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RESUMO 
 

 
 A violaceína é um pigmento violeta isolado de várias espécies de 
bactérias gram-negativas, especialmente da Chromobacterium violaceum, uma 
betaproteobactéria encontrada no rio Amazonas, no Brasil. Diversas atividades 
biológicas já foram descritas para este pigmento e dentre elas destacam-se a 
antibacteriana, antifúngica, tripanocida, antileishmaniose, anti-úlcerogênica, 
antiviral e antitumoral. Apesar de uma atividade antioxidante in vitro ter sido 
sugerida, a atividade pró-oxidante também já foi observada especificamente 
em duas linhagens tumorais e parece ser dependente de mecanismos 
específicos para cada linhagem. Nesse sentido, os efeitos citotóxicos e pró-
oxidantes da violaceína foram investigados em células normais e tumorais 
buscando-se avaliar a ocorrência de diferentes respostas celulares. A análise 
da citotoxicidade da violaceína indicou que células CHO-K1 foram mais 
resistentes ao composto em relação às tumorais HeLa. Quanto às enzimas do 
aparato antioxidante, observou-se um aumento significativo na atividade da 
SOD intracelular nas linhagens CHO-K1 e MRC-5. Porém, houve uma 
diminuição na atividade enzimática especificamente nos tratamentos com 6 e 
12 �M nas linhagens MRC-5 e HeLa. Interessantemente, o aumento na 
atividade da SOD não foi acompanhado pelo aumento concomitante na 
atividade da catalase. Em relação aos biomarcadores de estresse oxidativo, 
níveis elevados de proteínas carboniladas e hidroperóxidos de lipídio foram 
observados em células CHO-K1 e MRC-5 quando tratadas respectivamente 
com 1,5-3 µM e 3 µM de violaceína, indicando que o pigmento apresenta 
efeitos pró-oxidantes especificamente nessas concentrações. Adicionalmente, 
acredita-se que a acentuada queda na viabilidade celular observada em células 
MRC-5 e HeLa tratadas com 6-12 µM de violaceína se deve a outros 
mecanismos não relacionados à geração de estresse oxidativo propriamente 
dita. Os resultados obtidos em cultura de células sugerem também que a 
violaceína induz estresse oxidativo por elevação dos níveis endógenos de O2

•–, 

visto a ocorrência de uma significativa alteração nos níveis de atividade de 
SOD. Em adição, com o objetivo de avaliar o caráter antioxidante in vitro da 
violaceína na ausência de um sistema biológico celular, a capacidade 
antioxidante total e a atividade de quelação férrica do pigmento foram 
avaliadas, de forma que atividades antioxidantes foram detectadas a 30 e 60 
µM de violaceína. Frente aos resultados obtidos, apesar do desencadeamento 
do estresse oxidativo após a incubação com violaceína, este parece não ser 
suficiente para causar danos significativos aos componentes e estruturas 
celulares em células HeLa e apenas em concentrações específicas de 
pigmento para CHO-K1 e MRC-5, dentro das condições avaliadas. Por fim, os 
resultados confirmam que violaceína apresenta caráteres oxidantes opostos 
quando na presença ou ausência de um sistema biológico, além de que o 
caráter antioxidante só se dá em concentrações elevadas do pigmento.   
 

 
Palavras-chave: Violaceína; potencial oxidante da violaceína; atividade das 
enzimas do aparato antioxidante; biomarcadores de estresse oxidativo.   
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ABSTRACT 
 

 

 Violacein is a violet pigment isolated from many gram-negative bacteria, 
especially from Chromobacterium violaceum, a betaproteobacterium found in 
the Amazon River in Brazil. It has potential medical applications as an 
antibacterial, fungicide, anti-tryptanocidal, anti-ulcerogenic and anti-cancer 
drug, among others. Furthermore, its pro-oxidant activity has been suggested, 
but only in two specific tumor lineages. Thus, in the present study, the pro-
oxidant effects of violacein were investigated in both normal and tumor cells, 
seeking to evaluate the cell responses. The evaluation of violacein cytotoxicity 
using the Trypan blue dye exclusion method indicated that CHO-K1 cells were 
more resistant than tumor HeLa cells. The oxidative stress induced by violacein 
was manifested as an increase in intracellular SOD activity in CHO-K1 and 
MRC-5 cells at a specific concentration range. Nevertheless, a decrease was 
detected specifically at 6-12 µM in HeLa and MRC-5 cells. Interestingly, the 
increase in SOD activity was not followed by a concomitant increase in catalase 
activity. Regarding to oxidative stress biomarkers, increased protein 
carbonylation and lipid hydroperoxides levels were detected respectively in 
CHO-K1 and MRC-5 cells treated with violacein at 1.5-3 µM and 3 µM, which 
may be an evidence that this compound causes oxidative stress specifically in 
these conditions. Additionally, it is believed that the decline in cell viability 
observed in MRC-5 cells and HeLa treated with violacein at 6-12 �M is due to 
mechanisms not related to oxidative stress. Moreover, the results suggested 
that violacein might cause oxidative stress by increasing endogenous levels of 
O2

•-, since the occurrence of an expressive change in SOD activity. In addition, 
in order to evaluate the antioxidant activity of violacein in the absence of a 
biological system, the total antioxidant and iron chelating activity were 
evaluated, so that antioxidant activities were detected at 30 and 60 µM of 
violacein. Altogether, the results indicate that although oxidative stress is 
triggered by incubation with violacein, it did not seem to be high enough to 
cause serious damage to cell biomolecules in HeLa cells and only at specific 
concentrations in CHOK-1 and MRC-5 cells. Comparing the results obtained in 
cell culture and the in vitro antioxidant activity evaluation, the results confirmed 
that violacein presents opposing oxidant features when in presence or absence 
of a biological system and the antioxidant character only occurs at high 
concentrations of the pigment. 
 

 
Keywords: violacein, oxidant potential of violacein, activity of enzymatic 
antioxidant apparatus; biomarkers of oxidative stress. 
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1. Introdução 
 

  
 

A violaceína é um pigmento violeta sintetizado por várias espécies de 

bactérias gram-negativas, incluindo Chromobacterium violaceum, a mais 

estudada dentre todas (August et al., 2000; De Almeida et al., 2003); 

Janthinobacterium lividum (Lu et al., 2009; Nakamura et al., 2002; Yoshitoshi � 

Tatsuro, 2003); Chromobacterium fluviatile (Moss et. al., 1978); 

Pseudoalteromonas luteoviolacea (Yang et. al., 2007);  Duganella sp. B2 

(Wang et. al., 2009) e Collimonas CT (Hakvag et. al., 2009). No Brasil, colônias 

de C. violaceum são encontradas nas áreas escuras e bancos de areia do rio 

Negro, na Amazônia; no solo da floresta Amazônica (Dias et. al., 2002); no 

Cerrado e na Mata Atlântica (Lima-Bittencourt et. al., 2007). Este pigmento foi 

caracterizado quimicamente (Ballantine et. al., 1958) como um (3-(1,2-dihidro-

5-(5-hidrox-1H-indol-3-yl)-2-oxo-3H-pirrol-3-ilideno)-1,3-dihidro-2H-indol-2-one) 

(Figura 1) (Rettori e Durán, 1998).  

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estrutura química da violaceína: 3-(1,2-dihidro-5-(5-hidrox-1H-indol-3 yl)-2-
oxo-3H-pirrol-3-ilideno)-1,3-dihidro-2H-indol-2-one). [Fonte: Antonisamy et. al., 2009].  
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As vias de biossíntese da violaceína foram identificadas em C. 

violaceum, sendo este pigmento constituído por duas moléculas de L-triptofano 

modificadas que formam um dímero composto pelas subunidades 5-

hidroxindole, oxindole e 2-pirrolidona (Rettori e Durán, 1998). Uma das 

características marcantes da produção de violaceína está no fato desta só ser 

produzida sob condições aeróbias (Demoss e Evans, 1959; Momem e Hoshino, 

2000), visto que o oxigênio molecular participa do processo de hidroxilação do 

triptofano e leva à produção do intermediário 5-hidroxi-triptofano nas primeiras 

etapas da biossíntese (Momem e Hoshino, 2000). Nesse processo, também é 

formada como composto secundário a deoxiviolaceína, que apresenta uma 

estrutura praticamente idêntica a da violaceína, com exceção da ausência de 

um átomo de oxigênio (Demoss e Evans, 1960). Dessa forma, o extrato cru 

advindo da biossíntese de violaceína consiste em uma mistura de violaceína 

contendo 10% de deoxiviolaceína.  

O operon responsável pela biossíntese da violaceína é composto por 5 

genes, vioABCDE, tendo sido proposto a seguinte via biossintética: 

VioA�VioB�VioE�VioD�VioC (Figura 2) (Brady et al., 2001; Sanchez et al., 

2006). Entretanto, os detalhes e o mecanismo regulatório da biossíntese no 

sistema bacteriano ainda não foram completamente elucidados, embora já se 

saiba que esta é modulada pelo sistema de Quorum sensing (Shinoda et. al., 

2007), mecanismo que atua na regulação da expressão gênica da comunidade 

bacteriana através da secreção e detecção de moléculas sinalizadoras que 

interagem com proteínas atuantes na ativação gênica (McDougald et. al., 

2007). Este sistema de regulação é acionado de modo à regular a expressão 

gênica de acordo com flutuações na densidade populacional, a partir da 

detecção de quantidades estimulatórias mínimas de moléculas sinalizadoras 

(Miller e Bassler, 2001). No caso da biossíntese de violaceína, tais moléculas 

são as N-hexanoil homoserina lactonas (AHLs) (McClean et. al., 1997). 

De acordo com o exposto na Figura 2, o L-triptofano é o único precursor 

da violaceína e VioA, que codifica uma 2- monooxigenase, atua na oxidação do 

triptofano,  dando origem a moléculas de IPA (ácido indol-3-pirúvico). A seguir, 

VioB age no acoplamento oxidativo de duas moléculas de imina IPA, levando à 

formação do dímero de IPA. O produto de VioE é responsável pela mudança 

conformacional que resulta na formação da molecúla de PVA (ácido 
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prodeoxiviolaceínico) (Sanchez et. al., 2006). Já os genes VioC e VioD 

codificam monoxigenases e são responsáveis pela oxigenação dos indóis 2 e 5 

respectivamente (August et. al., 2000), atuando na síntese dos intermediários 

ácido proto-violaceínico e ácido violaceínico, sendo que este último sofre uma 

auto-oxidação espontânea e dá origem à violaceína (Balibar e Walsh, 2006). 

Vale ressaltar a importância de VioA e VioB no processo de biossíntese, desde 

que a perda da função de qualquer um desses genes leva à incapacidade da 

produção do pigmento (Brady et. al., 2001). Já a perda da função de VioC e 

VioD resulta na formação de precursores do pigmento (August et. al., 2000).  

 

 

L-triptofano 

VioA VioB VioE VioD 

VioC 

VioC 

VioE 

VioE 

VioC 

VioD 

VioC 

Imina IPA 
Dímero de 
Imina IPA 

espontâneo 

CPA 

auto-oxidação  

PDV 

auto-oxidação  

Ácido proto- 
violaceínico 

Ácido  
violaceínico 

violaceína 

deoxiviolaceína 

auto-
oxidação  

PVA 

Ácido protoviolaceínico 

Figura 2. Mecanismo de biossíntese da violaceína a partir do L-triptofano [Adaptada 
de Jiang et. al., 2009]. * IPA: ácido indol-3-pirúvico; * CPA: ácido cromopirrólico; * PVA: ácido 

prodeoxiviolaceínico; * PDV: Prodeoxiviolaceína. 
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1.1. O papel da violaceína no sistema bacteriano 
 

O papel da violaceína no sistema bacteriano ainda não foi bem 

esclarecido. Inicialmente, acreditava-se que sua produção estava diretamente 

relacionada à patogenicidade de C. violaceum, mas já foram reportados casos 

de infecção por cepas não-pigmentadas (Lee et. al., 1999; Grier et. al., 2004). 

Outras sugestões incluem: conferir sobrevivência à predação no ambiente 

(Matz et. al., 2008) e regulação da produção do triptofano, já que este tem 

caráter tóxico à bactéria quando em altas concentrações (Antônio et. al., 2004). 

Por último, sugeriu-se que a violaceína seria a molécula chave em um 

importante mecanismo de defesa utilizado pelo microrganismo em situações de 

elevado estresse oxidativo (Konzen et. al., 2006).  

 

1.2. As diversas atividades biológicas da violaceína 

 

1.2.1. Antitumoral 
 

A atividade antitumoral da violaceína já foi demonstrada frente a 

diversas linhagens, sendo que sua ação sobre células tumorais caracteriza-se 

por mecanismos de citotoxicidade que atuam sobre diferentes alvos 

dependendo da linhagem considerada. Estabeleceu-se que a violaceína induz 

apoptose em células leucêmicas HL-60 por um mecanismo que envolve o 

receptor TNF-1, caspase-8 e ativação de MAP-quinase (Ferreira et. al., 2004). 

