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RESUMO 
 

O câncer de próstata é uma doença com grande incidência na população masculina, sendo o câncer que 
mais acomete homens no Brasil (desconsiderando os casos de câncer de pele não-melanoma), e o 
segundo mais incidente no mundo, ficando atrás, apenas, do câncer de pulmão nessa população. Apesar 
de apresentar uma taxa de sobrevida em cinco anos de 80-100%, continua causando mortes ao redor do 
mundo, principalmente nos casos metastático da doença, devido terapias pouco efetivas. O presente estudo 
avaliou a atividade citotóxica in vitro de compostos derivados das chalconas em célula tumoral de câncer de 
próstata PC-3. As chalconas são substâncias bioativas, com atividade biológica conhecida, entre elas o 
efeito anticâncer. A viabilidade celular foi avaliada por meio do ensaio de redução do MTT. Os resultados 
demonstraram que entre os 22 compostos avaliados 7 reduziram a viabilidade celular abaixo de 50% 
quando testados na concentração de 100 µM após 24 h de tratamento. Estes 7 compostos foram então 
avaliados nas concentrações de 100, 50, 25 e 10 µM, a fim de se obter uma curva de viabilidade celular, 
que poderia se determinar a concentração inibitória de 50% (IC50). De modo geral, os 7 compostos foram 
capazes de reduzir a viabilidade de modo dose-dependente após 24 h de tratamento, sendo que 3 (S1, S5 e 
S10) apresentaram IC50 < 20 µM. Assim, é possível afirmar que alguns destes compostos foram citotóxicos 
para as células de PC-3, entretanto, estudos avaliando seletividade e mecanismos de ação são necessários 
para corroborar com esses achados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antitumoral; PC-3; Produtos naturais. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O câncer de próstata é considerado a doença maligna que mais afeta o sexo 
masculino, principalmente aqueles com mais de 50 anos, chegando a acometer cerca de 
50% dos homens com mais de 80 anos (HOFF et al.,2013; KUMAR et al., 2016). No 
mundo, perdendo apenas para câncer de pulmão, o câncer de próstata é segundo tumor 
que mais atinge a população masculina. Enquanto que no Brasil, é o câncer mais 
incidente nesta população, sem considerar os casos de câncer de pele não melanoma 
(INCA, 2018). De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) cerca de 68.220 
brasileiros foram diagnosticados com a doença no ano de 2018, e um número muito 
próximo deste devem ser dos homens diagnosticados com a doença em 2019 (INCA, 
2018).  

Com etiologia e fisiopatologia complexa, o câncer de próstata apresenta como 
principais fatores de risco a idade, a raça, o histórico familiar, as alterações hormonais e 
os fatores ambientais, que incluem os hábitos alimentares (HOFF et al.,2013; KUMAR et 
al., 2016). Alterações na responsividade das células prostáticas frente aos hormônios 
androgênicos constitui um processo fundamental para o desenvolvimento do câncer de 
próstata (KUMAR et at. 2016). Além disso, a perda de genes supressores de tumor e 
ativação de oncogenes (genes relacionados com o controle da proliferação celular) 
participam de modo muito significativo da evolução da doença (FERREIRA e ROCHA, 
2010). 

O tratamento é dividido de acordo com o grau de disseminação da doença – 
localizado e disseminado ou metastático – e consiste, basicamente, em cirurgia, vigilância 
ativa, privação androgênica e radioterapia. O docetaxel, o quimioterápico de escolha no 
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tratamento do câncer de próstata, é utilizado nos casos disseminados em associação com 
a privação androgênica (LITWIN e TAN, 2017; SARTOR; BONO, 2018). Apesar de, na 
última década, ter se visto notáveis avanços no tratamento do câncer de próstata, a maior 
parte dos novos quimioterápicos tem demonstrado capacidade em prolongar a vida do 
paciente, mas sem resultados efetivos de cura. Mesmo o tratamento com docetaxel, que 
demonstrou ser capaz de melhorar a sobrevida de pacientes com câncer de próstata 
metastático resistente à castração, a toxicidade tem sido a principal limitação (TANNOCK 
et al., 2004). 

