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Resumo 

Inúmeras neoplasias, entre elas o osteossarcoma, apresentam uma sobre expressão da 

cicloxigenase-2 (COX-2) e, consequentemente de prostaglandinas, associadas a um pior 

prognóstico. Como tal, fármacos que inibam a COX-2 podem representar uma opção na terapia 

do cancro. 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar o efeito in vitro do parecoxib (fármaco 

anti-inflamatório não esteroide, inibidor seletivo da COX-2) na linha celular de osteossarcoma 

humano MG-63. 

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se a validação da linha celular por técnicas 

de citogenética clássica. Por hibridação fluorescente in situ (FISH) foi estudado a amplificação 

do gene HER2 e a translocação do gene ALK. Posteriormente, as células foram expostas a 

diferentes concentrações de parecoxib (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 800, 1200 e 

1600 µM), durante um intervalo de 48 h. A viabilidade celular foi avaliada através do ensaio 

do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) e  permitiu a obtenção do 

valor do IC50 (inhibitory maximal concentration for half of the population) (163 μM). Este 

valor, bem como a concentração mais elevada testada (1600 μM), foram utilizados nos ensaios 

subsequentes. A proliferação celular, a integridade membranar, a avaliação do ciclo celular, a 

apoptose, a autofagia, os danos no DNA e as alterações morfológicas celulares foram também 

avaliadas, por imunocitoquímica (Ki-67), deteção da LDH, citometria de fluxo (iodeto de 

propídio), terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated dUTP nick end labeling (TUNEL), 

coloração com o laranja de acridina, ensaio do cometa alcalino e coloração de Leishman, 

respetivamente. 

Foram identificadas várias alterações cromossómicas na linha celular MG-63, as quais 

se encontram de acordo com o descrito na literatura. Através da técnica de FISH, não se 

observaram alterações nos genes ALK/HER2. Comparativamente ao grupo de células não 

tratadas, pelo ensaio do MTT e da imunocitoquímica, verificou-se respetivamente, que o 

parecoxib originou uma diminuição quer da viabilidade, quer da proliferação celular, de forma 

dependente da concentração. A deteção da lactato desidrogenase (LDH) permitiu observar um 

aumento da libertação desta enzima, semelhante para ambas as concentrações testadas. Por 

citometria de fluxo, verificou-se uma diminuição das células que se encontram em G0/G1 e uma 

paragem do ciclo celular nas fases S e G2/M, bem como um aumento da fração sub-G0/G1. O 

TUNEL revelou um aumento da apoptose nas células tratadas. A coloração com o laranja de 
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acridina permitiu observar um aumento da presença de vacúolos autofágicos, após exposição 

ao parecoxib. Através do ensaio do cometa alcalino foi possível observar um aumento dos danos 

no DNA, dependente da concentração. Pela coloração de Leishman, constatou-se uma maior 

incidência de corpos apoptóticos e citoplasma vacuolizado, proporcional à concentração 

testada. 

O parecoxib demonstrou ter efeito nas células de osteossarcoma humano MG-63, 

levando à diminuição da viabilidade/proliferação celular, à perda da integridade membranar, à 

paragem do ciclo celular e ao aumento da apoptose/autofagia. Estes resultados sugerem que o 

parecoxib pode representar um bom candidato para estudos in vivo. 

 

Palavras-Chave: in vitro, AINES, osteossarcoma 
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Abstract 

 Different types of tumors, namely osteosarcoma, present an overexpression of COX-2 

and therefore of prostaglandins, which are associated with a worse prognosis. Consequently, 

drugs that inhibit COX-2 may represent an option in cancer therapy. 

The aim of this study was to evaluate the effect of parecoxib (nonsteroidal anti-

inflammatory drug, COX-2 selective inhibitor), in vitro, in the human osteosarcoma cell line 

MG-63. 

Cell line validation was performed using classical cytogenetic techniques. The HER2 

gene amplification and ALK gene translocation were studied by fluorescent in situ 

hybridization (FISH) technique. Cells were exposed to several concentrations of parecoxib (0, 

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 800, 1200 e 1600 µM), for a 48h period. Cell viability 

was studied through the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay 

(MTT). The inhibitory maximal concentration for half of the population - IC50 - was 

determined by this method (163 µM). The IC50 concentration, as well as the highest 

concentration tested (1600 µM) were applied for the rest of the assays. Cell proliferation, 

membrane integrity, cell cycle evaluation, apoptosis, autophagy, DNA damage and 

morphologic alterations were also evaluated in this study, through immunocytochemistry (Ki-

67), LDH detection, flow cytometry (propidium iodide), terminal deoxynucleotidyltransferase-

mediated dUTP nick end labeling (TUNEL), acridine orange staining, alkaline comet assay and 

Leishman staining, respectively. 

 Were identified several chromosomic alterations in this cell line, which are in 

accordance with those described in the literature. There weren’t detected any alterations in ALK 

and HER2 genes, by FISH technique. When compared with non-treated cells, parecoxib led to 

a demarked decrease of cell viability and proliferation, in a concentration-dependent manner, 

by means of MTT assay and immunocytochemistry, respectively. Lactate dehydrogenase 

(LDH) detection showed a higher enzyme release, similar for both concentrations. In flow 

cytometry was observed a decrease of cells found in G0/G1-phase and an arrest of the cell cycle 

at S-phase and G2/M-phase, as well as a growth of the sub-G0/G1-fraction. TUNEL assay 

revealed a slight increment of apoptosis in treated cells. Acridine orange staining showed an 

increase of autophagic vacuoles, after parecoxib exposure. The DNA damage, assessed by the 

comet assay, was increased, in treated cells, in a concentration-dependent manner. With 

Leishman staining a higher incidence of apoptotic bodies and vacuolated cytoplasm were 

observed. 
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Parecoxib showed effect in the human osteosarcoma MG-63 cells, through the decrease 

in cell viability/proliferation, loss of membrane integrity, arrest of cell cycle, and increase of 

apoptosis/autophagy. These results further suggested that parecoxib might be a potential 

candidate for in vivo studies.  

 

Key words:  in vitro, NSAIDS, osteosarcoma 
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Introdução 

 

O cancro é uma doença heterogénea e representa a segunda maior causa de morte a nível 

mundial (Ferreira et al., 2013; Niu et al., 2015). A existência de diversos tipos de tumor, com 

diferentes graus histopatológicos, variações genéticas e epigenéticas dificultam a compreensão 

desta doença, bem como o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas com 

propriedades anti-tumorais eficazes (Ferreira et al., 2013).  

No homem os cancros mais comuns são os da próstata, pulmões, brônquios, cólon, reto 

e bexiga. Nas mulheres os cancros da mama, pulmões, brônquios, cólon, reto, corpo uterino e 

tiróide são os mais incidentes (Hassanpour & Dehghani, 2017).  

A ocorrência de cancro do osso primário é relativamente incomum, equivalendo a 

apenas 0,2% de todos as neoplasias (Fletcher et al., 2002). Contudo, e apesar da sua baixa 

incidência, esta é a terceira causa de morte em doentes com idade inferior a 20 anos (Niu et al., 

2015). Alguns tipos de cancro do osso apresentam uma maior tendência para ocorrer em 

crianças, enquanto outros afetam maioritariamente adultos (Fletcher et al., 2002). No 

tratamento do cancro do osso é utilizado uma terapia multi-modal, que inclui cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia, com o objetivo de promover um melhor prognóstico da doença 

(Fletcher et al., 2002; Soeharno et al., 2018).  

 

1.1 Hallmarks do cancro 

  O cancro carateriza-se pela desregulação das vias moleculares responsáveis pela 

manutenção das propriedades fisiológicas das células eucarióticas nomeadamente a 

proliferação, a diferenciação e a morte celular (Magi et al., 2017). Em 2000, Hanahan & 

Weinberg, definiram seis hallmarks do cancro, considerados como as seis características 

celulares biológicas e bioquímicas adquiridas pelas células e necessárias para a proliferação e 

desenvolvimento dos tumores: evasão da apoptose, autossuficiência em sinais de crescimento, 

insensibilidade aos sinais de anti crescimento, angiogénese sustentada, potencial replicativo 

ilimitado e capacidade de metastização (Hanahan & Weinberg, 2000; Fouad & Aanei, 2017). 

Dez anos após a publicação deste artigo, os mesmos autores publicaram uma review atualizada, 

acrescentando mais dois hallmarks aos previamente estabelecidos: reprogramação do 
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metabolismo energético e evasão da resposta imune. Subjacentes aos hallmarks definidos, 

encontram-se a instabilidade genómica e a inflamação, os quais proporcionam a aquisição 

destas características e facilitam a geração e propagação dos tumores (Hanahan & Weinberg, 

2011; Fouad & Aanei, 2017). 

As alterações genéticas envolvem duas classes de genes principais: os oncogenes e os 

genes supressores tumorais, sendo que ambos são essenciais no funcionamento das células 

normais. Os oncogenes são genes mutados, derivados de genes normais (chamados de proto-

oncogenes), que desencadeiam proliferação celular descontrolada, aumento da capacidade de 

sobrevivência (mesmo quando sujeitos a terapias anticancerígenas) e metastização (Harrington, 

2015). Em células normais os proto-oncogenes são cuidadosamente regulados para evitar um 

crescimento celular descontrolado (Harrington, 2015). Estas alterações genéticas podem ser 

utilizadas como biomarcadores moleculares para identificar os doentes que mais irão beneficiar 

de terapia dirigida, nomeadamente quando apresentam translocações cromossómicas (gene 

BCR-ABL associado com a leucemia mielóide crónica), mutações pontuais (gene RAS no 

cancro do cólon), deleções (gene Erb-B no cancro da mama), amplificações (N-myc no 

neuroblastoma) e inserções (C-myc em cancros do sangue agudos) (Garnett & McDermott, 

2014; Hassanpour & Dehghani, 2017). 

 

1.2 Osteossarcoma 

O osteossarcoma (OS) é a neoplasia primária maligna do osso mais comum (35%), 

seguido do condrosarcoma (25%) e do sarcoma de Ewing (16%) (Fletcher et al., 2002). Os OSs 

são neoplasias malignas primárias esqueléticas de alto grau. Tratam-se de  tumores associados 

à formação do osso, caracterizados pela presença de uma matriz osteóide, derivada de células-

tronco mesenquimais com potencial osteogénico  que se desenvolvem no ambiente natural do 

osso (Li et al., 2016; Garcia-Moure et al., 2017). O local primário para o seu aparecimento é a 

metáfise dos ossos longos, próximo das placas de crescimento (Gill et al., 2013; Brown  et al., 

2017). Ocorre maioritariamente no fémur distal (75% dos casos), na tíbia proximal ou no úmero 

proximal (Lindsey et al., 2017; Berhe et al., 2018). Ao nível citogenético, esta neoplasia é 

caracterizada por um cariótipo complexo, com inúmeras alterações numéricas e estruturais, 

associadas a uma rápida progressão da doença e à elevada capacidade de metastização (Kovac 

et al., 2015).  
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O OS apresenta uma distribuição bimodal, com um primeiro pico de incidência entre 

crianças e jovens adultos. Durante a infância/adolescência, as células ósseas apresentam uma 

elevada capacidade de divisão celular, de forma a permitir uma rápida velocidade de 

crescimento, proporcionando um microambiente ótimo para a formação e crescimento de 

células tumorais (Gill et al., 2013). O segundo pico de incidência, embora não tão evidente, 

verifica-se entre os 60-80 anos de idade (Gill et al., 2013; Lindsey et al., 2017; Garcia-Moure 

et al., 2017; Kumar et al., 2018). O aparecimento tardio da doença, é normalmente considerado 

secundário e associado à presença de doenças do osso de caráter não oncológico pré-existentes, 

nomeadamente a doença de Paget, displasia fibrosa, infarto ósseo, osteomielite crónica e danos 

do osso induzidos por radiação (Fletcher et al., 2002; Gill et al., 2013; Kumar et al., 2018).  

O risco de desenvolvimento de OS apresenta-se aumentado quando esta doença está 

associada com mutações germinativas, como por exemplo o retinoblastoma hereditário, as 

síndromes de Rorhmud-Thomson,  de Li-Fraumen, de Bloom, entre outras (Lindsey et al.,  

2017). Mutações em genes e vias de sinalização, constituem uma das possíveis explicações para 

as inúmeras falhas no tratamento desta doença. Alterações a nível do gene p53, entre outros 

genes/vias de sinalização  levam a uma predisposição para o desenvolvimento de cancro, como 

é o caso dos genes: RB1, ATRX2,3, DLG23, RUNX2, WRN6,7, RECQL4, CDKN2A/B9, 

BLM7, PTEN3 e outros membros da via PI3K/Akt/mTOR (Kovac et al., 2015; Angulo et al., 

2017; Lindsey et al.,  2017). Estudos realizados em doentes com osteossarcoma revelaram uma 

elevada expressão da cicloxigenase-2 (COX-2), que se encontrava relacionada com uma baixa 

taxa de sobrevivência livre de metástases (Radi, 2012). Posto isto, para além das alterações 

genéticas, devido a instabilidade cromossômica e perda de genes supressores tumorais, o OS 

também apresenta disrupções em algumas das vias de sinalização mais importantes, criando 

como tal um microambiente no osso propício à proliferação celular e à metastização (Durfee et 

al., 2016).  

Clinicamente o tratamento desta neoplasia consiste numa terapia combinada de cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia (Chen et al.,  2017). Frequentemente, os doentes com tumores de 

alto grau são submetidos a cerca de 3 meses de quimioterapia neoadjuvante com fármacos como 

a cisplatina, a doxorrubicina e o metotrexato (Li et al., 2016). A quimioterapia neoadjuvante é 

utilizada não só para reduzir o tamanho do tumor e se obter um melhor resultado cirúrgico, mas 

também para reduzir as micrometástases sistémicas (Shankar et al., 2017). Contudo, apesar das 

sessões de quimioterapia agressivas e dos avanços tecnológicos ao nível da cirurgia, a 
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sobrevivência livre da doença situa-se entre os 65-75%. Entre 40-50% dos doentes 

desenvolvem metástases pulmonares fatais, sendo esta a principal causa para o elevado número 

de mortes relacionadas com o OS (Liu et al., 2014; Sharma & Capobianco, 2017). É de notar, 

que a pesquisa de novos fármacos que aumentem a sobrevivência, bem como a sobrevivência 

livre de doença para o tratamento do OS continua a ser um tema pertinente. 

 

1.3 A inflamação e o cancro 

A inflamação é com conjunto de respostas complexas do organismo a infeções e danos 

no tecido, na tentativa de repor a homeostasia do organismo (Golan et al., 2012; Qian, 2017). 

É caracterizada por um conjunto de sinais: rubor, calor, tumefação, dor e perda de função 

(Golan et al., 2012). Ao contrário do que acontece no tecido normal, o cancro prevê uma 

contante renovação e proliferação celular, promovendo um estado inflamatório continuo (Qian, 

2017). 

