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Resumo 

 
A resistência a múltiplas drogas (MDR) é o principal obstáculo no tratamento da leucemia 

mieloide crônica (LMC) em crise blástica. Uma das principais causas da MDR é a 

superexpressão, em células tumorais, de bombas de efluxo de drogas, como a glicoproteína-P 

(P-gp), capazes de expulsar das células agentes quimioterápicos, como por exemplo, a 

vincristina (VCR). Uma estratégia para superar a MDR é a identificação de compostos cuja 

ação seja seletiva sobre células MDR, fenômeno conhecido como sensibilidade colateral (CS). 

Além disso, estudos recentes têm sido realizados com o intuito de reverter a MDR por meio 

da combinação de compostos bioativos de alimentos com quimioterápicos. Entre os 

compostos capazes de sensibilizar células de câncer à quimioterapia está a piperina, 

fitoquímico presente na pimenta-do-reino. O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da 

piperina na indução de CS e na reversão da resistência à VCR em células MDR de LMC em 

crise blástica. Os experimentos de viabilidade celular pelo ensaio de redução de MTT 

(brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazólio) demonstraram que a piperina 

promoveu uma redução na viabilidade da linhagem de leucemia sensível a drogas, K562, e 

das linhagens MDR, Lucena-1 e FEPS, apresentando após 72 horas de incubação IC50 de 99,0 

± 2,3 µM, 87,9 ± 3,9 µM e 41,5 ± 1,6 µM, respectivamente. Estes resultados evidenciam que 

as células MDR Lucena-1 e FEPS apresentam maior sensibilidade à piperina do que as células 

K562, caracterizando o fenômeno de CS. Em contrapartida, o efeito citotóxico da piperina 

sobre as células normais mononucleadas de sangue periférico (PBMC) foi menor do que nas 

células MDR FEPS. Baseado na análise por citometria de fluxo, o tratamento com piperina 

por 72 horas não alterou a distribuição do ciclo celular das linhagens estudadas. No entanto, 

após esse mesmo período de incubação, 100 µM de piperina induziu as células MDR Lucena-

1 e FEPS ao processo de apoptose, sendo que esse efeito foi mais pronunciado na linhagem 

FEPS.  Já foi relatado que a linhagem FEPS é a mais resistente, uma vez que apresenta 

expressão de P-gp duas vezes maior que as células Lucena-1. A fim de testar se a CS poderia 

estar relacionada com a presença da P-gp, foram realizados experimentos com as células 

Lucena-1 e FEPS silenciadas para o gene MDR-1 (que codifica a P-gp). A piperina foi menos 

tóxica nessas células silenciadas. Além disso, foi analisado o efeito da piperina sobre a 

expressão e atividade da P-gp nas linhagens Lucena-1 e FEPS, por meio da incubação com 

anticorpo contra P-gp e ensaio com um substrato fluorescente da P-gp, a Rhodamina-123, 

respectivamente. Nesses experimentos foi visto que 50 µM e 100 µM de piperina 

promoveram redução tanto da expressão quanto da atividade da P-gp na linhagem FEPS, no 

entanto, inibiram apenas a atividade da P-gp na linhagem Lucena-1. A associação da piperina 

com o quimioterápico VCR mostrou que a resistência das células Lucena-1 à VCR foi 

revertida pela piperina. Dessa forma, este estudo sugere que a piperina foi capaz de induzir 

CS e reverter a resistência à VCR em células de LMC MDR, sendo que o mecanismo da 

piperina em induzir CS parece estar relacionado com a expressão de P-gp na membrana 

dessas células tumorais. Investigações como esta podem auxiliar no delineamento de 

estratégias terapêuticas, que possam atuar prevenindo ou revertendo a MDR neste tipo de 

câncer. 

 

Palavras-chave: Células de Leucemia Mieloide Crônica, Resistência a Múltiplas Drogas, 

Glicoproteína-P, Piperina, Sensibilidade Colateral e Reversão da Resistência à Vincristina. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Multidrug resistance (MDR) is the major obstacle in the treatment of chronic myeloid 

leukemia (CML) in blast crisis. The main cause of MDR is the overexpression, in tumor cells, 

of drug efflux pumps such as P-glycoprotein (P-gp), which are capable of expelling from cells 

chemotherapeutic agents, such as vincristine (VCR). One strategy to overcome MDR is the 

identification of compounds whose action is selective on MDR cells, a phenomenon known as 

collateral sensitivity (CS). Furthermore, recent studies have been performed in order to 

reverse MDR through the combination of food bioactive compounds with chemotherapeutic 

agents. Among the compounds that can sensitize cancer cells to chemotherapy is piperine, a 

phytochemical present in black pepper. The aim of this study was to investigate the effects of 

piperine in the induction of CS and in the reversal of resistance to VCR in the blast crisis 

CML MDR cells. Cell viability by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) reduction assay showed that piperine decreased the viability of leukemia sensitive 

cells, K562, and MDR cells, Lucena-1 and FEPS, with IC50 values after 72 hours incubation 

of 99,0 ± 2,3 µM, 87,9 ± 3,9 µM and 41,5 ± 1,6 µM respectively. These results show that 

MDR cells Lucena-1 and FEPS are more sensitive to piperine than K562, characterizing the 

CS phenomenon. In contrast, the cytotoxic effect of piperine on normal peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC) was lower than in the FEPS MDR cells. Based on flow cytometer 

analysis, treatment with piperine for 72 hours did not alter cell cycle distribution of leukemia 

cells. However, for the same incubation period, 100 µM piperine induced Lucena-1 and FEPS 

to apoptosis, and this effect was more pronounced in FEPS. It has been reported that FEPS is 

more resistant than Lucena-1, since FEPS has P-gp expression 2-fold higher than Lucena-1. 

In order to test whether CS might be related to the presence of P-gp, experiments were 

performed with Lucena-1 and FEPS cells silenced to the MDR-1 gene (encoding P-gp). 

Piperine was less cytotoxic in these silenced cells. In addition, we analyzed the effect of 

piperine on the expression and activity of P-gp in Lucena-1 and FEPS cells by incubation 

with antibody against P-gp and testing with a fluorescent substrate of P-gp, Rhodamine- 123, 

respectively. In these experiments it was seen that 50 µM and 100 µM of piperine reduced 

both expression and activity of P-gp in FEPS cells, however, inhibit only P-gp activity in 

Lucena-1 cells. The association of piperine with VCR chemotherapy showed that the 

resistance of Lucena-1 cells to VCR was reversed by piperine. Thus, this study suggested that 

piperine is able to induce CS and reverse resistance to VCR in the blast crisis CML MDR 

cells, and the mechanism of piperine to induce CS seems to be associated with the expression 

of P-gp in these tumor cells membrane. Investigations like this can help design therapeutic 

strategies that may act by preventing or reversing MDR in this type of cancer. 

 

Keywords: Chronic Myeloid Leukemia Cells, Multidrug Resistance, P-glycoprotein, 

Piperine, Collateral Sensitivity, Reversal Effect to Vincristine 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Câncer 

O câncer é uma doença caracterizada essencialmente pelo crescimento rápido e 

invasivo de células com mutações em seu material genético. O processo de formação do 

câncer inicia-se em decorrência do acúmulo progressivo de mutações no genoma de uma 

célula. Essas alterações na expressão ou função de genes essenciais para a manutenção da 

homeostasia celular provocam a perda da capacidade da célula em responder aos sinais de 

proliferação, diferenciação e morte, adquirindo autonomia de crescimento e tornando-se 

independentes de controles externos (FREITAS e cols., 2010). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008), o câncer é uma das 

principais causas de mortalidade no mundo. São estimados 27 milhões de novos casos de 

câncer para o ano de 2030 em todo o mundo, e 17 milhões de mortes pela doença. Os países 

em desenvolvimento serão os mais afetados, entre eles o Brasil. 

No Brasil, foi divulgado recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer as 

estimativas para o ano de 2014, que também serão válidas para o ano de 2015. Segundo essa 

previsão, em que são excluídos os cânceres de pele não melanoma, as leucemias estarão entre 

os 10 tipos de cânceres mais incidentes, com aproximadamente 5.050 casos novos de 

leucemia em homens e 4.320 em mulheres (figura 1) (INCA, 2014). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro_(tumor)
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Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2014 por sexo, exceto pele não melanoma (INCA, 2014). 

 

As leucemias representam um grupo de neoplasias malignas derivadas das células 

hematopoiéticas na medula óssea. Clínica e patologicamente são classificadas em quatro 

categorias. De acordo com a célula de origem, as leucemias podem ser classificadas em 

mieloide ou linfoide e de acordo com o grau de maturação das células podem ser classificadas 

em aguda ou crônica (INCA, 2002).  

 

1.1.1. Leucemia Mieloide Crônica (LMC) 

A LMC é uma doença mieloproliferativa resultante da transformação oncogênica da 

célula primordial multipotente, a célula tronco (LICHTMAN, 1995). É caracterizada pela 

produção de basófilos, eosinófilos, neutrófilos e precursores com morfologia normal, porém, 

com função alterada (KURZROCK e cols., 2003).  

Apesar de acometer pacientes em qualquer idade, a incidência dessa doença aumenta 

exponencialmente com a idade, especialmente a partir dos 45 anos (SANT e cols., 2010). 

Embora as causas para seu desenvolvimento ainda não sejam bem definidas, existem 

evidências para alguns fatores de risco, como exposição à radiação ionizante, medicamentos 

utilizados em quimioterapia e exposição ocupacional ao benzeno (encontrado na fumaça do 

cigarro, gasolina e largamente usado na indústria química). Os primeiros indícios de que a 

exposição à radiação ionizante levava ao desenvolvimento da LMC foram estudados após os 
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bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, em que se observou um excesso nas taxas de 

incidência desse tipo de câncer (INCA, 2014).  

A LMC se apresenta em três fases distintas: fase crônica ou estável, fase acelerada (de 

metamorfose ou de transformação) e fase aguda (blástica) (DOBBIN E GADELHA, 2002). 

De um modo geral, a maioria dos pacientes em fase crônica responde bem ao tratamento com 

agentes citotóxicos (DEININGER e cols., 2000). No entanto, após um intervalo de 4-6 anos 

em fase crônica, a doença progride para fase aguda (leucemia aguda), invariavelmente fatal, 

também conhecida como crise blástica da LMC (DEININGER e cols., 2000; DOBBIN E 

GADELHA, 2002). Pacientes que evoluem para essa fase tem mediana de sobrevida de 3 a 12 

meses (REDAELLI e cols., 2004). 

O diagnóstico da LMC é relativamente simples, já que mais de 95% dos pacientes 

apresentam uma anormalidade citogenética adquirida, o cromossomo Philadelphia (Ph1) ou 

t(9;22)(q34;q11) (KURZROCK e cols., 2003; GOLDMAN e MELO, 2003). O Ph1 resulta de 

uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22, por meio da transferência do proto-

oncogene ABL (Abelson Leukemia) do cromossomo 9 para uma região do cromossomo 22 

denominada breakpoint cluster region (BCR) (DEININGER e cols., 2000). Com isso, é 

formado o gene híbrido BCR-ABL, que codifica a proteína de fusão bcr-abl e, esta, por sua 

vez, apresenta atividade constitutiva de tirosina quinase aumentada, estando associada à 

inibição da apoptose, à indução da proliferação, a alterações no citoesqueleto celular e a 

modificações dos processos de sinalização em células portadoras do gene híbrido (figura 2) 

(LICHTMAN, 1995). Portanto, a expressão do gene BCR-ABL em células hematopoiéticas é 

responsável por liderar a manifestação clínica da LMC (DEININGER e cols., 2000). 
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Figura 2. Translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22, formando o cromossomo 

Philadelphia (Ph1) (adaptado de National Cancer Institute, 2015). 

 

1.1.1.1. Estratégias Terapêuticas  

As estratégias na terapia da LMC incluem transplante alogênico de medula óssea, 

tratamento com inibidores seletivos da BCR-ABL (tirosina-quinase como mesilato de 

imatinibe, desatinibe e nilotinibe) e quimioterapia (vincristina e daunorrubicina) (REDAELLI 

e cols., 2004; REA e cols., 2006; DEAU e cols., 2011). 

O transplante de medula óssea é o único tratamento com potencial curativo, sendo 

capaz de erradicar o cromossomo Philadelphia (BACCARANI e cols., 2014). Contudo, este 

procedimento ainda apresenta um elevado risco de morte (15 a 40%). Por esse motivo, deve 

ser indicado em casos selecionados (MARIN e cols., 2013). 

Em 1998, o mesilato de imatinibe foi introduzido na lista de fármacos empregados na 

terapia da LMC e sua ação decorre da sua capacidade de inibição da tirosina-quinase BCR-

ABL (PAGNANO, 2008). Apesar dos excelentes resultados em relação às taxas de resposta 

hematológica, de resposta citogenética completa e de sobrevida global em 60 meses, cerca de 

15% dos pacientes com LMC em fase crônica vão apresentar alguma forma de resistência ao 

tratamento, dentre os quais o mais freqüente é o aparecimento de mutações pontuais no 

domínio quinase da enzima BCR-ABL, prejudicando a ligação do imatinibe e ocasionando a 



23 

 

diminuição da resposta a esse fármaco. Os casos com início tardio do tratamento com 

mesilato de imatinibe ou com a doença mais avançada (fase acelerada ou crise blástica) terão 

uma maior taxa de resistência. Sendo assim, a sobrevivência média dos pacientes com LMC 

em fase acelerada ou crise blástica é baixa mesmo para aqueles tratados com inibidores da 

tirosina-quinase (DEAU e cols., 2011).  

A principal limitação do tratamento da LMC com quimioterápicos, como vincristina 

(VCR) e daunorrubicina (DNR) também é o desenvolvimento da resistência (ISHIKAWA e 

cols., 2009; INCA, 2002). 

A VCR (figura 3) é um alcalóide extraído da planta pervinca (Vinca rosea linn) que 

foi descoberta no final de 1950 e se mostrou capaz de bloquear a proliferação de células 

tumorais. Esse quimioterápico foi aprovado como agente anticancerígeno pela Food and Drug 

Administration em 1965 e, juntamente com um coquetel de drogas, passou a ser utilizado no 

tratamento de crianças com Leucemia Linfoide Aguda e, posteriormente, na terapia da LMC 

cromossomo Ph
1
 positivo em crise blástica (FREI e cols., 1965; BRANDÃO e cols., 2010; 

BRECCIA e cols., 2012). O efeito antitumoral desse composto deve-se a sua capacidade de se 

ligar às β-tubulinas inibindo a polimerização dos microtúbulos e, consequentemente, a divisão 

celular (BRANDÃO e cols., 2010).  

