutagênico no teste Ames por possuir capacidade de formar adutos 

no DNA em resíduos de guanina e consequentemente causar deleções gênicas e 

mutações de deslocamento de quadro de leitura. As lesões pré-mutagênicas são 

consistentes estruturalmente com pontes intercadeias formadas por outros agentes e,  

da mesma forma, são extremamente tóxicas por bloquear a replicação e transcrição. O 

reparo desses adutos entre DNA e MDA necessita obrigatoriamente de um 

intermediário com quebra dupla na fita, cuja reparação está canalizada para via de 
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recombinação homóloga (Del Rio et al. 2005; Marnett 1999; Niedernhofer et al. 2003; 

VanderVeen et al. 2003). Dessa maneira, a participação do MDA, cuja formação é 

favorecida pela depleção de GSH, nos efeitos genotóxicos do DPDS auxilia no 

entendimento dos mecanismos tóxicos envolvidos. 

  A maioria dos ensaios de determinação de MDA foram desenvolvidos com 

base na sua derivatização com ácido tiobarbitúrico, em razão da condensação das 

duas moléculas produzir uma aduto de alta absortividade molar, permitindo um ensaio 

espectrofotométrico. Todavia, a especificidade da reação é baixa, uma vez que o ácido 

tiobarbitúrico pode reagir com vários compostos derivados de oxidação, além do MDA 

(Dotan et al. 2004; Hwang e Kim 2007). Com objetivo de avaliar a situação do estado 

redox celular após tratamento com DPDS, realizou-se a medida dos níveis de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, um marcador polêmico de estresse 

oxidativo, com objetivo de relacionar a depleção de GSH e o aumento da ocorrência 

de reações oxidativas endógenas com potencial lesivo, caracterizando o momento pró-

oxidante, como mostrado nos resultados do capítulo II. 

    Naturalmente o estado pró-oxidante atinge o núcleo celular, local onde a 

quantidade de íons ferro entre as cadeias do DNA favorece a geração de radical 

hidroxil por meio da reação de Fenton (Valko et al. 2004). Utilizando-se o ensaio 

cometa em condições alcalinas, verificou-se que DPDS é capaz de induzir quebras de 

cadeias de DNA, notadamente danos das classes III e IV, nas concentrações mais 

citotóxicas. Considerando-se também a proteção conferida pela N-acetilcisteína em 

termos de depleção de GSH, é compreensível entender o seu potencial protetor 

observado contra as lesões ao DNA. O padrão genotóxico do DPDS não altera-se, 

quali- ou quantitativamente, com uso da mistura S9, uma fração microssomal hepática 

de ratos. Assim sendo, é possível concluir que a metabolização da molécula 

organoselenada não a inativa e não produz metabólitos genotóxicos. Os metabólitos 

do DPDS ainda não conhecidos, mas estima-se que essa substância seja estável do 

ponto de vista de biotransformação, pois não se conhece enzimas, em mamíferos, que 

catalisem a transferência do selênio a partir do anel aromático (Ip 1998). O único 

estudo que lançou alguma luz a esse respeito foi realizado em 1989. No trabalho, em 

camundongos tratados com DPDS por via intraperitoneal, os metabólitos foram 

encontrados apenas na urina, correspondendo a uma estrutura originada a partir da 

fissão da ponte diseleneto e um derivado hidroxilado no anel aromático (Adams et al. 

1989). 

  As quebras de cadeia de DNA induzidas por compostos organoselenados em 

virtude de danos oxidativos constituem um fenômeno bem caracterizado no campo da 

bioquímica do selênio (Rayman 2005; Rikiishi 2007; Zhou et al. 2003). Por exemplo, 
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em células TM2H e TM12 de tumores mamários de camundongos, 

selenopropilselenocisteína e ácido metilselenínico produzem sítios álcali-lábeis 

detectados pelo ensaio cometa (Ip et al. 2000; Zhu et al. 2000). Um análogo de cis-

platina conjugado com selênio também induz significativas lesões ao DNA, de origem 

oxidativa, em linfócitos humanos (Blasiak e Kowalik 2001). 

   O teste de micronúcleos mostra que as lesões geradas pelo DPDS em 

concentrações citotóxicas em células V79 não são eficientemente reparadas e fixam-

se no genoma na forma de quebras cromossômicas, originando os micronúcleos 

observados.  

  Interessantemente, no experimento utilizando exposição com peróxido de 

hidrogênio após o tratamento com DPDS e análise dos níveis de TBARS, observou-se 

a redução desse parâmetro nas células tratadas até a concentração máxima de 25 

µM.  Esse efeito protetor indica uma ação antioxidante em baixas concentrações. O 

efeito, seu mecanismo e utilização foram explorados no capítulo III. 