Estudos conduzidos com a linhagem de câncer de cólon HCT116, que é 

resistente ao agente quimioterápico 5-fluoracil, esclareceram que o mecanismo 

de ação da violaceína se dá através do bloqueio do ciclo celular em G1 e 

ativação de p53, p27, p21 e uma série de caspases. Além disso, o estudo 

comprovou que o pigmento age inibindo a proteína quinase B com a 

subseqüente ativação da apoptose, o que leva ao restabelecimento da 

susceptibilidade da linhagem ao quimioterápico (Kodach et. al., 2006). O 

pigmento também foi capaz de induzir apoptose na linhagem tumoral coloretal 

Caco-2 por meio da geração de estresse oxidativo generalizado (Carvalho et. 
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al., 2006). Ainda, o pigmento demonstrou efetividade contra as linhagens de 

melanoma humano 92.1 e OCM-1 (Saraiva et. al., 2004) e ainda para MOLT-4 

(leucemia), NCI-H460 (câncer de pulmão) e KM12 (câncer de cólon), visto que 

nos testes com estas linhagens concentrações muito baixas de violaceína 

(0,03–0,06 µM) foram capazes de inibir em 50% o crescimento celular (Melo et. 

al., 2000).  

Um ponto interessante sobre a ação da violaceína em células tumorais 

reside no fato de que concentrações mais baixas, em relação às efetivas para 

linhagens normais, são suficientes para inibir o crescimento das primeiras. Por 

exemplo, a citotoxicidade da violaceína contra linfócitos normais foi observada 

em uma concentração cerca de duas vezes maior que a citotóxica para a 

linhagem tumoral EAT (Bromberg et al., 2010). Neste estudo, ensaios in vitro 

mostraram que a citotoxicidade às células tumorais EAT se deve a uma rápida 

(8-12 h) produção de espécies reativas de oxigênio e à depleção dos níveis 

intracelulares de GSH, resultando na indução de apoptose através da ativação 

das caspases 2, 9 e 3. Ainda, ensaios in vivo comprovaram que doses de 

violaceína (0,1 e 1 µg/kg) ao serem injetadas na cavidade abdominal de ratos 

contendo tais tumores foram capazes de inibir o desenvolvimento dos tumores 

e aumentar o tempo de vida dos animais (Bromberg et. al., 2010).  

Enfim, outro estudo comparando seus efeitos contras células normais e 

tumorais comprovou os efeitos citotóxicos reduzidos em linfócitos e monócitos 

em relação a células leucêmicas, sugerindo a violaceína como um agente 

promissor no tratamento do câncer (Ferreira et. al., 2004), visto que além de 

apresentar um caráter citotóxico à células tumorais, os efeitos colaterais 

relacionados aos danos às células normais poderiam ser evitados, já que as 

mesmas concentrações de violaceína provocam respostas diferentes 

dependendo do tipo celular. 

 

1.2.2. Antifúngica 
 

A doença Chitridiomicose, que consiste em uma micose dérmica 

superficial que acomete anfíbios pós-metamorfose e se desenvolve na camada 

externa queratinizada da epiderme, podendo ainda acometer as porções 
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queratinizadas da boca de girinos, é causada pelo fungo Batrachochytrium 

dendrobatidis e está associada aos recentes declínios nas populações de 

anfíbios de todo o mundo, até mesmo em áreas de habitats preservados 

(Castro e Bolker, 2005; Berger et al., 2005). Até recentemente, poucas 

evidências existiam para explicar como apenas determinadas espécies de 

anfíbios eram resistentes a infecções, enquanto outras se mostravam bastante 

susceptíveis. Entretanto, estudos recentes elucidaram tal mistério, 

demonstrando que esta resistência pode ser atribuída à presença de 

Janthinobacterium lividum na pele desses anfíbios, sendo a violaceína 

produzida por esta bactéria responsável por inibir o crescimento de B. 

dendrobatidis. Em estudos realizados com a espécie de salamandra Plethodon 

cinereus, observou-se que em condições in vitro, 1,82 µM de violaceína foi 

capaz de inibir o crescimento do patógeno e até 207 µM de violaceína pôde ser 

detectado na pele desses anfíbios, concentração mais que suficiente para 

eliminar o patógeno (Brucker et. al., 2008). Ainda, segundo Becker et. al. 

(2009), a presença de 18 µM de violaceína na pele de P. cinereus foi suficiente 

para prevenir a mortalidade e morbidade causadas por B. dendrobatidis. Dessa 

forma, propõe-se que o mutualismo existente entre microrganismos produtores 

de violaceína e P. cinereus é responsável por sua resistência às infecções. Por 

último, também foi observada sua atividade fungicida contra Rosellinia necatrix, 

patógeno responsável pelo apodrecimento de raízes das amoreiras (Shirata et. 

al., 2000), resultado que reflete sua possível aplicabilidade até mesmo na 

agricultura.   

 
 

1.2.3. Antibacteriana 
 

Quanto à atividade antibacteriana da violaceína, existe uma forte ação 

inibitória sobre bactérias gram-positivas como Staphylococcus aureus (Cazoto 

et. al., 2011) e espécies dos gêneros Bacillus, Pseudomonas e Streptococcus 

(Sánchez et. al., 2006; Nakamura et. al., 2003). Entretanto, sua efetividade é 

baixa contra as gram-negativas, com exceção de Neisseria meningitides, que 

foi bastante susceptível (DeMoss, 1967). Vale destacar também que o 

pigmento apresentou atividade in vitro contra Mycobacterium tuberculosis (cepa 
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H37Ra), com efeitos comparáveis aos da pirazinamida, fármaco utilizado no 

tratamento da tuberculose (De Souza et. al., 1999; Durán e De Souza, 2001).  

 

1.2.4. Antiviral 
 

A violaceína, em uma mistura contendo 10% de deoxiviolaceína 

apresentou atividade contra os vírus Herpes simples e poliovírus em células 

HeLa infectadas (May et. al., 1991). Numa concentração equivalente a 0,73 

µM, a inibição do vírus Herpes simples alcançou 62%, sendo que apenas 0,18 

µM foi o suficiente para inibir em 56% o poliovírus. No entanto, uma fraca 

inibição da replicação viral foi obtida em testes com os vírus Herpes Simples 

tipo 1 (cepas KOS e ATCC/VR-733), poliovírus tipo 2 e rotavírus SA11 

(Andrighetti-Frohner et. al., 2003).   

 

1.2.5. Anti-protozoários 
 

Em estudo realizado por Matz et. al. (2008), concentrações nanomolares 

de violaceína, e do seu intermediário deoxiviolaceína, foram capazes de inibir a 

predação de biofilmes de Pseudoalteromonas tunicata por protozoários de vida 

livre, através da indução de um programa de morte celular. Interessantemente, 

o fracionamento de células de P. tunicata sugeriu que a violaceína está 

associada à membrana externa e se acumula no espaço periplásmico destes 

microrganismos, sendo possível que este acúmulo aumente a eficiência da 

defesa contra protozoários predadores. Além disso, a atividade antiplasmodial 

da violaceína in vivo foi analisada e detectou-se a eliminação de cerca de 90% 

de uma cepa letal de Plasmodium sp. Ainda, o composto foi efetivo contra as 

formas jovens e maduras do parasita humano, sendo sua atividade extendida 

para cepas de P. falciparum sensíveis ou resistentes à cloroquina (Lopes et. 

al., 2009). Vale salientar que uma atividade moderada contra as formas 

promastigotas de Trypanosoma cruzi (Durán et. al., 1989) e Leishmania 

amazonensis (cepas MHOM; BR/77 e LTB0016) (Leon et. al., 2001) também já 

foram descritas. Neste último, os resultados mostraram um efeito comparável 

ao da pentamidina, droga utilizada no tratamento na Leishmaniose.   
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1.3.  Aplicabilidade farmacológica da violaceína 
 

Primeiramente, levando-se em consideração o fato de que a violaceína 

apresenta toxicidade para células normais em concentrações mais elevadas 

que as consideradas tóxicas para células tumorais (Melo et. al., 2000; 

Bromberg et. al., 2005), sua aplicabilidade no tratamento do câncer seria de 

extremo valor, já que o efeito adverso relacionado a danos aos tecidos normais 

dos pacientes provavelmente seriam minimizados. Pensando em 

aplicabilidades como esta e baseando-se na atividade antitumoral bem 

documentada da violaceína, além do fato de que esta apresenta baixa 

solubilidade em água e fluidos biológicos (Rettori e Durán, 1998), foram 

construídas nanopartículas preenchidas com violaceína e recobertas com ácido 

ascórbico, visto que células tumorais apresentam uma maior absorção de ácido 

ascórbico, sendo esta uma forma de direcionar a ação do pigmento às células 

tumorais. Os resultados obtidos foram muito promissores, visto que tal sistema 

permitiu a liberação gradativa da violaceína e sua efetividade foi cerca de 2 

vezes mais elevada em relação à forma livre contra a linhagem leucêmica HL-

60 (Martins et. al., 2010). Além disso, em estudo realizado com microrganismos 

do gênero Staphylococcus, detectou-se o aumento na atividade antibacteriana 

da violaceína quando associada a nanopartículas (Martins et. al., 2011).  

Dentre as outras possibilidades que reforçam seu potencial 

farmacológico, destaca-se o fato de que esta apresenta ação semelhante ou 

até mesmo superior a diferentes fármacos comumente utlizados, além de não 

apresentar toxicidade significativa quando administrada a curto e longo prazos, 

afirmações estas que se baseiam nos seguintes relatos: em estudo para avaliar 

a ação anti-motilidade intestinal em ratos Wistar, 40 mg/kg de violaceína 

apresentou uma maior ação em relação à Atropina, fármaco normalmente 

utilizado para tal finalidade (Antonisamy et. al., 2009). Ainda, o mesmo estudo 

atestou sua atividade anti-ulcerativa máxima a 40 mg/kg, indicando que a 

violaceína pode ser um agente gastroprotetor eficaz. Ainda de acordo com o 

estudo citado, destacou-se também que a utilização de violaceína no 

tratamento dos ratos não indicou efeitos colaterais significativos após a 

exposição por 7 dias, de modo que doses orais de até 320 mg/kg não 

causaram toxicidade significativa no modelo animal utilizado. Segundo 
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Antonisamy e Ignacimuthu (2009), uma dose de 40 mg/kg de violaceína 

apresentou efeito anti-inflamatório superior ao da dexametazona, sendo capaz 

de reduzir a formação de edemas em 45,3% após o oitavo dia de 

administração. No segundo ponto abordado nesse estudo, seu efeito 

analgésico foi testado in vivo e concluiu-se que a violaceína apresenta um 

efeito analgésico dose-dependente, de modo que 40 mg/kg reduziu a dor em 

81,2%, redução mais expressiva do que a observada para a Indometacina, 

anti-inflamatório utilizado também como analgésico. Por fim, os experimentos 

para avaliar a sua atividade anti-pirética mostraram que a administração oral de 

20 e 40 mg/kg do pigmento causou uma marcante inibição da pirexia, 

semelhante ao conseguido com o uso do paracetamol.  

  Com relação à sua toxicidade após uma exposição prolongada, análises 

hematológicas, bioquímicas (níveis de Alanina aminotransferase (ALT), 

Aspartato aminotransferase (AST) e creatinina) e histopatológicas do fígado e 

rins de ratos BALB/c tratados com até 1 mg/kg de violaceína por 35 dias não 

revelaram sinais de hematoxicidade, hepatotoxicidade ou insuficiência renal 

(Bromberg et. al., 2010). Em contrapartida, testes in vitro com as linhagens 

FRhK-4 (células do tecido renal de macacos rhesus) e Vero (linhagem isolada 

a partir do tecido renal do macaco-verde africano), mostraram que a violaceína 

em concentrações superiores a 1,5 µM é capaz de causar danos ao DNA e 

induzir a formação de micronúcleo na linhagem Vero, o que  sugere que a 

violaceína seria um composto genotóxico à células de mamíferos (Andrighetti-

Frohner et. al., 2006). Frente a isso, novas investigações são necessárias 

antes que se faça qualquer prognóstico definitivo sobre a aplicabilidade 

farmacêutica da violaceína. Sendo assim, novas investigações com outras 

linhagens e outros modelos ainda são necessárias para avaliar tais efeitos e as 

conseqüências destes para a sua aplicabilidade farmacológica. 

 

1.4. O estresse oxidativo 
 

O oxigênio é uma molécula indispensável à maioria dos organismos, de 

modo que, com exceção dos organismos que desenvolveram a capacidade de 

sobreviver sob condições anaeróbicas, todos os seres vivos necessitam dele 
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para sobreviver. Entretanto, apesar do seu papel essencial à vida, este pode 

causar sérios danos aos organismos, sendo responsável por alterações que 

desencadeiam a morte celular. Devido à sua configuração eletrônica, o 

oxigênio (O2) está propenso ao ganho de elétrons, adquirindo assim um 

potencial oxidante. Nesse contexto, a oxidação é parte fundamental do 

metabolismo aeróbico, visto que o O2 é progressivamente reduzido e essa 

redução incompleta leva à formação de moléculas altamente reativas 

denominadas Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) (Morel e Barouki, 1999). 