Neste sentido, a busca por novas estratégias terapêuticas continua sendo atrativa. 
Os produtos naturais aparecem como uma fonte interessante de moléculas precursoras 
para o desenvolvimento de novos compostos para o tratamento do câncer (NEWMAN E 
CRAGG, 2012). A química orgânica sintética complementa a natureza possibilitando que 
os compostos naturais sejam sintetizados em larga escala ou sirvam como protótipos para 
a síntese total, ou semissíntese de novos e eficientes medicamentos (NEWMAN E 
CRAGG, 2012). As chalconas são substâncias biotivas, da classe dos flavonoides, 
encontrada na natureza, em vegetais, frutas e chás (MAHAPATRA; ASATI; BHART, 2019; 
SU et at. 2017). Chalcona é um termo abrangente que se refere à inúmeras substâncias 
encontradas naturalmente e que foram sintetizadas em laboratórios (ZHUANG et at. 2017; 
MAHAPATRA; ASATI; BHARTI, 2017). Esse grupo de moléculas é de grande interesse na 
medicina por conta das suas inúmeras propriedades biológica. Estudos anteriores 
demonstraram efeitos anti-inflamatórios, antidiabético, antioxidante, antiviral, 
antimicrobiano e vários outros (ZHUANG et at., 2017; MAHAPATRA; ASATI; BHARTI, 
2019). Entretanto, um dos efeitos mais marcante destes compostos é a sua capacidade 
anticâncer (ZHUANG et at. 2017; MAHAPATRA; ASATI; BHARTI, 2019). Diversos 
estudos já demonstraram efeito citotóxico das chalconas em linhagem celulares de câncer 
de ovário (SU et at. 2017), mama (BORTOLLOTO et at. 2017), pulmão, fígado (DONG et 
at. 2018), pâncreas (JIANG et at. 2015) e colón (XU et at. 2015). Baseando-se nesses 
dados, o presente estudo avaliou a atividade citotóxica de um grupo de chalconas em 
linhagem celular de câncer de próstata, chamado de PC-3, mediante análise de 
viabilidade celular através da função mitocondrial. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1.  CULTURA DE CÉLULAS: 
 

A linhagem celular PC-3 (adenocarcinoma de próstata) foi adquirida a partir do 
banco de células ATCC. O cultivo foi realizado em meio RPMI 1640 suplementado com 
10% de soro fetal bovino (SFB). As células foram incubadas em uma estufa a 37°C e 5% 
de CO2 e o subcultivo foi realizado periodicamente (2-3 vezes na semana). 

 
2.2. SÍNTESE E DILUIÇÃO DOS COMPOSTOS:  
 

Chalconas (22) foram sintetizados no Laboratório de Síntese Orgânica da 
Universidade Federal do Espirito Santo, coordenado pelo Prof. Dr. Sandro Greco. Após a 
síntese e caracterização estrutural, os compostos foram encaminhados ao nosso 
laboratório para serem avaliados com relação ao efeito sobre a viabilidade celular de PC-
3. Previamente, os compostos foram diluídos em DMSO, a fim de se obter uma solução 
estoque 100 mM, e mantidos em freezer -20ºC. Para os ensaios subsequentes, uma 
segunda solução (1 mM) foi preparada a partir da solução estoque (100 mM) diretamente 
em meio de cultura (RPMI suplementado com 10% de SFB) e submetido ao sonicador por 
5 min para total solubilização dos compostos. A concentração de DMSO final nos 
experimentos, descritos abaixo, não ultrapassou a concentração citotóxica de 0,1%.  
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2.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR ATRAVÉS DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL 
(ENSAIO DO MTT):  
 

Para a análise de viabilidade celular, células de câncer de próstata (PC-3) foram 
plaqueadas na densidade de 2,5 x 105 células/ml em placas de 96 poços (volume de 
plaqueamento por poço: 100µl), e incubadas a 37ºC, 5% de CO2 por 24 h. Na sequência, 
o tratamento das células foi conduzido utilizando-se as concentrações de 10; 25; 50 e 100 
µM dos compostos, por 24 h. O meio de tratamento foi então removido, em seguida, e 
foram adicionados aos poços PBS com MTT (2,0 mg/mL). O MTT corresponde a um sal, 
(brometo 3 - [4,5-dimetil-tiazol - 2-il] - 2,5 - difenil-tetrazólio), que sofre redução por 
enzimas mitocondriais produzindo um outro sal insolúvel chamado formazan. Após 
incubação por 3 h a 37°C, o meio foi retirado cuidadosamente e foi adicionado 150 μL de 
DMSO para solubilização do formazan. As placas foram agitadas por 10s e a absorbância 
correspondente a cada poço foi lida em leitor de placas (ELx 800 BIO-TEK) em λ = 570 
nm. Os valores foram expressos em porcentagens de redução de MTT em relação ao 
controle (Mosmann, 1983). 
 