  Em um primeiro momento, a investigação das concentrações não citotóxicas do 

DPDS em células V79 foi conduzida com base em um ensaio mais refinado que os 

testes de viabilidade celular utilizados no capítulo II. A metodologia de determinação 

da sobrevivência clonogênica parte do princípio da origem de uma nova progênie 

celular resultar apenas de uma célula plenamente viável, semelhante aos 

experimentos de curva de sobrevivência em microrganismos. Enquanto os demais 

testes de viabilidade avaliam as células em um determinado momento, sem considerar 

a evolução dos efeitos da droga na população, a sobrevivência clonogênica reflete 

verdadeiramente a quantidade de células em perfeito estado metabólico (Doyle e 

Griffiths 1999). Dessa forma, uma população de células V79 foi exposta ao DPDS e 

uma quantidade de células semeada em novo meio de cultivo de forma a espalharem-

se por toda área física disponível no ambiente de cultivo. Após alguns dias, as 

colônias formadas a partir de células únicas foram determinadas por coloração com 

cristal violeta. Embora seja mais trabalhoso, esse método permitiu visualizar 

claramente a faixa de dose certamente não-citotóxica da substância. Nessa faixa, o 

potencial efeito antioxidante foi investigado. 

  O pré-tratamento das células com a molécula organoselenada em estudo foi 

capaz de reduzir os níveis de TBARS após exposição ao agente oxidante peróxido de 

hidrogênio em maneira dose-resposta, evidenciando claramente uma proteção 

antioxidante. O peróxido de hidrogênio é um mutágeno clássico, capaz de produzir 

radical hidroxil e, consequentemente, modificar bases e causar quebras na fita de DNA 

(Slupphaug et al. 2003). A sobrevivência da população celular tratada aumentou no 

mesmo sentido em que as lesões induzidas ao DNA e a taxa de micronúcleos 
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reduziram. Considerando o envolvimento do estresse oxidativo na mutagênese e 

carcinogênese, decidiu-se avaliar a repercussão do efeito antioxidante do DPDS na 

proteção contra os efeitos genotóxicos e mutagênicos de uma série de agentes 

químicos, tais como o metilmetanosulfonato (MMS), a radiação ultravioleta de 

comprimento de onda 254 nm (UVC) e psoralenos fotoativados (Nakabeppu et al. 

2006). 

  O MMS é um agente alquilante eletrofílico capaz de reagir com uma série de 

sítios nucleofílicos na molécula de DNA. Em termos de potencial eletrostático negativo, 

os átomos de nitrogênio da posição 7 da guanina, o oxigênio na posição 6 da guanina 

e o nitrogênio em posição 3 da adenina representam os sítios preferenciais de 

metilação, principalmente quando localizados na fenda maior da dupla hélice (Wyatt e 

Pittman 2006). Estima-se que  MMS realize uma substituição nucleofílica bimolecular e 

diversos mecanismos de reparação estão envolvidos na restauração da integridade da 

estrutura do DNA e preservação da informação genômica (Kaina et al. 2001; Wyatt e 

Pittman 2006).  

  Existem evidências mostrando a redução do conteúdo de GSH intracelular 

como conseqüência a uma tentativa de impedir a ação do MMS (Tirmenstein et al. 

2000; Zhang et al. 2001). Nesse sentido, a depleção de GSH conduziria a um estado 

pró-oxidante e quebras de DNA de procedência ligada a lesões oxidativas. No capítulo 

III pode-se perceber a neutralização dos efeitos do MMS em células V79, tanto em 

termos de citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade, em virtude do efeito 

antioxidante do DPDS nas concentrações empregadas. Existem poucos dados a 

respeito do efeito modulatório de compostos organoselenados na ação de agentes 

alquilantes de DNA. O composto em estudo nesse trabalho previne as lesões 

induzidas por MMS ao DNA, semelhante ao efeito protetor do selenito de sódio em 

células V79, avaliado pelo teste de aberrações cromossômicas (Bronzetti et al. 2003). 

O composto p-XSC reduziu a metilação ao DNA induzida por uma nitrosamina através 

do estímulo da síntese de GSH e consequente inativação do agente alquilante (Richie 

et al. 2006). 

  Os experimentos empregando radiação ultravioleta possibilitam, além do 

auxílio no entendimento do efeito protetor do DPDS, informação interessante do ponto 

de vista quimiopreventivo. De fato, a radiação nessa região espectral é responsável 

por inúmeros efeitos biológicos na pele e a super-exposição a esse agente físico está 

diretamente correlacionada ao desenvolvimento de queimaduras, hiperpigmentação, 

edema, hiperplasia, imunosupressão, envelhecimento precoce, fototoxicidade e 

principalmente câncer de pele. Esses eventos estão associados, ao menos em parte, 

com a ocorrência de estresse oxidativo (Alonso-Lebrero et al. 2003; Fisher et al. 1997; 
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Krause et al. 2006; Psotova et al. 2006; Wei et al. 1997). Nos últimos anos, várias 

moléculas de origem natural e sintética, com atividade antioxidante e antiinflamatória, 

foram estudadas com interesse em fotoproteção e quimioprevenção (Afaq e Mukhtar 

2006; F'Guyer et al. 2003).  