 

 

Figura 3. Estrutura química da vincristina (ALMEIDA e cols., 2005). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishikawa%20H%5Bauth%5D


24 

 

A DNR (figura 4) foi uma das primeiras antraciclinas isolada na década de 60, a partir 

de Streptomyces peucetius. É classificada como um antibiótico antitumoral e seu mecanismo 

de ação inclui interação com a enzima Topoisomerase II, formação de adutos e pontes 

intercadeias no DNA, bem como indução de radicais livres dentro da célula, levando à 

senescência e à morte celular por apoptose (GEWIRTZ, 1999). 

 

 

Figura 4. Estrutura química da daunorrubicina (ALMEIDA e cols., 2005). 

 

Além do fato das células tumorais desenvolverem resistência ao tratamento com VCR 

e DNR, estes quimioterápicos não são capazes de distinguir células normais das malignas. 

Isto significa que o medicamento não atua apenas nas células cancerosas, mas também nas 

células normais, como as da medula óssea, trato gastrointestinal, pele, entre outras. Este 

processo resulta nos conhecidos efeitos colaterais desses tratamentos (MCCOY, 2003). A 

reação adversa mais desagradável que pode ocorrer durante o tratamento com VCR e DNR, 

respectivamente, são os distúrbios neuromusculares e a cardiotoxicidade que pode se 

manifestar por eventos precoces ou tardios (SULFATO DE VINCRISTINA e CLORIDRATO 

DE DAUNORRUBICINA, bula de remédio). 

 

1.2. Resistência a Múltiplas Drogas  

O fenômeno de resistência a quimioterápicos é considerado um dos principais 

obstáculos ao sucesso do tratamento de vários tipos de cânceres, dentre eles, a LMC em crise 
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blástica (GOLDSTEIN e cols., 1989; HIGGINS, 2007). São reconhecidos dois tipos de 

resistência: a intrínseca, quando não há resposta mesmo no início do tratamento, e a adquirida, 

quando surge pós-terapia (HILL, 1996; MITSCHER e cols., 1999). A resistência a múltiplas 

drogas (MDR, do inglês Multidrug Resistance) é um caso de resistência adquirida, observada 

em células tumorais, in vivo e in vitro, que consiste na ausência de resposta aos 

quimioterápicos, tanto àquele que foi utilizado inicialmente, quanto a outros empregados 

como alternativa. A MDR ocorre quando as células tumorais apresentam resistência a classes 

de fármacos com mecanismos de ação diferentes, que não possuem estrutura molecular 

relacionada, nem farmacológica (GOTTESMAN E PASTAN, 1993).   

Os estudos in vitro do fenótipo MDR são realizados comparando linhagens celulares 

resistentes com linhagens sensíveis a drogas, sendo assim, para compreender melhor esse 

fenômeno, são selecionadas linhagens resistentes, a partir de células sensíveis, por meio da 

exposição crescente de quimioterápicos no meio de cultura (OKABE-KADO e cols., 1983). 

Por meio desse modelo experimental é possível estudar os mecanismos de resistência, de 

forma semelhante ao que ocorre com os pacientes oncológicos na prática clínica (DAFLON-

YUNES, 2013). 

Existem vários mecanismos de resistência, que incluem a diminuição da captação da 

droga na célula, intenso reparo do DNA, aumento do metabolismo de drogas, alteração dos 

alvos das drogas, alteração da regulação do ciclo celular, inibição da apoptose e 

superexpressão de bombas de efluxo de drogas (SAHA e cols., 2012).  

As mutações genéticas que conferem resistência aos agentes neoplásicos podem afetar 

a progressão do ciclo celular. O ciclo celular é um processo através do qual uma célula 

somática duplica seu material genético e o reparte igualmente às suas células-filhas. A etapa 

inicial desse processo de divisão celular é conhecida como intérfase. A intérfase é dividida em 

3 fases: Gap phase 1 (G1); síntese de DNA (S); Gap phase 2 (G2), durante a qual a célula se 
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prepara para a mitose. Existe, ainda, uma outra classificação para referir-se as células 

quiescentes ou não proliferantes, denominada fase Sub-G1. Na mitose ocorre a separação dos 

cromossomos e, conseqüentemente, a divisão celular propriamente dita, finalidade maior do 

ciclo celular (MEERAN e KATIYAR, 2008). A progressão do ciclo celular de uma fase para 

outra é regulada pela ativação e inativação seqüencial de muitas proteínas que monitoram o 

estado da célula. Com isso, proteínas regulatórias do ciclo celular tem se tornado alvos na 

terapia do câncer (BILANGES e STOKOE, 2007). A diminuição da proliferação da célula 

tumoral por meio do bloqueio do ciclo celular em alguma fase específica permite o reparo do 

DNA ou a indução de proteínas pró-apoptóticas (MICHAEL e OREN, 2002).  

A resistência aos mecanismos de morte celular, em particular, a apoptose, também 

desempenha importante papel na resistência aos quimioterápicos. As células tumorais 

resistentes ao processo de apoptose são selecionadas por mecanismos como a diminuição da 

expressão de proteínas pró-apoptóticas (p53 e Bax) e aumento da expressão de proteínas 

antiapoptóticas (proteínas Bcl-2; Bcl-xL) (GUPTA e cols., 2011). A reativação das vias 

apoptóticas nas células MDR consiste em um importante mecanismo de defesa capaz de 

promover a eliminação dessas células de uma maneira eficiente (GRIVICICH e cols., 2007). 

As vias de sinalização para apoptose são específicas e resultam em uma série de eventos 

morfológicos bem definidos que culminam na liberação de pequenas partículas envoltas por 

membrana contendo componentes celulares conhecidos como corpos apoptóticos que são 

rapidamente identificados pelas células vizinhas ou fagócitos e, geralmente, eliminados sem 

indução de inflamação ou tecido cicatricial (WICKMAN e cols., 2012).  

 

1.2.1. Transportadores ABC 

Embora a MDR tenha origem multifatorial, a sua principal causa é a superexpressão 

de bombas de efluxo de droga, como os transportadores ABC (ATP-Binding Cassette), tais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stokoe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17404576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gupta%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21261654
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como P-gp (P-glycoprotein), MRP-1 (multidrug resistance-associated protein) e BCRP 

(breast cancer resistance-protein). Estes transportadores, que podem estar situados nas 

membranas plasmáticas das células tumorais, expulsam os agentes quimioterápicos de dentro 

da célula (ZAHREDDINE e BORDEN, 2013).  

Apesar de já ter sido demonstrado que células tumorais podem expressar as bombas de 

efluxo MRP-1 e BCRP, ainda não foi completamente elucidado se esse fenótipo realmente 

contribuiria para a MDR em pacientes. Diferentemente do que já foi descrito para a P-gp, 

embora sua expressão esteja aumentada em diversos tipos de cânceres, esta proteína está 

fortemente correlacionada com uma fraca resposta a agentes quimioterápicos e a um mau 

prognóstico da doença (SZÁKACS e cols., 2006).   

A P-gp (figura 5) é uma proteína de membrana, codificada em humanos pelos genes 

de resistência a múltiplas drogas 1 e 2 (MDR-1 e MDR-2) (RONINSON e cols., 1986). Possui 

peso molecular de 170 kD (ROTHENBERG e LING, 1989) e é composta por 12 hélices 

transmembranares organizadas em dois domínios citoplasmáticos intercalados ligantes de 

ATP (HIGGINS, 1992). 

 

Meio extracelular

Meio intracelular

Quimioterápicos

Sítio ativo

(hidrólise de ATP)
NH2

NBD1 NBD2 COOH

1 2 3 4 86 75 9 10 11 12

A B A B

S S

 

Figura 5. Modelo hipotético bidimensional da glicoproteína-P humana, baseada na 

análise da seqüência de aminoácidos e seus domínios funcionais (adaptado de DI 

PIETRO e cols., 1999). 
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Os substratos da P-gp são substâncias hidrofóbicas que, geralmente, são neutras ou 

carregadas positivamente (HULS e col., 2009). Entre eles estão alguns quimioterápicos, como 

VCR e DNR. Por sua característica hidrofóbica, esses substratos atravessam a membrana 

plasmática por difusão passiva (AMBUDKAR e col., 1999). Entretanto, devido à atividade 

transportadora da P-gp, ocorre o efluxo dessas substâncias, o que impede seu acúmulo dentro 

da célula (STAVROVSKAYA e STROMSKAYA, 2008). Como os quimioterápicos devem 

atingir concentrações suficientes nas células tumorais para exercerem seus efeitos, alterações 

na captação ou no efluxo da droga podem ser responsáveis pela aquisição de 

quimiorresistência contra uma variedade de drogas anticâncer (HUANG e cols., 2004).  

 

1.3. Sensibilidade Colateral 

Uma estratégia para superar a MDR é a identificação de substâncias capazes de reduzir 

a viabilidade de células MDR. Esse fenótipo de sensibilidade apresentado pelas células MDR 

é chamado sensibilidade colateral (collateral sensitivity, CS) (HALL e cols., 2009). Esse 

termo foi utilizado pela primeira vez por SZYBALSKI e BRYSON em 1952 para descrever a 

hipersensibilidade da bactéria Escherichia coli a determinadas drogas, enquanto que para 

outros agentes continuava apresentando perfil de resistência. 

Atualmente, não estão elucidados os mecanismos de ação responsáveis pela promoção 

da CS. Uma das hipóteses sugere que células MDR são mais sensíveis a mudanças no 

metabolismo energético que células não resistentes, pois alguns agentes promotores de CS 

não interagem diretamente com transportadores ABC, mas interferem em vias de sinalização 

metabólica (PLUCHINO e cols., 2012). 

São relatadas também algumas hipóteses sobre possíveis mecanismos de CS em 

células que apresentam expressão de transportadores ABC. Existe a suposição de que agentes 

promotores de CS seriam capazes de estimular a atividade dos transportadores ABC e assim 
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promover o aumento da taxa de extrusão de alguma molécula endógena importante para a 

sobrevivência celular. Já foi demonstrado que a bomba de efluxo MRP-1 é capaz de extruir 

glutationa (GSH) do citoplasma para o meio extracelular, então, o estímulo desse transporte 

promoveria o aumento da taxa de extrusão de GSH, reduzindo a capacidade da célula em se 

proteger contra espécies reativas de oxigênio (reactive oxygen species, ROS) e dessa forma 

levando as células MDR a apoptose (PLUCHINO e cols., 2012). 

Além disso, alguns estudos indicam que a membrana das células MDR é menos 

estável, uma vez que a expressão de P-gp provoca uma série de alterações nas propriedades 

biofísicas da membrana plasmática, resultando numa estrutura menos rígida. Portanto, os 

agentes promotores de CS causariam preferencialmente perturbações na membrana dessas 

células resistentes, como aumento da fluidez e da permeabilidade, comprometendo a 

integridade celular e, conseqüentemente, a viabilidade celular (CALLAGHAN e RIORDAN, 

1995). 

Outra hipótese relacionada com a CS é baseada em observações de que diversos 

agentes promotores de CS são substratos da P-gp, e, por isso seriam capazes de promover o 

estímulo da atividade ATPásica dessa bomba de efluxo. Esses compostos estariam sendo 

constantemente internalizados e extruídos para o meio intra e extracelular, em um processo 

conhecido como "ciclo fútil", levando, portanto, a um aumento na taxa de depleção de ATP 

intracelular (LABERGE e cols., 2009; GOTTESMAN e cols., 2009). Isso, possivelmente, 

promoveria um aumento na taxa de fosforilação oxidativa e um aumento de ROS, podendo 

levar a célula resistente à apoptose (PLUCHINO e cols., 2012).  

 

1.4. Modulação da Resistência a Múltiplas Drogas 

Os ensaios clínicos com os clássicos agentes reversores, moduladores da MDR ou, 

ainda, quimiossensibilizadores, como o bloqueador de canais de cálcio, verapamil 
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(CORNWELL e cols., 1987), foram limitados devido a sua toxicidade (KIM e cols., 2014). 

Por isso, nos últimos anos, buscou-se descobrir compostos efetivos e com baixa 

citotoxicidade em células normais, capazes de modular a resistência. 

A utilização de fitoquímicos presentes em alimentos em combinação com agentes 

quimioterápicos tem demonstrado ser uma abordagem experimental capaz de melhorar a 

eficiência do tratamento, uma vez que os compostos bioativos podem sensibilizar as células 

de câncer a apoptose ou parada do crescimento (GARG e cols., 2005; CASANOVA e cols., 

2012), além de serem potentes candidatos para superar a MDR por meio da modulação dos 

transportadores ABC (WU e cols., 2012). Os moduladores da atividade desses transportadores 

restauraram o acúmulo de quimioterápicos no interior das células MDR, seja por inibição 

competitiva ou mudança conformacional das proteínas (TSURUO e cols., 1981). Além disso, 

a estratégia de associação de quimioterápicos com compostos bioativos de alimentos poderia 

contribuir para a redução dos efeitos colaterais dos pacientes na prática clínica, uma vez que 

os fitoquímicos seriam capazes de reduzir a dose necessária do quimioterápico (GARG e 

cols., 2005; CASANOVA e cols., 2012). 

Na última década, cada vez mais fitoquímicos estão sendo descobertos, mostrando que 

são eficazes como drogas anticâncer devido a sua capacidade de atingir diferentes alvos 

moleculares, pelo seu baixo custo, baixa toxicidade em células normais e sua fácil 

disponibilidade (GUPTA e cols., 2010; NEWMAN e cols., 2003). 

 

1.5. Fitoquímicos 

Os compostos bioativos de plantas ou fitoquímicos são metabólitos secundários 

presentes, sendo considerados substâncias não-nutricionais, porém de vital importância para a 

saúde, uma vez que podem atuar no metabolismo e na fisiologia humana, reduzindo o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (PATIL e cols., 2009), como 
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doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. São classificados de acordo com suas estruturas 

químicas (figura 6) e podem ser divididos em cinco grandes grupos: carotenóides, compostos 

fenólicos, alcaloides, compostos nitrogenados e compostos organossulfurados (SAMY e 

GOPALAKRISHNAKONE, 2010).  