Atualmente a inflamação é um dos hallmarks do cancro encontrando-se descrito no 

microambiente de diversos tipos de cancro, proporcionando as condições ideais para a síntese 

de fatores pro-angiogénicos, bem como de enzimas modificadoras da matriz extracelular que 

facilitam a angiogénese, invasão e metastização (Rayburn et al., 2009; Crusz & Balkwill, 2015).  

Com o desenvolvimento do tumor, este apresenta um fenótipo semelhante às células 

inflamatórias, com a expressão de por exemplo citocinas, quimiocinas e dos seus recetores 

(Rayburn et al., 2009; Eiró & Vizoso, 2010).  

Tendo em conta o papel proativo na progressão tumoral da inflamação, esta é atualmente 

um dos alvos na terapia do cancro. Entre os diferentes fatores avaliados, como o NF-kB, 

citocinas/quimiocinas e seus recetores, FGF/FGFR (fator de crescimento fibroblástico/recetor) 

e VEGF, a COX-2 é o mais estudado (Rayburn et al., 2009; Marelli et al., 2017).  

 

1.4 Ciclooxigenases 

A cicloxigenase é uma glicoproteína dimérica, que se encontra localizada no lúmen da 

membrana nuclear e no retículo endoplasmático, que atua na via metabólica da cascata que 

resulta na síntese do ácido araquidónico (Zarghi & Arfaei, 2011).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascata_do_%C3%A1cido_araquid%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascata_do_%C3%A1cido_araquid%C3%B3nico


Introdução 

6 
 

O ácido araquidónico (AA) é um ácido-gordo polinsaturado, presente na membrana 

fosfolipídica. Após estímulos diversos (inflamatório, físico, químico ou mitogénico) o AA é 

libertado da membrana fosfolipídica, numa reação catalisada pela fosfolipase A2 (PLA2) 

(Subbaramaiah & Dannenberg, 2003). A prostaglandina H sintetase (PGH), também chamada 

de ciclooxigenase (COX), é responsável pela catálise das duas etapas de conversão 

(ciclooxigenação e peroxidação) do AA na prostaglandina H2 (PGH2) (Radi, 2012; Liu et al., 

2017). Na primeira etapa desta reação a COX cicliza e catalisa a inserção de oxigénio molecular 

no AA formando um intermediário instável, a prostaglandina G2 (PGG2). Na segunda etapa 

desta reação a COX reduz a PGG2 em prostaglandina H2 (PGH2) (Subbaramaiah & Dannenberg, 

2003). A PGH2 trata-se de um intermediário bastante instável e serve como precursor para 

diferentes prostanóides incluindo prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclinas (Figura 1) 

(Salehifar & Hosseinimehr, 2016). 

 

Os prostanóides são libertados pelas células e atuam localmente de uma forma autócrina 

e parácrina, através de diferentes recetores, ativando diferentes vias intracelulares (Sobolewski 

et al., 2010). As prostaglandinas, em específico atuam através de vários recetores mediando 

funções fisiológicas como a vasodilatação (PGD2, PGE2, PGI2), a proteção gástrica (PGI2), a 

homeostase renal e agregação plaquetária. As prostaglandinas têm um papel crucial na 

mediação da febre (PGE2), sensibilidade à dor e inflamação (Sobolewski et al., 2010; Liu et al., 

2017). 

Figura 1. O ácido araquidónico é libertado da membrana por fosfolípidos, através da fosfolipase A2 (PLA2) e 

metabolizado pela ciclooxigenase (COX) em prostaglandina H2 (PGH2) em duas etapas. A PGH2 é convertida em 
diferentes eicosanóides através de isomerases especificas. Abreviaturas: TXA2: tromboxano A2 (Adaptado de 

Subbaramaiah & Dannenberg, 2003). 
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Na literatura, encontram-se descritas três isoformas da COX: a COX-1, a COX-2 (Padi 

et al., 2004;  Polascheck et al., 2010) e a COX-3 (Salehifar & Hosseinimehr, 2016).  A COX-

1 é uma enzima predominantemente constitutiva, expressa na maioria dos tecidos 

nomeadamente na mucosa gastrointestinal, plaquetas, endotélio, rins e útero. A sua principal 

função é a manutenção da homeostasia dos tecidos, através da modulação de processos 

celulares, desde a proliferação celular à angiogénese ou à agregação plaquetária, devido à 

produção de tromboxanos (Sobolewski et al., 2010; Tomic et al., 2017). A COX-3 trata-se de 

uma variante da COX-1, estando maioritariamente expressa no cérebro e na medula espinhal 

(Salehifar & Hosseinimehr, 2016). Atualmente o papel da COX-3 não se encontra bem 

elucidado, contudo alguns estudos parecem sugerir que atua na sensibilidade à dor (Sobolewski 

et al., 2010). A COX-2 apresenta uma expressão induzível, regulada por fatores de crescimento 

e citocinas (como: IL1β, IL6 ou TNFα), encontrando-se normalmente sobrexpressa durante o 

processo inflamatório. A COX-2 tem uma estrutura homóloga à COX-1 (60 %), apresentando, 

contudo, um terminal-C e um local de ligação para os AINES diferente, sendo assim um 

possível alvo terapêutico e sendo inibido com baixas concentrações de fármaco (Sobolewski et 

al., 2010). Encontra-se localizada no reticulo endoplasmático e na membrana nuclear, sendo 

expressa em níveis baixos nos tecidos saudáveis. Contudo a sua síntese pode ser aumentada no 

sistema nervoso central e periférico devido a danos ou a estímulos inflamatórios, aumentando 

a conversão do ácido araquidónico em prostaglandinas e tromboxanos nos tecidos afetados 

(Kim et al., 2011), como atrás descrito (Figura 2).   

 
Figura 2. Representação esquemática da ação das cicloxigenases (Adaptado de Zarghi & Arfaei, 2011). 
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A expressão da COX-2 pode ser aumentada através da indução de citocinas, proteínas 

imunomodulatórias, lipossacáridos bacterianos, fatores de crescimento, entre outros, em 

diferentes tipos de células nomeadamente nos fibroblastos, macrófagos, células do músculo liso 

e osteoblastos (Radi, 2012). A sobre expressão da COX-2 e consequentemente uma elevada 

biossíntese de prostaglandinas encontram-se comummente associadas ao processo de 

carcinogénese e de metastização (Harris et al., 2012; Salehifar & Hosseinimehr, 2016; Li et al., 

2017) bem como da resistência das células cancerígenas à radiação ionizante (Salehifar & 

Hosseinimehr, 2016). 

 

1.5 Fármacos anti-inflamatórios não esteroides 

Os corticosteroides e os fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINES) constituem 

os principais agentes utilizados no combate da inflamação (Rang et al., 2014). Os 

corticosteroides são moduladores do sistema imune, sendo utilizados a nível clínico para o 

tratamento de inúmeras classes de doenças, como autoimunes, alergias e doenças anti-

inflamatórias (Bandara & Herath, 2018). Os AINES são um grupo de fármacos prescritos para 

o alívio da dor, redução da temperatura febril e como anti-inflamatórios (Zhao et al., 2017). O 

seu mecanismo de ação caracteriza-se pela inibição da atividade das várias isoformas da COX, 

impedindo assim a síntese de prostaglandinas, pela via do ácido araquidónico (Crusz & 

Balkwill, 2015). Os AINES podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química, 

com as suas propriedades farmacocinéticas, bem como de acordo com a inibição relativa das 

isoformas da COX. É comummente aceite a sua classificação em: não seletivos, que inibem 

ambas as isoformas da COX, e seletivos para a COX-2, coloquialmente designados por coxibs 

(Tomic et al., 2017).  Diversos estudos epidemiológicos confirmam que uma utilização segura 

de baixas doses de AINES, durante um longo período de tempo, pode exercer efeitos 

quimiopreventivos e quimioterapêuticos em diversos tipos de tumores, como no cancro da 

mama, dos pulmões, do esófago, oral, entre outros (Li et al., 2017; Zhao et al., 2017). 

Para já a utilização de AINES a nível clínico é realizada maioritariamente para controlo 

da dor oncológica. Alguns estudos têm dado ênfase à ativação plaquetária durante o processo 

de trombose venosa e consequente tromboembolia pulmonar, síndromes para-neoplásicas 

frequentes em doentes oncológicos (Zhao et al., 2017). Estes estudos evidenciam uma relação 

entre a ativação plaquetária e o consequente desenrolar da cascata de coagulação, propondo a 

utilização dos AINES nestes doentes. Observam-se níveis anormais de fator tecidual, um 
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regulador-chave da homeostasia, o qual, quando em excesso, promove a ocorrência de 

tromboses, através da ativação de uma via extrínseca da cascata de coagulação (Zhao et al., 

2017). A ativação plaquetária promove a formação de agregados, que rodeiam as células 

cancerígenas e conferem às células tumorais proteção contra o sistema imunitário, bem como 

capacidade de adesão das células tumorais ao endotélio, resultando numa promoção da 

sobrevivência das células cancerígenas através de uma via dependente da COX-2, resistindo a 

processos de morte celular (Crusz & Balkwill, 2015; Zhao et al., 2017). O mecanismo de ação 

dos AINES no cancro, não se encontra, contudo, esclarecido. Entre as várias propostas para 

ação dos AINES como fármacos anti tumorais encontra-se a inibição da COX-2 (Crusz & 

Balkwill, 2015; Zhao et al., 2017).  

 Estudos iniciais focavam-se no uso de AINES não seletivos, para a terapia do cancro, 

contudo novos fármacos inibidores seletivos da COX-2, como o celecoxib, têm recebido uma 

maior atenção (Rayburn et al., 2009). Estes apresentam uma menor toxicidade para o trato 

gastrointestinal, do que os AINES não seletivos, contudo a cardiotoxicidade associada a estes 

fármacos continua a ser um obstáculo na sua utilização (Rayburn et al., 2009; Sobolewski et 

al., 2010). Apesar das suas contraindicações, os fármacos utilizados convencionalmente em 

quimioterapia apresentam uma elevada toxicidade pelo que diversos fármacos anti-

inflamatórios continuam a ser alvo de estudo (Thun et al., 2002; Rayburn et al., 2009; Zhao et 

al., 2017). 

 

1.5.1 Parecoxib 

O parecoxib é um AINE específico para a COX-2, pertencente à família das 

sulfonamidas (Kim et al., 2014; Wang et al., 2017) e constitui o único fármaco inibidor seletivo 

da COX-2 que pode ser administrado por via parentérica (Polascheck et al., 2010; Tan et al., 

2016). Trata-se de um pro-fármaco que no organismo se converte em valdecoxib  (Kim et al., 

2014; Wang et al., 2017). O parecoxib (inativo), in vivo sofre hidrólise do grupo amida (tempo 

de meia-vida (t1/2) ≈ 30 min), formando inicialmente o valdecoxib (princípio ativo) (Ibrahim et 

al., 2002; Hullett et al., 2012). O valdecoxib apresenta um t1/2 ≈ 8-9 h nos humanos e atua 

inibindo especificamente a COX-2. A sua metabolização acontece extensivamente no fígado, 

maioritariamente através do citocromo P450 3A4 e 2C9. O valdecoxid sofre a hidroxilação do 

grupo metilo do anel isoxazole formando assim o 1-hidroxivaldecoxib, também ele 

farmacologicamente ativo, sendo a sua concentração cerca de 10% do valdecoxib  (Ibrahim et 



Introdução 

10 
 

al., 2002; Hullett et al., 2012). Assim, o valdecoxib pode ser metabolizado através de uma 

reação de fase I, formando o 1-hidroxivaldecoxib, seguida de conjugação com o ácido 

glucorónico (reação de fase II) ou pode sofrer uma reação de glucoronidação direta (fase II), 

levando à formação de um conjunto de metabolitos que são excretados na urina e nas fezes 

(Figura 3) (Ibrahim et al., 2002; Tomic et al., 2017). 

O parecoxib é administrado comummente no período pós-operatório devido às suas 

propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Não afeta as funções do trato gastrintestinal, das 

plaquetas e do fígado, pelo que tem menos efeitos secundários e reações adversas 

comparativamente aos AINES tradicionais (Wang et al., 2017). 

 

 

Figura 3. Vias metabólicas do parecoxib in vivo (Adaptado de Ibrahim et al., 2002). 

 

Ao nível da investigação o efeito do parecoxib foi testado em algumas linhas celulares, 

nomeadamente por Zagani e seus colaboradores (2009) e Xiong e seus colaboradores (2015) 

em linhas celulares do cancro colo-retal; Santander e seus colaboradores (2012) em linhas 

celulares de adenocarcinoma esofágico; Ebertal e seus colaboradores (2013), Li e seus 

colaboradores (2017), em linhas celulares do cancro da cabeça, nomeadamente no 

glioblastoma. Todos estes investigadores referem o seu potencial anticancerígeno (Zagani et 

al., 2009; Santander et al., 2012; Ebertal et al., 2013; Xiong et al., 2015; Li et al., 2017). 
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1.6 Linha celular MG-63 

Para o estudo in vitro do osteossarcoma são utilizadas diversas linhas celulares tais como 

a U2-OS, MG-63 e Saos-2, sendo as duas últimas as mais utilizadas (Fleury el al., 2006; 

Mohseny et al, 2011;).  

 A linha celular MG-63, utilizada nesta dissertação, foi estabelecida através do tumor de 

um rapaz caucasiano de 14 anos de idade (Schwartz et al., 1999; Hattar et al., 2002). As células 

apresentam uma morfologia típica de fibroblastos (Mohseny et al., 2011) sendo moderadamente 

diferenciadas  in vitro (Schwartz et al., 1999; Hattar et al., 2002), crescem numa monocamada 

aderente (Mohseny et al., 2011), apresentam a capacidade de síntese de colagénio do tipo I e 

III e níveis basais de fosfatase alcalina (Pautke et al., 2004), sialoproteína, osteonectina, 

osteopontina e fatores de crescimento (e.g. a proteína do osso morfogenética) (Clover et al., 

1994). Esta linha celular apresenta um cariótipo anormal e muito heterogéneo, com muitas 

triploidias e algumas características semelhantes às células derivadas do osso humano (Clover 

et al., 1994; Fleury el al., 2006). 

Num estudo conduzido por Naruse e seus colaboradores (2006), demonstrou-se a 

sobreexpressão da COX-2 em linhas celulares de osteossarcoma, nomeadamente na linha 

celular MG-63. Através do uso do meloxicam, um anti-inflamatório não esteroide, os autores 

demonstraram haver inibição da produção da prostaglandina E (PGE2) pelas células da linha 

celular, sugerindo que a PGE2, derivada da COX-2 apresenta um papel importante no 

crescimento e metastização celular destas células (Naruse et al., 2006).  

 

1.7 Estudo da citogenética 

1.7.1 Perspetiva histórica 

A citogenética é o estudo da estrutura, função e evolução dos cromossomas (Smeets, 

2004; Lawce & Brown, 2017). Walther Flemming publicou pela primeira vez, em 1882, uma 

ilustração de cromossomas humanos e referiu-se à porção marcada do núcleo como cromatina. 