 A radiação ultravioleta solar pode ser classificada em três tipos em função do 

comprimento de onda: radiação de curto comprimento de onda - UVC (200-280 nm); 

médio comprimento - UVB (280-320 nm) e longo - UVA (320-400 nm). A radiação UVC 

é bloqueada pela camada de ozônio e, portanto, seu papel na patogênese é mínimo. 

Todavia, em termos práticos, escolheu-se esse comprimento de onda por ser o mais 

lesivo e bem caracterizado em termos de lesões ao DNA (Chung et al. 2001; Pfeifer et 

al. 2005). Na abordagem experimental praticada, a metodologia do ensaio cometa em 

pesquisa de antioxidantes com ação fotoprotetora é uma ferramenta útil e bem 

validada na área (Aruoma 1999; Marrot et al. 2004). 

  A radiação UVC pode danificar o DNA diretamente, causando grandes 

distorções na estrutura da hélice. As lesões mais freqüentes induzidas nessa situação 

são os dímeros de pirimidina cis-ciclobutano, formados entre as ligações 5 e 6 de 

quaisquer bases pirimídicas adjacentes; e os fotoprodutos 6-4, caracterizados por uma 

ligação estável entre as posições 6 e 4 de duas pirimidinas vizinhas; dímeros de 

purinas e monoadutos de pirimidinas (Nakabeppu et al. 2006; Pfeifer et al. 2005). 

Indiretamente, radicais livres e seus produtos de peroxidação são responsáveis pelo 

ataque oxidativo às cadeias de DNA, embora esse efeito indireto ainda seja um pouco 

controverso em relação à radiação UVC (Bruge et al. 2003; Chung et al. 2001; Evans 

et al. 1999; Wei et al. 1997). Em nossas condições experimentais, a exposição das 

células V79 ao agente causou um aumento significativo nos níveis de TBARS, 

indicando um estado oxidante. De acordo com os resultados anteriores, o efeito 

antioxidante de DPDS reduz a produção de espécies capazes de reagir com ácido 

tiobarbitúrico em mesmo sentido em que diminui os danos ao DNA e mutações 

induzidas pela radiação UVC.  Nesse contexto, selenometionina protege contra as 

lesões induzidas por radiação UVC por influenciar em fenômenos de reparação de 

DNA por excisão enquanto DPDS impede as quebras de fita derivadas de ataque 

oxidativo por minimizar a formação de radicais livres, espécies reativas e seus 

produtos metabólicos endógenos (Rafferty et al. 2003a; Rafferty et al. 2003b). Assim 

como DPDS, a molécula organoselenada difenilmetil-selenocianato possui atividades 

fotoprotetora e quimiopreventiva interessantes (Das et al. 2005). Uma estrutura em β-

ciclodextrina contendo selênio foi capaz de proteger queratinócitos humanos contra 

lesões oxidativas induzidas por radiação ultravioleta por meio de seu efeito 

antioxidante (Mu et al. 2003). Por fim, o composto p-XSC reduz a incidência de bases 
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oxidadas no DNA após tratamento com radiação ultravioleta, porém não é capaz de 

bloquear o desenvolvimento dos tumores de pele em camundongos, reforçando a 

necessidade de intervenção em ambos mecanismos genotóxicos dessa radiação 

(Uddin et al. 2005).  

  Em termos de proteção contra as quebras cromossômicas induzidas pela 

radiação UVC, a superexpressão de GPx-1 em células de adenocarcinoma de mama e 

fibroblastos de camundongo em cultura também foi efetiva, produzindo o mesmo efeito 

que uma suplementação com selenito de sódio a 30 nM. Essa é mais uma evidência 

da inter-relação entre o potencial antioxidante das moléculas organoselenadas e sua 

ação antimutagênica e anticarcinogênica, como observado para o DPDS (Baliga et al. 

2007). 

  No capítulo III ainda pode-se verificar que o tratamento com DPDS não impediu 

os danos ao DNA induzidos por psoralenos fotoativados. Os psoralenos são derivados 

de furocumarinas com capacidade de intercalar-se entre as cadeias do DNA quando 

ativados com um fóton de radiação UVA, podendo estabelecer mono-adutos e di-

adutos com timinas. O 8-metoxipsoraleno é capaz de formar um di-aduto com resíduos 

de timinas localizados em fitas opostas do DNA, resultando em uma ponte intercadeia 

muito estável. As conseqüências dos danos dessa classe são deletérias para  a célula 

em termos de toxicidade e mutagênese (Brendel et al. 2003). Nesse trabalho, a 

investigação do efeito preventivo do DPDS na genotoxicidade dos 8-metoxipsoraleno 

fotoativado foi empregada também como uma abordagem controle, uma vez que essa 

molécula não induz danos oxidativos ou parece induzí-los em quantidades mínimas 

(Averbeck e Averbeck 1998). Conforme esperado, o efeito antigenotóxico e 

antimutagênico do DPDS, fundamentado em sua habilidade antioxidante, não 

mostrou-se eficaz nessa análise em células V79. Vários agentes indutores de pontes 

intercadeias são utilizados na terapia antitumoral e os resultados obtidos indicam que 

DPDS não tem potencial na prevenção dos efeitos genotóxicos e mutagênicos dessas 

substâncias em células sadias (McHugh et al. 2001). 