 

 

Figura 6. Alimentos funcionais e seus compostos bioativos (adaptado de SURH, 2003). 
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Os fitoquímicos são encontrados em diversos alimentos, denominados alimentos 

funcionais. Para a Associação Dietética Americana, os alimentos funcionais incluem 

alimentos integrais, fortificados, enriquecidos ou restauradores, que apresentam, 

potencialmente, efeitos benéficos para a saúde, quando consumidos como parte de uma dieta 

variada. Para produzir o efeito desejado, as substâncias fisiologicamente ativas devem estar 

presentes nos alimentos funcionais, em quantidades suficientes e adequadas. No entanto, as 

evidências científicas ainda são escassas para assegurar a quantidade desses alimentos que 

deve ser ingerida diariamente para prevenir determinadas doenças, por isso, poucos alimentos 

apresentam uma quantidade recomendada diária (ADA, 2009).  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 1999, o alimento ou 

ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde deve além de exercer funções 

nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, produzir efeitos metabólicos e fisiológicos 

e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica. 

Dentre os milhares de compostos bioativos presentes em alimentos, muitos são 

identificados em ervas e especiarias, as quais têm sido alvos frequentes de pesquisas 

científicas relacionando com suas propriedades benéficas para a saúde (NEYRINCK e cols., 

2013; VASANTHI e PARAMESWARI, 2010; KAEFER e MILNER, 2008). 

 

1.5.1. Piperina 

A piperina (figura 6) é um alcaloide isolado, principalmente, da espécie Piper nigrum. 

Os frutos dessa planta são conhecidos tradicionalmente como pimenta-do-reino, tempero mais 

utilizado no âmbito mundial (NISHA e cols., 2009). Esse tipo de pimenta é uma das únicas 

especiarias que é comercializada em quatro diferentes versões de grãos: preta, branca, verde e 

vermelha. 
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No processo de fabricação da pimenta do tipo preta, o fruto é amadurecido, debulhado 

das espigas e seco ao sol ou com auxílio de um secador elétrico. A pimenta branca é 

produzida a partir dos frutos totalmente amadurecidos, no entanto, é retirado seu invólucro 

externo o qual confere o aroma a pimenta, por conter uma parte dos compostos voláteis e 

açúcares. Posteriormente, o grão remanescente é seco e o sólido branco pulverizado, dando 

origem a um condimento tão pungente quanto à pimenta preta. A pimenta verde é pouco 

pungente e de sabor “fresco”, sendo que os seus frutos são recolhidos das espigas antes do 

processo de maturação e de fermentação, e são imediatamente colocados em conservas de 

salmoura ou vinagre. As conservas também podem ser feitas com os frutos maduros 

originando a pimenta tipo vermelha, considerada mais pungente do que a pimenta preta e com 

o frescor de pimenta verde (PISSINATE, 2006). 

A pimenta mais comumente consumida é a do tipo preta, cujos grãos são ricos em 

vitamina A e K. Além disso, contém fibras dietéticas, β-caroteno, cálcio, potássio, manganês 

e fósforo. Com relação à presença de compostos bioativos, a pimenta-do-reino é rica em 

ácidos fenólicos, terpenos, esteroides, lignanas, flavonas e alcaloides (BUTT e cols., 2013; 

MUSENGA e cols., 2007; MURTHY e BHATTACHARYA, 2008), como a chavicina, 

piridina, piperidina e, majoritariamente, a piperina (SHAIKH e cols., 2006). O teor de 

piperina na pimenta-do-reino varia em torno de 5-9% e por conta desse fato é considerada o 

principal alcaloide e composto bioativo presente nos grãos de pimenta-do-reino e confere o 

sabor pungente a esse alimento (MAHDY e cols., 2012; MEGHWAL e GOSWAMI, 2013).  

 A piperina tem sido extensivamente estudada devido a sua propriedade em aumentar a 

biodisponibilidade e eficácia de diversas substâncias, incluindo, antibióticos, anti-

inflamatórios e compostos bioativos de outros alimentos. Foi a primeira molécula a ser 

validada cientificamente, em 1979, como um bioenhancer. Essa substância, mesmo em baixas 
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concentrações, é capaz de aumentar a biodisponibilidade de diferentes medicamentos em 30-

200% (ATAL e BEDI, 2010).  

Com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade de nutrientes, a dose diária de 

piperina que seria eficaz e segura para um adulto saudável apresenta uma ampla faixa de 

variação, em torno de 400 vezes. Tem sido descrito que a administração via oral de piperina 

na concentração entre 0,0004 e 0,15 mg/Kg de peso por dia seria suficiente para aumentar a 

absorção intestinal de: vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, β-caroteno (pró-vitamina 

A); vitaminas hidrossolúveis como as do complexo B e vitamina C; minerais como cálcio, 

ferro, zinco, selênio; aminoácidos como a isoleucina, leucina e valina e, ainda, compostos 

bioativos como a curcumina, galato de epigalocatequina, teofilina e resveratrol (DUDHATRA 

e cols., 2012). Considerando que o percentual de piperina na pimenta-do-reino é de 9% 

(BHARDWAJ e cols., 2002), um indivíduo de 60 Kg deve ingerir entre 0,270-100 mg de 

pimenta por dia, para atingir essa recomendação. Um estudo realizado nos Estados Unidos da 

América estimou o consumo médio de pimenta-do-reino, baseando-se em populações que 

utilizam regularmente esse condimento em sua dieta. O consumo diário desses indivíduos 

variou entre 17 mg e 31 mg de pimenta-do-reino, quantidade satisfatória para aumentar a 

biodisponibilidade de nutrientes (KINDELL, 1984). Com relação ao consumo diário de 

pimenta preta pela população indiana é estimado em torno de 330 mg, quase dez vezes maior 

do que o observado para os norte-americanos, o que significa que essa ingestão também seria 

suficiente para melhorar a biodisponibilidade de outros compostos (PRADEEP e cols., 1993). 

Os mecanismos pelos quais a piperina é capaz de melhorar a biodisponibilidade de 

alguns compostos ainda não foi completamente elucidado. Entretanto, sugere-se que a 

piperina tenha a capacidade de induzir alterações nas características de permeabilidade e 

fluidez das membranas de borda em escova do intestino delgado, resultando em aumento da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dudhatra%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23028251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dudhatra%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23028251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhardwaj%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12130727
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sua superfície absortiva e maior eficiência na absorção através da barreira epitelial 

(KHAJURIA e cols., 2002).  

Outro mecanismo proposto para este efeito é a modulação dos transportadores ABC 

(DUDHATRA e cols., 2012). Esses transportadores, que também podem ser expressos em 

enterócitos, são responsáveis por mediar o transporte de metabólitos, hormônios, substâncias 

tóxicas e xenobióticos, sugerindo um papel fisiológico de proteção em células normais 

(HULS e cols., 2009). Como a piperina é capaz de alterar a expressão e/ou função desses 

carreadores, tal substância aumenta a biodisponibilidade de inúmeros compostos que 

normalmente seriam extruídos das células intestinais por serem substratos dessas bombas de 

efluxo.  

BHARDWAJ e colaboradores (2002) demonstraram que o tratamento de células 

derivadas de carcinoma de cólon humano, Caco-2, com piperina foi capaz de modular a P-gp 

e aumentar a eficiência de outras drogas. No trabalho citado, a piperina inibiu o transporte da 

digoxina e da ciclosporina A, substratos da P-gp, apresentando valores de IC50 de 15,5 µM e 

74,1 µM, respectivamente. Os autores sugerem que uma preparação culinária contendo 1 g de 

pimenta preta/200mL (1,1 mM de piperina) poderia ser suficiente para alcançar, a nível 

intestinal, os valores de IC50 obtidos no tratamento com as células Caco-2, provavelmente 

resultando na inibição da P-gp (JENSEN-JAROLIM e cols., 1998; VELPANDIAN e cols., 

2001). 

 

1.5.1.1. Metabolismo e Biodisponibilidade 

A piperina pode apresentar-se, de forma minoritária, nas três formas isoméricas: 

isopiperina, isochavicina e chavicina, sendo que a exposição da piperina à luz leva ao 

aumento da sua isomerização (figura 7) (KOZUKUE e cols., 2007), e, consequentemente, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dudhatra%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23028251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhardwaj%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12130727
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perda da sua atividade biológica, uma vez que os benefícios associados a saúde são atribuídos, 

em sua maioria, à piperina. 

 

 

Figura 7. Estruturas químicas dos isômeros da piperina (BUDAVARI, 1996). 

 

A absorção intestinal da piperina é relativamente alta, em torno de 96% (SURESH e 

SRINIVASAN, 2010). Após a administração de piperina via oral em ratos (20 mg/Kg de 

peso), observou-se que esse composto era absorvido rapidamente pelo trato gastrointestinal, 

podendo ser detectado no plasma após 15 minutos de sua administração. Além disso, a 

piperina permaneceu no sangue desses animais por até 8 horas, no entanto, sua concentração 

máxima detectável foi obtida após 30 minutos da sua ingestão (BAJAD e cols., 2002).  

Estudos sobre o metabolismo da piperina em humanos são escassos, no entanto, com 

relação à concentração plasmática máxima de piperina, uma pesquisa com voluntários 

saudáveis observou que após a ingestão de duas doses de 24 mg de piperina durante um dia, 

sua concentração sérica foi em torno de 6 µM (VOLAK e cols., 2013).  

A maior parte da piperina administrada em ratos é absorvida pelo intestino e 

rapidamente biotransformada no fígado, principalmente, pelas enzimas do complexo 

citocromo P-450 dos hepatócitos, fornecendo compostos solúveis, que são facilmente 

excretados (BHAT e CHANDRASEKHARA, 1986; RANG e cols., 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhat%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3715893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chandrasekhara%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3715893
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BAJAD e colaboradores (2003) detectaram e caracterizaram alguns dos metabólitos da 

piperina na urina de ratos (figura 8). Foram encontrados cinco metabólitos na urina desses 

animais e como não observou-se a presença de metabólitos desse composto nas fezes, o 

estudo concluiu que a principal via de excreção da piperina é a urina. CLAUS e GERHARD 

(1984) realizaram uma pesquisa semelhante, no entanto, os testes foram feitos com humanos. 

Constatou-se a presença de três metabólitos da piperina na urina desses indivíduos, nenhum 

em comum com a pesquisa feita em ratos (figura 8). Sugerindo que a metabolização da 

piperina é diferente dependendo do organismo estudado. 

 

 

Figura 8. Estruturas químicas dos metabólitos da piperina em ratos e humanos (BAJAD 

e cols., 2003). 

 

1.5.1.2. Efeitos Benéficos para a Saúde 

Adeptos da medicina alternativa de várias regiões do mundo utilizam a pimenta-do-

reino (Piper nigrum) para o tratamento de reumatismo, gripes e resfriados, febre, dores 

musculares, melhora da circulação sanguínea, alívio da dor, calafrios, cansaço, xerostomia, 
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estímulo do apetite, constipação, diarreia, flatulência e dispepsia (MEGHWAL e GOSWAMI, 

2013; DUKE e cols., 2002).  

Alguns desses usos têm sido apoiados por evidências científicas, em sua maioria, 

relacionando esses efeitos ao principal alcaloide da P. nigrum, a piperina. Em um modelo 

experimental de ratos com artrite reumatoide foi feita a administração via oral de piperina na 

concentração de 100 mg/Kg de peso uma vez por dia durante vinte e um dias. Foi observada, 

nas articulações dos ratos, a inibição do acúmulo de óxido nítrico e, ainda, aumento da 

atividade de enzimas antioxidantes, como GSH e catalase, resultando na melhora dos 

parâmetros clínicos relacionados a essa doença. Os autores concluíram que essa abordagem é 

promissora como alternativa aos tratamentos convencionais da artrite reumatoide (UMAR e 

cols., 2013). MEHMOOD e GILANI (2010) apresentaram evidências in vitro e in vivo de que 

o extrato da Piper nigrum possui ação laxativa, em decorrência do efeito espasmódico, 

mediado por receptores muscarínicos e, além disso, possui efeito antidiarreico pela sua ação 

antiespasmódica duplamente mediada pela ativação de receptores opióides e pelo bloqueio de 

canais de cálcio. A piperina também demonstrou melhorar o processo digestivo, em ratos, 

devido ao aumento da atividade das lipases intestinal e pancreática e a elevação da acidez 

gástrica (YAFFE e cols., 2014). 

Além disso, a piperina possui outras inúmeras atividades biológicas, tais como 

neuroproteção, prevenção contra aterosclerose e doenças cardiovasculares e ação 

imunomoduladora. 

CHONPATHOMPIKUNLERT e colaboradores (2010) buscaram investigar o papel da 

piperina na doença de Alzheimer. Esses autores administraram piperina por via oral em ratos 

nas concentrações de 5, 10 e 20 mg/Kg de peso por três semanas e, após esse período, todas as 

doses melhoraram significativamente o comprometimento da memória e da neurodegeneração 
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no hipocampo dos ratos, possivelmente devido a uma diminuição da peroxidação lipídica e 

inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase. 

DUANGJAI e colaboradores (2013) sugeriram que a piperina reduziu a absorção de 

colesterol em células Caco-2 devido à internalização das proteínas transportadoras de 

colesterol. Além disso, a piperina foi capaz de reduzir a concentração plasmática de colesterol 

total, LDL (Low-density lipoprotein) e VLDL (Very-low-density lipoprotein) em ratos 

alimentados com dieta rica em lipídios (VIJAYAKUMAR e NALINI, 2006).  

Adicionalmente, já foi sugerido um papel importante da piperina na proteção contra 

doenças autoimunes, tais como alergias e diabetes mellitus tipo 1, possivelmente por meio da 

supressão da maturação fenotípica e funcional de células dendríticas murinas. A maturação 

dessas células ocorre em resposta a exposição a agentes inflamatórios (BAE e cols., 2012). 

Além de todos esses possíveis efeitos benéficos à saúde, a piperina também apresenta 

efeito antitumoral, incluindo ação quimiopreventiva e quimioterapêutica, como será descrito a 

seguir. 

 

1.5.1.3. Efeito Antitumoral 

Os mecanismos envolvidos na ação anticâncer da piperina vêm sendo elucidados, no 

entanto, até o presente momento, existe um número limitado de estudos sobre esse tema 

(oitenta e cinco trabalhos científicos encontrados na base de dados Pubmed). Entre estes, 

sugere-se atividade antioxidante, efeito antiproliferativo, indução da apoptose, regulação do 

ciclo celular e reversão da MDR (LU e cols., 2012).  