2.4. ANÁLISE DOS DADOS: 
 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. A análise 
estatística foi realizada utilizando-se ANOVA seguida de post test Tukey. Foi adotado o 
nível de significância p < 0,05. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O câncer de próstata é considerado uma doença com baixa taxa de mortalidade, 
apresentando uma taxa de sobrevida em 5 anos, após o diagnóstico, em torno de 80 a 
100% dos casos (INCA, 2018; LITWIN e TAN, 2017). Contudo, esses dados não se 
aplicam para os casos avançados da doença, quando há sítios de metástase à distância. 
Nesses casos, a taxa de sobrevida fica em torno de 30% (NCI/NIH, 2019).  

Dessa forma, nós decidimos avaliar algumas chalconas sintéticas (Figura 1) com 
relação sua habilidade em reduzir a viabilidade celular de uma linhagem de câncer de 
próstata metástatica PC-3 (Figura 2). As chalconas podem ser definidas como cetonas 
αβ-insaturadas, onde tanto a carbonila quanto a porção olefínica estão ligadas à 
grupamentos aromáticos. No caso deste estudo, as modificações estruturais, realizadas 
pelo grupo do Prof Dr Sandro Greco da Universidade Federal do Espirito Santo, se 
relacionaram exatamente com o grupo aromático mais próximo a carbonila, indicado pela 
seta vermelha na figura 1, somado a modificações adicionais também na porção olefínica, 
indicado pela seta em azul na figura 1. As rotas de síntese, bem como, a descrição de 
cada modificação estrutural a partir do esqueleto das 22 chalconas ainda não foi 
publicado pelo grupo do Prof Sandro. 

A linhagem celular de PC-3 é derivada de um sítio metastático ósseo estabelecido 
a partir da metástase de um adenocarcinoma de próstata grau IV (ATCC, 2019). Na 
Figura 2, é possível observar a formação de uma monocamada de células sobre a 
superfície de uma placa (>90% da superfície coberta), que caracteriza o primeiro passo 
para investigação do efeito citotóxico de novos compostos. 
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Figura 1. Estrutura química das chalconas sintéticas avaliadas neste 
estudo. As setas vermelhas indicam os pontos de modificações que 

resultaram na síntese de 22 compostos. 

  

 
 

Figura 2 - Imagem de microscopia óptica de células de câncer de 
próstata - PC-3 

 
Estabelecido o modelo celular do nosso estudo, foi possível iniciar a investigação 

do efeito antitumoral dos compostos sobre estas células. Ao todo, foram avaliadas 22 
substâncias na concentração 100 µM em duplicata (dois poços para cada composto) e em 
dois experimentos independentes. Conforme observado na Figura 3, os compostos S1, 
S4, S5, S6, S10, S13 e S19 foram capazes de reduzir a viabilidade celular de modo 
significativo (*** p< 0,005) se comparado a viabilidade do controle (100%). Ao contrário, 
as chalconas S3, S7, S8, S9, S11, S12, S15, S16, S17, S18, S20, S21, S22 e S23, na 
concentração de 100 µM, não apresentaram efeito significativo sobre a viabilidade celular 
se comparado ao controle. Com isso, determinamos que na próxima etapa o grupo de 
compostos com efeito significativo seria avaliado a partir de uma curva de concentração, a 
fim de se, determinar o IC50 (concentração do composto que reduz em 50% da viabilidade 
celular). 
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Figura 3. Viabilidade celular de células de câncer de próstata após o tratamento, por 24 h 
com 100 µM das chalconas em relação ao controle. Células PC-03 foram plaqueadas (2,5 x 

105 células/mL) em microplacas de 96 poços e incubadas por 24 h a 37ºC e 5% de CO2. As 
células foram tratadas com 100 µM das chalconas e incubadas nas mesmas condições por 24 h. 

A viabilidade celular foi avaliada pela redução do MTT. Os valores foram expressos em 
porcentagens de redução de MTT em relação ao controle (100%). Resultados representam média 

± erro padrão da média de 2 experimentos independentes realizados em duplicata. 

 
Assim, as chalconas S1, S4, S5, S6, S10, S13 e S19 foram avaliadas em três 

experimentos independentes, nas concentrações de 100 µM, 50 µM, 25 µM e 10 µM em 
triplicata (três poços para cada concentração).  