  O potencial antimutagênico de alguns compostos organoselenados tem sido 

estudado, contudo ainda existem poucos trabalhos publicados nessa área para 

comparar com nossos resultados. Sete derivados selenazolidínicos contendo ácidos 

carboxílicos reduziram o potencial mutagênico do benzo[a]pireno e laranja de acridina 

em bactérias (El-Sayed et al. 2007). Em células de camundongos tratados com óxido 

de 4-nitroquinoleína por via oral, pXSC foi capaz de reduzir a taxa de mutagênese em 

células da língua (Guttenplan et al. 2007). As pesquisas sobre antimutagenecidade de 

compostos organoselenados sintéticos dotados de atividades quimiopreventiva contra 

vários mutágenos e carcinógenos em modelos animais terão grande mérito por 
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fornecer as bases para utilização e seleção de compostos para estudos a longo prazo 

em quimioprevenção in vivo. Os resultados a respeito do DPDS em suas 

concentrações não tóxicas sugerem que esse composto deve ser avaliado quanto a 

sua toxicidade genética e potencial antimutagênico/anticarcinogênico em estudos com 

animais.  

  A determinação da atividade das principais enzimas antioxidantes em função 

do tratamento com DPDS mostrou que esse composto organoselenado eleva a 

atividade da GPx em células V79, esclarecendo a razão do efeito antioxidante 

observado e dos efeitos antigenotóxico e antimutagênico consequentes. DPDS possui 

atividade mimética de GPx em estudos em sistemas químicos, como mencionado no 

capítulo I. Em células V79, essa atividade contribui significativamente para o 

incremento das defesas antioxidantes e prevenção dos danos oxidativos de uma série 

de agentes. Como discutido no capítulo I, DPDS possui ação antioxidante em diversos 

modelos animais, mas em células em cultura o mecanismo do efeito está agora 

esclarecido.  

   Historicamente, conhece-se a moderada ação GPx-mimética e baixa ação GSH 

oxidase do DPDS há bastante tempo. Esse efeito serviu como estímulo para a síntese 

e avaliação de diselenetos aromáticos substituídos (Spector et al. 1989). Na presença 

de um excesso de GSH, em torno de dez vezes, em razão da dificuldade de redução 

da ponte diseleneto por GSH, a ligação selênio-selênio é reduzida para forma selenol 

e reage rapidamente com peróxidos à mesma maneira que a GPx (Mugesh et al. 

2001a; Spector et al. 1989). Dessa forma, é compreensível os efeitos antioxidantes de 

DPDS manifestarem-se apenas em concentrações reduzidas, como observado no 

capítulo III. Em concentrações maiores, os resultados apontam para a formação de 

aduto DPDS-GSH como interação mais provável. 

   Diante disso, uma atenção especial tem sido direcionada para os diselenetos 

aromáticos e alifáticos capazes mimetizar a atividade da GPx de maneira mais 

eficiente que outras moléculas (Back e Moussa 2003; De Silva et al. 2004). Os 

diselenetos aromáticos contendo grupamento amino atraíram muito a atenção durante 

algum tempo pois a interação intramolecular entre selênio e nitrogênio ativa a ligação 

diseleneto preparando-a para clivagem oxidativa, estabiliza o intermediário ácido 

selenínico resultante e potencializa o ataque nucleofílico ao enxofre do grupamento tiol 

(Mugesh et al. 2001a). Posteriormente, os diselenetos contendo um átomo de oxigênio 

na proximidade do átomo de selênio foram descobertos como bons agentes GPx 

miméticos. Dessa maneira, é surpreendente o fato de DPDS conferir uma considerável 

proteção antioxidante em células V79 e em animais, como descrito no capítulo I, 

possuindo uma estrutura molecular tão simples.  Alguns derivados bis e triselenetos de 
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alcenos, uma nova classe de compostos organoselenados, possuem atividade 

antioxidante e antinociceptiva (Savegnago et al. 2006a). Entre as novas moléculas 

com promissor potencial antioxidante encontram-se complexos derivados do ácido 

diselenínico em ciclodextrinas, ésteres derivados cíclicos aromáticos do seleninato e 

do espirodioxiselenourano (Back et al. 2005; Kunwar et al. 2007; Lv et al. 2007). 