Alguns estudos têm evidenciado que a piperina contribui para a redução do 

desenvolvimento do câncer, uma vez que previne ou retarda os danos às células e aos tecidos, 

inibindo as reações de oxidação tanto in vitro como in vivo causadas por espécies reativas 

(LIU e cols., 2010; MANOHARAN e cols., 2009; VELLAICHAMY e cols., 2009). O 



40 

 

carcinógeno benzo(a)pireno é conhecido por ser capaz de induzir a produção de quantidades 

elevadas de espécies reativas e, consequentemente, a peroxidação lipídica em células do 

pulmão. Em um estudo, camundongos foram tratados com piperina via oral (50 mg/Kg de 

peso) em dias alternados durante 10 ou 16 semanas após terem sido tratados com a primeira 

dose de benzo(a)pireno. Este fitoquímico demonstrou possuir efeitos antigenotóxicos contra 

os danos ao DNA causados pelo carcinógeno em células do pulmão, reduzindo a formação de 

radicais livres e a proliferação de células cancerígenas (SELVENDIRAN et al., 2004 a; 

SELVENDIRAN et al., 2004 b).  

KAKARALA e colaboradores (2010) descreveram a habilidade da piperina, nas 

concentrações de 5 e 10 µM, em inibir a auto-renovação das células tronco de câncer de 

mama e a via de sinalização Wnt, corroborando o efeito desse fitoquímico em prevenir o 

câncer. 

Estudos indicam que a piperina é capaz de induzir células de câncer de cólon e de 

melanoma a apoptose e ao bloqueio do ciclo celular, e células de pulmão a apoptose (YAFFE 

e cols., 2014; FOFARIA e cols., 2014; LIN e cols., 2014). Já foi demonstrado também que a 

piperina sensibiliza células de câncer de mama, que superexpressam o proto-oncogene HER2, 

para ação da droga anticâncer paclitaxel e, ainda, potencializa o efeito citotóxico da 

radioterapia em camundongos com melanoma e em células de câncer de cólon, sugerindo um 

possível uso desse composto como adjuvante na terapia do câncer (DO e cols., 2013; TAK e 

cols., 2012). 

Além disso, já foi descrito que a piperina modula a MDR em alguns modelos 

experimentais, como de câncer de mama, pulmão e cólon. Doses não-tóxicas desse composto 

inibiram a expressão gênica e atividade das bombas de efluxo P-gp e BCRP em células de 

câncer de mama MDR e a expressão gênica e atividade da bomba de efluxo MRP-1 em 

células de câncer de pulmão MDR (LI e cols., 2011). A piperina tem mostrado, também, ser 
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capaz de reverter a resistência à vimblastina, de maneira dose-dependente, por meio da 

diminuição da atividade da P-gp em células de carcinoma de cólon MDR (OKURA e cols., 

2010).  

Com relação ao efeito da piperina em leucemias humanas, apenas um trabalho foi 

encontrado na literatura científica (base de dados Pubmed) até o presente momento, 

ressaltando mais uma vez a importância da presente pesquisa para a área em questão. No 

estudo citado, foi visto que concentrações de 20 e 40 µM de piperina levaram as células K562 

à diferenciação em macrófagos/ monócitos, sendo que a indução desse mecanismo pode ser 

considerada uma estratégia eficaz para o tratamento da leucemia (SONG e cols., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20118549
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O fenômeno da MDR é considerado um dos principais obstáculos no tratamento da 

LMC em crise blástica. Vários estudos têm sido realizados com o intuito de descobrir 

compostos efetivos e com baixa citotoxicidade, capazes de promover CS ou reverter a 

resistência a drogas, como a VCR. A combinação de fitoquímicos com quimioterápicos tem 

sido utilizada para sensibilizar células de câncer à quimioterapia. Entre os 

quimiosensibilizadores potenciais estão os compostos bioativos de alimentos, como a 

piperina.  

A piperina é capaz de reverter a MDR, principalmente por meio da modulação da 

expressão gênica e atividade dos transportadores ABC, como a P-gp. Por outro lado, o efeito 

da piperina na promoção de CS e reversão da MDR em células de LMC em crise blástica 

ainda é desconhecido. 

A identificação e o entendimento dos mecanismos de ação de agentes promotores de 

CS e reversores da MDR pode levar à produção de drogas que sejam efetivas em (a) prevenir 

a MDR por meio da administração adjuvante desde o início da quimioterapia ou (b) tornar o 

tratamento quimioterápico novamente eficiente por meio da morte seletiva de células MDR 

(c) reverter essa resistência, tornando a célula cancerosa novamente sensível ao 

quimioterápico. Portanto, uma investigação deste tipo é importante para gerar melhores 

perspectivas, além de poder auxiliar no delineamento de estratégias terapêuticas para esse tipo 

de câncer. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 Investigar os efeitos da piperina na indução de sensibilidade colateral e na reversão da 

resistência à vincristina em linhagens celulares resistentes a múltiplas drogas de 

leucemia mieloide crônica em crise blástica. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o efeito da piperina na viabilidade de células de leucemia mieloide crônica 

humana sensível a drogas, K562, e em linhagens resistentes a múltiplas drogas com 

diferentes graus de expressão de P-gp (Lucena-1 e FEPS); 

 Investigar o efeito da piperina na viabilidade das células não tumorais PBMC (células 

mononucleadas de sangue periférico); 

 Analisar o efeito da piperina sobre o ciclo celular e morte celular nas linhagens K562, 

Lucena-1 e FEPS; 

 Identificar o envolvimento da P-gp na ação da piperina nas linhagens Lucena-1 e 

FEPS silenciadas para o gene MDR-1; 

 Verificar o efeito da piperina sobre a expressão e atividade da P-gp nas linhagens 

Lucena-1 e FEPS; 

 Avaliar o efeito da associação da piperina com a vincristina na viabilidade da 

linhagem Lucena-1; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Reagentes 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico. Meio RPMI-

1640, β mercaptoetanol, Piperina, Vincristina (VCR), Cloridrato de Daunorrubicina (DNR), 

Verapamil (VP), Dimetilsufoxido (DMSO), Rhodamina-123 (Rho-123), Iodeto de Propídio 

(PI), RNase A e Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazólio (MTT), foram 

obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA); Penicilina/estreptomicina da Invitrogen 

(Carlsbad, CA, EUA); Soro Fetal Bovino (SFB) da Cultilab (Campinas, SP, BR); Anticorpo 

anti-P-gp (Mouse Anti-Human P-glycoprotein) FITC da Becton, Dickinson & Company®; 

Azul de Trypan da VETEC (Brasil); Kit de detecção de apoptose da eBioscience.  

 

4.2. Linhagens Celulares de LMC 

Neste projeto foram utilizadas três linhagens celulares de câncer, K562, linhagem 

parental sensível à quimioterapia, Lucena-1 e FEPS, linhagens MDR que foram derivadas da 

K562. As células K562 pertencem a uma linhagem originada de uma LMC em crise blástica 

eritroleucemia humana e caracteriza-se por expressar o oncogene quimérico BCR-ABL no 

cromossomo Philadelphia (KOEFFLER e GOLDE, 1980).  

As linhagens celulares Lucena-1 e FEPS foram desenvolvidas no Laboratório de 

Imunologia Tumoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro (RUMJANEK e col., 2001; 

PINTO-SILVA, 2007) e foram selecionadas a partir da linhagem K562 devido à exposição a 

concentrações crescentes dos quimioterápicos VCR e DNR, respectivamente. A linhagem 

Lucena-1 apresenta cinco vezes mais cópias do gene MDR-1 (que codifica a P-gp) que sua 

linhagem parental K562 (BRINDEIRO, 1999). A linhagem FEPS possui expressão e 
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atividade da P-gp maior do que a Lucena-1 e também expressa a proteína relacionada à 

resistência a múltiplas drogas (MRP-1) (PINTO-SILVA, 2007). 

As linhagens celulares foram descongeladas a cada três meses de cultivo e para 

garantir que as células MDR continuavam com as mesmas características de quando foram 

selecionadas, foram realizadas análises para verificação da expressão da P-gp por meio do 

método que será descrito posteriormente nessa dissertação (Item 4.8. do material e métodos). 

 

4.3. Culturas de Células  

As linhagens K562 e Lucena-1 foram mantidas em uma concentração de 2 × 10
4
 

céls/mL e foram cultivadas em um volume final de 5 mL de meio RPMI-1640, suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB), 100 unidades/mL de penicilina G e 100 μg/mL de 

sulfato de estreptomicina, 5 μM de β-mercaptoetanol e 2 g/L de bicarbonato de sódio. As 

células da linhagem FEPS foram mantidas como descrito para K562 e Lucena-1, porém em 

um volume final de 10 mL de meio RPMI-1640. Na cultura de Lucena-1 foi adicionada VCR 

a uma concentração final de 60 nM e na cultura de FEPS foi adicionada DNR a uma 

concentração de 466 nM, a fim de manter suas características de MDR. As células foram 

mantidas a 37°C em uma atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e foram subcultivadas a 

cada três dias. 

As células Lucena-1 e FEPS silenciadas para o gene MDR-1 (que codifica a P-gp) 

foram estabelecidas pelo nosso grupo de pesquisa utilizando o método de silenciamento por 

shRNA (short hairpin RNAs) (VIDAL, 2013). Essas células foram transfectadas com os 

plasmídeos KH01527N (Qiagen®), que contém o shRNA Mock ou o shRNA MDR-1. Das 

células transfectadas com o plasmídeo shRNA Mock, foram selecionadas as que 

apresentavam expressão da P-gp, correspondendo ao controle do experimento. Das células 

transfectadas com o plasmídeo shRNA para a MDR-1 foram selecionadas as que não 
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apresentavam expressão da P-gp. Após a transfecção, as células foram cultivadas com o 

antibiótico Geneticina (G418) para manter a seleção das células silenciadas, uma vez que 

essas células são resistentes a essa substância. Essas linhagens foram cultivadas sob as 

mesmas condições que as células originais, no entanto, foram mantidas com o G418 na 

concentração final de 0,5 mg/mL para Lucena-1 e 0,6 mg/mL para FEPS.  

Além disso, foram realizados experimentos com células não tumorais de sangue 

periférico (PBMC). Para a obtenção de PBMCs, sangue venoso de um doador saudável foi 

coletado e diluído em Tampão fosfato-salino 1:3 (PBS, do inglês Phosphate Buffered Saline). 

As amostras foram cuidadosamente colocadas sobre uma solução de Ficoll Hypaque, seguido 

por centrifugação a 3000 rpm à temperatura ambiente durante 15 minutos (NETTO, 2010). Os 

experimentos com as PBMCs isoladas foram realizados sob as mesmas condições de cultivo 

que as linhagens leucêmicas, no entanto, sem adição de qualquer quimioterápico. 

 

4.4. Ensaio de Citotoxicidade - Redução de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5 difenil tetrazólio)  

As células de leucemia e as respectivas linhagens transfectadas com o plasmídeo 

KH01527N (2 × 10
4
 céls/mL) e PBMC (1 × 10

6
 céls/mL) foram plaqueadas em placas de 96 

poços com fundo chato. Posteriormente, as células foram tratadas com: diferentes 

concentrações de piperina dissolvida em 0,25% de dimetilsulfóxido (DMSO) ou com os 

respectivos volumes de DMSO 0,25% (v/v; controle). Apenas as linhagens K562 e Lucena-1 

foram tratadas com: diferentes concentrações de VCR dissolvida em meio RPMI + 0,25% de 

DMSO ou com os respectivos volumes de DMSO 0,25% (v/v; controle). 

Após o tratamento pelo intervalo de tempo explicitado em cada resultado, foi realizado 

o ensaio de redução do MTT. O MTT é um composto que é reduzido pelas desidrogenases 

mitocondriais, formando os cristais de formazan, que possuem uma coloração roxa e podem 
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ser quantificados por densidade ótica. Para isso, foram adicionados 20 µL de MTT, diluído 

em PBS, a uma concentração final de 0,5 mg/mL em cada poço. As placas foram mantidas na 

estufa a 37°C e com 5% de CO2 por 3 horas. Posteriormente, as placas foram centrifugadas a 

200 × g, durante 7 minutos, o sobrenadante foi descartado e os cristais de formazan formados 

foram dissolvidos em 200 µL de DMSO. A intensidade de coloração foi medida em um leitor 

de microplacas (Biochrom Anthos Zenyth 200 ST), a um comprimento de onda de 492 nm 

(adaptado de MOSMANN, 1983). Para a análise da viabilidade celular, foi realizado o cálculo 

do percentual de células viáveis em relação aos respectivos controles dos experimentos. Os 

valores de concentração inibitória média (IC50) foram calculados a partir das curvas dose-

resposta, sendo definido como a concentração da droga para reduzir o número de células 

viáveis a 50% em relação ao controle. GraphPad Software 5.0 foi utilizado para os cálculos de 

IC50. 

 

4.5. Ensaio de citotoxicidade - Contagem celular utilizando teste de exclusão com Azul 

de Trypan 

O número de células leucêmicas foi avaliado após 72 e 96 horas de tratamento com 50 

µM de piperina dissolvida em 0,25% de DMSO ou com o respectivo volume de DMSO 

0,25% (v/v; controle). Foram transferidos 10 µL da suspensão de células para eppendorfs, em 

seguida, foi adicionado 10 µL de solução de azul de trypan a 0,04% (v/v). Após 

homogeneização, 10 µL do total foram utilizados para a contagem das células em câmara de 

Neubauer. Para a análise da viabilidade celular, foi realizado o cálculo do percentual de 

células viáveis em relação aos respectivos controles dos experimentos. Esse método de 

contagem de células é baseado no princípio de que as células vivas possuem membrana 

intacta e conseguem excluir o azul de trypan, já as células mortas, em necrose ou apoptose 
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tardia, incorporam esse corante e ficam marcadas, permitindo contagem diferenciada entre 

células vivas e mortas (BARILE, 1994). 

 

4.6. Análise do Ciclo Celular   

A distribuição do ciclo celular foi analisada por citometria de fluxo, como descrito 

previamente por POZO-GUISADO e colaboradores (2002). As células das linhagens K562, 

Lucena-1 e FEPS foram plaqueadas em placas de 6 poços, com volume final de 3 mL/ poço 

na concentração final de 2 × 10
4
 céls/mL. Em seguida, foi feito o tratamento com diferentes 

concentrações de piperina dissolvida em 0,25% de DMSO ou com os respectivos volumes de 

DMSO 0,25% (v/v; controle). Após incubação por 72 horas, 1 × 10
5
 células foram coletadas, 

centrifugadas a 220 × g por 7 minutos à 4°C e lavadas 2 duas vezes com PBS, e então 

ressuspendidas em PBS contendo Triton X-100 0,1% (v/v), 50 µg/mL de iodeto de propídio 

(PI) e 1 mg/mL de RNase A. Em seguida, o conteúdo de DNA foi medido usando 

FACScalibur equipado com o programa CellQuest (Becton Dickinson, CA). A leitura do PI 

foi realizada pelo detector FL-2 área. A porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M do 

ciclo celular foi quantificada usando o programa Summit v4.3
®
 (DAKO). 