Em 1888, foi introduzido o termo cromossoma e a partir desta altura proeminentes cientistas 

formularam a ideia de que os cromossomas constituem a base da hereditariedade (Gersen & 

Keagle, 2013; Riegel, 2014; Dutta et al., 2016; Lawce & Brown, 2017).  

Em 1923, estudos em preparações de espermatogónia sugeriam a presença de 48 

cromossomas humanos, sendo este número aceite durante várias décadas. Em 1956, J.H. Tjio 
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determinou o número correto de cromossomas, 46, o que permitiu a identificação das primeiras 

aneuploidias humanas, como a trissomia 21 em doentes com síndrome de Down e as síndromes 

de Tuner (45, X) e Klinefelter (47, XXY), por exemplo (Riegel, 2014).  

Assim, como acontece em muitas outras descobertas científicas, em 1952 T.C. Hsu 

descobriu uma das maiores revoluções da citogenética, o choque hipotónico, derivado a um 

erro laboratorial, permitindo assim uma melhor contagem e qualidade dos cromossomas. Em 

1955, Ford e Hamerton, modificaram a técnica de choque hipotónico, proposta anteriormente e 

descobriram um método de pré-tratamento das células em meio de cultura com colchicina. A 

colchicina é um fármaco que inibe a formação do fuso mitótico durante a mitose, aumentando 

o número de metáfases na preparação (Gersen & Keagle, 2013; Riegel, 2014; Dutta et al., 

2016). 

A introdução do bandeamento de cromossomas, entre 1969-70 é considerada uma das 

inovações mais importantes para o desenvolvimento da citogenética, esta técnica utiliza 

tratamentos químicos que produzem regiões diferenciadas nos cromossomas. Em 1970, 

Caspersson e Zech utilizaram pela primeira vez quinacrina, um composto que se intercala no 

DNA, produzindo bandas claras e escuras – chamadas de bandas Q - visíveis ao longo de cada 

cromossoma através de microscopia de fluorescência, técnica designada por bandeamento Q. 

Desde então diferentes técnicas de bandeamento foram descobertas, como o bandeamento G-, 

R-, C- e NOR, cada um com as suas propriedades e aplicações (Smeets, 2004; Riegel, 2012; 

Gersen & Keagle, 2013; Dutta, 2016). 

Em 1980 foi introduzido pela primeira vez a técnica de hibridação in situ fluorescente 

(FISH), através da marcação de RNA com fluorocromos, usados como sondas para regiões 

especificas do DNA (Bauman et al., 1980; Durmaz et al., 2015; Lawce & Sanford, 2017).  

Diversas alterações foram, desde então realizadas nesta técnica permitindo uma maior 

facilidade na deteção de rearranjos cromossómicos, sendo atualmente uma das ferramentas 

mais utilizadas no diagnóstico clínico e na investigação (Durmaz et al., 2015). Diferentes 

técnicas foram depois introduzidas, como a cariotipagem espetral (SKY), hibridação genómica 

comparativa (aCGH), sequenciação de próxima geração (NGS), que ajudam a delinear 

anomalias cromossomais ao nível do par de base (Durmaz et al., 2015; Dutta, 2016; Lawce & 

Brown, 2017). A citogenética e o FISH são ferramentas essenciais para o fornecimento de 

informação para o diagnóstico, prognóstico, terapia e monotorização do tratamento para uma 

variedade de cancros (Gersen & Keagle, 2013). 
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1.7.2 Técnicas utilizadas em citogenética  

1.7.2.1 Cultura celular 

 Os cromossomas podem ser isolados das células dos tecidos vivos, incluindo linfócitos, 

fibroblastos, amniócitos, placenta, medula óssea e tumores sólidos (Howe et al., 2014). A 

análise por citogenética convencional requer que as células se encontrem em divisão, no estado 

de metáfase ou pró-metáfase da mitose. Nestas fases do ciclo celular os cromossomas 

encontram-se mais condensados e como tal permitem uma melhor distinção e diferenciação 

(Gersen & Keagle, 2013; Howe et al., 2014).  

Após colocadas em cultura, as células devem ser mantidas em condições de temperatura, 

pH e humidade ideais, condições estas, características de cada tipo de células, de forma a 

promover-se um elevado número de células em divisão (Gersen & Keagle, 2013).  

Meios de crescimento 

Cada uma das amostras deve ser mantida em meios específicos para determinados tipos 

de células, como o AmnioMax® ou o Chang® para os amniócitos ou o PANDIS para tumores 

da mama. Enquanto que outros são apropriados para várias culturas celulares, como é o caso 

do meio RPMI 1640. Apesar disso, todos são soluções salinas balanceadas com um conjunto 

de aditivos, que incluem: sais, glucose e uma solução tampão, de forma a manter um pH ótimo 

(Gersen & Keagle, 2013). 

L-Glutamina 

A L-glutamina é um aminoácido essencial para o crescimento celular, sendo adicionado 

ao meio de cultura. A L-glutamina é bastante instável e transforma-se facilmente em D-

glutamina, a qual não consegue ser utilizada pelas células. Pelo que se deve proceder à 

congelação da L-glutamina para que esta se mantenha em condições ótimas (Gersen & Keagle, 

2013). 

Soro 

O soro é essencial para a manutenção e/ou proliferação de uma cultura celular. Em 

excesso, este pode ter um efeito negativo na cultura, contudo quando presente em baixas 

quantidades não permite um crescimento celular máximo. O soro fetal bovino (FBS) é o soro 

mais utilizado (Aschner et al., 2011; Gersen & Keagle, 2013). 
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Antibióticos 

Os antibióticos são fármacos que param ou corrompem aspetos fundamentais da 

biologia das células, apresentando uma eficácia máxima no combate à multiplicação bacteriana 

(Aschner et al., 2011). A penicilina/estreptomicina, a canamicina e a gentamicina são 

frequentemente adicionadas ao meio de cultura básico, com o objetivo de retardar o crescimento 

de microrganismos. Contudo, uma técnica estéril é a melhor defesa contra as contaminações 

(Gersen & Keagle, 2013). 

Mitogéneos 

Certas amostras podem conter células que se encontrem em proliferação 

espontaneamente, como é o caso da medula óssea ou de tumores sólidos. Quando o número de 

células em divisão não é suficiente para a análise do cariótipo, estas amostras podem ser 

cultivadas em laboratório, como é o caso de linfócitos de sangue periférico e amostras de líquido 

amniótico. No caso particular dos linfócitos, estes requerem normalmente a adição de um 

estimulante mitótico, como a fitohemaglutinina (PHA; para a estimulação dos linfócitos T), e 

o pokeweed (para estimulação dos linfócitos B) (Moere & Best, 2001; Regateiro, 2007; Gersen 

& Keagle, 2013). 

Fatores de crescimento 

 Diversos fatores de crescimento, como o fator de crescimento nervoso ou o fator de 

crescimento semelhante à insulina tipo 1, estão disponíveis comercialmente e são utilizados por 

alguns laboratórios com o objetivo de obter um crescimento celular ótimo (Gersen & Keagle, 

2013; Yao & Asayama, 2017). 

 

1.7.2.2 Manipulação das células até obtenção de cromossomas 

A manipulação de uma cultura celular até à obtenção de cromossomas encontra-se 

dividida em 4 etapas: inibidor mitótico, solução hipotónica, fixador e espalhamento em lâminas 

de vidro. 

Inibidor mitótico 

Para a obtenção de cromossomas mais distendidos, as células podem ser sincronizadas 

(e.g. metotrexato e bromodesoxiuridina (BrdU)) e recolhidas num estado inicial do ciclo celular 
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ou então realizadas técnicas de alongamento químico (por exemplo com colcemide e brometo 

de etídeo (BE)), que previnem a condensação química (Gersen & Keagle, 2013). 

 O colcemide é um análogo menos tóxico da colchicina e foi o inibidor mitótico utilizado 

neste estudo. O colcemide liga-se à tubulina, obstruindo a formação de fibras do fuso mitótico, 

ou destruindo as que já se encontram desenvolvidas. Ou seja, este inibe a formação dos 

microtúbulos, inativando a formação do fuso mitótico e para as células em metáfase. Um 

intervalo de tempo correto de exposição ao colcemide é essencial pára se obter uma boa razão 

entre o número de metáfases obtidas e o seu comprimento (Gersen & Keagle, 2013; Singh, 

2017).  

O BE também foi adicionado à cultura, com o objetivo de alongar os cromossomas. O 

BE intercala-se entre as bases do DNA, prevenindo ou diminuindo a contração dos 

cromossomas, resultando numa coleção de cromossomas mais longos (Gersen & Keagle, 2013). 

Solução hipotónica 

De seguida as células são submetidas a um tratamento com uma solução hipotónica 

(cloreto de potássio (KCl) 0,05 M), a qual tem uma concentração de sais inferior ao citoplasma 

das células, promovendo a entrada de água nas células através de osmose. A turgidez das células 

trata-se de um dos passos críticos para a obtenção de uma boa separação dos cromossomas na 

lâmina (Gersen & Keagle, 2013; Riegel, 2014; Dutta et al., 2016). Um tempo de exposição à 

solução hipotónica elevado irá culminar no rebentamento das células, já um tempo de exposição 

baixo tem como consequência a obtenção de uma lâmina com cromossomas mais condensados. 

Como tal, um tempo de exposição à solução hipotónica adequado é essencial para a obtenção 

de boas metáfases (Gersen & Keagle, 2013).  

Fixador 

De seguida as células são submetidas a um tratamento com solução de Carnoy (3 partes 

de metanol para uma parte de ácido acético). A adição do fixador tem como objetivo parar não 

só a ação da solução hipotónica, como de fixar as células num estado de turgidez. O fixador 

deve ser preparado na hora da utilização, uma vez que rapidamente absorve água da atmosfera, 

o que altera a qualidade e coloração dos cromossomas (Gersen & Keagle, 2013). 
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Espalhamento 

No espalhamento, as células fixadas provenientes da cultura celular são colocadas em 

lâminas de vidro, para permitir posteriormente a coloração e análise das mesmas. Diferentes 

condições de temperatura e humidade do ambiente, o intervalo de tempo de solução hipotónica, 

entre outras, podem influenciar a qualidade das lâminas e como tal influenciar o espalhamento 

dos cromossomas (Gersen & Keagle, 2013). 

 

1.7.2.3 Técnicas de bandeamento 

 As técnicas de bandeamento de cromossomas produzem uma série de características 

específicas dos cromossomas em metáfase. Estas características facilitam a visualização e 

identificação de perdas, alterações ou a localização de genes específicos. As diferentes técnicas 

de bandeamento dividem-se em dois grandes grupos: as técnicas de bandeamento básicas 

(bandeamento Q, G e R), que produzem um padrão de bandas específico ao longo do 

cromossoma e as técnicas de bandeamento especificas para uma determinada região do 

cromossoma (bandeamento C ou NOR, por exemplo) (Schreck & Distèche, 1994; Gersen & 

Keagle, 2013; Lawce, 2017; Shabir, 2017). 

 

1.7.2.3.1 Bandeamento G 

 O bandeamento G, é a técnica de bandeamento mais utilizada nos laboratórios de 

citogenética clínica, uma vez que as bandas produzidas são permanentes e facilmente 

fotografáveis. Na literatura é possível encontrar diferentes metodologias para a aplicação do 

bandeamento G, contudo todas partilham os mesmos princípios básicos: um pré-tratamento, 

que altera a conformação das proteínas cromossomais, seguido de um passo de coloração, com 

um corante do tipo Romanowsky (normalmente o corante de Giemsa) (Schreck & Distèche, 

1994; Shabir, 2017; Gersen & Keagle, 2013).  

O protocolo realizado durante este trabalho, utiliza a tripsina, uma enzima proteolítica, 

para a realização do pré-tratamento, seguido de coloração com o corante de Leishman. Esta 

técnica produz uma padrão de bandas claras e escuras, que permitem a identificação dos 

cromossomas. As bandas escuras são bandas ricas em adenina-timidina, já as bandas claras 

representam zonas ricas em citosina-guanina, zonas ativas dos cromossomas (Gersen & Keagle, 

2013). 
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1.7.2.4 Hibridação in situ fluorescente 

A técnica de FISH permite a deteção rápida de trissomias e translocações em metáfases 

e núcleos. O FISH baseia-se essencialmente na capacidade de DNA de cadeia simples se unir 

ao seu DNA complementar (processo de annealing) (Smeets, 2004; Bishop, 2010; Bridger & 

Volpi, 2010; Lawce & Sanford, 2017). Uma das grandes vantagens desta técnica é análise não 

só de metáfases como também de núcleos ou secções de tecidos (Bridger & Volpi, 2010). 

Uma vez fixadas à lâmina de vidro, as células sofrem um processo de hibridação, seguida 

de um processo de desnaturação. A fixação das células é essencial para permitir a 

permeabilização das mesmas pelas sondas e para proteção do RNA por parte de RNAses 

endógenas (Moter & Gӧbel, 2000). A hibridação permite a união das duas cadeias de DNA e a 

marcação com um fluorocromo, que permite a deteção da sonda por microscopia de 

fluorescência. A hibridação é realizada numa câmara húmida, com temperaturas que podem 

variar entre os 37 ºC e os 50 ºC, durante um mínimo de 30 min, podendo durar várias horas. 

Após diversos passos de lavagem, a amostra pode ser analisada por microscopia de 

fluorescência (Figura 4) (Moter & Gӧbel, 2000; Smeets, 2004; Bishop, 2010; Lawce & Sanford, 

2017).  

Figura 4. Esquema geral da técnica de FISH. A sonda é marcada com um fluorocromo. Esta e o alvo são 

desnaturados, normalmente através do calor.  O baixar da temperatura, permite o annealing, ou hibridação do 

alvo sempre que ambos partilhem sequencias complementares. A marcação não especifica da sonda ou o seu 

excesso são eliminados através de diversas lavagens das lâminas (não mostrado na figura). As células são 

coradas, com o objetivo de mostrar a localização da cromatina e observadas por microscopia de fluorescência 

para determinar a localização dos sinais da sonda (Adaptado de Lawce & Sanford, 2017). 
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As sondas são sequências de DNA que podem ser marcadas diretamente com um 

fluorocromo ou indiretamente com biotina ou digoxigenina, que depois são marcados por 

imunofluorescência. Atualmente existem no mercado inúmeras sondas de DNA, fazendo da 

técnica de FISH um protocolo muito simples, economicamente atrativo e fidedigno para 

utilização clínica (Fan, 2002). As sondas apresentam inúmeras aplicações, podendo ser 

divididas em três grandes grupos (Fan, 2002; Bishop, 2010): 

• Sondas de sequência repetitiva – A sondas de sequência repetitiva mais utilizadas são 

para as sequências α-satélite, localizadas nos centrómeros dos cromossomas. O DNA 

α-satélite é composto por um conjunto de monómeros repetidos e como tal as 

sequências alvo das sondas estão presentes em centenas de cópias, produzindo sinais 

fortes (Gersen & Keagle, 2013). 

• Sondas painting – Esta sonda é formada por um conjunto único de sequências 

moderadamente repetitivas de um cromossoma ou região cromossomal (Gersen & 

Keagle, 2013). 

