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RESUMO
ANDRADE, F.O. Efeitos da associação entre vitamina A e ácido butírico em células de
adenocarcinoma mamário humano da linhagem MCF-7. 2010. 84f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
O câncer de mama é a principal causa de morte por neoplasias em mulheres no mundo.
Nutrientes, como vitamina A (VA) e ácido butírico (AB) podem modular a carcinogênese por
meio de mecanismos epigenéticos, como acetilação de histonas e metilação do DNA. A
associação de agentes desmetilantes do DNA e inibidores de desacetilases de histonas
representa estratégia promissora para controle do câncer, inclusive de mama. Este trabalho
teve como objetivo avaliar os efeitos da administração de vitamina A e ácido butírico,
isolados ou em associação, em células de adenocarcinoma mamário humano da linhagem
MCF-7. Para tanto, em células MCF-7, tratadas com VA (10 µM) e/ou AB (1mM) durante
diferentes períodos, foram avaliados: crescimento celular, padrão de acetilação de histonas e
de metilação global do DNA; expressão dos genes RAR e CRBP-I, padrão de metilação da
região promotora do gene RAR e concentração celular de retinóides. Em comparação ao
controle, representado por células MCF-7 não tratadas com as substâncias, o tratamento com
VA e AB associados, mas não isolados, resultou em inibição significativa do crescimento de
células MCF-7 (p>0,05) após período de 120hs. Nesse caso, observaram-se inibições do
crescimento de 10%, 34% e 46% para os tratamentos com VA, AB e VA+AB,
respectivamente. Em comparação ao controle, AB e associação de VA+AB, mas não VA
isolada, aumentaram (p<0,05) o nível de acetilação de H3K9, mas não de H4K16, após 96hs
de tratamento, não se verificando diferenças (p>0,05) entre os tratamentos com AB e
VA+AB. VA e AB, isolados ou em associação, não alteraram (p>0,05) o padrão de metilação
global do DNA e nem a expressão do gene CRBP-I, em comparação ao controle. AB e
associação de VA+AB, mas não VA isolada, aumentaram (p<0,05) a expressão do gene
RARβ após 120hs de tratamento, em comparação ao controle, não se verificando diferenças
(p>0,05) entre os tratamentos com AB e VA+AB. Células MCF-7 tratadas ou não com VA e
AB, isolados ou em associação, apresentaram promotor do gene RARβ predominantemente
metilado e níveis não detectáveis de palmitato de retinila. Em comparação ao controle, apenas
o tratamento com VA isolada aumentou (p<0,05) da concentração de retinol após 120hs. Com
base nos resultados, a associação de VA e AB resultou em efeito inibitório aditivo do
crescimento de células MCF-7. Acetilação de histonas H3K9, mas não de H4K16 e metilação
do DNA, parece representar alvo epigenético do AB. Aumento da expressão do gene
supressor de tumor RARβ parece estar envolvido na inibição do crescimento de células MCF7 pelo AB. O gene CRBP-I não parece estar envolvido na inibição do crescimento de células
MCF-7 pela VA e AB, isolados ou em associação. Ausência de esterificação do retinol em
células MCF-7 tratadas ou não com VA e AB, isolados ou em associação, parece se relacionar
à expressão reduzida do gene CRBP-1.
Palavras-chave: Câncer de mama. MCF-7. Ácido butírico. Vitamina A. Alvos epigenéticos.

ABSTRACT
ANDRADE, F.O. Effects of the association between vitamin A and butyric acid on MCF7 human breast adenocarcinoma cell line. 2010. 84f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
Breast cancer is the leading cause of deaths among women diagnosed with neoplasia
worldwide. Nutrients such as vitamin A (VA) and butyric acid (BA) may modulate
carcinogenesis through epigenetic mechanisms, such as histone acetylation and DNA
methylation. The combination of DNA demethylating agents and histone deacetylase
inhibitors represent a promising strategy for cancer control, including breast cancer. This
study aimed to evaluate the effects of administration of vitamin A and butyric acid, isolated or
combined, on MCF-7 human breast adenocarcinoma cell line. For this, the following
parameters were evaluated in MCF-7 cells treated for different periods with VA (10 µM)
and/or BA (1 mM): cell growth, histone acetylation status, global DNA methylation pattern,
RARβ and CRBP-I gene expression, RARβ promoter methylation status, and cellular
concentration of retinoids. Compared to controls, represented by untreated MCF-7 cells,
treatment with VA and BA combined, but not isolated, significantly (p<0.05) inhibited the
growth of MCF-7 cells after 120hs. In this case, 10%, 34% and 46% growth inhibitions were
observed after treatment with VA, BA and VA+BA, respectively. Compared to controls, BA
and its association with VA, but not VA isolated, increased (p<0.05) acetylation level of
H3K9, but not of H4K16, after 96hs; no differences were observed between treatments with
BA and VA+BA. VA and BA, isolated or combined, did not alter (p>0.05) global DNA
methylation pattern and CRBP-I gene expression, compared to controls. BA and its
association with VA, but not VA isolated, increased RARβ gene expression after 120hs,
compared to controls; no differences were observed between treatments with BA and
VA+BA. MCF-7 cells, treated or not with VA and BA, isolated or combined, presented
RARβ promoter predominantly methylated and undetectable levels of retinyl palmitate.
Compared to controls, only treatment with VA isolated increased (p<0.05) cellular retinol
concentration after 120hs. Based on these data, association between VA and BA resulted in
additive inhibitory effect on MCF-7 cell growth. Acetylation of H3K9, but not of H4K16,
seems to represent a BA epigenetic target. Increased expression of tumor suppressor gene
RARβ seems to be involved in BA inhibitory action on MCF-7 cell growth. Neither CRBP-I
gene nor global DNA methylation seem to be involved in VA and/or BA inhibitory actions on
MCF-7 cell growth. Lack of retinol esterification in MCF-7 cells treated or not with VA and
BA, isolated or combined, could be related to reduced CRBP-I gene expression.
Keywords: Breast cancer. MCF-7. Vitamin A. Butyric Acid. Epigenetic targets.
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