 

4.7. Ensaio de Morte Celular 

A caracterização da morte celular foi investigada pela dupla marcação com PI e 

Anexina-V. A marcação por PI reflete um rompimento da membrana plasmática, 

caracterizando necrose. Já a Anexina-V se liga ao fosfolipídio de membrana, fosfatildiserina, 

que sofre externalização durante a apoptose, ocasionando a marcação por Anexina-V. De 

forma similar, quando ocorre a marcação dupla, considera-se apoptose tardia. O termo técnico 

é necrose secundária, pois a marcação por PI ocorre após a permanência da célula apoptótica 
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no meio de cultura, de tal forma, que é secundária à marcação por Anexina-V. As células 

viáveis são representadas pela ausência de qualquer marcação (BACELAR, 2014). 

As células das linhagens K562, Lucena-1 e FEPS foram plaqueadas em placas de 6 

poços, com volume final de 3 mL/ poço na concentração final de 2 × 10
4
 céls/mL. Em 

seguida, foi feito o tratamento com diferentes concentrações de piperina dissolvida em 0,25% 

de DMSO ou com os respectivos volumes de DMSO 0,25% (v/v; controle).  O etoposídeo (25 

µM) foi utilizado como controle positivo de indução de apoptose (SEN e cols., 2004; 

MOLAVI e cols., 2008). Para esse ensaio foi utilizado o kit de detecção de apoptose da 

eBioscience. Após incubação por 72 horas, as células foram centrifugadas a 220 × g por 7 

minutos à 4°C e ressuspendidas no tampão de ligação do fabricante. Posteriormente, foram 

transferidas para uma placa de 96 poços com fundo em U (200 µL/ poço) e foram novamente 

centrifugadas a 220 × g por 7 minutos à 4°C. Em seguida, foram incubadas com tampão de 

ligação (96 µL) contendo Anexina-V conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC) (3 

µL) por 20 minutos em temperatura ambiente e protegidas da luz. Após o período de tempo 

referido, foram acrescentados 200 μL do tampão de ligação e, no momento da leitura foram 

adicionados 4 μL de PI. A análise foi realizada, em seguida, por citometria de fluxo 

(FACScalibur) equipado com o programa CellQuest (Becton Dickinson, CA). A leitura do PI 

e da Anexina-V foi realizada pelo detector FL-3 e FL-1, respectivamente. A porcentagem de 

células marcadas com PI e/ou Anexina-V foi quantificada usando o programa Summit v4.3
®

 

(DAKO). 

 

4.8. Expressão da P-gp 

As células das linhagens K562, Lucena-1 e FEPS foram plaqueadas em placas de 6 

poços, com volume final de 3 mL/poço na concentração final de 2 × 10
4
 céls/mL. Em seguida, 

foi feito o tratamento com diferentes concentrações de piperina dissolvida em 0,25% de 
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DMSO (Lucena-1 e FEPS) ou com os respectivos volumes de DMSO 0,25% (v/v; controle) 

(K562, Lucena-1 e FEPS).  Após incubação por 72 horas, as células foram ajustadas para 2 × 

10
5
 células e utilizadas para o controle negativo e a marcação de P-gp. As células foram 

lavadas com PBS com 5% de SFB, e marcadas com anticorpo anti-P-gp (Mouse Anti-Human 

P-glycoprotein – FITC) na diluição 1:5, no volume final de 10 µL, e mantidas a temperatura 

de 4°C por 30 minutos. Posteriormente, as células foram centrifugadas a 220 × g por 7 

minutos. O sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em 300 µL de PBS 

com 5% de SFB para avaliação em citômetro de fluxo (FACScalibur) equipado com o 

programa CellQuest (Becton Dickinson, CA).  A leitura da fluorescência foi realizada pelo 

detector FL-1. Os dados foram analisados utilizando o programa Summit v4.3® (DAKO). 

 

4.9. Atividade da P-gp 

A atividade da P-gp das linhagens Lucena-1 e FEPS foi medida por ensaio de efluxo 

com Rhodamina-123 (Rho-123) (MAIA e cols., 1996). A Rho-123 é um substrato 

fluorescente da P-gp cuja intensidade de fluorescência pode ser mensurada por meio de 

citometria de fluxo. De tal forma, uma célula que não expressa P-gp ou que esteja com a P-gp 

inibida não realiza a extrusão da Rho-123 em uma taxa superior a sua difusão na membrana 

plasmática, gerando um acúmulo intracelular de Rho-123 e aumento da intensidade de 

fluorescência.  

As células (1 × 10
5 

céls/poço) foram incubadas por 30 min a 37°C e com 5% de CO2 

na estufa com Rho-123 (concentração final de 200 ng/mL para a Lucena-1 ou 500 ng/mL para 

a FEPS) em associação com diferentes concentrações de piperina dissolvida em 0,25% de 

DMSO ou com os respectivos volumes de DMSO 0,25% (v/v; controle), para que ocorresse o 

acúmulo do substrato na célula. Posteriormente, foram adicionados 100 μL de meio RPMI 

com 10% de SFB, seguido de centrifugação a 220 × g por 7 minutos, descartando-se o 
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sobrenadante. Foram adicionados 90 µL de meio RPMI com 10% de SFB na presença ou na 

ausência de piperina. As células foram incubadas por 15 minutos na estufa a 37°C e com 5% 

de CO2 para que ocorresse a extrusão parcial da Rho-123. Posteriormente, foram adicionados 

100 μl de meio RPMI com 10% de SFB, seguido de centrifugação a 220 × g por 7 minutos e 

descarte do sobrenadante. As células foram ressuspendidas em 300 μL de PBS e o 

experimento foi avaliado por meio de citometria de fluxo (FACScalibur) equipado com o 

programa CellQuest (Becton Dickinson, CA). A leitura da fluorescência foi realizada pelo 

detector FL-1. Os dados foram analisados utilizando o programa Summit v4.3
®
 (DAKO). 

 

4.10. Ensaio de Efeito de Reversão 

A linhagem Lucena-1 foi plaqueada em placas de 96 poços com fundo chato em uma 

concentração final de 2 × 10
4
 céls/mL e tratada por 72 horas com combinações de diferentes 

concentrações de VCR com concentrações não tóxicas de piperina (concentrações que 

promoveram uma redução menor que 15% da viabilidade das células Lucena-1). Foi 

considerado como o controle positivo o verapamil (VP) (5 µM), um inibidor de P-gp 

classicamente utilizado, capaz de reverter a MDR em diversos modelos experimentais 

(MULLER e cols., 1994). O percentual de células viáveis foi determinado por meio do 

método de redução de MTT, como descrito anteriormente. Para avaliar o efeito de reversão do 

modulador será calculado o reversal fold (RF) por meio da seguinte fórmula: IC50 da VCR/ 

IC50 da VCR em associação com a piperina (LI e cols., 2009). O RF >1 indicará uma maior 

sensibilidade à droga na presença do modulador, RF = 1 indicará ausência de efeitos e RF <1 

indicará uma sensibilidade menor à droga. Sendo assim, o maior valor de RF será considerado 

como melhor efeito de reversão (YANG e cols., 2012). 
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4.11. Análises Estatísticas 

Os resultados dos experimentos acima descritos foram submetidos à análise estatística 

descritiva, média e erro padrão, análise estatística “Teste t de Student, não pareado” ou análise 

de variância (ANOVA) seguida de pós-teste de Tukey, usando o programa GraphPad Prism 5.  

Resultados com valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5. 1. Efeito da piperina na viabilidade das células de leucemia 

Neste estudo, primeiramente, foi analisado, por meio do ensaio de viabilidade celular 

por redução de MTT, o efeito da piperina sobre a linhagem celular sensível a drogas, K562, e 

sobre as linhagens celulares MDR, Lucena-1 e FEPS, que foram selecionadas a partir da 

K562 por meio da exposição a concentrações crescentes de VCR e DNR, respectivamente 

(figura 9). O método de análise empregado foi um ensaio colorimétrico em que o composto 

MTT sofre redução pelas enzimas mitocondriais, e, com isso, são formados os cristais de 

formazan que possuem coloração roxa e podem ser detectados com o auxílio de um 

espectrofotômetro. Quanto mais intensa é a coloração roxa, maior é o percentual de 

mitocôndrias viáveis. Após o tratamento com diferentes concentrações de piperina por 48 

(figuras 9A e 9B), 72 (figuras 9C e 9D) e 96 horas (figuras 9E e 9F), as análises foram 

realizadas. 



54 

 

48h

0 50 100 150 200 250 300 350
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

48h

0 5 10 15 20 25 30
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

72h

0 50 100 150 200 250 300 350
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

72h

0 5 10 15 20 25 30
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

96h

0 50 100 150 200 250 300 350
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

96h

0 5 10 15 20 25 30
0

25

50

75

100

125

150
K562

Lucena-1

FEPS

Piperina (M)

%
 C

é
lu

la
s
 v

iá
v
e
is

A

C

B

D

E F

 

Figura 9. Efeito da piperina na viabilidade das células de leucemia K562, Lucena-1 e 

FEPS a partir da redução de MTT. 

As células foram incubadas com 0,5 mg/mL de MTT por 3 horas a 37°C e 5% de CO2. Após a 

incubação, os cristais de formazan foram dissolvidos em DMSO. Viabilidade das células 

tratadas por 48 (A), 72 (C) e 96 horas (E) com concentrações até 25 µM de piperina. 

Viabilidade das células tratadas por 48 (B), 72 (D) e 96 horas (F) com concentrações até 300 

µM de piperina. O % de células viáveis foi calculado em relação ao controle com DMSO. Os 

resultados são expressos como média ± erro padrão (n=3).  

 

De acordo com os resultados obtidos na figura 9, foi observado que a piperina reduziu 

a viabilidade das linhagens K562, Lucena-1 e FEPS de forma dose-dependente.  
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Tabela 1. Citotoxicidade da piperina (IC50) nas linhagens celulares K562, 

Lucena-1 e FEPS. Os valores de IC50 foram calculados a partir das curvas 

dose-resposta. 

 IC50 da piperina (µM) 

Linhagem Celular 48 horas 72 horas 96 horas 

K562 106,8 ± 26,2 
A,a

 99,0 ± 2,3 
A,a

 104,4 ± 9,6 
A,a

 

Lucena-1 102,5 ± 9,5 
A,a

 87,9 ± 3,9 
A,ab

 75,4 ± 2,9 
B,b

 

FEPS 73,0 ± 5,8 
A,a

 41,5 ± 1,6 
B,b

 34,7 ± 4,1 
C,b

 

Letras maiúsculas diferentes denotam diferença significativa entre as linhagens celulares no mesmo 

tempo de incubação. p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey). 
 

Letras minúsculas diferentes denotam diferença significativa entre os tempos de incubação na mesma 

linhagem celular. p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey). 

 

 Além disso, a piperina demonstrou ser mais tóxica nas linhagens MDR, Lucena-1 e 

FEPS, do que na linhagem parental, K562, em todos os tempos de tratamento, no entanto, as 

diferenças entre os valores de IC50 somente foram estatisticamente significativas (p < 0,05) 

após incubação com piperina por 96 horas (tabela 1). Nas células K562, a diminuição na 

viabilidade mostrou ser significante (p < 0,05), no tratamento por 48 horas, a partir da 

concentração de 150 µM de piperina, enquanto nas células Lucena-1, esse resultado foi 

observado a partir de 100 µM e nas células FEPS a partir de 25 µM (figuras 9A e 9B). Na 

curva de 72 horas (figuras 9C e 9D), a partir da concentração de 25 µM de piperina houve 

redução significativa (p < 0,05) da viabilidade das células Lucena-1 e FEPS em relação ao 

controle, enquanto nas células K562, somente começou a reduzir a viabilidade de maneira 

significativa (p < 0,05) a partir de 100 µM do composto bioativo. No tratamento por 96 horas, 

esse efeito sobre a viabilidade das células K562, Lucena-1 e FEPS foi significante (p < 0,05) a 

partir de 150 µM, 75 µM e 25 µM de piperina, respectivamente. Estes resultados sugerem que 

as células MDR Lucena-1 e FEPS apresentam maior sensibilidade a piperina que as células 

K562, caracterizando o fenômeno de sensibilidade colateral (CS).  

Também foi constatado, pelos valores de IC50, que a piperina foi mais tóxica na 

linhagem celular FEPS, em relação a Lucena-1, de forma estatisticamente significativa (p < 

0,05), após o tratamento por 72 e 96 horas (tabela 1). Os valores de IC50 da piperina para as 
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células Lucena-1 nos tempos de 72 e 96 horas foram praticamente o dobro dos encontrados 

para as células FEPS nos mesmos períodos de tempo analisados (tabela 1).  

A fim de confirmar estes resultados, foram realizados testes de citotoxicidade por um 

outro método, ensaio de exclusão do azul de trypan, que baseia-se na incorporação do corante 

azul de trypan pelas células em apoptose tardia ou necrose, possibilitando a diferenciação 

entre células vivas e mortas. Para isso, as linhagens K562, Lucena-1 e FEPS foram tratadas 

com 50 µM de piperina por 72 ou 96 horas (figura 10). Após esse período foi feita a 

contagem celular utilizando o azul de trypan. 
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Figura 10. Efeito da piperina sobre a viabilidade das células de leucemia K562, Lucena-

1 e FEPS a partir da exclusão de azul de trypan. 

As células foram incubadas com azul de trypan (0,04%) (v/v) após 72 e 96 horas do 

tratamento com 50 µM de piperina. Os resultados são expressos como média e erro padrão 

(n=3). * p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às células controle com 

DMSO. 

 

Foi observado que a piperina foi mais citotóxica na linhagem FEPS do que na Lucena-

1, ratificando os dados anteriores. No entanto, notou-se uma maior diferença entre a 

viabilidade das linhagens celulares K562 e Lucena-1 pelo ensaio de redução do MTT do que 

pelo método de contagem celular com azul de trypan. Esses ensaios apresentam diferentes 

princípios metodológicos, portanto essa distinção poderia ser justificada dessa forma. Além 
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disso, no ensaio de MTT foi feita uma curva de concentração, enquanto que no experimento 

com azul de trypan foi testada apenas uma concentração de piperina. 