Todas as 7 substâncias avaliadas foram citotóxicas para as células PC-3. Esse fato 
é evidenciado na figura 4, em que é possível observar uma redução da viabilidade celular 
para todos os compostos. Com exceção de S5, os demais compostos geraram uma 
redução da viabilidade celular de maneira dose-dependente mais pronunciada. De modo 
interessante, os compostos S1 e S5 foram altamente citotóxicos já na menor 
concentração avaliada (10 µM) reduzindo, respectivamente, a viabilidade celular de PC-3 
para 35,39% e 41,39% após 24h de tratamento. Somado a isso, compostos os S6, S10 e 
S19 reduziram significativamente a viabilidade celular na concentração de 25 µM 
(44,70%, 16,03% e 39,03%, respectivamente) se comparado à viabilidade celular na 
concentração de 10 µM (73,62%, 73,03% e 85,61%, respectivamente) para os mesmos 
compostos. Por último, as chalconas S4 e S13 foram as que produziram o menor efeito 
citotóxico em PC-03, sendo que a concentração capaz de reduzir em 50% a viabilidade 
celular ficou em torno de 50 µM para S13 e > 50 µM para S4. Contudo é importante 
ressaltar que quando as células foram tratadas na concentração de 100 µM de todos os 
compostos S1, S4, S5, S6, S10, S13 e S19 observaram-se, respectivamente, os 
seguintes percentuais de viabilidade celular: 8,57%, 38,13%, 11,02%, 6,38%, 5,37%, 
24,23% e 0%. A substância S19 apresentou um valor de viabilidade de 3% quando 
testado na concentração de 50 µM, e de 0% de viabilidade na concentração de 100 µM.  
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Figura 4. Viabilidade celular de células de câncer de próstata após o tratamento, por 24 h 

com 100, 50, 25 e 10 µM das chalconas S1, S4, S5, S6, S10, S13 e S19 em relação ao 
controle. Células PC-03 foram plaqueadas (2,5 x 105 células/mL) em microplacas de 96 poços e 
incubadas por 24 h a 37ºC e 5% de CO2. As células foram tratadas com diferentes concentrações 
das chalconas e incubadas nas mesmas condições por 24 h. A viabilidade celular foi avaliada pela 
redução do MTT. Os valores foram expressos em porcentagens de redução de MTT em relação 
ao controle (100%). Resultados representam média ± erro padrão da média de 3 experimentos 

independentes realizados em duplicata. 

 
Com as curvas de viabilidade celular, foi possível determinar os valores médios do 

IC50 de cada composto testado. Os valores estão apresentados na tabela 1. 
 
 

Tabela 1. Valores médios do IC50 das substâncias S1, S4, S5, S6, 
S10, S13 e S19. 

Compostos IC50/ 24h (µM) 

S1 <10 ± 7,87 
S4 79,46 ± 9,87 
S5 13,06 
S6 28,55 ± 11,05 

S10 15,64 ± 3,48 
S13 47,86 ± 13,25 
S19 25,56 ± 9,71 
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Conforme observado, os compostos S1, S5 e S10 foram os que apresentaram IC50 
<20 µM, e, portanto, sugerem que outros experimentos poderiam ser conduzidos a fim de 
se avaliar os mecanismos envolvidos na ação destes nas células de câncer de próstata. 

Vários compostos originados de produtos naturais já são utilizados atualmente no 
tratamento de um amplo espectro de cânceres. Dentre estes, a vimblastina e vincristina 
que foram originalmente isolados de Catharanthus roseus, e ainda são utilizadas no 
tratamento de linfoma, leucemias e câncer de mama (Revisado por NOBILI et al., 2009). 
O paclitaxel, inicialmente isolado das cascas de Taxus brevifolia, utilizado no tratamento 
do câncer de mama, de ovário, de pulmão e de sarcoma de Kaposi (Revisado por NOBILI 
et al., 2009). E as combretastatinas que foram isoladas das cascas da árvore Combretum 
caffrum, e apresentaram potencial atividade contra uma ampla variedade de linhagens 
celulares de cânceres humano, inclusive multirresistentes (Revisado por NOBILI et al., 
2009). Todos esses exemplos já serviram de molde para a síntese de análogos mais 
ativos também utilizados na quimioterapia (SRIVASTAVA et al., 2005; CRAGG E 
NEWMAN, 2009; YUE et al., 2010). Dessa forma, os resultados obtidos com as chalconas 
revelam novamente que os produtos naturais podem inspirar a síntese de compostos com 
alta atividade antitumoral tornando-se uma possibilidade de novas investigações para o 
câncer de próstata.  

 
4. CONCLUSÃO 
 

Os compostos testados nesse estudo apresentaram uma boa atividade citotóxica 
em células de câncer de próstata (PC-3) quando avaliados pelo ensaio de MTT. Esse 
resultado demonstrou um possível potencial terapêutico para esses compostos. 
Entretanto, são necessários outros estudos avaliando o grau de seletividade e possíveis 
mecanismos de ação antitumoral desses compostos, para confirmar esses dados. 
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