•  Sondas de sequência única – Estas sondas são produzidas através de regiões do 

genoma que são clonados em vários vetores (e.g. cosmidas, cromossomas de levedura 

artificiais, cromossomas bacterianos artificiais) ou através de Polimerase Chain 

Reaction (PCR) recorrendo a primers de sondas especificas (Gersen & Keagle, 2013). 

 

1.8 Metodologias in vitro utilizadas no estudo do cancro 

 

1.8.1 Ensaio do brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio  

Testes baseados na reação de sais de tetrazólio, como o brometo de 3-(4,5-dimetil-

tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT), são comummente aplicados para a medição da 

viabilidade celular. O MTT é um dos ensaios mais utlizados para a determinação da viabilidade 

desde o seu desenvolvimento por Mosmann em 1983 (Stockert et al.,  2012; Yang et al., 2015; 

Van Tonder et al., 2015). O ensaio do MTT baseia-se no facto de apenas células 

metabolicamente ativas conseguirem realizar a redução do MTT, um composto quase 

transparente e hidrofílico, em formazan, um composto de cor roxa e muito lipofílico (Angius 

& Floris, 2015; Ong et al., 2017; Perez, et al., 2017). Esta reação consiste na clivagem do anel 

de tetrazólio através maioritariamente através da succinato desidrogenase, presente nas 

mitocôndrias de células vivas, embora os agentes redutores também se possam encontrar 
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noutros compartimentos celulares como no reticulo endoplasmático (Figura 5) (Seidl & 

Zinkernagel, 2013; Xu et al.,2015).  

 

Figura 5. Reação de redução do MTT (Adaptado de Stockert et al., 2012). 

 

O produto de formazan que se forma é impermeável à membrana celular, acumulando-

se nas células saudáveis. Torna-se também necessário a dissolução dos cristais de formazan, 

recorrendo para isso a solventes orgânicos, de forma a permitir a sua quantificação 

espetrofotometricamente  (Xu et al., 2015).  

 

1.8.2 Imunocitoquímica 

O Ki-67 é um antigénio nuclear, que tem sido utilizado ao longo dos anos como um 

marcador da proliferação celular e um indicador do tratamento e prognóstico de doentes que 

apresentam diversos tipos de cancro (Striefler et al., 2016; Focke et al., 2017; Lima et al., 2018). 

O Ki-67 encontra-se sobre expresso em diferentes tipos de cancro, como no cancro da mama 

(Zheng et al., 2009; Penault-Llorca & Radosevic-Robin, 2017). Diferenças nas proporções do 

Ki-67 antes e após as sessões de quimioterapia funcionam a nível clínico como um fator 

preditivo da sobrevivência livre de doença e da sobrevivência global (Prihantono et al., 2017), 

sendo que uma elevada proliferação se encontra relacionada com um tempo de sobrevivência 

mais curto (Striefler et al., 2016).   

A expressão do Ki-67 varia ao longo das diferentes fases do ciclo celular. As células 

expressam o antigénio durante a fase G1, S, G2 e M, não se encontrando expresso durante a fase 

de quiescência – fase G0 (Jonat & Alnold, 2011; Striefler et al., 2016; Focke et al., 2017). A 

sua ausência na fase de quiescência e presença em células em proliferação (células normais e 
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células tumorais) fazem desta proteína um excelente marcador para a determinação do 

crescimento de uma determinada população (Juríková et al., 2016).  

Embora a sua função não se encontre bem elucidada, diferentes estudos sugerem que 

este participa na manutenção e regulação do ciclo celular (Zheng et al., 2009). Lima e 

colaboradores (2018), mais recentemente demonstraram que o Ki-67 participa na progressão 

normal da fase S e na manutenção da heterocromatina Xi, uma vez que estimula a expressão de 

genes relacionados com a replicação do DNA e a progressão do ciclo celular (Lima et al., 2018).  

 

1.8.3 Deteção da LDH 

Durante o processo de morte celular verificam-se um conjunto de modificações 

morfológicas e estruturais que levam à perda de integridade membranar. Os danos provocados 

na membrana permitem o livre fluxo de moléculas, bem como a libertação de todo o conteúdo 

enzimático para o meio de cultura (Cho et al., 2008).  

A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima citoplasmática que faz parte de uma via 

glicolítica, mediando a reação de oxidação/redução entre o piruvato e o ácido láctico (Figura 6) 

(Larsen, 2005). A quantificação da LDH é um parâmetro comummente utilizado em toxicologia 

para o diagnóstico de danos nas células, tecidos ou órgãos (Diamantino et al., 2001). Trata-se 

de um protocolo padronizado e que produz resultados rápidos e fiáveis acerca do potencial 

citotóxico de compostos experimentais e novos fármacos (Kaja et al., 2017). 

 

Figura 6. Reação redox catalisada pela lactato desidrogenase (Adaptado de Schumann et al., 2002). 

 

Um dos métodos frequentemente utilizados para a sua quantificação foi descrito por 

Vassault (1983). Trata-se de um método espetrofotométrico que permite a quantificação da 

conversão do piruvato em lactato. Com este método a atividade da LDH é quantificada a 30ºC 

através do consumo de piruvato, o que se verifica através de um decréscimo na absorvência, 

devido à oxidação do NADH a 339 nm (Diamantino et al., 2001). 
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1.8.4 Citometria de fluxo  

A análise detalhada do ciclo celular constitui um fator de diagnóstico importante num 

conjunto variado de doenças e na respetiva terapêutica. Esta análise permite a avaliação de 

células em quiescência em células estaminais e monitorização do índice mitótico em 

tratamentos antimitóticos, para além de um interesse acrescido para a deteção da apoptose e 

distinção das fases G0 e M. A citometria de fluxo apresenta-se como uma técnica bastante útil, 

uma vez que permite o estudo de todos estes parâmetros numa população celular homogénea 

(Vignon et al., 2013). 

Ciclo celular 

O ciclo celular é um conjunto de eventos no qual o DNA dos cromossomas é duplicado 

cuidadosamente e segregado em duas células filhas geneticamente idênticas (Alberts et al., 

2002; Barnum & O’Connell, 2014). Nos eucariotas, a replicação do DNA é confinada a duas 

grandes fases: uma fase de síntese - a fase S - e uma fase de segregação dos cromossomas - fase 

M (mitose). A fase M compreende um conjunto de eventos que começa com a divisão nuclear 

ou mitose. Durante a mitose os cromossomas são divididos igualmente pelas células filhas e na 

citocinese ou divisão celular, o citoplasma das células divide-se de forma a gerar duas células 

filhas. Entre estas duas fases encontram-se as fases G1 (2N, sendo que N é o número de 

cromossomas), situada entre a fase M e a fase S e a fase G2 (4N), situada entre a fase S e a 

mitose. Estas fases não se tratam de períodos de inatividade, mas sim de períodos onde as 

células obtêm tamanho, integram sinais de crescimento, organizam o genoma replicado e se 

preparam para a segregação dos cromossomas. Para além destas fases permitirem um maior 

tempo de crescimento, permitem também tempo para a célula monitorizar o ambiente interno e 

externo de forma a assegurar se tem as condições necessárias para avançar para fases mais 

comprometedoras do ciclo celular, como é o caso da fase S ou da mitose. Quando as condições 

extracelulares são desfavoráveis, o ciclo celular entra numa fase de quiescência, chamada de 

fase G0. Nesta fase as células deixaram a fase G1, devido a um ambiente não condutivo para a 

progressão do ciclo celular, como por exemplo: uma deficiência de nutrientes essenciais ou de 

fatores de crescimento, ou quando as células tenham atingido o seu máximo de diferenciação, 

como é o caso dos hepatócitos ou dos neurónios (Figura 7) (Alberts et al., 2002; Barnum & 

O’Connell, 2014; Yang, 2018).  

A progressão normal do ciclo celular é monitorizada através de checkpoints, que atuam 

como sinalizadores para a deteção de defeitos durante a síntese de DNA e durante a segregação 
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dos cromossomas (Malumbres & Barbacid, 2009). Estes estão posicionados em localizações 

especificas do ciclo celular, permitindo que este seja fidedigno, assegurando o seu normal 

desenvolvimento e homeostasia do tecido (Barnum & O’Connell, 2014). A célula não pode 

passar para uma fase do ciclo celular sem que todos os checkpoints estejam cumpridos.  

Uma das principais funções dos checkpoints é a deteção dos danos no DNA. Após 

deteção desses mesmos danos, inicia-se uma cascata de sinalização que interrompe o ciclo 

celular até à sua reparação. Caso a reparação não seja possível, a célula é destruída através de 

indução por apoptose, de forma a manter a integridade genómica (Malumbres & Barbacid, 

2009; Yang, 2018). 

 

Iodeto de propídio 

A análise do ciclo celular de uma população pode ser obtida através de da coloração 

com iodeto de propídio (IP) (Henry et al., 2013). O IP é utilizado para no estudo da morte 

celular, para a medição do ciclo celular e para a deteção de ploidia em amostras de tumor 

(Rieger et al., 2010). É um corante fluorescente que se liga estequiometricamente aos ácidos 

nucleicos, resultando numa emissão de fluorescência proporcional ao conteúdo de DNA das 

células. O princípio teórico desta técnica baseia-se na quantidade de cromossomas presente em 

cada fase do ciclo celular. Células em quiescência ou em G1 apresentam duas cópias dos 

cromossomas (2N), enquanto que células na fase G2/M apresentam o dobro do DNA (4N) e 

Figura 7. Durante o crescimento, as células eucariotas atravessam continuamente as quatro fases do ciclo celular, 

gerando duas células filhas geneticamente idênticas (Adaptado de Lodish et al., 2008). 
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como tal, apresentará um maior sinal fluorescente do que células que se encontram em G1. Na 

fase S, as células apresentam um sinal fluorescente entre o pico da fase G0/G1 e o pico da fase 

G2/M. Durante a apoptose verifica-se a geração de fragmentos de DNA de baixo peso molecular 

que podem ser identificados no histograma como células com hipoploidia fraccional ou “sub-

G0/G1”. Como tal, o tamanho das células apoptóticas permite a distinção das restantes células 

através de citometria de fluxo (Henry et al., 2013). 

  

1.8.5 TUNEL - terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated dUTP nick 

end labeling  

A apoptose ou morte celular programada do tipo I é o tipo de morte celular mais comum 

e ocorre quando os danos do DNA são irreparáveis. É caracterizada por alterações morfológicas 

específicas e mudanças bioquímicas, que incluem condensação nuclear e fragmentação, 

blebbing da membrana e perda de adesão às células vizinhas e à matriz extracelular (Ouyang et 

al., 2012). A regulação inapropriada da apoptose tem um papel importante em várias condições 

patológicas como na isquémia, enfarte, doenças do coração, cancro, entre outros, contudo esta 

é essencial em vários processos fisiológicos, como a maturação e efetividade dos mecanismos 

do sistema imune (Elmore, 2007). Na oncologia o estudo da apoptose é relevante uma vez que 

este tipo de morte celular é ativado por diversos fármacos anti-tumorais, radiação e hipertermia. 

No que diz respeito à capacidade de células tumorais responderem à apoptose, esta é modulada 

pela expressão de diversos oncogenes (Gorczyca et al., 1993). 

Uma fragmentação extensiva do DNA nuclear gera um elevado número de quebras nas 

cadeias duplas do DNA, sendo esta uma das características da apoptose (Darzynkiewicz et al., 

2008). O terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) é 

uma técnica que permite avaliar a indução de apoptose por agentes anticancerígenos (Naruse et 

al., 2007), através da marcação com fluorocromos de quebras em cadeias simples e duplas dos 

ácidos nucleicos (Darzynkiewicz et al., 2008; Gunasekarana, 2015). Este método utiliza um 

template independente de DNA, chamado de transferase terminal deoxinucleotidilo (TdT), que 

realiza a polimerização de deoxiribonucleótidos nos grupos 3’hidroxilo das cadeias simples e 

duplas do DNA. A fluoresceína dUTP é o substrato adicionado pela enzima TdT aos locais 3’- 

OH fragmentados do DNA (Zhang et al., 2010; Chenlo et al., 2014; Sharma et al., 2016), o que 

permite a medição do dano através de citometria de fluxo ou através de microscopia de 

fluorescência (Darzynkiewicz et al., 2008; Chenlo et al., 2014). 
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1.8.6 Coloração com o laranja de acridina 

A autofagia, ou morte celular programada do tipo II, é um processo catabólico que se 

inicia pela formação de autofagossomas, estruturas de dupla membrana que rodeiam 

macromoléculas e organelos citoplasmáticos, com o objetivo de realizar reciclagem. 

Geralmente, a autofagia tem um papel crucial de suporte da sobrevivência de células em 

homeostasia, essencial durante períodos de fome ou stresse devido à privação de fatores de 

crescimento. Contudo existem na literatura dados que indicam que as células autofágicas podem 

cometer suicídio através de morte celular (Ouyang et al., 2012). 

O laranja de acridina (LA) é um corante metacromático fluorescente verde, com a 

capacidade de permeabilização da membrana celular (Thomé et al., 2016). A formação de 

organelos vesiculares acídicos (AVO’s, do inglês, acidic vesicular organelles), é uma 

característica morfológica das células em autofagia e pode ser detetado pelo LA (Shin et al, 

2012; Zhang et al., 2009). As células marcadas com o LA apresentam uma marcação com 

fluorescência verde. O LA, quando atravessa a membrana fica na sua forma protonada 

acumulando-se sob a forma de agregados nos compartimentos acídicos, emitindo fluorescência 

vermelha (Vermes et al., 2000; Zhang et al., 2009; Thomé et al., 2016). 

 

1.8.7 Ensaio do cometa 

 O conceito de microeletroforese foi introduzido pela primeira vez por Ostling e 

Johanson em 1980 (Ostling & Johanson, 1980; Glei et al., 2016), no qual detetaram os danos 

induzidos por radiação no DNA (Collins,, 2014; Araldi et al., 2015), técnica mais tarde 

designada de ensaio do cometa. O ensaio do cometa, também conhecido como eletroforese em 

gel de célula única (Araldi et al., 2015)  é uma técnica comummente utilizada para a medição 

e análise de quebras no DNA (Cemeli et al., 2009). O ensaio do cometa é realizado segundo 

diferentes protocolos, com o objetivo de estudar diferentes danos no DNA. A versão mais 

utilizada é o ensaio do cometa em condições alcalinas, que permite a marcação quebras nos 

locais alcali-lábeis (e.g.: locais apurínicos/apirimidínicos) (Collins, 2009; Pu et al., 2015; 

Simon et al., 2017) e quebras nas cadeias do DNA de cadeia simples e dupla (Azqueta et al., 

2014; Pu et al., 2015). 