Além dessas moléculas, também são formadas no metabolismo as Espécies 

Reativas de Nitrogênio (ERNs), originadas a partir de radicais livres cujo elétron 

desemparelhado encontra-se centrado no átomo de nitrogênio (Visioli et. al., 

2000; Finkel e Holbrook, 2000) 

No organismo, as EROs estão envolvidas em diversos processos 

biológicos, atuando nas respostas celulares e nos sistemas de sinalização 

celular; na síntese de substâncias importantes biologicamente; na mediação da 

resposta inflamatória desencadeada por macrófagos e na indução de respostas 

mitogênicas. Além disso, já se constatou sua atuação como mensageiro celular 

na regulação gênica e nas vias de transdução de sinais (Allen e Tresini, 2000). 

Por exemplo, as vias de transdução de sinais relacionadas à MAP quinase e ao 

fator nuclear Kapa B são consideradas sensíveis ao status redox da célula 

(Cakir e Ballinger, 2005; Milligan et. al., 1998). Entretanto, apesar das 

atividades citadas anteriormente, a presença dessas moléculas em altas 

concentrações é extremamente perigosa, devido à sua habilidade de reagir 

com biomoléculas como lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos 

(Halliwell e Gutteridge, 1999), além de ser capaz de danificar seriamente as 

estruturas das organelas (Valko, 2004), causando distúrbios graves no 

metabolismo celular, o que pode levar a célula à morte.  

  Dentre as EROs, o radical hidroxila (HO•) é o que mais causa danos 

aos sistemas biológicos, pois devido a sua meia-vida muito curta dificilmente 

pode ser seqüestrado in vivo e atua atacando as moléculas por abstração de 

hidrogênio e desfaz as insaturações. Para se ter uma idéia da capacidade de 

dano do HO•, sabe-se que este causa danos ao DNA atacando tanto as bases 

nitrogenadas quanto a desoxirribose; ao RNA; às proteínas, lipídios e 

membranas celulares da mitocôndria e do núcleo. O peróxido de hidrogênio 
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(H2O2), apesar de ser pouco reativo frente a moléculas orgânicas na ausência 

de metais de transição, exerce um papel importante no estresse oxidativo, 

devido a sua capacidade de facilmente transpor as membranas celulares e 

gerar o radical HO• (Barreiros e David, 2006). Dessa forma, os mecanismos de 

regulação da produção e remoção do H2O2 são extremamente importantes 

para a manutenção da integridade celular, visto que, por exemplo, este tem 

elevada capacidade de reagir com grupamentos tiol de proteínas, levando à 

formação de grupos sulfênicos (SOH) ou sulfínicos (SO2H) e até mesmo à 

oxidação irreversível a ácido sulfônico (SO3H) (Paulsen e Carroll, 2010). Em 

condições fisiológicas, EROs como os radicais HO• e peroxila (ROO•) são 

encontrados em concentrações muito baixas e em compartimentos celulares 

específicos, enquanto o H2O2 é encontrado em altas concentrações tanto nas 

células quanto no plasma (Lacy et. al., 2000). Entretanto, estas e outras EROs 

podem atingir concentrações mais elevadas em quadros patológicos, sendo um 

exemplo disso o fato de que durante a resposta inflamatória, o H2O2  pode ser 

encontrado em concentrações que variam entre 10–100 �M nas proximidades 

dos macrófagos (Keisari et. al., 1983).  

A maioria das EROs produzidas endogenamente são originadas a partir 

da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria e estima-se que cerca de 1-

5% do O2 consumido pela respiração possa ser convertido em EROs (Chance 

et. al., 1979). Além de serem produzidos endogenamente, fatores exógenos 

como radiação ionizante, dieta e xenobióticos já foram diretamente 

relacionados à formação de EROs (Davies, 1987; Kolachana et. al., 1993). 

Além disso, a adoção de uma dieta desbalanceada, o fumo e o consumo de 

álcool estão diretamente relacionados ao acúmulo de EROs, assim como 

estados psicológicos que caracterizem o estresse emocional e uma rotina de 

exercícios físicos extenuante (Elsayed, 2001).  

Os efeitos danosos das EROs são impedidos ou balanceados pela ação 

antioxidante de enzimas específicas sintetizadas constitutivamente nas células 

e que atuam transformando-as em moléculas menos reativas ou até mesmo 

neutralizando-as para que estas não causem dano oxidativo (Halliwell, 1996). 

Nesse contexto, a condição de estresse oxidativo se dá quando o estado redox 

da célula é alterado de modo a caraterizar uma condição celular ou fisiológica 

na qual há um desbalanço entre a produção de EROs e sua remoção por parte 
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dos sistemas de defesa antioxidante, favorecendo a produção e acúmulo 

excessivo das mesmas (Figura 3). 

 

 

 

  

  

 

A exposição prolongada a elevadas concentrações de EROs pode 

causar sérios danos a diversos tecidos, tais como o muscular, hepático, 

adiposo (Barja De Quiroga, 1992), vascular (Duarte et. al., 1993; Fenster et. al., 

2002) e cerebral (Halliwell, 1994; Keynes e Garthwaite, 2004). Entretanto, os 

prejuízos causados pelo estresse oxidativo variam dentre os indivíduos, visto 

que fatores como a idade, estado fisiológico e dieta exercem influência direta 

 

Figura 3. O delicado balanço entre os eventos pró e anti-oxidativos na célula. 
Alterações neste balanço podem levar à modificações oxidativas nos componentes 
celulares e mudanças no status oxidativo podem levar à necrose ou acionar 
mecanismos de sinalização celular específicos e dependente de EROs, que por sua 
vez ativam a morte celular programada [Adaptada de Aksenova et. al.,  2005]. 
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sobre essa condição (Niess et. al., 1999). Ainda, seus efeitos deletérios diferem 

entre diferentes tecidos e até mesmo entre células de um mesmo tecido, uma 

vez que a capacidade antioxidante das células pode ser bastante diversificada 

(Berra e�Menck, 2006).    

A superóxido dismutase (SOD) é a enzima antioxidante que catalisa a 

dismutação do O2
•− em O2 e H2O2. Em humanos, existem três formas da SOD: 

Cu,Zn-SOD, principalmente citosólica; Mn-SOD, encontrada na matriz 

mitocondrial e a extracelular EC-SOD, sendo que a atividade total da SOD 

expressa o valor das atividades de Mn-SOD e Cu,Zn-SOD (Landis e Tower, 

2005). A Cu,Zn-SOD consiste em um dímero contendo cobre em seu sítio 

catalítico e o zinco atuando na estabilização da proteína. Esta está presente no 

citoplasma, na matriz nuclear (Heffner et. al., 1989) e nos peroxissomos (Keller 

et. al., 1991). Já a MnSOD, a forma mitocondrial das dismutases, é formada 

por um tetrâmero contendo manganês em seu sítio catalítico e atua na 

detoxificação do O2
•− gerado pela cadeia transportadora de elétrons. A EC-SOD 

é predominante no espaço extracelular intersticial, contém cobre e zinco e 

apresenta alta afinidade por heparan sulfato e proteoglicanos localizados no 

endotélio e em outras superfícies (Marklund, 1992). Até mesmo um ligeiro 

aumento nas concentrações intracelulares das EROs já é capaz de induzir 

esses sistemas. Entretanto, estas também são susceptíveis à inativação por 

EROS, visto que estudos anteriores demonstraram que processos oxidativos 

resultam na perda de enzimas antioxidantes essenciais, o que pode exacerbar 

a citotoxicidade mediada pelo estresse oxidativo (Kono e Fridovich, 1982; 

Tabatabaie et. al.,1994). Ainda, não só as EROs propriamente ditas, mas os 

produtos secundários do estresse oxidativo podem inativar o sistema 

antioxidante, já que foi relatado que os aldeídos reativos gerados a partir da 

quebra de hidroperóxidos lipídicos são capazes de inativar a SOD (Szweda et. 

al., 1993; Lee e Park, 1995). 

 A catalase é uma enzima encontrada nos peroxissomos, onde atua 

promovendo a conversão do H2O2 em água (H2O) e O2, sendo que um 

molécula da enzima é capaz de converter 6 milhões de moléculas de H2O2 em 

1 minuto. A importância fisiológica desta enzima é tão fundamental que o 

decréscimo na capacidade de detoxificar o H2O2 devido a uma baixa atividade 

da catalase, é um quadro comumente encontrado em uma variedade de 
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tumores (Valko et. al., 2006). A catalase protege a SOD contra a inativação por 

H2O2 e, reciprocamente, a SOD a protege contra a inativação pelo O2
•− 

(Selvakumar et. al., 2004), demonstrando que o equilíbrio entre esses sistemas 

enzimáticos é de grande importância para que se mantenha o estado redox da 

célula.  

 Outro importante sistema antioxidante celular é constituído pela 

Glutationa peroxidase (GPx), cuja função é detoxificar o H2O2 e outros 

peróxidos celulares. Até o momento, foram descritas quatro GPxs contendo 

selênio em seu sítio-ativo, tendo estas a atividade comum de catalisar a 

redução do H2O2 utilizando a Glutationa reduzida (GSH) como co-fator (Arthur, 

2000; Imai e Nakagawa, 2003). A família das GPxs abrange a Gpx1, uma 

enzima antioxidante crucial que está presente em todas as células, podendo 

ser encontrada no citoplasma, mitocôndria e até mesmo nos peroxissomos em 

alguns tipos celulares específicos (Esworthy et. al., 1997;  Li et. al., 2000; Singh 

et. al., 1994). A importância desta enzima na prevenção do acúmulo de EROs 

se reflete no fato de que ela tem se mostrado mais efetiva que a catalase na 

remoção de peróxidos sob diferentes condições fisiológicas (Antunes et. al., 

2002; Cohen e Hochstein, 1963). GPx-1 também atua na redução de 

hidroperóxidos de lipídio e outros hidroperóxidos hidrosolúveis, que são 

liberados da membrana como produtos da peroxidação lipídica. Os outros 

membros da família consistem em Gpx2, uma peroxidase encontrada 

especificamente em células do epitélio intestinal; Gpx3, uma peroxidase 

extracelular e Gpx4, que é a principal enzima redutora dos hidroperóxidos de 

lipídio (Arthur, 2000). Dentre as peroxidases, destacam-se também as 

peroxirredoxinas, atuantes na redução de H2O2, peróxidos orgânicos e 

peroxinitrito a H2O, álcool e nitrito respectivamente, utilizando equivalentes 

redutores fornecidos pela tiorredoxina, tiorredoxina redutase e NADPH 

(Hoffman et. al., 2002; Wood et. al., 2003). Sua atividade catalítica é exercida 

por um resíduo específico de cisteína específico localizado em uma sequência 

conservada característica da família e que está presente na região N-terminal 

(Netto et. al., 1996; Hoffman et. al., 2002; Wood et. al., 2003; Rhee et. al., 

2005). Por fim, outras enzimas como a quinona redutase e a heme oxigenase 

podem prevenir a formação de radicais derivados do O2, sendo também 

induzidas em resposta ao estresse oxidativo (Morel e Barouki, 1999). As 
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reações químicas básicas entre as EROs e os sistemas enzimáticos com 

função antioxidante estão demonstradas na Figura 4.  

 

 

 

 

A importância da atuação conjunta destes sistemas antioxidantes pode 

ser exemplificada pelo fato de que alguns pesquisadores evidenciaram que os 

níveis endógenos das enzimas antioxidantes (exceto da Mn-SOD) e dos 

antioxidantes de baixo peso molecular nos tecidos estão diretamente 

relacionados ao envelhecimento de mamíferos, incluindo os primatas (Warner, 

1994; Perez-Campo et. al., 1998). Nesse contexto, já é bem estabelecido que a 

perda gradual da capacidade de lidar com o estresse oxidativo é uma das 

características do envelhecimento em animais (Finkel e Holbrook, 2000) e que 

o aumento na expressão da SOD e catalase em conjunto prolongou em 33% o 

Figura 4. A química básica das reações entre as EROs e os principais sistemas 
enzimáticos antioxidantes [Adaptada de Repine et. al., 1997]. 
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tempo de vida em Drosophila melanogaster (Orr e Sohal, 1994). Ainda neste 

estudo, foi reforçada a importância da atuação conjunta dos sistemas 

antioxidantes, visto que a superexpressão somente de uma enzima por vez não 

causou nenhum prolongamento no tempo de vida de moscas da fruta (Orr e 

Sohal, 1994), fato também observado em mamíferos, já que a superexpressão 

somente de Cu,Zn-SOD não foi capaz de extender o tempo de vida de 

camundongos (Huang et. al., 2000). Entretanto, apesar da atuação desses 

sistemas antioxidantes, os danos oxidativos acabam se acumulando durante o 

ciclo de vida dos organismos, de forma que os prejuízos às moléculas 

biológicas advindos do estresse oxidativo têm sido relacionados ao 

aparecimento de doenças ligadas ao envelhecimento, dentre elas o câncer, 

arterosclerose, artrite, doenças neurodegenerativas, úlcera gástrica, 

reumatismo, dentre outras (Halliwell e Gutteridge, 1999; Moskovitz et al., 2002).  