  A primeira idéia a respeito dos efeitos do ebselen também foi a ação GPx 

mimética, entretanto estudos posteriores mostraram claramente que seus efeitos 

antioxidantes também deviam-se a outros mecanismos (Sakurai et al. 2006). Da 

mesma forma, outros processos ainda não investigados podem contribuir para a 

resposta do DPDS em células animais.    

  Dessa maneira, o emprego in vivo de DPDS em uma série de patologias 

envolvendo a participação de estresse oxidativo é plenamente justificável, contudo 

recomenda-se cautela em vista da necessidade de determinação de doses não 

genotóxicas para animais. Em razão da necessidade de avaliação da segurança para 

o emprego de uma substância com ação farmacodinâmica em animais e do interesse 

no estudo da toxicidade genética dos compostos organoselenados para escolha, 

testes e desenvolvimento de novas moléculas quimiopreventivas, no capítulo IV está 

estudada a genotoxicidade sistêmica do DPDS e os processos envolvidos. 

  No capítulo IV, camundongos receberam administração intraperitonial de DPDS 

em dose única e três horas após, diversos órgãos foram coletados para análise danos 

ao DNA utilizando o ensaio cometa in vivo. Esse experimento visava determinar as 

doses genotóxicas e não genotóxicas para camundongos bem como estabelecer os 

órgãos-alvo para toxicidade sistêmica desse composto organoselenado. Os resultados 

indicam as doses acima de 50 µmol/Kg  como genotóxicas. Dessa forma, o emprego 

de DPDS para avaliação farmacológica em animais deve ser realizado nas doses 

inferiores a esse valor.  

  Estudos anteriores comprovaram que a toxicidade de diselenetos depende da 

via de administração e espécie do animal utilizado (rato ou camundongo), 

provavelmente como conseqüência de divergências metabólicas e biodisponibilidade 

(Hucker 1970). Por exemplo, camundongos que receberam DPDS por via subcutânea 

em doses na faixa 250-1000 µmol/Kg não apresentaram nenhum sinal de toxicidade 

enquanto por via intraperionial, uma dose de 200 µmol/Kg já foi capaz de produzir 

episódios convulsivos. A toxicidade aguda dessa molécula organoselenada por via 

intraperionial é maior em camundongos que em ratos, provavelmente pela diferença 

na velocidade de metabolização do seleneto aromático pelos hepatócitos (Jacques-

Silva et al. 2001; Maciel et al. 2000; Nogueira et al. 2003). Portanto, os dados de 
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genotoxicidade obtidos nesse trabalho deverão ser considerados no contexto de 

ensaios em camundongos por administração em dose única intraperitoneal. 

  As análises de determinação de níveis de TBARS e GSH nos diversos órgãos 

estudados relacionam o mecanismo de toxicidade em camundongos à depleção de 

GSH, encontrado em células V79 e trabalhos anteriores em levedura. Sendo assim, 

como esperado, se DPDS é capaz de depletar o conteúdo de GSH, o pré-tratamento 

com N-acetilcisteína deve propiciar o acúmulo do tripeptídeo de maneira a impedir a 

ação deletéria do composto. Esse resultado foi verificado e novamente indica N-

acetilcisteína como tratamento eficaz contra os efeitos tóxicos desse organoselenado. 

   O cérebro é um órgão alvo para a toxicidade desse diseleneto em razão de 

fatores como seu alto caráter lipofílico, a falta do sistema de exclusão por 

transportadores multi-drogas, a elevada atividade metabólica e ainda pela suas 

reduzidas defesas antioxidantes e mecanismos de reparação de DNA (Barzilai 2007; 

Fishel et al. 2007; Halliwell 2006; Wilson e McNeill 2007). Conforme apresentado, é 

possível perceber a correlação entre neurotoxicidade, manifestada por episódios 

convulsivos, e altos índices de lesão ao DNA das células cerebrais na maior dose de 

DPDS administrada. Dessa forma, o estado pró-oxidante promovido pelo tratamento 

com essa molécula organoselenada predispõe ao dano oxidativo em diversas 

biomoléculas, estando ativamente envolvido nos eventos neurotóxicos.  

  Estudos prévios isentaram DPDS de efeitos tóxicos em fígado e rins, quando 

avaliados por meio de marcadores bioquímicos de lesão, ou seja, aspartato 

aminotransferase, alanina aminotransferase, uréia e creatinina (Meotti et al. 2003). 

Nesse trabalho, a administração do composto organoselenado aumentou as lesões 

genotóxicas nesses órgãos nas maiores doses exmpregadas, em razão de sua 

habilidade pró-oxidante. De acordo com esses resultados, no trabalho de Adams e 

colaboradores em 1989, DPDS reduziu o conteúdo de GSH hepática em 50% após 1 

hora da administração intraperitoneal (Adams et al. 1989). 