Na literatura científica tem sido descrito que, quando uma molécula é capaz de induzir 

CS em determinada linhagem MDR, quanto mais P-gp essas células expressarem, mais 

citotóxico será o composto (HALL e cols., 2009; KELLY e cols., 2010; NOBILI e cols., 

2011).  

A citotoxicidade da piperina foi mais acentuada na linhagem celular Lucena-1 em 

relação a K562, sendo que a Lucena-1, apresenta cinco vezes mais cópias do gene MDR-1 

(que codifica a P-gp) que sua linhagem parental K562 (RUMJANEK e cols., 2001). Além 

disso, esse composto bioativo foi ainda mais citotóxico na linhagem FEPS, cuja expressão de 

P-gp é duas vezes maior que a apresentada pela linhagem Lucena-1 (RUMJANEK e cols., 

2001). Estes dados demonstram uma possível correlação entre o aumento da expressão da P-

gp e a indução do efeito citotóxico da piperina, sugerindo que o mecanismo da piperina em 

induzir CS é dependente da presença de P-gp na membrana dessas células tumorais. 

Até onde se sabe essa propriedade da piperina em induzir CS ainda não tinha sido 

descrita na literatura científica, o que demonstra o caráter inédito deste trabalho. No entanto, 

este efeito foi observado por NOVIS (2013) nas mesmas linhagens celulares deste projeto, 

após o tratamento com verapamil (VP), embora o mecanismo pelo qual o VP induziu CS 

nestas células humanas ainda não tenha sido determinado. 

Outro fitoquímico que demonstrou ser capaz de promover CS é a crisina. A crisina é 

classificada como um flavonoide que está presente em alimentos como o mel e o própolis. 

Essa substância foi testada em células de rim de hamster que superexpressam a bomba de 

fluxo MRP-1 e apresentou atividade citotóxica extremamente potente, com um IC50 em torno 

de 5,0 µM (LORENDEAU e cols., 2014). 
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5. 2. Efeito da piperina na viabilidade de células não-tumorais  

Uma vez que foi constatado o efeito citotóxico da piperina em células de leucemia, foi 

investigada a citotoxicidade desse composto sobre as células mononucleadas de sangue 

periférico (PBMC) humano. Para isso, as células PBMC (80% linfócitos) foram ajustadas 

para uma concentração de 1 × 10
6
/mL, correspondente à concentração dessas células 

circulantes no sangue, e, posteriormente foi realizado o tratamento com diferentes 

concentrações de piperina na presença ou não do composto denominado fitohemaglutinina 

(PHA), na concentração de 5 µg/mL. No organismo humano, essas células se proliferam, no 

entanto, quando são mantidas em cultura para realização de experimentos in vitro, perdem 

essa capacidade proliferativa. Os quimioterápicos atuam especialmente em células que 

proliferam, por isso, foi utilizado o PHA que é capaz de ativar linfócitos, fazendo-os 

proliferar, a fim de identificar se a piperina seria tóxica em células normais com capacidade 

proliferativa (BACELAR, 2014). Após incubação com os compostos por 72 horas, foi 

realizado o ensaio de redução de MTT (figura 11). 
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Figura 11. Efeito da piperina sobre a viabilidade das células PBMC. 

As células foram incubadas com 0,5 mg/mL de MTT por 3 horas a 37°C e com CO2. Após a 

incubação, os cristais de formazan foram dissolvidos em DMSO. Viabilidade das células 

PBMC tratadas por 72 horas com diferentes concentrações de piperina, ativadas ou não por 

PHA (5 µg/mL). Os resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). * p < 0,05 

(ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às células controle com DMSO, ativadas ou 

não por PHA. PBMC, células mononucleadas de sangue periférico. PHA, fitohemaglutinina. 

 

O efeito citotóxico da piperina foi estatisticamente maior (p < 0,05) nas células 

tratadas com PHA, apresentando IC50 em torno de 58,09 ± 3,8 µM, em relação as células que 

não foram incubadas com esse composto, cujo IC50 foi de aproximadamente 167,5 ± 4,7 µM, 

sugerindo que esse fitoquímico estaria atuando durante a etapa de proliferação dessas células 

(figura 11). 

Comparando os valores de IC50 entre as células normais ativadas por PHA e as células 

de leucemia (tabela 1), observa-se que a piperina provocou uma diminuição (p < 0,05) mais 

expressiva na viabilidade celular da PBMC (IC50 = 58,09 ± 3,8 µM) do que na viabilidade das 

linhagens celulares K562 (IC50 = 99,05 ± 2,3 µM) e Lucena-1 (IC50 = 87,99 ± 3,9 µM), mas 

esse composto foi mais citotóxico na linhagem mais resistente FEPS (IC50 = 41,46 ± 1,6 µM) 

quando comparada com a PBMC (p < 0,05). 

CARDOSO e colaboradores, em 2005, realizaram experimentos com camundongos 

após a administração de piperina, na dose única de 2,0 mg/Kg por via intraperitoneal a fim de 

testar a toxicidade desse composto após 24 horas do tratamento. Foi mostrado que a piperina 



60 

 

não levou ao aparecimento de efeitos colaterais, alterações macroscópicas ou microscópicas 

nos órgãos e tecidos analisados, revelando ausência de efeito tóxico para o fígado e rins. 

No estudo de BEZERRA (2005), os camundongos foram tratados com doses mais 

elevadas de piperina (50 ou 100 mg/Kg) via intraperitoneal por um tempo mais prolongado de 

7 dias consecutivos. As análises histopatológicas dos órgãos removidos de animais tratados 

sugerem que o fígado e os rins podem ser considerados como alvos potenciais da toxicidade 

da piperina. No entanto, essas alterações observadas podem ser consideradas reversíveis 

(SCHEUER e LEFKOWITCH, 2000; KUMMAR e cols., 2004; MCGEE e cols., 1992). 

Nesse mesmo trabalho, foi investigado se os pesos de alguns órgãos teriam sido afetados após 

a administração de piperina. Foi visto que os pesos dos baços dos animais tratados com 

piperina (100 mg/Kg/dia) mostraram redução significativa, o que sugere um possível efeito 

imunodepressor.  

Um outro estudo constatou que a administração intragástrica de piperina (100 mg/Kg) 

por 7 dias consecutivos não foi tóxica para ratos (PIYACHATURAWAT e cols, 1983).  

Além disso, foi observado que voluntários saudáveis apresentaram concentração sérica 

de piperina em torno de 6 µM após a ingestão de duas doses de 24 mg de piperina (VOLAK e 

cols., 2013). Supondo que um adulto saudável ingerisse 330 mg de piperina, como os 

indivíduos da população indiana, seria estimado que 40 µM desse composto atingiria a 

corrente sanguínea, sendo que nessa concentração a piperina teria efeito tóxico reduzido nas 

células PBMC, mas seria capaz de atingir as células de câncer resistentes a quimioterápicos 

FEPS. 

Em modelos experimentais com outras células humanas como osteoblastos, 

fibroblastos e células mamárias a piperina apresentou efeito tóxico reduzido quando 

comparado com células de câncer, sugerindo que esse composto poderia ser um promissor 
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agente terapêutico contra o câncer (ZHANG e cols., 2015; YAFFE e cols., 2014; 

GREENSHIELDS e cols., 2015). 

 

5. 3. Efeito da piperina sobre o ciclo celular e a morte celular das células de leucemia 

Em seguida, foram realizados experimentos com o intuito de verificar o efeito da 

piperina sobre a distribuição do ciclo celular das linhagens K562, Lucena-1 e FEPS (figura 

12). As células foram tratadas com este fitoquímico por 72 horas, foram incubadas com 

RNase A e triton X-100, coradas com iodeto de propídio (PI) e analisadas por citometria de 

fluxo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yaffe%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819444
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Figura 12. Efeito da piperina sobre a distribuição nas fases do ciclo celular das células 

de leucemia K562, Lucena-1 e FEPS. 

As células foram incubadas com piperina nas concentrações indicadas por 72 horas. Após o 

tratamento, 1  10
5
 células foram ressuspendidas em PBS contendo Triton X-100 0,1% (v/v), 

50 µg/mL de iodeto de propídio e 1 mg/mL de RNase A. O conteúdo de DNA foi medido 

usando citômetro de fluxo. Linhagem K562 (A) controle (B) incubada com 50 µM de piperina 

(C) incubada com 100 µM de piperina. Linhagem Lucena-1 (D) controle (E) incubada com 50 

µM de piperina (F) incubada com 100 µM de piperina. Linhagem FEPS (G) controle (H) 

incubada com 50 µM de piperina (I) incubada com 100 µM de piperina. Os resultados são 

expressos como média e erro padrão (n=3). * p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), 

comparado às células controle com DMSO. Pip, piperina. 

 

 

 

 

 



63 

 

As concentrações utilizadas de piperina, bem como o tempo de exposição ao 

tratamento não foram suficientes para promover alterações na progressão do ciclo celular das 

linhagens de leucemia estudadas de forma estatisticamente significativa, sugerindo que a 

piperina não possui ação citostática, uma vez que não demonstrou ter efeito antiproliferativo 

(figura 12). 

Não foi possível encontrar relatos na literatura científica sobre o efeito da piperina na 

progressão do ciclo celular de células de leucemia. No entanto, em um estudo com animais 

transplantados com Sarcoma 180 feito por BEZERRA em 2005 foi investigado o efeito da 

piperina sobre o crescimento desse tipo de tumor. O autor concluiu que a atividade 

antitumoral da piperina não está relacionada com uma redução da taxa de crescimento 

tumoral, da mesma forma que o presente estudo. Enquanto que ZHANG e colaboradores em 

2015 demonstraram que a piperina foi capaz de promover a diminuição da proliferação de 

células de osteosarcoma por meio do acúmulo de células na fase G2/M do ciclo celular e 

OUYANG e colaboradores em 2013 relataram que a piperina inibiu a proliferação de células 

de câncer de próstata humano via bloqueio do ciclo celular na fase G1.  

Além disso, no presente estudo, a piperina apresentou um efeito citotóxico mais 

pronunciado sobre as células PBMC proliferantes em relação as não proliferantes, o que 

sugere que esse composto poderia estar atuando em alguma fase específica do ciclo celular, 

impedindo a proliferação dessas células 

Portanto, sugere-se que a propriedade da piperina de promover alterações no ciclo 

celular possa ser dependente do modelo experimental utilizado em decorrência dos diferentes 

mecanismos de ação que esse composto pode apresentar. 

Além da investigação da atuação da piperina sobre o bloqueio do ciclo celular, foi 

feita a quantificação das células apoptóticas, pela verificação da fase Sub-G1. O tratamento 

com piperina promoveu um acúmulo de células nessa fase, nas linhagens K562, Lucena-1 e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouyang%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23939040
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FEPS, sendo que conforme aumentou a dose utilizada desse composto, o efeito foi 

potencializado. No entanto, esse acúmulo na fase Sub-G1 somente foi significativo (p < 0,05) 

após o tratamento das células FEPS com 100 µM de piperina, em que foi observada uma 

diminuição concomitante no número de células na fase G2/M.  

Esses dados sugerem que a piperina estaria, preferencialmente, levando às células de 

leucemia à apoptose, ao invés de inibindo a proliferação celular. Além disso, a linhagem mais 

resistente de leucemia, FEPS, demonstrou, ser mais sensível à piperina, corroborando os 

experimentos descritos anteriormente. 

A fim de caracterizar o tipo de morte celular induzida pela piperina nas linhagens 

celulares de leucemia, foram realizados ensaios com os marcadores fluorescentes Anexina-V 

FITC e PI (figura 13). A Anexina-V é uma lectina que se liga ao fosfolipídio de membrana 

fosfatidilserina (externalizado por células apoptóticas) e o PI tem a capacidade de se ligar ao 

DNA, desde que a célula apresente sua membrana permeável (característica necrótica).  

Como pode ser observado na figura 13, cada gráfico foi dividido em quatro 

quadrantes. As células marcadas com Anexina-V, representadas na região R4, estão sofrendo 

apoptose, células marcadas com PI estão em necrose (região R1) e células com dupla 

marcação indicam apoptose tardia, ou necrose secundária (região R2). Células que entram em 

apoptose, geralmente, são fagocitadas, porém sem a presença de fagócitos (como em 

experimentos in vitro), prosseguem na via apoptótica até o rompimento da membrana 

plasmática, permitindo a entrada do PI e, com isso, a dupla marcação.  
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Figura 13. Efeito da piperina sobre os processos de morte das células de leucemia K562, 

Lucena-1 e FEPS. 

As células foram incubadas com piperina por 72 horas. Em seguida foram marcadas com 

Anexina V-FITC e iodeto de propídio e o resultado foi analisado em citômetro de fluxo.  

Linhagem K562 (A) controle negativo (B) controle positivo (25 µM de etoposídio) (C) 

incubada com 50 µM de piperina (D) incubada com 100 µM de piperina. Linhagem Lucena-1 

(E) controle negativo (F) controle positivo (25 µM de etoposídio) (G) incubada com 50 µM 

de piperina (H) incubada com 100 µM de piperina. Linhagem FEPS (I) controle negativo (J) 

controle positivo (25 µM de etoposídio) (K) incubada com 50 µM de piperina (L) incubada 

com 100 µM de piperina. * p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às 

células controle com DMSO. Os resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). 

Pip, piperina. 
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De acordo com as figuras 13C e 13D, após incubação das células K562 com piperina 

por 72 horas, não houve um aumento estatisticamente significativo das células em apoptose, 

apoptose tardia ou necrose, sugerindo, mais uma vez, que essas células apresentam um grau 

de resistência a piperina. 

Com relação ao efeito da piperina nas células Lucena-1, é possível observar na figura 

13 uma dupla marcação com Anexina-V e PI após o tratamento com 100 μM de piperina por 

72 horas (figura 13H) de forma estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação ao 

controle negativo. Tal resultado sugere que, nestas condições, possivelmente ocorreu morte 

celular via apoptose, seguida de necrose.  

Como mostrado na figura 13, após incubação das células FEPS por 72 horas com 100 

μM de piperina (figura 13L), houve um aumento da marcação com Anexina-V e da dupla 

marcação com Anexina-V e PI, sugerindo que esse composto foi capaz de induzir apoptose e 

apoptose tardia de forma estatisticamente significativa (p < 0,05) na linhagem FEPS. Sendo 

que esse perfil de marcação foi mais intenso do que o observado para o controle positivo.  