Além dos sistemas antioxidantes enzimáticos, existem também os 

antioxidantes biológicos de baixo peso molecular, dentre os quais se destacam 

os carotenóides, os flavonóides, a bilirrubina, a ubiquinona e o ácido úrico. 

Porém, as mais importantes micromoléculas no combate ao estresse oxidativo 

são os tocoferóis e o ácido ascórbico (vitamina C) (Babior, 1997). Além disso, 

compostos contendo o grupo tiol como a tiorredoxina são capazes de 

detoxificar o H2O2, e a ceruloplasmina e a transferrina apresentam importantes 

papéis no sequestro de íons derivados do ferro, evitando que estes reajam com 

H2O2 através das reações de Fenton, o que culminaria na produção de HO• 

(Burton e Jauniaux, 2004). Visto que grande parte destes micronutrientes é 

proveniente da dieta, um défict na ingestão desses compostos pode levar à 

predisposição ao estresse oxidativo.  

Em situações de elevado estresse oxidativo, as biomoléculas reagem 

diretamente com EROs, ou com os produtos de reação dessas espécies, de 

modo que são quimicamente modificadas e têm sua função alterada e/ou 

comprometida. Nesse contexto, as proteínas são importantes alvos de radicais 

e outros oxidantes, de modo que o uso de produtos de oxidação de proteínas 

como um sensível marcador de dano oxidativo já é bem estabelecido (Giulivi e 

Davies, 1994; Berlett e Stadtman, 1997; Dean et. al., 1997). As EROs atuam 

fundamentalmente modificando as cadeias laterais dos aminoácidos 

(principalmente lisina, treonina, arginina e prolina), resultando na geração de 
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grupamentos carbonila ausentes nas formas não-oxidadas (Amici et. al., 1989). 

Porém, os derivados carbonilados também podem resultar da clivagem de 

peptídeos mediada por EROs ou como um produto da oxidação de lipídios e 

carboidratos (Levine et. al., 1994; Davies et. al., 1999; De Zwart et. al., 1999). A 

carbonilação é um processo irreversível e que causa mudanças 

conformacionais e decréscimo na atividade catalítica das enzimas, resultando 

no aumento de sua susceptibilidade à ação de proteases (Zhang et al., 2008). 

No envelhecimento, assim como em uma série de doenças, já foi demonstrado 

o aumento dos níveis de carbonilação protéica (Stadtman e Berlett, 1997; Beal, 

2002), tendo o uso desses níveis como biomarcador de estresse oxidativo 

algumas vantagens em relação a outros produtos de oxidação, devido a sua 

formação relativamente precoce e a estabilidade das proteínas carboniladas 

(Dalle-Donne et. al., 2003).   

No que diz respeito aos lipídios de membrana, a peroxidação lipídica 

tem sido colocada como a principal responsável pela perda da função celular 

em condições de estresse oxidativo (Storey, 1996). Os radicais livres provocam 

reações de peroxidação lipídica em cadeia, abstraindo um átomo de hidrogênio 

de um carbono  constituinte da cadeia lateral do metileno (Frei et. al., 1991; 

Halliwell e Chirico, 1993). O grupamento resultante desta reação inicial reage 

com o O2 e o radical resultante posteriormente propaga uma reação em cadeia 

que transforma ácidos graxos poliinsaturados em hidroperóxidos de lipídio, 

sendo estes então os primeiros produtos da peroxidação lipídica. Seguindo 

esta reação, assume-se que a decomposição dos hidroperóxidos de lipídio 

mediada por íons metálicos de transição pode gerar produtos de degradação 

muito mais tóxicos, como radicais alcoxil (RO•), peroxil (ROO•), •OH e aldeídos 

reativos, incluindo malondialdeído (MDA) e 4-hidroxinonenal (4-HNE) (Slater, 

1984; Ueda et. al., 1985). Os produtos de peroxidação lipídica podem afetar a 

estrutura das bases do DNA, proteínas e carboidratos (Valko et al., 2006), além 

de serem capazes de interagir com antioxidantes (tais como o �-tocoferol). 

Ainda, podem se decompor após reagirem com íons metálicos (ferro ou cobre) 

ou proteínas contendo ferro como a hemoglobina, originando os gases etano e 

pentano como subprodutos, além de aldeídos insaturados (Hageman et. al., 

1992). Consequentemente, a peroxidação lipídica pode prejudicar as funções 



18 

 

da membrana devido ao aumento de sua fluidez, da permeabilidade ou pela 

inativação dos receptores de membrana (Halliwell e Chirico, 1993). 

A peroxidação lipídica também é capaz de modular o equilíbrio redox da 

célula, presumivelmente pela depleção de Glutationa reduzida (GSH) e 

inativação de enzimas antioxidantes, de modo que esta perturbação leva a uma 

condição pró-oxidante (Park et. al., 2003). As células de mamíferos têm 

desenvolvido vários mecanismos de defesa contra a peroxidação lipídica 

mediada por EROs, sendo a GSH particularmente importante por proporcionar 

uma primeira linha de defesa contra a peroxidação lipídica (Grosicka-Maciag et. 

al., 2008). O acúmulo de fosfolipídios oxidados em certo nível pode ser crítico 

para o início da apoptose induzida por EROs, já que determinados tipos de 

fosfolipídios oxidados podem atuar como segundo mensageiro nas vias de 

transdução de sinal que levam à apoptose (Matsuzawa et. al.,1997).  

Dentre os principais marcadores de peroxidação lipídica, destacam-se 

os 8-isoprostanos (8-iso PGF2�), que fazem parte de uma vasta família de 

lipídios semelhantes a prostaglandina e que são produzidos a partir da 

peroxidação não-enzimática do ácido araquidônico (AA) pela ação de radicais 

livres e EROs (Janssen, 2001;  Morrow e Roberts, 2002). Sua formação se dá 

a partir de moléculas de AA esterificados presentes nas membranas e sua 

liberação da membrana se deve à ação de fosfolipases (Liu et. al., 1999). 

Porém, já foi descrito que os 8-isoprostanos também podem ser produzidos por 

intermédio das ciclooxigenases (COX) 1 e 2 em algumas células e tecidos 

(Praticò e FitzGerald, 1996; Klein, et. al., 1997). No entanto, apesar da 

possibilidade de síntese enzimática, os 8-isoprostanos são considerados 

biomarcadores confiáveis da peroxidação lipídica gerada por EROS  (Delanty 

et. al., 1996). Dessa forma, numerosos estudos têm demonstrado que a 

quantificação dos isoprostanos é a medida mais exata do estresse oxidativo in 

vitro e em modelos animais utilizados em estudos de danos causados por 

estresse oxidativo (Roberts e Morrow, 2000; Rokach et. al., 1997; Famm e 

Morrow, 2003), visto que estes são mais estáveis; são produtos específicos da 

peroxidação lipídica, salvo pequenas exceções; são formados in vivo e estão 

presentes em quantidades detectáveis em tecidos normais e fluidos biológicos, 

o que permite uma quantificação fidedigna (Montuschi et. al., 2004).  
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Tendo em vista a problemática exposta acima acerca do estresse 

oxidativo, o uso de antioxidantes na dieta tem aumentado consideravelmente, 

visto que foi relatado que os antioxidantes dietéticos podem seqüestrar as 

EROs, diminuindo o estresse oxidativo envolvido no dano tecidual, 

desacelerando o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças crônico-

degenerativas como câncer e doenças cardiovasculares (Vinson et. al., 2002). 

Em contrapartida, do ponto de vista farmacológico, é de grande importânica 

que compostos que apresentam atividades biológicas promissoras sejam 

avaliados quanto à sua capacidade de gerar estresse oxidadivo em condições 

fisiológicas, visto que de nada adiantaria seu princípio ativo se, em conjunto, 

um efeito pró-oxidante também fosse observado.  

 

1.5. A violaceína é um composto pró ou antioxidante? 
 

Apesar de todas as importantes atividades biológicas supracitadas terem 

sido descritas na literatura, no que diz respeito ao caráter pró/antioxidante da 

violaceína, ainda existem uma série de lacunas a serem preenchidas. 

Utilizando uma abordagem in vitro, Sousa et. al. (2005) demonstrou que a 

violaceína foi capaz de evitar a ocorrência de quebras no DNA plasmidial 

tratado com o agente fotossensibilizador azul de metileno, demonstrando que 

seu caráter antioxidante se dá pela oxidação da sua própria molécula. 

Adicionalmente, Konzen et. al. (2006) demonstrou que a violaceína apresenta 

uma alta capacidade de incorporação em bicamadas lipídicas e propriedades 

antioxidantes in vitro, evitando a peroxidação de lipídios em lipossomos. Neste 

estudo, sugeriu-se que a propriedade antioxidante da violaceína poderia estar 

relacionada a um mecanismo de defesa da C. violaceum em situações de 

elevado estresse oxidativo, atuando como uma molécula responsável pela 

manutenção da integridade da membrana plasmática em condições de 

elevados níveis de estresse oxidativo. Outro estudo que propõe seu caráter 

antioxidante foi realizado por De Azevedo et. al. (2000), no qual violaceína 

associada a um complexo de ß-ciclodextrina reduziu a peroxidação lipídica em 

eritrócitos em até 80%. Por fim, a partir de uma análise computacional baseada 

nas características estruturais da molécula da violaceína, sugeriu-se que esta 
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apresenta uma acentuada capacidade de doar elétrons e que sua capacidade 

de transferir átomos de hidrogênio varia de acordo com a isomeria assumida 

pela molécula. Ainda, conclui-se que a violaceína tem uma capacidade de doar 

elétrons maior que a do �-tocoferol e que a ligação N7–H7 tem uma 

importância chave na sua atividade antioxidante (Cao et. al., 2007). 

Apesar das observações supracitadas, outros estudos apontam a ação 

pró-oxidante da violaceína. No estudo realizado por Carvalho et. al. (2006), a 

violaceína levou uma linhagem de câncer de cólon à morte por apoptose, 

sendo evidenciada uma estreita relação entre o aumento dos níveis 

intracelulares de EROs e o desencadeamento da apoptose. Recentemente, 

outro estudo destacou que a violaceína causa estresse oxidativo e um 

desbalanço na maquinaria de defesa antioxidante em células tumorais da 

linhagem EAT, levando-as à apoptose in vitro e in vivo (Bromberg et. al., 2010). 

Ainda, a violaceína mostrou-se capaz de aumentar significativamente a 

citotoxicidade do agente quimioterápico 5-fluorouracil (Kodach et. al., 2006) e, 

embora não tenha sido estabelecida a relação direta entre esta capacidade e 

uma ação pró-oxidante, estudos prévios com linhagens de câncer de cólon 

sugerem que muito provavelmente essa intensificação do efeito do 

quimioterápico se deve a um caráter pró-oxidante.  

Finalmente, observa-se que vários estudos realizados apontam a 

violaceína como uma molécula antioxidante, mas tal caráter foi evidenciado 

apenas in vitro, sem que houvesse nenhuma avaliação dessa capacidade em 

um sistema biológico. Tendo em vista o número de lacunas acerca da atividade 

pró ou antioxidante da violaceína e visto que seu caráter pró-oxidante só foi 

estudado em situações específicas e pontualmente com linhagens tumorais até 

o momento, é necessária a realização de um maior número de ensaios para a 

avaliação dessa atividade e das condições e concentrações do pigmento em 

que esta é observada, tanto para linhagens normais quanto para tumorais, 

devido ao grande potencial farmacológico que este pigmento apresenta e a 

aplicabilidade e implicações terapêuticas que uma possível atividade pró-

oxidante pode trazer.  
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo Geral: 
 
 

O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o caráter pró-oxidante 

da violaceína em cultura de células normais e tumorais, a fim de verificar a 

ocorrência de diferenças nas respostas celulares. Ainda, busca-se analisar 

através de uma abordagem in vitro o potencial e a atividade antioxidantes da 

violaceína dentro das concentrações avaliadas em cultura de células, visando a 

detecção desta propriedade na ausência de um sistema biológico.   

 

2.2. Objetivos Específicos: 
 
 

- Analisar a citotoxicidade da violaceína em diferentes linhagens 

celulares, sendo estas duas normais (CHO-K1 e MRC-5) e uma tumoral 

(HeLa).  