   Em testículos, a administração de DPDS depleta GSH e explica os achados 

que demonstram a potencialização dos danos oxidativos do cádmio nesse órgão em 

camundongos tratados com doses sub-crônicas de DPDS (Santos et al. 2006). Esse é 

mais um exemplo da dualidade de efeitos dessa interessante molécula em função de 

diversos parâmetros, como dose, via e esquema de administração e o modelo 

experimental utilizado. Santos e colaboradores também encontram um efeito protetor 

do DPDS em doses menores contra as lesões oxidativas induzidas por cádmio em 

testículo (Santos et al. 2005).  

  Considerando as diferenças entre acessibilidade, conteúdo lipídico, tiólico e os 

sistemas de reparação de DNA em cada tecido, não é surpreendente que existam 
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diferenças no perfil genotóxico do DPDS entre os diversos órgãos avaliados 

(Tomascik-Cheeseman et al. 2004). Embora ensaios de mutagênese, como 

micronúcleos ou aberrações cromossômicas, não tenham sido ainda realizados em 

animais expostos ao DPDS, existe uma grande probabilidade dos danos observados 

pelo ensaio cometa nos órgãos e tecidos de camundongos não serem eficientemente 

reparados e acumularem-se no genoma na forma de mutações, como verificado em 

células V79 no capítulo II. Portanto, recomenda-se precaução quanto a administração 

do composto em camundongos para busca de novas atividades biológicas em doses 

acima de 50 µmol/Kg. 

  Rojas e colaboradores investigaram os danos ao DNA em camundongos 

geneticamente modificados com deleção no gene codificador da enzima responsável 

pela clivagem e liberação de GSH, a γ-glutamil transpeptidase. Utilizando-se o ensaio 

cometa alcalino, a análise revelou que esses animais, os quais naturalmente possuíam 

níveis teciduais de GSH reduzidos, apresentaram elevados índices de lesões ao DNA 

em células de fígado e rins, de maneira similar aos camundongos tratados com DPDS, 

reforçando nossos resultados e delineamento experimental (Rojas et al. 2000). 

  Em linhagens de células tumorais, o paradoxo do efeito carcinogênico e 

anticarcinogênico do selênio e seus derivados também foi amplamente estudado. No 

capítulo I, está mostrado o primeiro experimento a respeito do efeito do DPDS em uma 

linhagem tumoral em cultivo. Entre os diversos tipos celulares existentes, as células de 

adenocarcinoma mamário humano MCF-7 representam uma linhagem bem conhecida 

e extremamente utilizada em estudos de citotoxicidade. Essas células apresentam 

elevada instabilidade genômica, contendo múltiplos rearranjos em todos 

cromossomos, exceto no 4. Além disso, respondem aos efeitos de hormônios, 

apresentam atividade nula da GPx-1 e são resistentes a diversas drogas anticâncer 

(Hu e Diamond 2003). O efeito genotóxico do DPDS em células MCF-7 é idêntico 

àquele verificado em células V79, indicando que os mecanismos operantes na 

produção das quebras da fita de DNA são semelhantes e possivelmente baseados no 

efeito pró-oxidante por depleção de glutationa reduzida. Reforçando essa proposição, 

o pré-tratamento da linhagem MCF-7, nos mesmos moldes realizados em V79, 

também potencializou o efeito genotóxico do peróxido de hidrogênio, possivelmente 

pela perturbação no conteúdo tiólico induzida pela molécula organoselenada. As 

quebras de DNA induzidas por agentes que propiciam danos oxidativos são um 

estímulo potente para a indução da morte celular programada, razão pela qual é 

importante a continuidade dos estudos do efeito do DPDS em células tumorais (Kaina 

2003). 
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  O tratamento com selenito de sódio em meio sem soro bovino fetal em 

concentrações em torno de 1 µM apresenta efeito citotóxico em células MCF-7, 

mesmo elevando a atividade da TRx em 39 vezes (Gallegos et al. 1997; Watrach et al. 

1984). De forma similar, DPDS pode possuir um potencial citotóxico interessante 

nesse tipo celular em função das lesões genotóxicas induzidas. Outro aspecto 

importante é a relevância dos agentes organoselenados, tais como moléculas que 

depletam a glutationa intracelular, no uso coadjuvante para redução da resistência a 

drogas anticâncer (Estrela et al. 2006). Exemplificando, o tratamento com elevadas 

concentrações de selenito de sódio torna as células MCF-7 sensíveis ao efeito 

citotóxico da doxorrubicina (Li et al. 2007). Dessa forma, DPDS pode apresentar um 

importante papel modulatório nas estratégias para diminuir a resistência tumoral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1.   Entre linhagens de S.cerevisiae deficientes em diversas vias de reparação de 

DNA   tratadas com DPDS, as células defectivas no reparo recombinacional 

mostraram-se sensíveis ao composto enquanto as células disruptas em genes 

de reparo por excisão de bases apresentaram sobrevivência normal mas alta 

taxa de mutagênese induzida. Dessa forma, a via de reparação necessária 

para resgatar a sobrevivência após o tratamento com DPDS é o reparo por 

recombinação homóloga, governado pelo produto do gene RAD52, e o reparo 

por excisão de bases impede que os danos causados nas células 

sobreviventes produzam mutações. Em conjunto, esses dados informam que a 

principal lesão induzida pelo composto em estudo são as quebras de fita de 

DNA em razão de danos oxidativos. 