No ensaio do cometa, um pequeno número células, expostas a agentes químicos ou 

físicos, são depositadas numa camada fina de agarose numa lâmina de vidro (Cemeli et al., 
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2009; Collins, 2014). De procede-se à lise celular, onde ocorre a separação das cadeias do DNA 

e ainda que, o super enrolamento presente na cabeça possa ser renaturado durante a 

neutralização, o DNA da cauda é de cadeia simples (Collins, 2004). Posteriormente, ocorre o 

início da eletroforese quer em condições neutras ou alcalinas (pH 12,3) (Valverde & Rojas, 

2009). Os diferentes valores do pH em que se realiza a eletroforese e a incubação prévia, 

permitem a obtenção de diferentes níveis de danos e diferentes sensibilidades. Após a 

neutralização, as células são coradas com um corante fluorescente, como o DAPI, BE ou laranja 

de acridina  (Spivak et al.,2009; Valverde & Rojas, 2009), permitindo então observar a extensão 

do dano do DNA (Spivak et al., 2009).  

 O nível de migração do DNA pode ser correlacionado com elevados níveis de danos na 

célula  (Cemeli et al., 2009) (que é possível reparar, e consistente com a viabilidade) (Collins, 

2014). O DNA que contenha quebras desenrola e migra desde a cabeça (núcleo), em direção ao 

ânodo (Spivak et al., 2009; Collins, 2014) , formando uma imagem semelhante a um cometa 

(Collins, 2014; Simon et al., 2017). Um dos princípios do ensaio do cometa é que as cadeias 

duplas de DNA se mantenham na cabeça do cometa e fragmentos mais pequenos de cadeias 

simples e duplas de DNA migrem para a área da cauda (Simon et al., 2017). 

 Trata-se de um método económico, sensível e robusto para avaliar o dano no DNA  

(Araldi et al., 2015; Simon et al., 2017). Os seus resultados podem ser correlacionados com os  

resultados do método de TUNEL (Simon et al., 2017). Os cometas que apresentam um 

nucleóide pequeno e uma cauda larga são referidos na literatura como hedgehogs, gost cells ou 

clouds e representam células muito danificadas em estados muito iniciais de apoptose ou 

necrose (Brendler-Schwaab et al., 2005; Lorenzo et al., 2013). Embora esta afirmação não seja 

concordante com todos os autores, os hedgehogs continuam a ser utilizados frequentemente 

como indicadores de citotoxicidade que culminam em morte celular (Lorenzo et al., 2013). 

Com algumas modificações o ensaio do cometa tornou-se um dos métodos mais populares para 

a medição do dano no DNA, sendo aplicado em diversas áreas, nomeadamente para testes de 

genotoxicidade, biomonitorização humana, eco-genotoxicidade, estudos do dano e recuperação 

do DNA (Collins, 2014; Araldi et al., 2015), epidemiologia molecular e nutrigenómica (Araldi 

et al., 2015). 

Os cometas podem ser analisados por dois métodos: através de softwares de análise 

adequados ou através da sua contagem visual (Collins, 2004; Araldi et al., 2015;). Os métodos 

automatizados são baseados em parâmetros densiométricos, que identificam a intensidade da 
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fluorescência emitida, bem como parâmetros geométricos dos nucleóides, tais como o tamanho 

da cauda, o diâmetro da cabeça e a área do cometa (Araldi et al., 2015). Visualmente é possível 

distinguir o dano através da aparência do cometa, para tal são contados 100 cometas em cada 

lâmina, evitando as bordas e as bolhas, uma vez que estas estão associadas com um maior dano 

no DNA e classificam-se de classe 0 a classe 4 (Figura 8). Os nucleóides são classificados de 0 

quando não apresentam nenhum dano e de 4 quando apresentam um dano máximo (Araldi et 

al., 2015). Os resultados dos dois métodos, visual e automatizado, encontram-se geralmente de 

acordo, sendo que o método visual tem a grande vantagem de não necessitar de se  investir em 

equipamento analítico sofisticado, para além de ser um método de rápida execução (Collins, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Classificação dos cometas de 0 a 4, no qual 0 representa células sem dano no DNA e 4 representa células 

com um dano máximo (Adaptado de Collins et al., 2004). 
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2. Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo principal testar o efeito do parecoxib (AINES, inibidor 

seletivo da COX-2) na linha celular de osteossarcoma humano MG-63. Este fármaco apresenta 

características promissoras na terapia do cancro, não tendo sido ainda explorada a sua atividade 

em linhas celulares de osteossarcoma. Para tal o estudo incluiu como objetivos secundários:  

➢ Validação da linha celular e aplicação da técnica de FISH 

o Reposição da linha celular de osteossarcoma humano MG-63 

o Otimização de protocolos para obtenção de metáfases 

o Validação da linha celular recorrendo a técnicas de citogenética convencional 

o Estudo de alterações nos genes HER/ALK, através da técnica de FISH 

➢ Estudo in vitro do efeito do fármaco parecoxib na linha celular MG-63 

o Estudo da viabilidade e proliferação celular, pelo ensaio do MTT e por 

imunocitoquímica (Ki-67), respetivamente 

o Estudo da integridade membranar através da deteção da LDH 

o Avaliação do ciclo celular por citometria de fluxo  

o Estudo da apoptose por citometria de fluxo e pelo ensaio do TUNEL 

o Avaliação da autofagia pela coloração com o laranja de acridina 

o Estudo a genotoxicidade através do ensaio do cometa 

o Estudo da morfologia celular pela coloração de Leishman 



 

 
 

 

3. Material e métodos 
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3. Material e métodos 

 

3.1 Reposição da linha celular  

A linha celular de osteossarcoma MG-63 foi escolhida para a realização dos diferentes 

ensaios. A reposição das células foi realizada através de um stock criopreservado. As amostras 

foram descongeladas rapidamente num banho-maria a 37ºC e adicionadas gota-a-gota a um 

tubo de falcon que continha meio RPMI 1640 completo, previamente aquecido a 37ºC. Foi 

realizada uma centrifugação durante 10 min a 500 g, decantada e a suspensão celular adicionada 

a um frasco de cultura de 25 cm2, com meio de cultura e colocado na incubadora a 37ºC e 5% 

de dióxido de carbono (CO2). Após 24 h verificou-se ao microscópio invertido (Olympys CK40, 

Tóquio, Japão) a adesão das células e procedeu-se à mudança do meio. Após verificar-se uma 

confluência total ou parcial das células procedeu-se à tripsinização recorrendo a tripsina-EDTA 

(Biological Industries) (2-5 min; 37ºC) e foram colocadas a crescer em novos frascos de cultura. 

 

3.2 Cultura celular 

A linha celular foi cultivada em meio de cultura RPMI 1640 (Pan Biotech, Pasching, 

Áustria), suplementado com 100 𝜇g/mL estreptomicina (Biological Industries), 100 U/mL 

penicilina (Biological Industries), 2 mM de L-Glutamina (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA) e 

10% soro bovino fetal (FBS) (Biological Industries, Kibbutz Beit Haemek, Israel) inativado 

pela ação do calor. Para a inativação do FBS, o soro foi descongelado e colocado num banho 

de água a 56ºC durante 30 minutos, invertendo os tubos a cada 5 minutos, para garantir um 

aquecimento homogéneo e evitar a ocorrência de uma deposição de proteínas e lípidos. 

 As células foram colocadas em frascos de cultura de 25 cm2 e mantidas numa 

incubadora a 37ºC em atmosfera humidificada contendo 5% de CO2.  

 

3.3 Preparação do fármaco 
Nos ensaios realizados foi utilizado o Parecoxib (Dynastat; Pfizer, Nova Iorque, EUA-

40mg). Este fármaco foi preparado de acordo com as instruções do fabricante, sendo dissolvido 

em 0,9 % de solução cloreto de sódio, obtendo-se uma solução stock de 54 mM.  
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3.4 Citogenética convencional e molecular 

3.4.1 Otimização dos protocolos para obtenção de metáfases 

A realização da citogenética da linha celular trata-se de uma etapa essencial para 

verificar se a linha desenvolveu alterações, devido aos sucessivos rituais de passagem. Para a 

realização da análise citogenética da linha, foram selecionados frascos de cultura com um 

número elevado de células em divisão, executando-se em seguida, baseado nos protocolos já 

estabelecidos no laboratório, os seguintes procedimentos: 

• Cultura A: 2 gotas de colcemide durante 4 h e 2 µL de BE durante 2 h; 

• Cultura B: 2 gotas de colcemide e 2 µL de BE, durante 4 h. 

Após escolhidas as caixas de cultura confluentes e com elevado número de células em 

divisão, foi adicionado o colcemide e o BE, nas condições descritas anteriormente.  

Após o período de incubação, foi retirado o meio de cultura para um tubo falcon (15 

mL). De seguida, as células foram tripsinizadas com tripsina-EDTA (1,5 mL, ≈ 2-5 min; 37ºC) 

e adicionadas ao tubo falcon. Realizou-se uma centrifugação durante 10 min a 500 g e em 

seguida as células foram sujeitas a um tratamento com solução salina hipotónica (KCl a 0,05 

M; ≈ 10 mL) a 37ºC durante 30 min, centrifugadas e fixadas 4 vezes com solução de Carnoy (3 

partes de metanol e 1 parte de ácido acético; ≈ 10 mL). A solução de Carnoy deve ser preparada 

na hora e deve ser reservada a -20ºC até à sua utilização. Na última centrifugação o 

sobrenadante foi rejeitado na totalidade e o pellet ressuspendido, realizando-se em seguida o 

espalhamento em lâminas de vidro. 

O espalhamento realiza-se num compartimento com humidade entre os 80 a 90% e com 

uma temperatura média de 28ºC. Em cada lâmina foram colocadas duas gotas de suspensão 

celular (10 µL), uma em cada extremidade. As lâminas foram depois observadas ao microscópio 

em contraste de fase (Zeiss Axostat), com a objetiva de 10X com o intuito de avaliar o índice 

mitótico, a densidade celular e o espalhamento das metáfases.  

As lâminas foram envelhecidas, numa placa de aquecimento a 60ºC, durante 1 hora e 

colocadas à temperatura ambiente, overnight. 

 

3.4.2 Bandeamento e Análise por citogenética convencional 

Uma vez estabelecido o melhor protocolo de cultura, foi realizado o bandeamento dos 

cromossomas, recorrendo ao protocolo de bandeamento GTL (bandeamento G, realizado com 



Material e Métodos 

 

32 
 

tripsina e corante de Leishman). Para tal foram utilizadas lâminas envelhecidas, que resultaram 

da manipulação e espalhamento das células em cultura, descrito no ponto 3.4.1.  e procedeu-se 

ao bandeamento dos cromossomas. Para tal, colocaram-se as lâminas numa solução de tripsina 

a 1,6% (Difco Laboratories) em solução salina 0,9 % NaCl (Pancreac), a 37ºC, durante 1 a 10 

segundos. A tripsina é uma enzima proteolítica que vai desnaturar as proteínas do DNA, pelo 

que a atuação da tripsina varia para cada caso. Em seguida, lavaram-se as lâminas em solução 

salina (0,9 %) e tampão Gurr (Gibco, Life Technologies), ambos a 37ºC, com o objetivo de 

parar a atividade enzimática. As lâminas são então colocadas no corante de Leishman a 20% 

(Merck) em tampão Gurr, durante 5 min, à temperatura ambiente. Para retirar o excesso de 

corante as lâminas são lavadas em tampão Gurr e em seguida em água destilada, a 37ºC. Após 

secagem cuidadosa das lâminas foram observadas ao microscópio ótico (Nikon Eclipse E400, 

Tóquio, Japão) e analisadas 10 metáfases para a determinação do número de cromossomas e 

identificação dos mesmos.  As imagens foram captadas e editadas por um sistema de imagem 

digital, o “Leica CW 4000 Karyo” e classificados de acordo com o International System for 

Human Cytogenetic Numenclature 2009. 

 

3.4.3 Hibridação in situ fluorescente (FISH) 

As sondas comerciais vêm, normalmente num formato de kit constituído pela sonda e 

pela solução de hibridação.  O tipo de sonda utilizado foi: 

• Sondas de sequência de cópia única (Zytovision, Bremerhaven, Alemanha) 

para determinar a amplificação do gene HER2 e o rearranjo do gene ALK. 

Foi utilizada uma suspensão celular de células fixadas, como descrito anteriormente. 

Começou-se o processo pelo espalhamento de 2 µL da suspensão celular de células fixadas, 

como descrito no ponto 3.4.1., colocando a lâmina numa placa a 60ºC durante pelo menos 15 

min, de forma a envelhecer a lâmina. De seguida realizou-se a preparação da sonda. Seguiu-se 

o protocolo fornecido pelo fabricante da sonda: na área com as células aplicaram-se 2,5 µL de 

solução de sonda, cobriu-se com uma lamela de 8 mm e selou-se com cola. A sonda e a amostra 

foram colocadas a desnaturar numa placa de aquecimento a 75ºC durante 10 min. Procedeu-se 

em seguida à hibridação numa caixa húmida a 37ºC durante mais ou menos 20 h. No dia 

seguinte lavaram-se as lâminas, mergulhando-as numa solução Wash Buffer 2 (fornecida pelo 

kit da sonda) a 37ºC até que a lamela saia. Após retirar a lamela, mergulha-se a lâmina em duas 

soluções de Wash Buffer 2 a 37ºC durante 5 min cada e foram deixadas a secar no escuro. De 
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seguida foram aplicados 4 µL do agente contrastante 4’,6-diamidino-2 fenilindol (DAPI) 

(Vectashield – Mounting Medium With DAPI, Vector Laboratories) e estas foram guardadas a 

4ºC durante 15 min. A análise fez-se num microscópio de fluorescência equipado com filtros 

apropriados para os diferentes fluróforo (FITC, Texas Red, Acqua e DAPI), contando-se os 

sinais em 40 células por zona. As imagens foram captadas pelo sistema de imagens Leica 

CW4000 FISH. 

 

3.5 Sementeira e exposição das células ao parecoxib 

 Para a realização dos ensaios in vitro foi realizada a sementeira em placas de 24 e 96 

poços. A execução prática é semelhante para ambos os casos e inclui: a escolha de uma caixa 

com células em divisão, a tripsinização, a contagem das células numa câmara de Neubauer, a 

sementeira em placas de 24 ou 96 poços e adesão das células durante 24 h, após as quais é 

aplicado o fármaco em estudo.  

O ensaio de sementeira e exposição ao parecoxib foi executado em placas de cultura de 

96 poços, para a realização do estudo da viabilidade celular (MTT) e da integridade membranar 

(deteção da LDH) (ver ponto 3.7.1). Após a realização do ensaio do MTT, determinou-se o 

valor da concentração inibitória de 50% da população - IC50 (do inglês half maximal inhibitory 

concentration). Desta forma, as concentrações de 163 µM (IC50) e a concentração mais elevada 

(1600 µM), foram escolhidas para a realização dos restantes ensaios. Para obtenção das 

amostras necessárias para a realização do estudo da proliferação celular (imunocitoquímica), 

apoptose (TUNEL), avaliação do ciclo celular (citometria de fluxo), autofagia (laranja de 

acridina), genotoxicidade (ensaio do cometa) e morfologia celular (coloração de Leishman), o 

ensaio de exposição ao parecoxib foi executado em placas de cultura de 24 poços, durante 48 

h. No caso da imunocitoquímica, da coloração com o laranja de acridina e coloração de 

Leishman a sementeira é também ela realizada em placas de 24 poços, contendo lamelas de 8 

mm previamente esterilizadas (ver ponto 3.7.2). 