 

- Avaliar a atividade pró-oxidante da violaceína em cultura de células, 

através da análise das atividades das enzimas do aparato antioxidante 

Superóxido Dismutase (SOD) e catalase;  

 

 - Detectar os níveis de proteínas carboniladas nas linhagens tratadas 

com violaceína, buscando-se avaliar a ocorrência de danos oxidativos em 

proteínas advindos do tratamento com o pigmento; 

 

- Analisar os níveis de biomarcadores de peroxidação lipídica como 

Hidroperóxidos de lipídio (LOOH) e 8-isoprostanos, com o intuito de analisar a 

capacidade da violaceína de causar danos às membranas celulares; 

 

- Avaliar se as concentrações utilizadas nos experimentos com cultura 

de células apresentam caráter antioxidante quando analisadas em condições 

específicas in vitro e na ausência de sistemas biológicos.  
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1. Reagentes 
 

  

 O meio para cultura de células Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM), o soro fetal bovino (SFB) e a solução de Penicilina/Estreptomicina 

foram obtidas da Invitrogen/Gibco (Grand Island, NY, USA). A solução de 

Trypan blue a 0.4% foi obtida da Cellgro (Manassas, VA, USA). O Dimetil 

sulfóxido (DMSO), o coquetel de inibidores de protease e a enzima benzonase 

foram obtidos da Merck (Darmstadt, Germany). Já os reagentes HEPES e o de 

Bradford foram obtidos da Amresco (Cochran Solon, OH, USA) e Bioagency 

(São Paulo, SP, Brasil), respectivamente.  EGTA (ethylene glycol tetraacetic 

acid) e DNPH (2,4-Dinitrophenylhydrazine) foram adquiridos da Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). Já os kits colorimétricos utilizados na 

determinação das atividades da Superoxide Dismutase (SOD) e catalase, 

assim como os utilizados na detecção dos níveis de Hidroperóxidos de lipídio e 

8-isoprostanos, foram adquiridos da Cayman Chemical Company, USA. Todos 

os outros reagentes utilizados neste estudo consistiram em reagentes 

analíticos obtidos de fontes comerciais. 

 

3.2. Violaceína  
 

O pigmento foi gentilmente cedido na forma purificada pela Profa. Dra. 

Regina Vasconcellos Antonio BQM-UFSC/SC. A violaceína foi dissolvida em 

DMSO, cuja concentração foi ajustada para 0,1% (v/v) de solvente no meio de 

cultura. Esta foi armazenada a 4 °C sob proteção da luz até ser utilizada nos 

testes. As diluições necessárias aos experimentos foram feitas em meio de 

cultura celular, de acordo com o indicado abaixo.  
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3.3. Cultura de células 
 
 
 Para a realização dos experimentos, buscando uma análise comparativa 

das respostas celulares, foram utilizadas as seguintes linhagens: CHO-K1 

(fibroblastos provenientes de ovário de hamster chinês adulto); MRC-5 (células 

derivadas da transformação de fibroblastos de pulmão de feto humano com 

SV40) e HeLa (células epiteliais derivadas de adenocarcinoma cervical humano 

e transformadas com papilomavírus humano 18-HPV18), todas gentilmente 

cedidas pelo Profº Drº Carlos Frederico Martins Menck ICB-USP/SP. 

 Devido ao fato de linhagens celulares utilizadas em experimentos in vitro 

apresentarem variações em suas respostas à mesma substância, várias 

linhagens devem ser incluídas em estudos que buscam a avaliação da 

citotoxicidade e atividades específicas de agentes. Nesse contexto, células 

CHO-K1 foram selecionadas por serem células de mamíferos altamente 

utilizadas em laboratório, principalmente para a produção biotecnológica de 

proteínas recombinantes e avaliação da toxicidade de agentes (Kmetic et. al., 

2008; Roan et. al., 2008). Além de surgir como um modelo humano, células 

derivadas da linhagem MRC-5 foram escolhidas por estas serem largamente 

utilizada em estudos de citotoxicidade in vitro (Koulaouzidou et. al., 2009; 

Leccia et. al., 1998). Quanto à linhagem tumoral escolhida, além de serem 

derivadas de câncer, estas são provenientes de tecido epitelial, característica 

que também as diferencia das outras duas avaliadas. Ainda, a linhagem já 

HeLa é a linhagem humana mais antiga e comumente utilizada na pesquisa 

científica, sendo considerada padrão para estudos de citotoxicidade in vitro e 

consequentemente para a avaliação da atividade antitumoral de substâncias 

(Kuete et. al., 2011; Mehdi et. al., 2011). Por último, destaca-se que até o 

momento não existem trabalhos na literatura em que a toxicidade da violaceína 

tenha sido avaliada nessas linhagens.  

 As células foram cultivadas em meio DMEM (Gibco) suplementado com 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) 44 mM (Sigma), 10% de SFB (Gibco) e 1% de 

uma solução contendo 100 U/mL de penicilina e 100 µg/ml de estreptomicina 

(Sigma). Em seguida, estas foram mantidas em incubadora Elite II (REVCO) a 

37 °C, em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2. As células foram 
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cultivadas em frascos para cultura celular de 25, 75 e 150 cm2 e os 

experimentos foram realizados em placas de seis poços. O procedimento de 

subcultivo consistiu na remoção do meio de cultura dos frascos, seguido pela 

lavagem das células com PBSA (solução salina tamponada em fosfato – NaCl 

0,14 M, KCl 0,002 M, Na2HPO4 0,006 M, KH2PO4 0,001 M) aquecido a 37  °C  

e  desagregamento do substrato interno dos frascos utilizando-se tripsina-

EDTA  5%  (1X)  (Gibco) aquecida a 37 °C. Por fim, meio DMEM aquecido (37 

°C) foi adicionado e as células foram novamente incubadas como descrito logo 

acima. 

 

3.4. Viabilidade celular 
 

Para avaliar a viabilidade das linhagens submetidas ao tratamento com 

violaceína, as células foram cultivadas em subconfluência e aproximadamente 

3x105 células/ml foram plaqueadas em placas de seis poços para cultura de 

tecidos e incubadas por 24 h. A solução estoque de violaceína em DMSO foi 

diluída em meio DMEM enriquecido com 1% de uma solução contendo 100 

U/ml de penicilina e 100 µg/ml de estreptomicina, de modo que as linhagens 

fossem submetidas a diferentes concentrações de violaceína (0,75-12 µM) por 

1, 24 ou 48 h, com o intuito de analisar o efeito da violaceína na viabilidade 

celular a curto e longo prazos. O controle negativo consistiu em células 

tratadas com o volume correspondente de meio DMEM contendo DMSO numa 

concentração final que não excedesse 0,1% (v/v), sendo considerados como 

100% de viabilidade. Os tratamentos referentes a cada tempo de incubação 

foram realizados de forma independente e logo após o término de cada 

tratamento com violaceína, o meio de cultura foi completamente aspirado dos 

poços contendo as células tratadas e uma solução tampão fosfato salina PBSA 

(NaCl 137 mM; KCl 3 mM; NaH2NPO4 8 mM; KH2PO4 2 mM, pH 7,4) foi 

adicionada às placas, seguido pela retirada das células utilizando-se um 

raspador específico para cultura de células. A seguir, estas foram submetidas 

ao método Trypan blue dye exclusion (Kaltenbach et.al., 1958), com o corante 

Azul de tripan 0,4% (Cellgro) indicando o número de células viáveis e não-

viáveis, visto que estas últimas incorporam o corante e adquirem a coloração 
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azul. A contagem das células (mortas e vivas) foi realizada em um 

hemocitômetro (câmara de Neubauer) e estas foram visualizadas em 

microscópio óptico (Tecnal). As concentrações citotóxicas do pigmento foram 

expressas como dose letal média (LD50), na qual se observa a redução de 

50% na viabilidade e dose letal (LD100), no caso da redução de 100% na 

viabilidade. 

 

3.5. Análise dos níveis de atividade das enzimas do aparato 
antioxidante 
 

 Com objetivo de avaliar a capacidade da violaceína em aumentar os 

níveis intracelulares de estresse oxidativo e, como conseqüência, alterar o nível 

de atividade dos sistemas enzimáticos antioxidantes, as linhagens foram 

incubadas com meio DMEM suplementado com violaceína (0,75-12 µM) por 24 

h, como descrito anteriormente. Após o tratamento, o meio de cultura foi 

retirado e solução tampão fosfato salina PBSA (NaCl 137 mM; KCl 3 mM; 

NaH2NPO4 8 mM; KH2PO4 2 mM, pH 7,4) foi adicionada às placas e as células 

foram retiradas utilizando-se um raspador específico para cultura de células. 

Em seguida, estas foram avaliadas quanto aos níveis de atividade das enzimas 

catalase e Superóxido Dismutase (SOD), utilizando-se os kits comerciais 

Catalase Assay Kit (Catálogo n� 707002-Cayman Chemical Company, USA) e 

Superoxide Dismutase Assay Kit (Catálogo n� 706002-Cayman Chemical 

Company, USA), respectivamente, de acordo com as recomendações do 

fabricante. O kit aplicado na avaliação dos níveis de SOD utiliza um sal 

tetrazólio para a detecção de O2
•– gerados pela xantina oxidase e hipoxantina, 

sendo uma unidade de SOD definida como a quantidade de enzima necessária 

para dismutar 50% do O2
•–. O ensaio avalia as formas citoplasmática (Cu,Zn-

SOD) e mitocondrial (Mn-SOD) da enzima. A atividade enzimática foi 

inicialmente calculada na forma de unidades por mililitro e convertida para 

atividade específica dividindo-se este valor pelo teor de proteína presente nas 

amostras. Já o Catalase Assay Kit fundamenta-se na função peroxidática da 

catalase para a determinação da atividade enzimática. O método é baseado na 

reação da enzima com metanol na presença de uma concentração ótima de 
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H2O2. O formaldeído produzido é medido espectrofotometricamente utilizando-

se o 4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol (Purpald) como cromógeno. 

O Purpald reage especificamente com aldeídos e o produto dessa reação, ao 

sofrer oxidação, origina um produto de coloração roxa (Johansson e Borg, 

1988; Wheeler et. al., 1990). A atividade da catalase foi calculada na forma de 

nanomoles por minuto por mililitro, mas foi convertida para a atividade 

específica dividindo-se este valor pelo teor de proteína presente nas amostras. 

Vale destacar que a quantificação do conteúdo de proteínas totais contido nas 

amostras utilizadas para a detecção dos níveis de SOD ou de catalase foi 

realizada pelo método proposto por Bradford (1976).   

 

3.6. Detecção dos biomarcadores de estresse oxidativo 
 

3.6.1. Níveis de carbonilação protéica 
 

Após serem submetidas ao tratamento com violaceína (0,75-12 µM) por 

24 h, como descrito anteriormente, as células foram retiradas das placas 

utilizando-se um raspador de células, recuperadas por centrifugação (2740 xg a 

4 °C por 5 min) e incubadas por 20 min a 4 °C em tampão de lise (Tris-HCl 50 

mM; NaCl 150 mM; SDS 0,1%; H2O ultrapura,  inibidores de protease 1:100 

(Calbiochem) e benzonase), como proposto por Petta et. al. (2008), com 

modificações. Os produtos da lise foram centrifugados (16450 xg a 4 °C por 30 

min) e os sobrenadantes contendo o extrato de proteínas totais foram 

recolhidos. As proteínas totais extraídas foram quantificadas utilizando-se o 

método de Bradford (1976) e a absorbância das amostras foi medida no 

espectrofotômetro de microplacas µQuant (BioTek). Na sequência, a 

quantificação de grupos carbonila presente nas amostras foi feita pela 

metodologia proposta por Hawkins et. al. (2009). De acordo com este 

protocolo, inicialmente foi preparada uma solução estoque de HCl a 2,5 M e 

esta foi utilizada como solvente para o preparo de uma solução de DNPH (2,4-

dinitrofenilhidrazyne) a 10 mM. Além disso, foram preparadas soluções estoque 

de ácido tricloroacético a 50%; Guanidina-HCl a 6 M e uma última contendo 
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etanol/acetato de etila na proporção 1/1(v/v). Inicialmente, as amostras 

resultantes da extração de proteínas totais foram diluídas até uma 

concentração de aproximadamente 1 mg/ml e triplicatas de cada amostra foram 

submetidas ao tratamento com a solução de DNPH 10 mM ou somente com 

HCl a 2,5 M. Em seguida, estas foram incubadas no escuro por 15 min à 

temperatura ambiente, sendo submetidas à agitação a cada 5 min de 

incubação. Após a incubação, adicionou-se ácido tricloroacético a 50%, as 

amostras foram submetidas a -20 °C por 15 min e centrifugadas a 4 °C e 9000 

xg durante 15 min. Os sobrenadantes foram descartados e os precipitados 

contendo as proteínas foram ressuspendidos com a solução de etanol/acetato 

de etila (v/v) e centrifugadas a 4 °C e 9000 xg por 2 min, entre as lavagens. Por 

fim, os precipitados resultantes da última centrifugação foram ressuspendidos 

na solução de guanidina-HCl 6 M e suas absorbâncias foram analisadas a 370 

nm em um espectrofotômetro (Biochrom Libra S12). Em paralelo, foi realizada 

a quantificação protéica nas amostras advindas de cada tratamento pela 

metodologia proposta por Bradford (1976).   