 

2.   Nas células V79, a citotoxicidade do DPDS foi observada em concentrações 

acima de  50 µM enquanto em concentrações menores que 12,5 µM não 

observaram-se efeitos tóxicos. Os efeitos tóxicos do DPDS nessas condições 

devem-se à redução dos níveis intracelulares de GSH sem aumento de taxa de 

formação de GSSG, ou seja, reforçando os resultados de trabalhos prévios, a 

depleção de GSH ocorre por formação de adutos. Como conseqüência, um 

estado pró-oxidante desenvolve-se, confirmado pela determinação de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, e as lesões genotóxicas verificadas 

pelo ensaio cometa refletem as quebras na fita de DNA de origem oxidativa. 

 

3. DPDS nas concentrações citotóxicas foi clastogênico para células V79 como 

mostrado pelo teste de micronúcleos. 

 

4. O pré-tratamento com N-acetilcisteína aumenta a quantidade de GSH 

intracelular e assim impede os efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos 

do DPDS em células V79. 

 

5. Em concentrações abaixo de 12,5 µM, esse organoselenado comportou-se 

como antioxidante em células V79, amenizando os efeitos citotóxicos, 

genotóxicos e mutagênicos do peróxido de hidrogênio, MMS e radiação UVC. 
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Essa proteção é conferida pelo reforço na defesa antioxidante, propiciado pela 

atividade GPx mimética do DPDS nessas condições. 

 

6. Nos experimentos realizados, MMS e radiação UVC induziram claramente o 

estado de estresse oxidativo, como visualizado pela determinação de TBARS. 

 

7. O tratamento com DPDS não preveniu contra os efeitos genotóxicos do 8-

metoxipsoraleno fotoativado, indicando que as características protetoras da 

molécula organoselenada estão ligadas ao seu efeito antioxidante. 

 

8. Em camundongos, a administração intraperitoneal em dose única de DPDS 

causou lesões ao DNA em vários órgãos e tecidos nas maiores doses 

empregadas. Esses danos estão relacionados com a redução do conteúdo 

tecidual de GSH e consequentemente ao estado de estresse oxidativo como 

observado pela determinação de TBARS. 

 

9. Cérebro, fígado, rins e testículos são órgãos potenciais para a genotoxicidade 

do DPDS, sendo o cérebro o principal órgão-alvo. 

 

10. O pré-tratamento em dose única via intraperitonial com N-acetilcisteína previniu 

contra os efeitos genotóxicos sistêmicos do DPDS em razão da elevação do 

conteúdo de GSH. 

 

11. O efeito genotóxico do DPDS em células MCF-7 é idêntico àquele verificado 

em células V79, possivelmente baseado no efeito pró-oxidante por depleção de 

glutationa reduzida. Reforçando essa proposição, o pré-tratamento com a 

molécula potencializou o efeito genotóxico do peróxido de hidrogênio. 
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CONCLUSÂO 

 

  Esse trabalhou complementou os ensaios anteriores em microrganismos, 

agregando a informação das quebras duplas na fita de DNA de origem oxidativa como 

lesão genotóxica majoritária induzida pelo DPDS e a necessidade do reparo 

recombinacional para manutenção da integridade informacional genômica. Em células 

V79 em cultura, estabeleceu as concentrações citotóxicas para o composto 

organoselenado; nas concentrações citotóxicas, DPDS é genotóxico e mutagênico em 

razão de sua propriedade de depletar GSH intracelular enquanto nas menores 

concentrações, essa molécula desempenha atividade antioxidante, antigenotóxica e 

antimutagênica por elevar a atividade da GPx intracelular. Em camundongos, a 

administração intraperitoneal em dose única foi genotóxica nas maiores doses 

empregadas em conseqüência da depleção de GSH, sendo cérebro, fígado, rins e 

testículos os órgãos afetados. Além disso, esse trabalho mostra a primeira evidência 

da genotoxicidade da molécula em estudo em células tumorais em cultura, utilizando a 

linhagem celular de adenocarcinoma mamário humano MCF-7. 
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PERSPECTIVAS 

 

  Seria de importância para o seguimento do trabalho, complementação dos 

resultados e progresso do conhecimento a respeito dos mecanismos moleculares das 

atividades biológicas de moléculas organoselenadas, em especial o DPDS, as 

seguintes abordagens experimentais: 

 