Apesar de ambas as linhagens MDR terem sido alvos da piperina, quando são 

comparados os percentuais de células em apoptose ou apoptose tardia, percebe-se que a 

linhagem FEPS continua sendo a mais atingida por esse fitoquímico, em relação a Lucena-1. 

Esses dados reforçam a propriedade da piperina em ser seletivamente mais citotóxica na 

linhagem mais resistente FEPS. 

Não foi possível encontrar relatos na literatura científica sobre a indução de apoptose 

pela piperina em células MDR. No entanto, a piperina promoveu apoptose em células de 

câncer de cólon após o tratamento com 150 µM por 72 horas (YAFFE e cols., 2014); em 

células de melanoma após 48 horas do tratamento com concentrações acima de 100 µM 

(FOFARIA e cols., 2014) e em células de câncer de pulmão após incubação com 

concentrações acima de 150 µM por 48 horas (LIN e cols., 2014). Esses dados fortalecem os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yaffe%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819444
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fofaria%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24804719
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resultados apresentados nesta dissertação e sugerem que a piperina é um composto com 

propriedades anticâncer importantes. 

 

5. 4. Efeito da piperina na viabilidade das células Lucena-1 e FEPS silenciadas para o 

gene MDR-1  

Experimentos anteriores apontaram para um efeito mais pronunciado da piperina na 

linhagem FEPS, em relação a K562 e Lucena-1, pelo mecanismo de indução da apoptose. 

Além disso, foram apresentados indícios sobre o possível mecanismo de ação da piperina em 

induzir CS, relacionando com a superexpressão de P-gp pelas células MDR, uma vez que a 

linhagem FEPS apresenta o dobro de cópias do gene MDR-1, que codifica a P-gp, em relação 

a linhagem Lucena-1. 

No entanto, além da expressão de P-gp, já foi descrita a expressão de outra bomba de 

efluxo denominada MRP-1 na linhagem FEPS (PINTO-SILVA, 2007), enquanto na Lucena-1 

o resultado foi negativo (RUMJANEK e cols., 2001). Sendo assim, esse efeito nas células 

FEPS poderia ser devido a maior expressão de P-gp ou a expressão da MRP-1.  

A fim de testar especificamente o envolvimento da P-gp na ação da piperina foram 

realizados ensaios de citotoxicidade pelo método de redução de MTT após incubação das 

células Lucena-1 e FEPS silenciadas para o gene MDR-1, com diferentes concentrações de 

piperina por 72 ou 96 horas (figura 14). Essas células foram estabelecidas pelo nosso grupo 

de pesquisa, utilizando o método de silenciamento por shRNA (short hairpin RNAs) (VIDAL, 

2013). 
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Figura 14. Efeito da piperina na viabilidade das células Lucena-1 e FEPS silenciadas 

para o gene MDR-1. 

As células Lucena-1 e FEPS foram silenciadas para o gene MDR-1 por meio da transfecção 

com plasmídeo KH01527N pelo método shRNA (short hairpin RNAs). Em seguida, as 

células foram tratadas com diferentes concentrações de piperina por 72 e 96 horas. Após a 

incubação com 0,5 mg/mL de MTT por 3 horas a 37°C e 5% de CO2 os cristais de formazan 

foram dissolvidos em DMSO. Viabilidade das células Lucena-1 silenciadas ou não para o 

gene MDR-1 tratadas com piperina por 72 (A) ou 96 horas (B). Viabilidade das células FEPS 

silenciadas ou não para o gene MDR-1 tratadas com piperina por 72 (C) ou 96 horas (D). Os 

resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). * p < 0,05 (ANOVA com pós-teste 

de Tukey), comparado às células controle com DMSO, silenciadas ou não. 

 

Como pode ser observado pela figura 14 e pelos valores de IC50 expressos na tabela 

2, a piperina foi menos citotóxica (p < 0,05) nas células silenciadas, tanto na Lucena-1 quanto 

na FEPS após incubação por 72 ou 96 horas. Esse resultado indica que a expressão da P-gp é 

necessária, em parte, para que a piperina desempenhe seu efeito citotóxico, sugerindo que a P-

gp está envolvida na ação citotóxica da piperina nessas linhagens de leucemia. No entanto, a 

piperina não reduziu completamente a viabilidade dessas células silenciadas. 
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Tabela 2. Citotoxicidade da piperina (IC50) nas linhagem Lucena-1 e FEPS 

silenciadas para o gene MDR-1. Os valores de IC50 foram calculados a partir 

das curvas dose-resposta. 

 IC50 da piperina (µM) 

Linhagem Celular  72 horas 96 horas 

Lucena-1 
Não silenciada 72,4  ± 1,1 71,9 ± 4,0 

Silenciada (MDR-1) 81,6 ± 3,0 * 85,3 ± 1,8 * 

FEPS 
Não silenciada 43,7 ± 2,3 47,1 ± 2,9 

Silenciada (MDR-1) 72,2 ± 4,8 * 67,8 ± 2,9 * 

* p < 0,05 (“Teste t de Student, não pareado”) comparado às células não silenciadas. 

 

De maneira semelhante, quando DAFLON-YUNES em 2013 silenciaram essas 

mesmas linhagens para investigar o principal mecanismo responsável pela resistência dessas 

células a múltiplas drogas, foi observado uma reversão parcial da resistência da linhagem 

Lucena-1 a DNR após o silenciamento dessas células para o gene MDR-1. Os autores 

concluíram que parecem haver outros mecanismos envolvidos, por isso, o quimioterápico não 

foi capaz de inibir 100% a viabilidade celular. Apesar disso, foi sugerido que a expressão de 

P-gp nas células Lucena-1 e na FEPS é a principal causa relacionada com a MDR dessas 

linhagens ao invés da expressão diferenciada de MRP-1 na FEPS. 

Além disso, esses mesmos autores realizaram, ainda, um outro experimento para testar 

essa hipótese. Foi visto que o VP, modulador conhecido da P-pg, reverte a resistência das 

células Lucena- 1 e FEPS. Ao mesmo tempo, essas linhagens são sensíveis à cisplatina, que 

não é substrato da P-gp, corroborando com a suposição de que a superexpressão de P-gp é o 

principal mecanismo relacionado com a resistência dessas células a quimioterápicos. 

Uma das teorias que tentam explicar o fenômeno da CS refere-se a capacidade das 

substâncias promotoras de CS em aumentar a permeabilidade e fluidez das células tumorais 

que superexpressam P-gp, já que a presença desse transportador confere uma maior 

instabilidade à membrana plasmática da célula MDR (CALLAGHAN e RIORDAN, 1995). 

Com isso, esses compostos seriam capazes de exercer um efeito citotóxico seletivo em células 

MDR. Alguns estudos têm demonstrado que a piperina é capaz de aumentar a permeabilidade 



70 

 

das células intestinais, e, com isso promover o aumento da biodisponibilidade de diversas 

substâncias (KHAJURIA e cols., 2002). Como já foi descrito que a piperina pode exercer esse 

papel em células intestinais, poderia estar atuando dessa mesma maneira nas linhagens de 

leucemia MDR utilizadas no presente estudo, o que justificaria o efeito da piperina em induzir 

CS nessas células. 

 

5. 5. Efeito da piperina sobre a expressão da P-gp nas linhagens Lucena-1 e FEPS 

Uma vez que foi visto o possível envolvimento da P-pg na ação da piperina, fomos 

investigar se esse composto poderia estar alterando a expressão dessa proteína nas células 

Lucena-1 e FEPS. Portanto, as células foram tratadas com piperina por 72 horas, foram 

incubadas com anticorpo contra P-gp e a intensidade de fluorescência do anticorpo foi medida 

utilizando citômetro de fluxo, sendo que quanto menor a média de intensidade de 

fluorescência (MIF), menor a expressão de P-gp na célula. 

Os resultados apresentados na figura 15 confirmam os dados publicados na literatura 

científica (DAFLON-YUNES e cols., 2013) de que a linhagem FEPS apresenta maior 

expressão de P-gp, seguida da Lucena-1, enquanto que não é observada expressão de P-gp na 

linhagem K562. 
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Figura 15. Efeito da piperina sobre a expressão da P-gp nas linhagens de leucemia. 

As células foram incubadas com piperina por 72 horas. Em seguida, as células (1x10
5
) foram 

incubadas com o anticorpo, anti-P-gp/FITC, por 30 minutos. Após a lavagem, a intensidade 

de fluorescência foi medida por citometria de fluxo. Linhagem K562 (A) controle. Linhagem 

Lucena-1 (B) controle (C) incubada com 50 µM de piperina (D) incubada com 100 µM de 

piperina. Linhagem FEPS (E) controle (F) incubada com 50 µM de piperina (G) incubada 

com 100 µM de piperina. Os resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). * p < 

0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às células controle com DMSO. Rho-

123, Rhodamina-123. MIF, média de intensidade de fluorescência. Pip, piperina.  
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Com relação ao tratamento das células MDR com piperina, foi demonstrado que esse 

composto reduziu os níveis de expressão de P-gp, tanto na Lucena-1 quanto na FEPS de 

maneira dose-dependente. No entanto, essa diminuição somente foi estatisticamente 

significativa (p < 0,05) após incubação das células FEPS com 50 µM (figura 15F) e 100 µM 

(figura 15G) de piperina, evidenciando seu efeito seletivo sobre essas células. Esse resultado 

indica que a piperina poderia estar contribuindo para a reversão do fenótipo de resistência das 

células FEPS por meio da diminuição da expressão da proteína de efluxo de drogas P-gp. 

 

5. 6. Efeito da piperina sobre a atividade da P-gp nas linhagens Lucena-1 e FEPS 

Além da verificação da expressão da P-gp, foram realizados experimentos para testar 

se esse composto poderia estar modulando a atividade dessa bomba de efluxo nas células 

Lucena-1 e FEPS. Por isso, foi realizado o ensaio com Rho-123, substrato fluorescente da P-

gp. O acúmulo de Rho-123 no interior da célula ocorre quando a P-gp está inibida, 

aumentando a fluorescência intracelular e deslocando o gráfico para a direita (MAIA e cols., 

1996). 

Como pode ser visualizado nos gráficos da figura 16 e pelos valores das MIF, o 

tratamento com 50 µM (figura 16C) e 100 µM (figura 16D) de piperina na linhagem Lucena-

1 inibiu de forma estatisticamente significativa (p < 0,05) a atividade da P-gp. Sendo que 

conforme aumentou a concentração utilizada de piperina aumentou o efeito inibitório, 

sugerindo que esse composto bioativo estaria competindo com a Rho-123 pelo mesmo sítio 

ativo na P-gp, atuando como um inibidor do tipo competitivo. 
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Figura 16. Efeito da piperina sobre a atividade da P-gp na linhagem Lucena-1. 

As células foram incubadas com Rho-123 (200 ng/mL), com ou sem piperina, para o acúmulo 

do substrato. Posteriormente, as células foram lavadas e incubadas com ou sem piperina, para 

que houvesse a extrusão do substrato. As células foram novamente lavadas e a fluorescência 

foi medida por citometria de fluxo. (A) células sem Rho-123 (B) células incubadas com Rho-

123 (200 ng/mL) (C) células incubadas com 50 µM de piperina (D) células incubadas com 

100 µM de piperina. Os resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). * p < 0,05 

(ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às células controle com Rho-123. Rho-123, 

Rhodamina-123. MIF, média de intensidade de fluorescência. Pip, piperina.  

 

Um experimento preliminar realizado com as células FEPS (figura 17) demonstrou 

que a piperina também foi capaz de modular a atividade da P-gp de forma dose-dependente, o 

que sugere a atuação desse composto como um inibidor competitivo da P-gp. 
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Figura 17. Efeito da piperina sobre a atividade da P-gp na linhagem FEPS. 

As células foram incubadas com Rho-123 (500 ng/mL), com ou sem piperina, para o acúmulo 

do substrato. Posteriormente, as células foram lavadas e incubadas com ou sem piperina, para 

que houvesse a extrusão do substrato. As células foram novamente lavadas e a fluorescência 

foi medida por citometria de fluxo. (A) células sem Rho-123 (B) células incubadas com Rho-

123 (500 ng/mL) (C) células incubadas com 50 µM de piperina (D) células incubadas com 

100 µM de piperina. Rho-123, Rhodamina-123. MIF, média de intensidade de fluorescência. 

Pip, piperina.  

 

Além disso, o efeito da piperina pareceu mais pronunciado na linhagem Lucena-1, em 

relação a FEPS. Como já mencionado anteriormente, a linhagem FEPS apresenta um grau de 

resistência mais elevado, uma vez que possui duas vezes mais cópias do gene MDR-1 (que 

codifica a P-gp) que Lucena-1, além da superexpressão da proteína de efluxo MRP-1. Já foi 

demonstrado que a Rho-123 também é substrato da MRP-1 (SAENGKHAE e cols., 2003), o 

que dificulta a associação do efeito observado exclusivamente sobre a P-gp expressa na 

linhagem FEPS. O modulador conhecido de P-gp, VP, desempenhou efeito semelhante ao 

demonstrado pela piperina nas mesmas linhagens celulares utilizadas no presente estudo. 

DAFLON-YUNES e colaboradores em 2013 demonstraram por meio do ensaio com Rho-123 

que esse composto foi capaz de modular a atividade da P-gp tanto na Lucena-1 quanto na 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saengkhae%20C%5Bauth%5D
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FEPS, porém com maior eficácia na primeira. Estes dados sugerem que a piperina promove 

CS na linhagem Lucena-1 por modulação da atividade da P-gp, mas que este mecanismo 

isoladamente não é capaz de explicar seu efeito na linhagem FEPS. 

Uma das hipóteses que está relacionada com a CS em células que superexpressam P-

gp sugere que os agentes promotores de CS seriam capazes de estimular a atividade ATPásica 

da P-gp, o que levaria a um aumento na taxa de depleção de ATP intracelular (LABERGE e 

cols., 2009; GOTTESMAN e cols., 2009) e, possivelmente, um aumento na taxa de 

fosforilação oxidativa e um aumento de ROS, podendo levar a célula resistente à apoptose 

(PLUCHINO e cols., 2012). No entanto, NAJAR e colaboradores (2010) isolaram a P-gp da 

mucosa intestinal de ratos e constataram que concentrações de 50 µM e 100 µM de piperina, 

reduziram a atividade ATPásica da P-gp. Baseando-se no resultado obtido no presente estudo 

com relação a inibição da atividade da P-gp e na observação de que a piperina inibiu a 

atividade ATPásica da P-gp em um modelo experimental de ratos, esse composto parece não 

ser capaz de promover o estímulo da atividade da P-gp ou de sua atividade ATPásica e, por 

isso, sugere-se que esse não seja o mecanismo responsável pela indução de CS. 