 

3.5.1 Sementeira das células em placas de 96 poços e exposição ao parecoxib 

Para a sementeira das células foram selecionadas caixas de cultura com um elevado 

número de células em divisão e procedeu-se à tripsinização das caixas de cultura (tripsina-

EDTA; 2-5 min; 37ºC) e centrifugação da suspensão celular a 500 g durante 10 min. O pellet 

obtido foi ressupendido em 1 mL de meio de cultura RPMI 1640. Foi preparada em seguida 
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uma amostra de células, a partir da suspensão celular (Vf = 100 µL; 1:10) e procedeu-se à 

contagem das células numa câmara de Neubauer (Figura 9). 

 

 

O número de células é calculado com base na seguinte fórmula: 

Nº de células na suspensão celular por mL= 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 ∗ 104 

Após determinado o número total de células, procedeu-se à preparação de uma solução 

mãe, em meio RPMI 1640, com uma concentração final de 2x104 cél/poço. Numa placa de 96 

poços foram adicionados 100 µL da solução-mãe preparada anteriormente e as placas colocadas 

numa incubadora a 37ºC, com atmosfera húmida a 5% de CO2 para adesão celular. Após 24 h 

procedeu-se à remoção do meio de cultura, adição do fármaco (20 µL), nas concentrações 

pretendidas, e do meio de cultura, num volume final de 100 µL e foram deixadas a incubar a 

37ºC durante 48 h. 

 

3.5.2 Sementeira de células em placas de 24 poços e exposição ao parecoxib 

 No caso da sementeira em placas de 24 poços, esta decorre de forma semelhante à 

descrita no ponto 3.7.1, para as placas de 96 poços, contudo neste caso é preparada uma solução 

mãe com a concentração de 8x104 cél/poço, para um volume final de 400 µL por poço. 

Figura 9. Esboço câmara de Neubauer. A contagem das células é realizada nas grelhas laterais, representadas com 

os números 1, 3, 7 e 9 (painel da esquerda). Estas grelhas são compostas por 16 grelhas mais pequenas, delimitados 
por três linhas (painel da direita). Em cada uma das grelhas contam-se as células redondas, que se encontram dentro 

da segunda linha da margem e aquelas que se encontram nas linhas das margens superior e esquerda (Adaptado de 

WHO, 2010). 
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Decorridas 24 h após sementeira das células, procedeu-se à remoção do meio de cultura e adição 

do fármaco nas concentrações pretendidas (80 µL) e adição do meio de cultura (320 µL). 

 

3.6 Ensaio do MTT 

Para o ensaio do MTT, foram testadas 12 concentrações de parecoxib (0, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 4800, 1200, 1600 µM), cada uma das concentrações foi testada em 

octoplicado e o ensaio realizado em duplicado. A escolha da gama de concentrações a utilizar 

foi realizada tendo em conta as concentrações descritas na literatura. 

Após o tempo de incubação com o fármaco, foram adicionados 10 µL/poço de brometo 

de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA) 

numa concentração de 5 mg/mL (PBS 1X). As placas de cultura foram incubadas a 37ºC durante 

4 h. O meio dos poços foi cuidadosamente removido, evitando a aspiração de cristais de 

formazan que se formaram e estes foram dissolvidos em 100 µL de dimetilsulfóxido (DMSO) 

(Sigma Aldrich, St. Louis, EUA) por poço. As absorvâncias foram determinadas num leitor de 

ELISA (Multiskam EX, Labsystems) a um comprimento de onda de 492 nm. A percentagem 

de viabilidade celular foi calculada baseada na fórmula: 

Percentagem de viabilidade celular = 
absorvância das células expostas ao fármaco

absorvância das células não tratadas
x100 (Pinto-

Leite et al., 2012). 

 

3.7 Imunocitoquímica 

Após o período de incubação, foi realizada a imunocitoquímica, recorrendo a um Kit 

multifunções, o qual continha o protein block, o post-primário, o polímero e o 3,3-

diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB) (Novolink polymer DS, Leica Microsistems). 

 Após o período de exposição ao fármaco, o meio foi removido e as células fixadas com 

paraformaldeído 4 %, durante pelo menos 15 min. Após fixação foram realizadas 3 lavagens 

com 1x PBS (400 µL; temperatura ambiente (RT)) e realizado o antigene retrieval (citrato de 

sódio (10 mM) e Tween 20 (0,05%); 400 µL) a 95ºC e permeabilizadas com 1% Triton X (400 

µL; RT). As peroxidases internas foram bloqueadas com peróxido de hidrogénio (H2O2) a 3%, 

diluído em metanol (400 µL; RT) e com o protein block (30 µL; RT; 20 min). As células foram 

expostas ao anticorpo Ki-67 (30 µL), clone SP6 (Biocare Medical), numa diluição de 1:220, 
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durante uma hora à temperatura ambiente, protegido da luz. As células foram expostas ao post-

primário e ao polímero, durante 30 min cada, à temperatura ambiente. A revelação foi efetuada 

com DAB durante 5 min (RT). Para parar a ação e remover os restos de DAB realizaram-se 

lavagens sucessivas em água corrente. O contraste foi realizado com hematoxilina (4 min; RT). 

Os controlos negativos foram realizados substituindo o anticorpo primário por 1x PBS (30 µL). 

As células foram observadas ao microscópio ótico e analisadas qualitativamente com o 

microscópio Leica (Wetzlar, Germany) (Pinto-Leite et al., 2012).  

 

3.8 Deteção da lactato desidrogenase (LDH) 

Após o tempo de incubação com o fármaco, retiraram-se 60 µL de meio para uma nova 

placa de cultura de 96 poços, à qual se adicionou 50 µL de meio RPMI 1640. O restante meio 

da placa foi retirado e a células incubadas com 1 % de triton X (110 µL; diluído em meio RPMI 

1640) durante 30 min (RT)(sob agitação).  

Para a realização do ensaio adicionar, na altura do ensaio, 7 mM de piruvato (20 µL) e 

300 M de NADH (20 µL) e seguir a reação durante 3 min a 340 nm, num leitor de placas 

(Biotech Powerwave XS2) a 37ºC. 

 

3.9 Citometria de fluxo 

Após o tempo de incubação com o fármaco, procedeu-se à remoção do meio de cultura 

e tripsinização das células (2-5 min; 37ºC). As células foram centrifugadas (10 min a 500 g) e 

ressuspendidas em PBS 1X, seguida de fixação em etanol a frio durante pelo menos 30 min. 

Nesta fase do protocolo as células podem ser guardadas a 4ºC até à leitura das amostras.  

No dia da leitura das amostras, procede-se à centrifugação (5 min a 1800 rpm) e lavagem 

das células 2 vezes em PBS a – 4ºC de forma a remover todo o etanol e adiciona-se iodeto de 

propídio (300 µL; RT) (IP, Cytognos, Salamanca, Spain). O IP foi deixado a atuar durante pelo 

menos 30 min, protegido da luz até serem analisadas no citometro de fluxo. A intensidade da 

fluorescência relativa (FL) dos núcleos marcados com IP foi medida num citometro de fluxo 

Coulter Epics XL-MCL (Beckman Coulter). Os resultados foram adquiridos usando o programa 

SYSTEM II versão 3.0 (Beckman Coulter). Os núcleos agregados (dupletos), núcleos parciais, 

núcleos associados ao citoplasma e outro lixo presente nas amostras, foram eliminados da 

análise definindo uma região específica no citograma de área vs altura do pico da FL. A análise 
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do ciclo celular foi realizada com base em histogramas. Cada análise foi realizada em triplicado 

e foram analisados sempre que possível, pelo menos 10000 núcleos por réplica. O conteúdo de 

DNA dos histogramas foi analisado utilizando o programa Modfit LT 3.0 (VerityTM), com o 

objetivo de analisar a percentagem de células em cada fase do ciclo celular: sub-G0, G0/G1, S, 

e G2/M.  

 

3.10 Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP nick end labelling 

(TUNEL) 

 Após o período de incubação as células foram processadas de acordo com as instruções 

do kit In situ Cell Death Detection, Fluorescein (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland).  

Após o período de incubação com o fármaco procedeu-se à tripsinização das células (2-

5 min; 37ºC), centrifugação (10 min a 500 g) e lavagem com 1x PBS (400 µL). A fixação 

células foi realizada, através da adição de paraformaldeído a 4 % durante pelo menos uma hora 

a 4ºC (1 mL). Caso seja necessário parar o protocolo as células podem ser guardadas a 4ºC até 

à sua manipulação. As células foram centrifugadas a 500 g durante 10 min, de forma a remover 

o paraformaldeído, lavadas duas vezes com 1xPBS suplementado com 1 % de soro fetal bovino 

(BSA) (400 µL) e o pellet obtido foi dividido em três alíquotas (controlo negativo, controlo 

positivo e células expostas ao fármaco). As células foram incubadas com 12,5 µL de solução 

de reação TUNEL e colocadas a 37ºC, no escuro, durante uma hora. No caso do controlo 

positivo foi realizado um pré-tratamento adicional com 50 µL de DNAse I recombinante, 

durante 20 min a 37ºC antes da reação de TUNEL (12,5 µL). No controlo negativo, as células 

foram incubadas com 12,5 µL de Solução Label (vial 2 do Kit), durante 1 hora a 37ºC. Após 

decorrida a reação, foram realizadas duas lavagens com 1xPBS suplementado com 1 % de BSA 

(400 µL) e centrifugadas durante 10 min a 500 g. As células foram suspensas em 20 µL de 

1xPBS e procedeu-se à montagem das células em lâminas. Para tal, colocou-se gota-a-gota a 

suspensão celular numa lâmina, deixando secar entre as adições. As células foram coradas com 

5 µL de DAPI, cobertas com uma lamela e incubadas a 5ºC durante pelo menos 15 min. Após 

a estabilização da fluorescência as células foram observadas ao microscópio de fluorescência 

(Nikon Eclipse E400). Foram avaliadas 200 células por amostra e ensaio realizado em 

triplicado. As células foram classificadas como TUNEL negativo (sem fragmentação) quando 

apresentavam fluorescência azul e TUNEL positivo (com fragmentação) quando apresentavam 

fluorescência verde. 
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 O índice de apoptose foi calculado, através da fórmula:  

 

Índice apoptótico = (
número de células fragmentadas

nº de células total
 )*100 (Pinto-Leite et al., 2012). 

 

3.11 Coloração com laranja de acridina 

As células foram semeadas em lamelas de vidro de 8 mm previamente esterilizadas. 

Após o tempo de incubação, procedeu-se à remoção do meio de cultura e lavagem com PBS a 

37 ºC e adição do LA (1 µg/mL; diluído em água destilada). De seguida procedeu-se à 

incubação com o corante durante 10 min a 37ºC. Procedeu-se à lavagem das células com 1xPBS 

a 37ºC e montagem das lâminas. Após a estabilização da fluorescência as células foram 

observadas ao microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse E400). 

 

3.12 Ensaio do cometa sob condições alcalinas 

 

Precoating das lâminas  

Antes do início do ensaio do cometa é necessário proceder à realização do precoating 

das lâminas. Para tal foi preparada uma solução de agarose de ponto de fusão normal (NMP). 

A solução de NMP agarose foi colocada no micro-ondas e foi agitada, até se obter uma 

coloração transparente. Nesta fase é necessário um cuidado extra, uma vez que a solução pode 

entrar facilmente em ebulição. A solução de 1 % de agarose é então colocada num banho a 50ºC 

e mergulhadas as lâminas uma a uma nesta solução. Procede-se depois à limpeza da parte de 

trás da lâmina e colocam-se a secar.  

Suspensão das células em agarose 

Após o período de incubação as células foram tripsinizadas (2-5 min), centrifugadas (10 

min a 500 g), lavadas com PBS 1X e o pellet ressuspendido em agarose de baixo ponto de fusão 

a 1% (LMP) (Invitrogen Life Technologies, UK), diluído em PBS. De seguida as células foram 

depositadas, em dois pares de géis de 70 µL cada em lâminas com um pré-revestimento de 

agarose de ponto de fusão normal, cobertas com lamelas 18 x 18 mm (Figura 10) e colocadas 

no frigorifico a 4ºC durante 5 min. 
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Lise celular 

 As lamelas foram retiradas e colocaram-se as lâminas numa solução de lise (2,5 M 

NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10 mM Tris, 1% [v/v] Triton X-100; pH=10) durante 1 hora a 4ºC.  

Tratamento alcalino e eletroforese 

Após o período de incubação, retiraram-se as lâminas da solução de lise e colocaram-se 

na tina de eletroforese, todas na mesma direção. Preencheu-se o espaço com tampão de 

eletroforese alcalino a 4ºC (1 mM EDTA, 0,3 N NaOH; pH=12,6) e as lâminas foram deixadas 

a incubar durante 30 min, sem estar ligado. A eletroforese foi realizada com uma voltagem 

constante de 17 V, uma corrente de 300 mA, durante 30 min.  

Neutralização 

A neutralização foi realizada através de lavagem das lâminas em 1x PBS e água 

destilada, durante 10 min a 4ºC cada. Após a neutralização as lâminas foram deixadas a secar à 

temperatura ambiente. 

Visualização 

A visualização das lâminas realizou-se através de microscópia de fluorescência corados 

com DAPI (5 µL). Os cometas foram avaliados pelo método de análise visual e as unidades 

arbitrárias (UA) foram calculadas através da fórmula: 

UA=  
0 x N0 +1 x N1 + 2 x N2 + 3 x N3 + 4 x N4

Número total de cometas analisados
 x100 

Em que N0, N1, etc, são o número de cometas analisados nas categorias visuais 0,1, etc. 

Observaram-se, de forma aleatória um total de 200 cometas por lâmina (100 por gel), 

evitando zonas nas bordas do gel e bolhas de ar, uma vez que podem conter cometas com níveis 

elevados de dano. Os cometas são então classificados consoante a quantidade de dano visível, 

 
70 µl 70 µl 

 

Figura 10. Representação esquemática da lâmina. 
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permitindo assim obter um score total que varia entre os 0 e os 400 UA por amostra (Collins, 

2004). 

 

 3.13 Coloração de Leishman 

Após terminado o tempo de exposição ao fármaco, o meio de cultura foi cuidadosamente 

removido e as células lavadas com 1xPBS (400 µL), previamente aquecido a 37ºC. As células 

foram fixadas à lamela, utilizado para tal metanol (400 µL; RT), durante 30 min. Para a remoção 

do metanol, foram efetuadas duas lavagens com 1xPBS, de 5 min cada. De seguida procedeu-

se à coloração com o corante de Leishman a 20 % em tampão Gurr (400 µL), durante 30 min, 

protegido da luz solar. Foram realizadas duas lavagens com água destilada (400 µL) para 

remover os vestígios de corante e procedeu-se de seguida à montagem definitiva das lâminas, 

recorrendo para tal ao entenllan (Merck, Darmstadt, Alemanha). As células foram observadas 

ao microscópio ótico e analisadas qualitativamente (Leica DM750), com o objetivo de detetar 

alterações morfológicas. 