1. Realizar um estudo para elucidação do potencial efeito intercalante de cadeia 

utilizando diferentes metodologias: (i) investigação da intercalação em sistemas 

químicos com uso de espectroscopia de dicroísmo circular, cinética de 

renaturação térmica, titulação calorimétrica isotérmica, espectroscopia Raman 

acoplada a laser e estudos de alteração na viscosidade do DNA; (ii) avaliação 

da sobrevivência celular e mutagênese em linhagens da levedura S.cerevisiae 

deficientes em topoisomerases; (iii) ensaios de sobrevivência e genotoxicidade 

em linhagens de fibroblastos humanos contendo mutações em genes de reparo 

por excisão de nucleotídeos (XPD, TTD e XP/CS); (iv) ensaio in vitro para 

detecção de inibição de topoisomerase II. 

 

2. Investigar em mamíferos o papel da via de reparo recombinacional de DNA, 

realizando ensaios de viabilidade, sobrevivência clonogênica e avaliação dos 

danos oxidativos induzidos pelo DPDS em uma linhagem celular de 

macrófagos de galinha deficientes em recombinação (DT40), utilizando o 

ensaio cometa empregando endonucleases de reparação com o objetivo de 

discriminar e quantificar o dano oxidativo. 

 

3. Realizar testes de mutagênese, pela abordagem de micronúcleos ou 

aberrações cromossômicas, em camundongos tratados com DPDS em doses 

genotóxicas por via intraperitoneal.  

 

4. Avaliar a influência das vias de administração e esquema de administração do 

DPDS em sua genotoxicidade em camundongos; realizar aplicação subcutânea 

e por via oral; em dose única e fracionada em até 14 dias. Desenvolver um 

estudo de mutagênese empregando essas condições a longo prazo. 

 

5. Investigar o papel da ação pró-oxidante do DPDS na indução de apoptose em 

linhagens celulares normais e tumorais (leucemia linfocítica Jurkat-E6; 
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leucemia promielocítica HL-60; hepatoma humano HepG2; glioma murino C6; 

adenocarcinoma de mama humano MCF-7; adenocarcinoma de cólon humano 

Caco-2 ou HT-29 e especialmente carcinoma de próstata humano DU145, PC3 

e LNCaP) pelas seguintes técnicas: (i) análise da fragmentação do DNA 

internucleossomal por citometria de fluxo; (ii) avaliação das alterações no 

potencial da membrana mitocondrial com uso de rodamina 123 em citômetro 

de fluxo; (iii) alterações na morfologia celular por coloração com 

hematoxilina/eosina em microscópio ótico, brometo de etídio e laranja de 

acridina ou DAPI em microscópio de fluorescência e microscopia eletrônica; 

realizar medida da atividade da caspase 3/7; ensaio de anexina-V e outros 

testes imunohistoquímicos. Para correlação com o efeito pró-oxidante será 

necessário a determinação do conteúdo de GSH, determinação de TBARS, 

avaliação do dano oxidativo ao DNA por meio do ensaio cometa modificado ou 

quantificação de 8-hidroxiguanosina por cromatografia líquida de alta eficiência 

com detecção eletroquímica. Além disso, pode-se utilizar a determinação do 

nível de espécies reativas de oxigênio por espectrofluorimetria empregando 

acetato de diclorofluoresceína.  

 

6. Avaliar o efeito protetor do DPDS em camundongos utilizando doses não-

genotóxicas e administração de mutágenos diversos, como hidroperóxido de t-

butila, MMS, óxido de 4-nitroquinoleína, ciclofosfamida, radiação ultravioleta e 

dietilnitrosamina. Nesse estudo avaliar lesão genotóxica, parâmetros de 

mutagênese e exame anátomo-patológico 

 

7. Sintetizar e avaliar biologicamente o efeito de derivados do DPDS, como 

seleneto de difenila, seleneto de metil-fenila e diseleneto de 3,3´-ditrifluormetil-

difenila e outros análogos estruturais, nos mesmos modelos biológicos a fim de 

estabelecer uma relação estrutura-atividade para essa classe de moléculas. 

 

8. Conduzir um estudo preliminar a respeito do tratamento com DPDS em células 

normais e células de tumores de próstata, avaliando a expressão das diversas 

selenoproteínas humanas simultaneamente, utilizando a técnica de reação em 

cadeia da polimerase em tempo real.  

 

9. Avaliar o efeito modulador do DPDS  na sensibilidade de linhagens tumorais 

resistentes a agentes quimioterápicos por super-expressão de glutationa, a 
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agentes anticâncer por meio de ensaios de viabilidade celular, sobrevivência 

clonogênica e análise de interação. 

 

10. Construir uma biblioteca de derivados do DPDS por abordagens de química 

combinatória com síntese em suporte sólido (acoplado a resina de Wang ou 

Merrifield) e triagem para moléculas com atividade antiproliferativa em 

linhagens tumorais, especialmente tumores de próstata. 
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