Existe também a suposição de que agentes promotores de CS seriam capazes de 

estimular a atividade dos transportadores ABC, como a P-gp, e assim promover o aumento da 

taxa de extrusão de moléculas endógenas importantes para a sobrevivência celular 

(PLUCHINO e cols., 2012). No entanto, é possível que ao invés de promoverem o aumento, 

possam gerar a diminuição da atividade da P-gp, como no presente estudo, resultando no 

acúmulo de substâncias prejudiciais para a sobrevivência celular. Dessa forma, a piperina 

poderia estar induzindo CS por meio da diminuição da atividade da P-gp das células Lucena-1 

e FEPS, levando ao acúmulo intracelular de moléculas capazes de provocar a morte seletiva 

dessas células MDR. 
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5. 7. Efeito da associação da piperina com a vincristina (VCR) na viabilidade da célula 

de leucemia resistente a quimioterápicos, Lucena-1 

Foi visto, anteriormente, que a piperina induziu CS no modelo experimental de 

leucemia utilizado pelo nosso grupo de pesquisa. Em seguida, fomos investigar se além da 

piperina induzir CS, esse composto também seria capaz de reverter a resistência das células 

Lucena-1 ao quimioterápico VCR. Então, primeiramente, para confirmar a resistência da 

Lucena-1 à VCR, as linhagens celulares K562 (figuras 18A e 18B) e Lucena-1 (figuras 18C 

e 18D) foram tratadas por 72 horas com VCR e, após esse período, foi realizado um ensaio de 

viabilidade celular por redução de MTT (figura 18).  
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Figura 18. Efeito da VCR na viabilidade das células K562 e Lucena-1. 

As células foram incubadas com 0,5 mg/mL de MTT por 3 horas a 37°C e 5% de CO2. Após a 

incubação por 72 horas, os cristais de formazan foram dissolvidos em DMSO. Viabilidade das 

células K562 tratadas com concentrações até 25 nM de VCR (A) e com concentrações até 300 

nM de VCR (B). Viabilidade das células Lucena-1 tratadas com concentrações até 0,5 µM de 

VCR (C) e com concentrações até 2,5 µM de VCR (D). Os resultados são expressos como 

média e erro padrão (n=3). * p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado às 

células controle com DMSO. VCR, vincristina. 

 

 

Neste experimento (figura 18), foi demonstrado que a VCR reduziu a viabilidade das 

células K562 e Lucena-1 de maneira dose-dependente. Para a linhagem K562, após 

tratamento por 72 horas, a diminuição observada na viabilidade celular foi significante a partir 

das concentrações de 0,0025 µM. Já as células Lucena-1 apresentaram redução significativa 

da viabilidade (p < 0,05), após o tratamento por 72 horas com VCR, a partir de concentrações 

de 0,3 µM. 

Na tabela 3, podem ser observados os valores de IC50 da VCR para as duas linhagens 

celulares de acordo com o tempo de incubação. Baseando-se nesses dados, a VCR promoveu 

um efeito citotóxico maior nas células K562 do que nas células Lucena-1, confirmando a 

característica de resistência desta linhagem celular.  
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Tabela 3. Citotoxicidade da VCR (IC50) nas linhagens 

celulares K562 e Lucena-1. Os valores de IC50 foram 

calculados a partir das curvas dose-resposta.  

Linhagem Celular 
IC50 da VCR (µM) 

72 horas 

K562 0,027 ± 0,180 
a
 

Lucena-1 0,555 ± 0,005 
b
 

RI 20,540 ± 0,050 

Letras diferentes denotam diferença significativa entre as linhagens celulares. p < 

0,05 (“Teste t de Student, não pareado”). 

 

A fim de compreender a diferença do efeito da VCR nas culturas celulares, foi 

realizado o cálculo do RI (Resistance Index), que consiste na razão entre o IC50 da VCR na 

Lucena-1 e o IC50 da VCR na K562. Após o tempo de 72 horas de incubação com o 

quimioterápico, a linhagem MDR mostrou-se cerca de 20,6 vezes mais resistente à VCR que a 

linhagem parental (tabela 3). Este resultado está de acordo com RUMJANEK e colaboradores 

(2001), que demonstraram que a linhagem Lucena-1 apresenta resistência a VCR, além de 

outros quimioterápicos, como DNR.  

Em seguida, foram realizados experimentos para testar se a piperina seria capaz de 

reverter à resistência das células Lucena-1 ao quimioterápico VCR. O efeito da associação da 

piperina com a VCR na viabilidade da Lucena-1 foi analisado por meio do ensaio de redução 

de MTT (figura 19). Para isso, foram feitas curvas com concentrações crescentes de VCR e 

foi adicionada uma dose não tóxica de piperina que permaneceu constante ao longo da curva. 

As concentrações de 2,5 µM, 5,0 µM e 10 µM de piperina foram avaliadas como não tóxicas, 

uma vez que reduziram menos de 15% a viabilidade das células Lucena-1. O VP, modulador 

conhecido da P-gp, foi utilizado como controle positivo do experimento e a curva de VCR 

isolada foi utilizada como controle negativo. Após o tratamento com os compostos por 72 

horas (figuras 19A e 19B), as análises foram realizadas. 
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Figura 19. Efeito da associação da piperina com VCR na viabilidade das células Lucena-

1. 

As células foram incubadas com 0,5 mg/mL de MTT por 3 horas a 37°C e 5% de CO2. Após a 

incubação por 72 horas, os cristais de formazan foram dissolvidos em DMSO. Viabilidade das 

células Lucena-1 tratadas por 72 horas (A) com a associação de diferentes concentrações de 

piperina ou VP com concentrações até 0,5 µM de VCR. Viabilidade das células Lucena-1 

tratadas por 72 horas (B) com a associação de diferentes concentrações de piperina ou VP 

com concentrações até 2,5 µM de VCR. Foi utilizada como controle a curva da VCR isolada. 

O % de células viáveis foi calculado em relação ao controle com DMSO. Os resultados são 

expressos como média e erro padrão (n=3). VCR, vincristina. VP, verapamil. 

 

 

Na tabela 4 estão representados os valores de IC50 da VCR em associação com a 

piperina para as células Lucena-1. Além disso, foram inseridos os resultados do Reversal Fold 

(RF), que consiste na razão entre o IC50 da VCR isolada e o IC50 da associação das drogas. O 

valor do RF, maior do que 1, indica maior sensibilidade à droga devido a presença do 

modulador. Quanto maior este valor, melhor o efeito de reversão.  

 

Tabela 4. Citotoxicidade após o tratamento com VCR (IC50) por 72 horas na 

linhagem Lucena-1 na presença e na ausência dos agentes reversores. Os valores 

de IC50 foram calculados a partir das curvas dose-resposta. 

Linhagem Celular Drogas IC50 (µM) RF 

Lucena-1 

VCR 0,555 ± 0,005  

VCR + 2,5 µM de piperina 0,464 ± 0,021 * 1,20 ± 0,06 
a
 

VCR + 5,0 µM de piperina 0,434 ± 0,021 * 1,07 ± 0,00 
a
 

VCR + 10,0 µM de piperina 0,408 ± 0,002 * 1,06 ± 0,05 
a
 

VCR + 5,0 µM de VP 0,224 ± 0,004 * 1,82 ± 0,04 
b
 

K562 VCR 0,027 ± 0,180  

* p < 0,05 (ANOVA com pós-teste de Tukey), comparado ao tratamento da Lucena-1 com VCR.  
 

Letras diferentes denotam diferença significativa entre os valores de RF. p < 0,05 (ANOVA com pós-teste 

de Tukey) 
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Como pode ser observado pelos valores de IC50 e do RF, a adição de piperina à curva 

de VCR provocou uma redução maior na viabilidade das células Lucena-1 do que o 

tratamento com a VCR isolada, sugerindo que esse fitoquímico reverteu a resistência das 

células Lucena-1 à VCR. Todas as concentrações de piperina foram capazes de promover esse 

efeito (p < 0,05) e conforme aumentou a concentração desse fitoquímico, os valores do RF 

foram aumentados, no entanto, não foi observado diferença estatística (p < 0,05) entre esses 

valores de RF.  Esses dados sugerem que o aumento da concentração de piperina não estaria 

exercendo efeito adicional. Além disso, o efeito da piperina não foi tão pronunciado quanto o 

do VP, utilizado como controle positivo, em que foi constatada diferença estatística (p < 0,05) 

em relação aos demais valores de RF. 

Esses resultados estão consistentes com os já descritos na literatura científica, 

envolvendo outras linhagens celulares. LI e colaboradores (2011) mostraram que doses não-

tóxicas de piperina sensibilizaram células MDR de câncer de mama à ação dos 

quimioterápicos doxorrubicina e mitoxantrona. Além disso, nesse mesmo estudo, foi 

demonstrado que essas mesmas concentrações de piperina reverteram a resistência de células 

MDR de câncer de pulmão à doxorrubicina. Esse fitoquímico também mostrou ser capaz de 

reverter a resistência à vinblastina em células de carcinoma de cólon MDR de maneira dose 

dependente (OKURA e cols., 2010). 

 

5. 8. Efeito de concentrações não tóxicas de piperina sobre a expressão da P-gp 

Foi visto que a piperina foi capaz de reverter a resistência à VCR da linhagem Lucena-

1, por isso, foram realizados experimentos utilizando concentrações não tóxicas de piperina (5 

µM e 10 µM), da mesma forma como no experimento para testar a reversão da resistência, 

para identificar os possíveis mecanismos relacionados a esse efeito. Uma das possibilidades 

seria a modulação da expressão da P-gp, sendo assim, as células Lucena-1 foram incubadas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20118549
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com anticorpo contra P-gp, como descrito anteriormente e os resultados estão apresentados na 

figura 20. 
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Figura 20. Efeito de doses não-tóxicas de piperina sobre a expressão da P-gp nas células 

Lucena-1. 

As células foram incubadas com piperina por 72 horas. Em seguida, as células (1x10
5
) foram 

incubadas com o anticorpo, anti-P-gp/FITC, por 30 minutos. Após a lavagem, a intensidade 

de fluorescência foi medida por citometria de fluxo. (A) controle (B) células incubadas com 

50 µM de piperina (C) células incubadas com 100 µM de piperina. Os resultados são 

expressos como média e erro padrão (n=3). MIF, média de intensidade de fluorescência. Pip, 

piperina. 

 

As doses não tóxicas de piperina que foram testadas não alteraram a expressão da P-gp 

nas células Lucena-1, sugerindo que esse composto não estaria revertendo a resistência dessas 

células à VCR por esse mecanismo. 

 

5. 9. Efeito de concentrações não tóxicas de piperina sobre a atividade da P-gp 

A fim de testar se a piperina alteraria a atividade da bomba de efluxo P-gp nas células 

Lucena-1, foi realizado o ensaio com Rho-123, como descrito anteriormente (figura 21). 
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Figura 21. Efeito de doses não-tóxicas de piperina sobre a atividade da P-gp nas células 

Lucena-1. 

As células foram incubadas com Rho-123 (200 ng/mL), com ou sem piperina, para o acúmulo 

do substrato. Posteriormente, as células foram lavadas e incubadas com ou sem piperina, para 

que houvesse a extrusão do substrato. As células foram novamente lavadas e a fluorescência 

foi medida por citometria de fluxo. (A) células sem Rho-123 (B) células incubadas com Rho-

123 (200 ng/mL) (C) células incubadas com 5 µM de piperina (D) células incubadas com 10 

µM de piperina. Os resultados são expressos como média e erro padrão (n=3). Rho-123, 

Rhodamina-123. MIF, média de intensidade de fluorescência. Pip, piperina.  

 

Como pode ser visualizado nos gráficos da figura 21, o tratamento com 5 µM e 10 

µM de piperina não foram capazes de modular a atividade da P-gp, visto que não provocaram 

alterações em relação ao controle. Sendo assim, o mecanismo pelo qual a piperina estaria 

revertendo a resistência das células Lucena-1 ao quimioterápico VCR ainda não pôde ser 

elucidado.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo foram realizados experimentos a fim de testar o efeito do composto 

bioativo piperina, que está presente no condimento pimenta-do-reino, em células MDR em 

um modelo experimental de leucemia. 

As células MDR Lucena-1 e FEPS apresentaram maior sensibilidade à piperina do que 

a linhagem sensível a drogas, K562, caracterizando o fenômeno de CS. Sendo que esse 

fitoquímico demonstrou ser ainda mais citotóxico para a linhagem FEPS, considerada a mais 

resistente devido a maior expressão de P-gp. No entanto, com relação ao efeito desse 

fitoquímico em células normais, apresentou um efeito citotóxico menor nas células PBMC em 

relação a FEPS. 

Apesar da piperina não ter interferido na progressão do ciclo celular das linhagens de 

leucemia, demonstrou ser capaz de induzir as células MDR Lucena-1 e FEPS a apoptose, 

sendo esse efeito mais pronunciado na linhagem FEPS. 

Com relação ao mecanismo da piperina em induzir CS, foi demonstrado o possível 

envolvimento da P-gp na ação desse composto, sugerindo que a expressão de P-gp pelas 

células tumorais MDR de leucemia estaria contribuindo para o efeito citotóxico da piperina. 

Sendo que esse fitoquímico mostrou reduzir tanto a expressão quanto a atividade da P-gp na 

linhagem FEPS, no entanto, inibiu apenas a atividade da P-gp na linhagem Lucena-1. Esses 

dados sugerem que a modulação da P-gp pela piperina poderia estar correlacionada com seu 

efeito na indução da CS. 

A associação da piperina com a VCR provocou uma redução maior na viabilidade da 

Lucena-1 do que o tratamento com a VCR isolada, indicando que esse fitoquímico reverteu a 

resistência da Lucena-1 à VCR. No entanto, ainda não pôde ser determinado o mecanismo 

pelo qual a piperina estaria desempenhando esse papel.  
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Sendo assim, este trabalho demonstrou que a piperina foi capaz de induzir CS e 

reverter a resistência ao quimioterápico VCR em células de LMC MDR, sendo que o 

mecanismo da piperina em promover a CS parece estar relacionado com a expressão de P-gp 

pelas células tumorais. Investigações como esta podem auxiliar no delineamento de 

estratégias terapêuticas, que possam atuar revertendo ou prevenindo MDR neste tipo de 

câncer. 
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