 

3.14 Tratamento estatístico 

A análise dos dados foi efetuada pelo programa GraphPad Prism 7. Para testar se a 

amostra segue uma distribuição normal foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e para a igualdade 

das variâncias o teste de Brown-Forsythe.  

No caso de dados paramétricos, as diferenças entre os diferentes grupos experimentais foi 

estudada por uma análise descritiva da variância (ANOVA), seguido de um teste de 

comparações múltiplas: teste de Tukey. Para dados não paramétricos foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, seguido de um teste de comparações múltiplas: teste de Dunnett. Os 

valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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4. Resultados 

4.1 Citogenética Clássica 

Para a otimização dos protocolos já existentes no laboratório foram testados vários 

tempos de exposição das células ao colcemide e ao BE. Para a linha MG-63 as metáfases de 

melhor qualidade foram obtidas com uma cultura de 4 h de colcemide e 4 h de BE. Este 

protocolo foi adotado para a análise citogenética da linha (Figura 11). 

 

 

A linha celular MG-63 apresenta um número de cromossomas muito variável, desde os 

56 aos 63 cromossomas, sendo uma linha hipotriplóide (≈ 3 cópias de cada cromossoma). 

Demonstra ser bastante estável, uma vez que as alterações observadas encontram-se de acordo 

com as descritas anteriormente (Correia, 2014), as quais encontram-se enumeradas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resumo das alterações citogenéticas encontradas na linha celular MG-63 (Correia, 2014). 

Linha celular 

MG-63 

der (1)t(1;12)(q24;q15); der(4)t(3;4)(q11;p16); i(4)(q10); i(5)(q10); 

der(7)t(7;20)(q11;q?); dic(8;9) x1; der(11)t(4;11) (?;p15);i (10q); 

der(12)t(12;13)(p13;q11); der(17)t(15;17)(q11;q11), +der(17)t(9;17), 

(q12;q11),i(17q);der(20)der(20)(20qter→pter::8?→8?::6p23→qter); 

der(21)(21p11→qter::15q? →?::8p11.2→q21::pter→qter) 

Figura 11. Metáfase obtida após uma cultura de 4h de colcemide/BE na linha celular MG-63. Imagem captada em 

contraste de fase. Ampliação original: 1000X. 
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4.2 Hibridação in situ fluorescente 

O rearranjo do gene ALK e a amplificação do gene HER2 foram estudadas na linha 

celular MG-63 por FISH. A sonda utilizada permite a deteção de rearranjos que envolvem a 

região 2p23.1-p23.2 do gene ALK, localizado no braço curto do cromossoma 2. Numa célula 

onde não se verifique a translocação do gene ALK, seria de esperar o aparecimento de dois 

sinais vermelho/verde sobrepostos, que representam dois locus normais 2p23.1-p23.2. Um 

locus 2p23.1-p23.2 com translocação, apresentaria um sinal verde e vermelho separados 

(Zytovision, ZytoLight SPEC ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe, 2018). A análise do gene 

ALK através da técnica de FISH permitiu concluir que para a linha celular MG-63 não se 

verifica a translocação do gene ALK. Apresenta uma média de três sinais por núcleo/metáfase, 

ou seja, três cromossomas 2 por núcleo/metáfase, o que se encontra de acordo com o descrito 

anteriormente, uma vez que se trata de uma linha hipotriplóide (Figura 12). 

A sonda utilizada para o estudo da amplificação do gene HER é uma mistura de uma sonda 

CEN 17 marcada com um fluorocromo laranja, específico para a região centromérica do satélite 

alfa do cromossoma 17 (D17Z1) e uma sonda SPEC ERBB2 especifica para a região 

cromossómica 17q12-q21.1, contendo o gene HER2. 

Figura 12. FISH em metáfase da linha celular MG-63, com a sonda de sequência de cópia única para a determinação 

do gene ALK. As setas evidenciam a presença de três sinais no braço curto do cromossoma 2. 
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4.3 Ensaio do MTT 

O ensaio do MTT permitiu a avaliação da viabilidade celular após exposição da linha 

celular MG-63 a diferentes concentrações do fármaco parecoxib. O parecoxib foi testado nas 

concentrações de 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 800, 1200, 1600 µM, durante um 

período de exposição de 48 h. Antes da adição do MTT, as placas de cultura foram observadas 

ao microscópio invertido para observar o aspeto das células no que se refere à morfologia e 

confluência (Figura 14).  

Numa metáfase/núcleo onde não se verifique amplificação do gene HER2 será de 

esperar a visualização de dois sinais vermelho e dois sinais verdes. Numa célula onde se 

verifica a amplificação do gene HER2 será de esperar a visualização de múltiplos sinais do 

sinal vermelho, ou até mesmo a presença de clusters do sinal vermelho (Zytovision, 

ZytoLight CEN 17/SPEC ERBB2 Dual Color Probe, 2017). A análise do gene HER2 da linha 

celular MG-63 permitiu concluir que não se verifica a amplificação do gene HER2. Apresenta 

uma média de três sinais por núcleo/metáfase, ou seja, indicando a presença de 3 

cromossomas 17 por metáfase/núcleo, o que está de acordo com o descrito anteriormente para 

esta linha celular (hiplotriplóide) (Figura 13). 

 

Figura 13. FISH em metáfase da linha celular MG-63, com a sonda de sequência de cópia única para a 

determinação do gene HER2. As setas evidenciam a presença de três sinais no braço longo do cromossoma 17. 
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Figura 14. Observação ao microscópio invertido da linha celular MG-63, após a exposição durante 48 h às 

diferentes concentrações de parecoxib. As células do grupo controlo não foram expostas ao fármaco; Ampliação 

original de 400X. 
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Após exposição ao parecoxib, verificou-se uma diminuição gradual da confluência 

celular com o aumento das concentrações do fármaco. Observou-se uma diminuição da 

viabilidade celular, que foi estatisticamente significativa (p<0,05), para todos os grupos 

expostos ao parecoxib nas várias concentrações testadas quando comparados com o grupo de 

células não tratadas (Figura 15). 

Este ensaio do MTT possibilitou o cálculo do valor do IC50, a concentração para a qual 

se verifica 50% de inibição. Para a linha celular MG-63 o valor do IC50 após tratamento com 

o parecoxib foi de 163 µM, concentração utilizada para a realização dos restantes ensaios. 
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Figura 15. Viabilidade celular da linha celular MG-63 após a exposição com parecoxib durante um período de 48 

h, através do ensaio do MTT (n=3). Os resultados apresentados representam valores médios ± desvio padrão (SD). 

* Indica diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) em relação ao grupo de células não tratadas. 

  

4.4 Imunocitoquímica 

A técnica de imunocitoquímica foi realizada com o intuito de avaliar a expressão das 

proteínas Ki-67, um marcador da proliferação celular, nas células expostas ao fármaco. Este 

marcador cora de castanho o núcleo das células em divisão. Os resultados foram analisados 

qualitativamente, utilizando para tal uma escala em que – indica sem marcação; + indica 

marcação muito fraca; ++ marcação moderada; +++ marcação moderada ou intensa e ++++ 

indica marcação elevada. Foi também realizada uma contagem do número de núcleos marcados 
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com o Ki-67 (cor acastanhada) / número de núcleos não marcados com o Ki-67 (cor azul), cujos 

valores foram apresentados sob a forma de percentagem. 

Os controlos negativos (células que não foram expostas ao parecoxib e sem exposição 

ao Ki-67) não apresentavam qualquer tipo de marcação (expressão do Ki-67 ≈ 0 %; -). Os 

controlos positivos (células sem tratamento com o fármaco e expostas ao Ki-67) apresentaram 

uma elevada expressão do Ki-67 (expressão do Ki-67 ≈ 90,8%; ++++). Nas células tratadas 

com 163 e 1600 µM de parecoxib verificou-se uma diminuição da proliferação celular, para os 

53,5% (++) e 31,7% (+) de células marcadas com o Ki-67, respetivamente. Verificou-se não só 

uma diminuição da proliferação celular, mas também uma diminuição da densidade das células 

por campo de visualização (Tabelas 2 e 3; Figura 16).  

A B 

C D 

Figura 16. Imagens representativas da expressão do Ki-67 na linha celular MG-63 após exposição ao parecoxib, 

durante 48 h (n=3). (A) - células não tratadas com o parecoxib e sem exposição ao Ki-67; (B) - células não tratadas 

com parecoxib e expostas ao Ki-67; (C) – Parecoxib (163 µM); (D) – Parecoxib (1600 µM); Amplificação 

original: 400 X. 
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Tabela 2. Expressão imunocitoquímica do Ki-67 na linha celular MG-63 após exposição ao parecoxib (163 e 1600 

µM), durante um período de 48 h (n=3). 

 Controlo negativo Controlo positivo 163 µM 1600 µM 

Linha celular 

MG-63 
- ++++ ++ + 

Legenda: - sem marcação; + marcação muito fraca; ++ marcação fraca; +++ marcação moderada; ++++ 

marcação elevada. 

 

Tabela 3. Análise quantitativa da imunocitoquímica do Ki-67 na linha celular MG-63 após exposição ao parecoxib 

(163 e 1600 µM), durante 48 h (n=3). Os resultados são apresentados sob a forma de percentagem de marcação 

com o Ki-67 ± SD. 

 Controlo negativo Controlo positivo 163 µM 1600 µM 

Linha celular 

MG-63 
0 ± 0 90,8 ± 2,5 53,5 ± 5,8 31,7 ± 4.7 

\ 

 

4.5 Deteção da LDH 

 O estudo da integridade membranar foi realizado através da deteção da LDH. Os 

resultados são apresentados sob a forma de percentagem de LDH presente no sobrenadante, em 

relação à LDH total. No grupo de células não tratadas a percentagem de LDH foi de 6,5%. Após 

tratamento com parecoxib, 163 e 1600 µM, verificou-se para ambas a concentrações um ligeiro 

aumento da percentagem de LDH presente no sobrenadante apresentando um valor médio de 

12,7% e 13,5%, respetivamente. Estes valores são estatisticamente significativos quando 

comparados com o grupo de células não tratadas (p<0,05) (Figura 17; Tabela 4). 

 

Tabela 4. Libertação da LDH (%) ± SD da linha celular MG-63, após exposição com o fármaco parecoxib (163 e 

1600 µM), durante 48 h (n=3). 

Parecoxib (µM) Libertação da LDH (%) 

0 6,5 ± 8.2 

163 12,7 ± 10,2 

1600 13,5 ± 3 
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Figura 17. Percentagem de LDH no sobrenadante em relação à LDH total após 48 h de exposição ao parecoxib 

(0, 163 e 1600 µM) na linha celular MG-63 (n=3). Os resultados apresentados representam valores médios ± SD. 

Na figura, quando as barras apresentam letras diferentes significa que entre elas existem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05), quando as barras apresentam ambas as letras é porque apresentam 

semelhanças com as barras correspondentes a cada uma delas. 

 

4.5 Citometria de fluxo 

As células não tratadas com o parecoxib encontravam-se predominantemente nas fases 

G0/G1 (83,1%), as restantes células encontravam-se distribuídas entre a fase S (6,3%) e as fases 

G2/M (10,6%). Após 48 h de incubação com 163 µM de parecoxib, verificou-se uma diminuição 

do número de células que se encontravam nas fases G0/G1 (70,5%), um aumento do número de 

células que se encontram na fase S (11,2 %), bem como um aumento do número de células que 

se encontravam nas fases G2/M (18,6%).  Com a incubação com 1600 µM de parecoxib, em 

relação ao grupo de células não tratadas, verificou-se uma diminuição do número de células 

que se encontravam nas fases G0/G1 (para 59,5%), e um aumento do número de células quer na 

fase S (21,9%) quer nas fases G2/M (19,0%). Verifica-se assim que, com a exposição ao 

parecoxib (em ambas as doses, mas principalmente na mais alta), a percentagem de células na 

fase G0/G1 diminui e há uma acumulação das células na fase S ou G2/M, indicativo que as 

células não prosseguem normalmente o seu ciclo de divisão celular.  

Verificou-se igualmente um aumento do número de células que se encontram na fase 

sub-G0/G1 com ambos os tratamentos de parecoxib (163 µM: 20,7%; 1600 µM: 43,5%). Nesta 

fração sub-G0/G1 encontram-se restos celulares (“debris”) e células mortas. Este aumento 
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verificado relativamente às células não tratadas pode sugerir um aumento da apoptose, 

provavelmente decorrente da paragem do ciclo nas fases S e G2/M (Tabela 5; Figura 18 e 19). 

Tabela 5. Distribuição do ciclo celular na linha celular de osteossarcoma humano MG-63, após tratamento com 

parecoxib (n=3). Encontram-se referidos os valores médios das fases sub-G0/G1, G0/G1, S e G2/M ± SD. 

Parecoxib (µM) sub-G0/G1 G0/G1 S G2/M 

0 1,5 ± 0,6 83,1 ± 1,9 6,3 ± 0,4 10,6 ± 1,6 

163     20,7 ± 1 70,5 ± 1,5 11,2 ± 1,2 18,6 ± 1,9 

1600     43,5 ± 8 59,5 ± 1,3 21,9 ± 1,7 19,0 ± 1,2 
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Figura 19. Efeitos do parecoxib no ciclo celular na linha celular MG-63, determinados por citometria de fluxo. As 

células foram incubadas durante 48 h com 0, 163 e 1600 µM de parecoxib. Sub-G0/G1, G0/G1, S, G2/M representam 

as percentagens de células distribuída (n=3). (A) células não tratadas; (B) células expostas a 163 µM de parecoxib; 

(C) células expostas a 1600 µM de parecoxib. 

Figura 18. Histogramas do DNA, obtidos por citometria de fluxo na linha celular MG-63 após tratamento com 

parecoxib durante 48 h (n=3). (A) células não tratadas; (B) células expostas a 163 µM de parecoxib; (C) células 

expostas a 160 µM de parecoxib. 
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4.7 TUNEL 

O ensaio do TUNEL foi utilizado para avaliar o efeito do fármaco parecoxib na 

apoptose.  Na avaliação da apoptose em células tratadas com o parecoxib observou-se por 

microscopia de fluorescência: células em apoptose encontravam-se marcadas com cor verde e 

células sãs encontravam-se marcadas com a cor azul. Nas células não tratadas obtiveram-se 

valores médios de apoptose de 1%, sendo estas células consideradas não apoptóticas. Com 

exposição das células ao parecoxib verificou-se um aumento ligeiro na apoptose, com 

tratamento de 163 µM o índice apoptótico foi de 4,2% e com tratamento de 1600 µM este 

atingiu os 5%. Apesar do ligeiro aumento observado no índice apoptótico este não é 

estatisticamente significativo (p>0,05) (Tabela 6; Figuras 20 e 21).  
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Figura 20. Imagens de fluorescência obtidas através da linha celular MG-63, através da aplicação da técnica de 

TUNEL e após exposição ao parecoxib durante 48 h (n=3). Legenda: células em apoptose: marcação com cor 

verde; células normais: marcação com cor azul. (A) células não tratadas; (B) células expostas a 163 µM de 

parecoxib; (C) células expostas a 1600 µM de parecoxib. Ampliação original 1000 x. 
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Tabela 6. Índice apoptótico (%) ± SD da linha celular MG-63, após exposição com o fármaco parecoxib (163 e 

1600 µM) durante 48 h (n=3). 