 

 

3.6.2. Níveis de peroxidação lipídica 
 

Nos ensaios de detecção dos 8-isoprostanos, após o tratamento com 

violaceína (0,75-12 �M) por 24 h, o meio de cultura das células foi recolhido e 

testado, de acordo com as especificações do fabricante, quanto aos níveis de 

8-isoprostano através do kit comercial 8-Isoprostane EIA Kit (Catálogo n� 

516351-Cayman Chemical Company, USA). Este consiste em um imuno-

ensaio enzimático específico para a detecção de 8-isoprostanos (8-iso PGF2�). 

Além disso, células submetidas ao mesmo tipo de tratamento foram retiradas 

das placas utilizando-se um raspador de células, recuperadas por 

centrifugação (1500 xg a 4 °C por 10 min) e sonicadas (Ultrasonic processsor-

Sonic vibra CellTM) em H20 ultrapura. Por fim, as amostras resultantes foram 

submetidas aos procedimentos de extração e análise especificados no kit 

comercial Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit (96 well) (Catálogo n� 705003-

Cayman Chemical Company, USA), de acordo com as recomendações do 
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fabricante. Este kit mede diretamente os hidroperóxidos, tendo como base suas 

reações redox com íons ferrosos (Mihaljevic et. al., 1996). Vale destacar que a 

a normalização dos valores dos biomarcadores de peroxidação lipídica foi 

realizada através da quantificação das proteínas totais presentes em cada 

amostra, a partir da aplicação do método proposto por Bradford (1976).   

 

3.7.  Atividade antioxidante in vitro 

 

 3.7.1. Atividade antioxidante total   

 
 O ensaio é baseado na redução do Molibdênio+6 para Molibdênio+5 pela 

substância teste e subseqüente formação de um complexo esverdeado 

Fosfato/Molibdênio+5 em pH ácido (Prieto et. al., 1999). Os tubos contendo 

violaceína e reagentes (0,6 M ácido sulfúrico; 28 mM fosfato de sódio e 4 mM 

molibdato de amônio) foram incubados à 95 ºC por 90 min. Após o 

resfriamento, a absorbância de cada solução foi medida a 695 nm em um 

espectrofotômetro (Biochrom Libra S12), utilizando como branco uma solução 

contendo água e reativo. A substância referência utilizada foi ácido ascórbico e, 

para efeito de cálculo, este foi considerado como 100% de atividade 

antioxidante. Os resultados foram calculados tomando-se como base a 

seguinte relação:  

 

% Atividade antioxidante = Absorbância amostra – Abs. branco x 100             

Abs. ác. ascórbico – Abs. branco  

(Prieto et. al.,1999) 

 

 

 3.7.2. Atividade de quelação férrica 
 

  A habilidade quelante de íons ferrosos pela violaceína foi investigada de 

acordo com o método descrito por Decker e Welch (1990), com modificações 

(Wang et al., 2008). A reação contendo 0,05 ml de FeCl2 a 2 mM e 0,2 ml de 
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ferrozina 5 mM,  foi  agitada  e  incubada  por  10  min  à temperatura  

ambiente. A absorbância da reação foi medida a 562 nm em espectrofotômetro 

(Biochrom Libra S12).  

 

3.8. Análise estatística 
 

 Os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA), seguido 

pelo teste de Dunnet (programa GraphPad Prism 5.0), para comparação entre 

controles e tratamentos, assim como para comparações entre as linhagens. 

Todos os resultados aqui expostos baseiam-se nas médias obtidas a partir de 

três experimentos independentes e valores de P<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes.  

 

 

4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Análise da citotoxicidade da violaceína  
 

 

Com o objetivo de analisar a citotoxicidade da violaceína em cultura de 

células, as linhagens normais CHO-K1 e MRC-5, assim como a tumoral HeLa, 

foram submetidas a tratamentos independentes a curto (1 h) ou longo prazos 

(24 e 48 h) com diferentes concentrações de violaceína (0,75-12 µM) e o 

decréscimo na viabilidade celular logo após cada tratamento foi monitorado 

pelo método Trypan blue dye exclusion (Kaltenbach et. al., 1958). Os 

resultados obtidos após a incubação das linhagens com violaceína por 1h 

mostraram que diferenças significativas na viabilidade entre as linhagens foram 

observadas somente nos tratamentos com 12 µM de violaceína (Figura 5). 

Quanto ao padrão de decréscimo da viabilidade de CHO-K1, poucas alterações 

foram observadas em relação ao controle negativo, já que esta manteve sua 

viabilidade em 87,3 e 80,5% quando tratadas com violaceína a 6 e 12 µM 

respectivamente. Este é um indicativo de que a violaceína apresenta baixa 

citotoxicidade para esta linhagem quando na exposição à curto prazo. 
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 Analisando-se os resultados das linhagens MRC-5 e HeLa, decréscimos 

semelhantes na viabilidade foram obtidos em todas as concentrações testadas, 

sendo que nos tratamentos com 12 µM foi observada a maior redução na 

viabilidade. Nesta concentração, a redução nas viabilidades foi de 

aproximadamente 50% (56,4 e 51,2%, respectivamente para MRC-5 e HeLa). 

Sendo assim, diferentemente do padrão exposto por células CHO-K1, células 

MRC-5 exibiram um padrão de resistência muito semelhante ao de HeLa. 
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 Comparando-se estes resultados a estudos anteriores que adotaram o 

mesmo período de incubação e tratamentos com concentrações semelhantes 

de violaceína, linhagens Vero (isolada a partir do tecido renal do macaco-verde 

africano); MA104 (isolada do tecido renal de macacos); FRhK-4 (isolada do 

tecido renal de macacos rhesus) e HEp-2 (carcinoma epidermóide humano), 

apresentaram viabilidade superior a 90% após o tratamento com 1,5 µM de 

Figura 5. Efeito da violaceína (0,75-12 µM) na viabilidade das linhagens CHO-K1,
MRC-5 e HeLa, determinado pelo método Trypan blue dye exclusion após o
tratamento  por 1 h. As barras de erro indicam os desvios padrão da média. *P<0,05
comparado às linhagens MRC-5 e HeLa.  
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violaceína (Andrighetti-Frohner et. al., 2006), resultado semelhante ao 

observado para CHO-K1, já que nesta concentração sua viabilidade foi de 

93,2%. Comparando-se a linhagem tumoral utilizada no estudo citado (HEp-2) 

com a do presente estudo (HeLa), evidencia-se que a violaceína apresenta 

maior citotoxicidade à HeLa, visto que sua viabilidade foi de aproximadamente 

81% no tratamento com 1,5 µM do pigmento. Nos testes em que se realizou a 

incubação das células com violaceína por 24 h (Figura 6), diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens foram observadas nos 

tratamentos com 6 e 12 µM de violaceína. Para células CHO-K1, a violaceína 

novamente apresentou uma baixa citotoxicidade, uma vez que mesmo nos 

tratamentos com 12 �M esta linhagem apresentou 75% de viabilidade. 

Comparando-se as linhagens MRC-5 e HeLa, não foram observadas diferenças 

significativas entre as mesmas, de modo que a LD50 foi demonstrada a 12 �M 

para ambas as linhagens. Ao analisar a susceptibilidade dessas duas linhagens 

nos tratamentos por 1 ou 24 h, nota-se que em ambas as condições, violaceína 

na concentração 12 �M apresenta uma elevada citoxicidade para estas 

linhagens independentemente do tempo de exposição ao pigmento, visto que a 

redução na viabilidade foi muito semelhante mesmo  se considerando tempos 

de exposição tão diferentes 
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 Considerando os valores de viabilidade exibidos pela MRC-5 com dados 

da literatura, obteve-se um padrão aproximado ao obtido em estudo anterior 

com fibroblastos V79, linhagem considerada modelo para estudos de 

citotoxicidade que apresentou 70% de viabilidade após o tratamento com 5 µM 

de violaceína (Melo et. al., 2000), dado que no presente estudo a MRC-5 exibiu 

61% de viabilidade ao ser tratada com 6 µM de violaceína.  

 Ao se comparar a linhagem normal CHO-K1 com as células tumorais 

HeLa, a maior susceptibilidade das últimas se torna mais evidente, fato que 

corrobora com resultados descritos na literatura, como os expostos no estudo 

realizado por Bromberg et. al. (2010), no qual foi demonstrado que a 

concentração de violaceína capaz de reduzir em 50% a viabilidade de linfócitos 

foi cerca de 2 vezes maior do que para células tumorais EAT. É importante 

mencionar que uma citotoxicidade reduzida em linfócitos e monócitos, quando 

comparados a células leucêmicas humanas, também já foi descrita (Ferreira et. 

al., 2004). Dessa forma, as diferenças exibidas entre uma linhagem normal e a 

tumoral no presente estudo reforçam ainda mais o caráter promissor da 

Figura 6. Efeito da violaceína (0,75-12 µM) na viabilidade das linhagens CHO-K1, 
MRC-5 e HeLa, determinado pelo método Trypan blue dye exclusion após o 
tratamento por 24 h. As barras de erro indicam os desvios padrão da média.*P<0,05 
comparado às linhagens MRC-5 e HeLa.  
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violaceína quanto à aplicação no tratamento do câncer. Em adição, diferenças 

também foram observadas quando os resultados obtidos com CHO-K1 e MRC-

5 são confrontados, já que esta última apresentou um padrão muito semelhante 

ao de células HeLa.  

 Nos tratamentos por 48 h (Figura 7), a elevada citotoxicidade da 

violaceína em células MRC-5 e HeLa foi evidenciada já nos tratamentos com 3 

�M, visto que a LD50 foi atingida nesta concentração, diferentemente do 

observado nos outros tempos de incubação (1 e 24 h). Diferentemente destas, 

a LD50 para células CHO-K1 foi atingida apenas nos tratamentos com 6 �M e 

somente após a exposição prolongada 48 h, visto que em nenhum tempo de 

incubação avaliado até o momento a LD50 para esta linhagem tinha sido 

atingida. 
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Figura 7. Efeito da violaceína (0,75-12 µM) na viabilidade das linhagens CHO-K1, 
MRC-5 e HeLa, determinado pelo método Trypan blue dye exclusion após o 
tratamento  por 48 h. As barras de erro indicam os desvios padrão da média. *P<0,05 
comparado às linhagens MRC-5 e HeLa.  
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 Em estudos utilizando o mesmo tempo de incubação (48 h), as 

linhagens tumorais HCT116, SW480 e DLD-1 apresentaram um IC50 entre 1-2 

µM (Kodach et. al., 2006), valor aproximado ao que foi observado no presente 

trabalho com a linhagem HeLa, visto que esta teve redução de 50% na 

viabilidade ao ser tratada com 3 µM. Ainda de acordo com a literatura 

disponível, acredita-se que as concentrações de violaceína que levam a uma 

redução de 50% na capacidade de proliferação (IC50) das linhagens normais 

estão na faixa de 8-10 µM (Melo et. al., 2000; Bromberg et. al., 2005). Sendo 

assim, comparando estes valores com os resultados obtidos com CHO-K1, 

observa-se que sua susceptibilidade se aproxima ao padrão descrito até o 

momento, visto que essas células mantiveram sua viabilidade maior ou igual a 

50% ao serem tratadas com 6 µM de violaceína em todas as condições 

avaliadas.  

 Um importante ponto a ser destacado consiste no fato de que células 

MRC-5 e HeLa apresentaram susceptibilidade semelhantes à violaceína em 

todos os tempos de incubação adotados. Acredita-se que tal semelhança pode 

ser devida ao fato de que células MRC-5 são imortalizadas e apresentam 

características semelhantes a células tumorais, dentre elas mudanças 

morfológicas em relação às formas não-transformadas da linhagem e atividade 

mitótica em culturas confluentes, um indicativo da perda de inibição por contato 

(Huschtscha e Holliday, 1983). Além disso, ambas as linhagens são 

transformadas por vírus (Huschtscha e Holliday, 1983; Boshart et. al., 1984) e 

não apresentam p53 ativa (Chuang et. al., 2002; Kralj et. al., 2003).  Quanto à 

ploidia, ambas são aneuplóides, com MRC-5 sendo considerada hiperdiplóide e 

apresentando 60-80 cromossomos (Huschtscha e Holliday, 1983), enquanto 

células HeLa são classificadas como hipertriplóides (3n+), apresentando 82 

cromossomos (4 cópias do cromossomo 12 e 3 cópias dos cromossomos 6, 8 e 

17) (Macville et. al., 1999). Dessa forma, acredita-se que tais similaridades 

podem influenciar na semelhança dos padrões de susceptibilade à violaceína 

apresentado nos ensaios de viabilidade celular.   

 No que diz respeito a estudos com linhagens tumorais, até o momento, 

os resultados mais promissores foram obtidos com as linhagens MOLT-4 

(leucemia), NCI-H460 (câncer de pulmão) e KM12 (câncer de cólon), visto que 

baixíssimas concentrações de violaceína (0,03–0,06 µM) demonstraram caráter 
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citotóxico (Melo et. al., 2000). Ainda, no estudo com as linhagens de melanoma 

92.1 e OCM-1, sua citotoxicidade foi exibida na faixa de 1,69–3,69 µM (Saraiva 

et. al., 2004). No geral, admite-se que os valores de IC50 da violaceína para 

células tumorais ficam na faixa de 1-3 µM, em períodos de incubação 

prolongados (Melo et. al., 2000; Bromberg et. al., 2005). Dessa forma, 

considerando-se tal faixa de concentrações, nota-se que a linhagem HeLa 

demonstrou susceptibilidade semelhante a outras linhagens tumorais 

anteriormente avaliadas, visto que esta ao ser exposta à violaceína por 48 h 

apresentou 50% de redução na viabilidade quando incubada com 3 µM do 

pigmento.   

 Apesar dos intervalos de concentrações citotóxicas supracitados terem 

sido sugeridos na literatura, variações como as observadas para as linhagens 

CHO-K1, MRC-5 e HeLa podem ocorrer devido a características específicas de 

cada linhagem, como as citadas anteriormente, por exemplo. Tal possibilidade 

foi demonstrada por Carvalho et. al. (2006) em um estudo com as linhagens 

HT29 e Caco-2, células de câncer de cólon humano. Neste, demonstrou-se que 

a linhagem Caco-2 foi marcantemente mais sensível a violaceina, visto que o 

IC50 para as Caco-2 foi de aproximadamente 2 µM e o da HT29 foi atingido em 

concentrações acima de 10 µM. Dessa forma, observa-se que até mesmo entre 

diferentes linhagens de um mesmo tipo de tumor podem ocorrer variações 

significativas e sugeriu-se que tais diferenças são um indicativo de que existem 

mecanismos linhagem-específicos operando na presença da violaceína. Outro 

ponto a ser considerado consiste no fato de que mesmo em uma única 

linhagem, diferentes concentrações de violaceína podem ocasionar efeitos 

diversos, como exposto no estudo de Andrighetti-Frohner et. al. (2003). Neste, 

a citotoxicidade e genotoxicidade do pigmento foi observada apenas na 

concentração 1,5 µM e em duas de três linhagens originárias de um mesmo 

tecido. 
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4.2. Avaliação da atividade pró-oxidante da violaceína 
 

4.2.1. Análise da atividade da Superóxido Dismutase 
(SOD) 

 

 A capacidade da violaceína em aumentar a atividade total da SOD foi 

avaliada a partir da medição dos níveis de SOD após o tratamento com 

diferentes concentrações de violaceína por 24 h, utilizando-se o kit comercial 

Superoxide Dismutase Assay Kit (Cayman Chemical Company, USA). É 

importante destacar que a escolha deste tempo de incubação para as análises 

do aparato enzimático antioxidante se deveu ao fato de que neste tempo de 

incubação foi observada uma significante redução na viabilidade de todas as 

linhagens (Figura 6), mas esta não foi tão acentuada a ponto de haver um 

número elevado de células não-viáveis, o que dificultaria a detecção das 

atividades enzimáticas. Além disso, as diferenças significativas entre as 

linhagens foram observadas neste período de incubação, de forma que para 

fins comparativos das respostas celulares, tal condição de tratamento se 

mostrou a mais adequada. Como exposto na Figura 8, alterações nos níveis 

de atividade da SOD foram observadas em todas as linhagens testadas, mas 

não para todas as concentrações utilizadas, nem de forma dose-dependente.  

 Na linhagem CHO-K1, ocorreu um aumento significativo no intervalo de 

concentrações 1,5-6 µM, o que é um indicativo de que tais concentrações de 

violaceína são capazes de aumentar o estresse oxidativo nesta linhagem e 

surge como um indício inicial de que o mediador do estresse oxidativo causado 

pela violaceína seria o O2
•−. Já na maior concentração testada (12 µM), os 

níveis enzimáticos se assemelharam ao do controle negativo, demonstrando 

que a violaceína não apresenta um efeito dose-dependente. 

 Com relação à MRC-5, pôde-se observar que a única concentração 

capaz de ocasionar um aumento significativo nos níveis de SOD foi 3 µM. Já 

nas concentrações 6 e 12 µM houve uma significante redução nos níveis de 

atividade da enzima. Em células HeLa, a atividade enzimática só se mostrou 

alterada nos tratamentos com 6 e 12 µM de violaceína, sendo estas no sentido 

da diminuição da atividade em relação ao controle negativo, semelhantemente 

ao observado com a MRC-5 nas mesmas condições. É importante frisar que 
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assim como nos testes de viabilidade celular, os padrões exibidos por células 

MRC-5 e HeLa ao serem tratadas com 6 e 12 µM de violaceína foram 

semelhantes, reforçando ainda mais a idéia de que o fato de MRC-5 e HeLa 

apresentarem características semelhantes exerce influência direta nas 

respostas à violaceína.  

 Sabe-se que a linhagem CHO-K1 expressa tanto SOD1 quanto SOD2, 

as formas citosólica e mitocondrial da enzima, respectivamente. Em 

contrapartida, esta não expressa SOD3, a forma extracelular (Sun et. al., 1998; 

Mirossay et. al., 2007). Nesse contexto, estudos têm demonstrado que em 

resposta ao aumento nos níveis de superóxido, esta tem a habilidade de 

aumentar a expressão e atividade de SOD1 e 2 (Kang et. al., 2007). Entretanto, 

ao contrário desta, sabe-se que fibroblastos pulmonares (como as células 

MRC-5) expressam também a forma extracelular da SOD (Su et. al., 1997), de 

modo que também são capazes de impedir o acúmulo de O2
•− no meio 

extracelular.  

 Através de estudos bioquímicos, têm sido estabelecido que células 

provenientes de tumor geralmente apresentam baixos níveis de Mn-SOD e 

catalase. Em alguns casos, baixos níveis de Cu,Zn-SOD também estão 

presentes. Entretanto, em alguns tipos de câncer têm sido encontrados 

elevados níveis enzimáticos, particularmente da Mn-SOD (Sun, 1990; Oberley 

e Oberley, 1993). Ainda, estudos morfológicos indicam que células 

provenientes de adenocarcinoma apresentam níveis elevados de Mn-SOD 

(Oberley e Oberley, 1997). Levando-se em consideração que células HeLa são 

provenientes de adenocarcinoma, a presença de níveis basais de SOD 

semelhantes ao observado em linhagens normais, como mostrado na Figura 8, 

corrobora com a idéia exposta anteriormente, a de que células de 

adenocarcinoma fogem à regra de que células tumorais apresentam baixos 

níveis de atividade antioxidante.  
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 Sob condições de estresse oxidativo, a SOD pode se comportar de duas 

formas diferentes: inicialmente, quando o estresse é moderado, as células 

atuam elevando os níveis de  atividade de SOD. Mas, se o estresse persiste e 

favorece o aumento da produção de EROs, a enzima se torna exaurida e seus 

níveis decaem (Levine e Kidd, 1996). Sendo assim, o decréscimo na atividade 

da SOD leva à ineficiência na remoção do O2
•−, o que pode implicar na 

inativação oxidativa da enzima (Pigeolet et al., 1990). No presente estudo, a 

diminuição da atividade da SOD observada nos tratamentos das linhagens 

MRC-5 e HeLa com 6 e 12 µM de violaceína poderia ser explicada por uma 

produção de O2
•− além da capacidade antioxidante enzimática, o que leva à 

exaustão do sistema e isso é refletido na queda de atividade da SOD (Levine e 

Kidd, 1996). Sendo assim, acredita-se que  a diminuição na atividade da SOD 

nos tratamentos com as concentrações mais elevadas de violaceína poderia 

ser uma consequência da alta produção de EROs nessas condições. Tendo 

isso em consideração, tal diminuição pode ser considerada tanto um reflexo da 

Figura 8. Níveis de atividade da SOD nas linhagens CHO-K1, MRC-5 e HeLa após 
a incubação com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h. As barras de erro indicam os 
desvios padrão da média. *P<0,05 comparado ao respectivo controle negativo. A 
atividade do controle positivo foi equivalente a 15 U/ml. C refere-se ao controle 
negativo.  
  



39 

 

atuação das EROs quanto a responsável por um desbalanço ainda maior no 

status redox destas linhagens. Entretanto, existem outras possibilidades que 

podem justificar essa diminuição, dentre elas: a possibilidade do composto 

testado levar à uma deficiência de cobre nas células (Pfafferoot et. al., 1982) ou 

até mesmo a ligação da substância-teste ao sítio ativo do cobre na SOD (Zhan 

et al., 2006). Adicionalmente, devido a significante redução na viabilidade das 

células após o tratamento com tais concentrações (Figura 6), acreditava-se 

que a diminuição nos níveis de SOD poderia estar relacionada ao número 

reduzido de células viáveis sob essas condições. Entretanto, devido ao fato de 

que foi realizada a normalização dos níveis enzimáticos com as quantidades de 

proteína em cada amostra, tal possibilidade pode ser descartada.  

 Por último, correlacionando os resultados de viabilidade celular 

referentes à incubação por 24 h (Figura 6) com os níveis de atividade da SOD 

(Figura 8), nota-se que na linhagem CHO-K1, no intervalo de concentrações 

1,5-6 µM, no qual alterações nos níveis de SOD foram detectados, há pouca 

alteração na viabilidade celular. Como proposto por Wang et. al. (2011), uma 

possível explicação para a ocorrência de estresse oxidativo, mas a falta de um 

determinado efeito biológico pode ser explicado pela detoxificação efetiva do 

excesso de O2
•− que seria danoso à célula. Frente a isso, acredita-se que o 

aumento na atividade da SOD foi suficiente para combater o estresse oxidativo 

induzido pelos tratamentos, visto que apesar dos níveis de O2
-. terem se 

elevado após os tratamentos, não houve perda significativa da viabilidade 

celular em CHO-K1.   

 

 4.2.2. Análise da atividade da catalase 
  

 A capacidade da violaceína em aumentar a atividade da catalase nas 

linhagens CHO-K1, MRC-5 e HeLa, após o tratamento com violaceína por 24 h, 

foi avaliada utilizando-se o kit comercial Catalase Assay Kit (Catálogo nº 

707002-Cayman Chemical Company, USA). Como mostrado na Figura 9, nem 

mesmo as maiores concentrações de violaceína foram capazes de causar 

alterações significativas nos níveis de catalase das linhagens CHO-K1 e HeLa. 

Já a MRC-5 apresentou níveis mais elevados de catalase no controle negativo, 
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o que se deve ao fato de que fibroblastos humanos contêm sistemas 

antioxidantes mais eficientes, baseados em elevados níveis de catalase e 

metalotioneína (Hwua e Yang, 1998; Lin et. al., 1995). Considerando os 

tratamentos, a atividade da catalase foi inibida especificamente no tratamento 

com violaceína a 1,5 µM. Sabe-se que inibições da sua atividade podem estar 

relacionadas à interação de compostos com a enzima ou ainda pela formação 

elevada e prolongada de EROs especificamente nessas condições, o que pode 

resultar na exaustão da atividade enzimática devido à oxidação da enzima 

pelas EROs (Tsaryk  et. al., 2007).  
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 Correlacionando o padrão de atividade apresentado pelos dois sistemas 

antioxidantes analisados, sabe-se que uma alta atividade da SOD em relação à 

catalase pode levar ao acúmulo de H2O2 e que qualquer aumento significativo 

na atividade da SOD deve ser acompanhado por um aumento comparável na 

atividade da catalase e/ou GPx, para que se evite o acúmulo excessivo de 

Figura 9. Níveis de atividade da catalase nas linhagens CHO-K1, MRC-5 e HeLa 
após a incubação com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h. As barras de erro indicam 
os desvios padrão da média. *P<0,05 comparado ao controle negativo. A atividade 
do controle positivo foi equivalente a 12 nmol/min/ml/mg de proteína. C refere-se 
ao controle negativo.  
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H2O2 nas células (Wei et. al., 2001). Sendo assim, devido ao aumento nos 

níveis de SOD (Figura 8), acreditava-se que haveria um concomitante aumento 

nos níveis de catalase nas mesmas concentrações, visto que o H2O2 surge 

como produto da reação catalisada pela SOD. Interessantemente, não houve 

uma relação direta entre as atividades de SOD e catalase e acredita-se que a 

GPx ou até mesmo as peroxirredoxinas possam estar atuando efetivamente na 

remoção do H2O2, de modo que não há um acúmulo significativo que possa ser 

refletido na elevação da atividade da catalase. É importante destacar que 

apesar da forte relação entre as atividades de SOD e catalase, um aumento 

não-concomitante na atividade dessas enzimas já foi demonstrado (Franco-

Molina et. al., 2010), assim como observado no presente estudo. Ainda, 

acredita-se que pode estar havendo uma regulação independende das 

atividades de SOD e catalase, como proposto por Tsaryk et. al. (2007). 

 

4.3. Análise dos biomarcadores de estresse oxidativo 

  

4.3.1. Níveis de carbonilação protéica 
      

Com o objetivo de avaliar os níveis de carbonilação protéica em linhagens 

incubadas com violaceína, as linhagens empregadas neste estudo foram 

tratadas com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h e o extrato de proteínas totais 

obtido destas linhagens foi submetido ao protocolo proposto por Hawkins et. al. 

(2009), baseado na reação dos grupos carbonilas com o reagente DNPH, o 

que leva à formação do produto estável dinitrofenilhidrazona (Dalle-Donne et. 

al., 2003). É importante frisar que a escolha por detectar a carbonilação 

protéica, assim como os outros biomarcadores de peroxidação lipídica 

abordados no próximo tópico (4.3.2), após a incubação por 24 h com violaceína 

teve o intuito de comparar diretamente os níveis de atividade das enzimas 

antioxidantes com a presença de biomarcadores do estresse oxidativo.    

Os resultados demonstram (Figura 10) que há um aumento expressivo 

nos níveis de proteínas carboniladas somente nos tratamentos da linhagem 

CHO-K1, especificamente nas concentrações 1,5 e 3 µM. Esta observação 
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corrobora com a idéia de que nessas concentrações a violaceína causa um 

estresse oxidativo significativo nessas células, visto que tais concentrações 

causaram os maiores aumentos nos níveis de SOD, de modo que o estresse 

oxidativo advindo do tratamento com violaceína foi refletido no aumento da 

carbonilação protéica.  Em contrapartida, nas linhagens MRC-5 e HeLa não 

houveram alterações significantes nos níveis de carbonilação protéica, 

demonstrando que para estas linhagens as concentrações de violaceína 

avaliadas não foram capazes de induzir um estresse oxidativo que pudesse 

gerar danos detectáveis às proteínas. 
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4.3.2. Níveis de peroxidação lipídica: Detecção dos 
Hidroperóxidos de Lipídio (LOOH) e 8-isoprostanos 
 

  

  Buscando avaliar a capacidade da violaceína em induzir a peroxidação 

lipídica em cultura de células, as linhagens supracitadas foram submetidas ao 

Figura 10. Níveis de proteínas carboniladas em células CHO-K1, MRC-5 e HeLa 
após tratamento com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h. As barras de erro indicam 
os desvios padrão da média. *P<0,05 comparado ao respectivo controle negativo. C 
é referente ao controle negativo.  
  
 



43 

 

tratamento com violaceína nas condições e concentrações especificadas 

anteriormente e realizou-se a extração dos produtos de peroxidação lipídica 

Hidroperóxidos de lipídio e 8-isoprostanos, através do uso dos kits comerciais 

Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit (96 well) (Catálogo nº 705003-Cayman 

Chemical Company, USA), e 8-Isoprostane EIA Kit (Catálogo nº 516351-

Cayman Chemical Company, USA), de acordo com as especificações do 

fabricante.  

 De acordo com os resultados expostos na Figura 11, a única 

concentração capaz de elevar os níveis de Hidroperóxidos de lipídio foi 3 µM, 

nos tratamentos da MRC-5. Correlacionando este resultado com os obtidos 

para atividade da SOD com a mesma linhagem, observa-se que esta mesma 

concentração foi a única capaz de elevar os níveis de atividade enzimática, 

indicando que nesta linhagem a violaceína causa estresse oxidativo 

especificamente nessa concentração. Adicionalmente, devido à inibição da 

atividade da SOD nos tratamentos de células MRC-5 e HeLa com 6-12 µM 

(Figura 8), acreditava-se que se a inibição fosse devida a elevados níveis de 

estresse oxidativo, estes seriam refletidos no aumento dos níveis dos 

biomarcadores de estresse oxidativo, mas isto não foi observado (Figuras 10, 

11 e 12). De acordo com Liu et. al. (2010), assume-se que a não elevação dos 

níveis de peroxidação lipídica pode ser resultado de uma compensação 

transitória das enzimas antioxidantes ou um estresse oxidativo que é muito 

pequeno para induzir uma resposta clara na faixa de concentrações utilizada 

no estudo.  
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 Com relação aos testes para a detecção dos 8-isoprostanos (Figura 12), 

observou-se que nenhuma das concentrações de violaceína foi capaz de 

aumentar os níveis destes biomarcadores nas linhagens testadas, o que 

sugere que o estresse oxidativo induzido pelos tratamentos com a violaceína 

não foi suficiente ao ponto de ser refletido em dano aos lipídios de membrana.  

 

Figura 11. Níveis de hidroperóxidos de lipídio em células CHO-K1, MRC-5 e HeLa 
após o tratamento com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h. As barras de erro indicam 
os desvios padrão da média.  *P<0,05 em relação ao respectivo controle negativo. C 
é referente ao controle negativo.  
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Apesar de não ter sido observada a ocorrência de lipoperoxidação, 

mesmo havendo alterações nos níveis de atividade das enzimas antioxidantes 

(Figuras 8 e 9), sabe-se que não existe um marcador universal para o estresse 

oxidativo e a falha ao encontrar peroxidação lipídica não deve ser interpretada 

como um indicativo da não ocorrência de estresse. Lesões no DNA e nas 

proteínas são geralmente eventos injuriosos mais importantes e muitas vezes a 

única evidência in vivo de que o estresse oxidativo ocorreu pode ser o aumento 

da atividade das enzimas do aparato antioxidante, indicando que as células 

responderam ao estresse e neutralizaram os danos (Halliwell e Gutteridge, 

2007). Considerando a acentuada redução na viabilidade exibida nos 

tratamentos de células MRC-5 e HeLa com 6 e 12 µM de violaceína por 24 h 

(Figura 6), a ausência de biomarcadores de estresse oxidativo deixa claro que 

a elevada citotoxicidade não se dá por ação dos estresse oxidativo, mas sim 

por outro tipo de mecanismo.  

 

Figura 12. Níveis de 8-isoprostano em pg/ml em células CHO-K1, MRC-5 e HeLa 
após o tratamento com violaceína (0,75-12 µM) por 24 h. As barras de erro indicam 
os desvios padrão da média. C é referente ao controle negativo.  
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4.4. Avaliação do caráter antioxidante in vitro da violaceína 

 

 

 Com o objetivo de avaliar o possível caráter antioxidante in vitro da 

violaceína, a capacidade antioxidante total e a atividade de quelação férrica do 

pigmento foram analisadas. Inicialmente, tais atividades foram avaliadas 

exatamente nas concentrações utilizadas nos tratamentos das culturas de 

células (0,75-12 µM), com o intuito de correlacionar diretamente os resultados 

destes testes in vitro com os obtidos anteriormente em cultura. Entretanto, não 

foram obtidos resultados reprodutíveis nessas concentrações, visto que nas 

concentrações em que as células foram tratadas nenhuma atividade 

antioxidante foi detectada. Frente a isso, concentrações mais elevadas (30, 60, 

120, 240 e 480 µM) do pigmento foram submetidas à análise até que 

resultados reprodutíveis fossem obtidos e pudesse ser detectado em que 

concentração o caráter antioxidante da violaceína é expresso na ausência de 

um sistema biológico.  

 Os resultados obtidos foram expressos em equivalência com o ácido 

ascórbico, termo este adotado para expressar a razão da concentração da 

amostra pela concentração de ácido ascórbico. A concentração equivalente de 

ácido ascórbico foi obtida pela interpolação dos dados de variação de 

absorbância e concentração de ácido ascórbico na curva dose-resposta. 

Portanto estes dois termos são distintos e o significado do termo “equivalência 

com o ácido ascórbico” permite correlacionar a resposta do pigmento com a do 

antioxidante padrão e quanto mais próximo de 1,0 mais semelhante é a 

capacidade antioxidante da amostra frente ao ácido ascórbico.  

  Os resultados expostos (Figura 13) deixam claro que as concentrações 

30 e 60 µM apresentaram as maiores atividades antioxidantes, sendo estas 

equivalentes a 386,6 e 290 mg de ácido ascórbico/g vio. Esses resultados se 

assemelham aos obtidos por Konzen et. al. (2006), cujo estudo demonstrou 

que a violaceína foi capaz de seqüestrar o radical DPPH a partir da 

concentração 30 µM, seqüestrando o radical ao máximo em aproximadamente 

50 µM.  
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 Nos ensaios de quelação férrica (Figura 14), percebe-se que nenhuma 

das concentrações testadas apresentou atividade quelante semelhante ao 

controle positivo EDTA (100 µg/ml). Entretanto, a concentração 480 µM 

apresentou uma atividade equivalente a 67,6%, o que pode ser considerado 

um percentual elevado. 
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Figura 13. Capacidade antioxidante total da violaceína. Os 
resultados são expressos como equivalentes de ácido 
ascórbico.  

Figura 14. Atividade de Quelação férrica da violaceína. 
CP é referente ao controle positivo constituído por EDTA 
(100 µg/ml).  



48 

 

 Baseando-se nos resultados deste estudo, no geral, o estresse oxidativo 

parece não ser o mecanismo principal de citotoxicidade da violaceína para as 

linhagens e condições avaliadas, visto que até mesmo nas condições em que 

níveis elevados de biomarcadores de estresse oxidativo foram detectados não 

houve uma redução condizente na viabilidade celular. Nesse contexto, levando-

se em consideração que a violaceína apresenta uma elevada hidrofobicidade e 

capacidade de incorporação em bicamadas lipídicas (Konzen et. al. 2006), 

propõe-se que seu mecanismo de ação pode estar relacionado à interação 

direta do pigmento com a membrana citoplasmática ou até mesmo com 

proteínas de membrana, o que poderia ocasionar uma série de alterações 

funcionais, assim como a ativação de diferentes mecanismos de sinalização 

celular.   

 Por fim, confrontando os resultados nos ensaios in vitro com os 

observados em cultura de células, a atividade antioxidante da violaceína só foi 

observada em concentrações elevadas e na ausência de um sistema biológico. 

De acordo com padrão observado no intervalo de concentrações avaliado em 

cultura de células, as concentrações em que a atividade antioxidante foi 

observada seriam extremamente tóxicas às linhagens avaliadas neste estudo. 

Dessa forma, os resultados obtidos nos experimentos corroboram com o 

exposto atualmente na literatura, demonstrando que a violaceína apresenta 

caráteres oxidantes opostos quando na presença ou ausência de um sistema 

biológico celular, além da confirmação de que o caráter antioxidante só se dá 

em concentrações elevadas do pigmento.   
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5. Conclusões 

 

 Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que: 
 
 

� A violaceína é capaz de induzir o estresse oxidativo em cultura de 

células, visto que foi capaz de modular a atividade de enzimas do aparato 

antioxidante e elevar os níveis de carbonilação protéica e hidroperóxidos de 

lipídio nas linhagens CHO-K1 e MRC-5;  

 

� No que diz respeito à linhagem HeLa, foi observada a modulação da 

atividade do aparato antioxidante, mas as alterações nos níveis de atividade 

enzimática não foram refletidas em danos às biomoléculas, de modo que 

acredita-se que a acentuada queda na viabilidade celular, observada tanto para 

estas quanto para células MRC-5 tratadas com 6-12 µM de violaceína se deve 

a outros mecanismos não relacionados à geração de estresse oxidativo 

propriamente dita. 

 

� O estresse oxidativo induzido pela violaceína é desencadeado em 

concentrações específicas dependendo da linhagem considerada, sendo este 

um indicativo da presença de mecanismos linhagem-específicos operando na 

presença da violaceína; 

 
� Apesar de o estresse oxidativo ser desencadeado nas linhagens 

avaliadas neste estudo, este parece não ser elevado o suficiente para causar 

graves danos ao funcionamento celular, visto que apesar da elevação dos 

níveis de biomarcadores de estresse oxidativo, os danos oxidativos não foram 

refletidos na queda drástica da viabilidade celular nas concentrações em que a 

modulação da atividade do aparato antioxidante foi detectada. Nesse contexto, 

com exceção dos tratamentos de células CHO-K1 e MRC-5 com concentrações 

específicas do pigmento, o estresse oxidativo induzido pela violaceína não é 

elevado o suficiente para causar danos significativos aos componentes e 

estruturas celulares sob as condições testadas;  
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� Os resultados sugerem que a violaceína causa estresse oxidativo 

através da elevação dos níveis endógenos de O2
•–, visto a ocorrência de uma 

significativa alteração nos níveis de atividade da SOD; 

 
 

� Finalmente, confrontando as citotoxicidades exibidas pelas linhagens 

normais e a tumoral analisadas, os resultados confirmam a idéia de que a 

violaceína é um pigmento com atividade promissora a aplicação na terapia 

antitumoral, dado que a linhagem HeLa  apresentou elevada susceptibilidade 

ao pigmento sob as condições testadas.  
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6. Perspectivas 

 

 Os resultados obtidos neste trabalho dão margem para a realização dos 

seguintes experimentos:  

 

� Quantificação da expressão protéica de peroxirredoxinas por 

Western blotting nas linhagens tratadas com violaceína, buscando-se avaliar se 

o estresse oxidativo induzido pela violaceína é capaz de modular da expressão 

dessas proteínas; 

 

� Detecção de EROs produzidas endogenamente nas linhagens 

tratadas com o pigmento utilizando o reagente DCF-DA (2,7 diacetato 

diclorofluoresceína); 

 
� Detecção de danos no DNA induzidos por estresse oxidativo a 

partir da marcação de 8-oxoGua por FITC-Avidina;  
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