Parecoxib (µM) Índice apoptótico (%) 

0 1 ± 0,8 

163  4,2 ± 3,84 

1600 5 ± 1 
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Figura 21. Índice apoptótico obtido pela técnica do TUNEL após 48 h de exposição ao parecoxib (163 e 1600 

µM), na linha celular MG-63 (n=3). Os resultados apresentados representam valores médios ± SD. Na figura, 
quando as barras apresentam letras iguais significa que entre elas não existe diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05). 

 

4.8 Laranja de acridina 

A coloração com o laranja de acridina foi utilizada para estudar a autofagia. Nas células 

não tratadas não se observam organelos vesiculares acídicos (AVO’s). Após o tratamento 

durante 48 h com o parecoxib foi observado um aumento dos AVO’s, dependente da 

concentração (Figura 22). 
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4.9 Ensaio do cometa 

O ensaio do cometa foi utilizado para o estudo da indução de danos no DNA, permitindo 

assim o estudo dos mecanismos envolvidos na genotoxicidade provocada pelo parecoxib. 

Células não tratadas apresentam um núcleo sem danos (danos no DNA = 14,1 UA’s), nas 

células tratadas com 163 e 1600 µM de parecoxib os danos do DNA aumentaram, apresentando 

um dano de 40,4 e 60,2 U.A., respetivamente. Os grupos expostos ao parecoxib apresentavam 

danos de DNA estatisticamente significativos, isto quando comparado com células sem 

exposição ao fármaco (Tabela 7; Figura 23). 

A 
B 

C D 

Figura 22. Imagens obtidas por fluorescência após exposição das células ao parecoxib e coloração com laranja 

de acridina (organelos vesiculares acídicos encontram-se marcados como estruturas com cor laranja 

fluorescente) (n=3). (A) controlo positivo: células tratadas com H2O2; (B) células não tratadas; (C) células 

expostas a 163 µM de parecoxib; (D) células expostas a 1600 µM de parecoxib; Amplificação original: 1000 

x. 
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Tabela 7. Danos no DNA (UA) ± SD da linha celular MG-63, após exposição com o fármaco parecoxib (163 e 

1600 µM) durante um período de 48 h (n=3). 

Parecoxib (µM) Danos no DNA (UA) 

0 15,21 ± 6,68 

163 43,3 ± 8,22 

1600 59 ± 6,98 
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Figura 23. Danos no DNA expresso em unidades arbitrárias, na linha celular humana de osteossarcoma MG-63, 

após exposição com parecoxib (163 e 1600 µM) (n=3). Os resultados apresentados representam valores médios ± 

SD.  Na figura, quando as barras apresentam letras diferentes significa que entre elas existem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

4.10 Coloração de Leishman 

 A coloração de Leishman foi utilizada com o objetivo de avaliar alterações morfológicas 

induzidas pela ação do parecoxib. Após 48 h de exposição ao fármaco verificou-se que as 

células não tratadas com o parecoxib apresentavam características de células normais e 

características morfológicas de divisão celular. Com a aplicação do fármaco (163 e 1600 µM) 

verificaram-se alterações na morfologia das células com vacúolos no citoplasma e o 

aparecimento de corpos apoptóticos, expressão mais significativa na concentração mais elevada 

de parecoxib (Figura 24). 



Resultados 

 

55 
 

 

 

  

Controlo 163 M 

1600 M 

Figura 24. Avaliação de alterações na morfologia celular através da coloração de Leishman, após exposição 

durante 48 h ao parecoxib (163 e 1600 µM), na linha celular MG-63 (n=3). Foram visualizadas características 

morfológicas de células em divisão (seta de cor cinza), células com morfologia alterada (triângulo) e corpos 

apoptóticos (seta preta). Ampliação original: 1000X. 
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5. Discussão  

 O OS é o cancro do osso mais agressivo, podendo causar aos doentes uma enorme 

desabilidade e com uma elevada percentagem de metastização, a qual se encontra associada a 

uma alta taxa de mortalidade (Huang et al., 2014). A terapia  do OS inclui cirurgia e sessões de 

quimioterapia intensas com fármacos como a cisplatina, a doxorrubicina, o metotrexato, entre 

outros, os quais causam efeitos secundários severos (Li et al., 2016; Mahjoub et al., 2017). A 

pesquisa de novos fármacos, que diminuíam os efeitos secundários das terapias utilizadas, mas 

também que melhorem a taxa de sobrevivência continua a ser um tema de estudo pertinente. 

Os inibidores da COX-2 já foram avaliados in vitro em linhas celulares de cancros 

epiteliais e não epiteliais, tendo sido estudadas a regulação da apoptose, invasão celular de 

células tumorais, aumento do potencial metástico e angiogénese (Li et al., 2001; Koppe et al., 

2006). Atualmente os AINES, em especial os seletivos para a COX-2, despertam grande 

interesse como possível terapia para o cancro num futuro próximo (Li et al., 2017). Esta procura 

está intimamente relacionada com o facto de a inflamação estar associada ao desenvolvimento 

tumoral e de se assumir que a sua inibição seja importante para evitar a progressão tumoral 

(Zhang et al., 2017). O parecoxib é um AINES, inibidor seletivo da COX-2, utilizado ao nível 

clínico para o alívio das dores durante o período pós-operatório (Armstrong et al., 2018).  

As linhas celulares são ferramentas importantes para o estudo do cancro nomeadamente 

do seu desenvolvimento, metastização e morte celular (Eltonsy et al., 2012). Servem também 

para avaliar in vitro a eficácia de novas abordagens terapêuticas (Mohseny et al., 2011). 

Encontram-se, em geral bem caracterizadas, são teoricamente populações idênticas, pelo que 

os resultados obtidos são consistentes e reprodutíveis e conseguem sobrepor-se às questões 

éticas associadas ao uso de tecidos humanos ou aos trabalhos in vivo com animais de 

experimentação (Carter & Shieh, 2015).  Ao longo dos anos foram inúmeras as linhas celulares 

estabelecidas, contudo, verifica-se um aumento da contaminação cruzada e também uma má 

identificação das linhas celulares, o que pode levar a conclusões científicas erradas. Para além 

disso, após rituais de passagem sucessivos as células podem desenvolver alterações fenotípicas 

e genotípicas, pelo que é importante validar as características das células em cultura e não 

utilizar células que tenham sido expostas a muitas passagens (Kaur & Dufour, 2012; Carter & 

Shieh, 2015). Como tal, deve ser realizado para qualquer estudo in vitro a validação da linha 

celular a utilizar em cada ensaio (Eltonsy et al., 2012; Yung, 2012). 
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Apesar de já terem sido feitos alguns estudos com o parecoxib em linhas celulares de 

cancro, nomedadamente de glioblastoma, do cancro colo-retal e do adenocarcinoma esofágico 

(Zagani et al., 2009; Santander et al., 2012; Ebertal et al., 2013; Xiong et al., 2015; Li et al., 

2017) ainda não foi avaliado o seu efeito numa linha celular de osteosarcoma. No presente 

trabalho, foi avaliada a ação do parecoxib na linha celular de osteossarcoma humano MG-63. 

Esta linha celular é convencionalmente utilizada como modelo das células osteoblásticas, uma 

vez que partilha inúmeras semelhanças genéticas com os osteoblastos (Fleury et al., 2006). A 

sua validação foi realizada através de técnicas de citogenética clássica. Foi inicialmente 

realizada a otimização de protocolos já estabelecidos no laboratório, para obtenção de 

metáfases. Foram utilizadas células fixadas, incubadas durante 4 h com colcemide e BE (que 

promovem o alongamento químico dos cromossomas), cultura com a qual se obteve as melhores 

metáfases para a caracterização da linha. A linha celular MG-63 apresenta um cariótipo 

semelhante ao descrito anteriormente (Correia, 2014). O número de cromossomas apresenta 

uma elevada variabilidade, desde os 56 aos 63 cromossomas, o que se encontra de acordo com 

o descrito anteriormente no laboratório (média de 58 cromossomas). Esta elevada gama de 

valores é também verificada por Bayani e colaboradores (2003), 61-66 cromossomas e Ozaki e 

colaboradores (2003), 56 a 60 cromossomas. A linha celular demonstrou ser bastante estável, 

uma vez que as alterações descritas são verificadas por outros autores, como 

der(1)t(1;12)(q24;q15) (Bayani et al., 2003; Ozaki et al., 2003; Correia, 2014); i(4)(q10), 

i(5)(q10) (Bayani et al., 2003; Ozaki et al., 2003; Lima et al., 2004; Correia, 2014) e der(20) 

der(20)(20qter→pter::8? →8?::6p23→qter) (Bayani et al., 2003; Lima et al., 2004; Correia, 

2014), entre outras. Rearranjos associados com o gene ALK estão relacionados com inúmeros 

casos de cancro e levam a uma ativação constitutiva de uma proteína NPM1/ALK através de 

fosforilação, que medeia a transformação de células malignas através da ativação de por 

exemplo da via do STAT3 (Zytovision, ZytoLight SPEC ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe, 

2018).  A amplificação do gene HER2 é frequentemente detetada em casos de cancro da mama. 

Este encontra-se localizado na região cromossómic 17q12 e codifica glicoproteínas 

transmembranares, p185, que atuam como recetores de crescimento celular (Zytovision, 

ZytoLight CEN 17/SPEC ERBB2 Dual Color Probe, 2017). Neste estudo foi observado que a 

linha celular MG-63 não apresenta a translocação do gene ALK, nem amplificação do gene 

HER2. Até à presente data, não é do nosso conhecimento a descrição de resultados semelhantes, 

referentes a alterações quer no gene ALK, quer no gene HER, nesta linha celular. 
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De seguida, foi avaliado o efeito do fármaco parecoxib na linha celular MG-63, através 

do estudo da viabilidade celular (ensaio do MTT), proliferação celular (imunocitoquímica), 

integridade membranar (deteção da LDH), ciclo celular (citometria de fluxo), apoptose 

(citometria de fluxo; TUNEL), autofagia (coloração com laranja de acridina), genotoxicidade 

(ensaio do cometa) e alterações morfológicas celulares (coloração de Leishman). 

 Através do ensaio do MTT foi estudada a viabilidade celular da linha de osteossarcoma 

humano MG-63. Verificou-se para todos os grupos tratados com parecoxib uma diminuição 

estatisticamente significativa da viabilidade celular, dependente da concentração, quando 

comparados com o grupo de células não tratadas.  Resultados semelhantes foram observados, 

em estudos após aplicação do parecoxib, por Li e colaboradores (2017), em linhas celulares de 

glioblastoma (0-200 µM) e por Ling e colaboradores (2016), numa cultura primária de 

astrócitos (80 e 160 µM), os quais também verificaram uma diminuição da viabilidade celular, 

dependente da concentração. Estudos realizados na linha celula MG-63 com diferentes AINES 

obtiveram resultados semelhantes aos observados no nosso estudo, com o ácido acetilsalicílico 

(De Luna-Bertos et al., 2012; Huang et al., 2014), o meloxicam (Naruse et al., 2007), o 

naproxeno (Correia et al., 2014) e o celecoxib (Liu et al., 2014; Zhou et al., 2015). 

A escolha das concentrações de parecoxib a utilizar durante este ensaio basearam-se na 

análise da literatura publicada (Zagani et al., 2009; Santander et al., 2012; Ebertal et al., 2013; 

Xiong et al., 2015; Li et al., 2017). Assim, foram recolhidos resultados de estudos realizados 

in vitro com o parecoxib, bem como de dados de estudos realizados com outros AINES seletivos 

para a COX-2 na linha celular MG-63 (Liu et al., 2008; Liu et al., 2014; Zhou et al., 2015). As 

concentrações utilizadas durante este estudo encontram-se dentro da gama de valores descritos 

na literatura (Liu et al., 2008; Zagani et al., 2009; Santander et al., 2012; Ebertal et al., 2013; 

Liu et al., 2014; Xiong et al., 2015; Zhou et al., 2015; Li et al., 2017). Após a realização do 

ensaio do MTT o valor do IC50 foi de 163 µM. 

Recorrendo à imunocitoquímica através da determinação do Ki-67 foi possível estudar 

a proliferação celular, de forma a complementar os resultados obtidos com o ensaio do MTT. 

Verificou-se uma diminuição da proliferação celular, após incubação com o parecoxib, 

dependente da concentração, quando comparado com as células não tratadas.  Estes resultados 

encontram-se de acordo com os resultados obtidos no ensaio do MTT, verificando-se através 

destas duas metodologias uma diminuição quer da viabilidade quer da proliferação celular, 

dependente da concentração. Li e colaboradores (2017), utilizaram o ensaio de incorporação 
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com o BrdU para o estudo da proliferação celular em linhas celulares de glioblastoma. Após 

exposição ao parecoxib (100 e 200 µM) verificou-se uma diminuição da proliferação celular 

dependente da concentração. Resultados semelhantes foram também observados, utilizando a 

citometria de fluxo para o estudo da proliferação celular, no estudo de diferentes AINES na 

linha celular MG-63, nomeadamente com o paracetamol (Diaz-Rodriguez et al., 2010) e 

indometacina, diclofenac e nimesulida (Diaz-Rodriguez et al., 2012). 

Para a compreensão dos mecanismos de morte celular foi realizado ensaio de libertação 

da LDH. Esta é libertada para o citoplasma como consequência da rotura da membrana celular, 

relacionada com os processos de morte celular, como apoptose ou necrose (Kaja et al., 2001). 

Verificou-se um aumento médio de aproximadamente 7,5% da libertação da LDH para ambas 

as concentrações, isto quando comparado com o grupo de células não tratadas. Ou seja, existe 

até à concentração do IC50 um ligeiro aumento da libertação da LDH para o sobrenadante, 

valores esses que se mantém contantes para a concentração mais elevada. Estes resultados 

parecem indicar uma pequena indução de morte celular, não dependente na concentração, o que 

parece apontar para um efeito citostático do parecoxib. Wang e colaboradores (2015), 

estudaram a libertação da LDH numa cultura primária de neurónios corticais de murganho. 

Neste estudo foi induzida neurotoxicidade através da carência de oxigénio/glucose seguida de 

reoxigenação. Os resultados deste grupo de investigação demonstraram uma diminuição da 

libertação da LDH após a incubação com o parecoxib. Estes resultados, embora obtidos em 

culturas bastante distintas das utilizadas nesta dissertação não se encontram de acordo com os 

observados no nosso estudo. 

A citometria de fluxo e o ensaio do TUNEL, para o estudo da apoptose e a coloração 

com o laranja de acridina para o estudo da autofagia foram igualmente realizadas no intuito de 

compreender qual o mecanismo de morte celular associado à exposição do parecoxib. 

Através da citometria de fluxo foi possível realizar o estudo da distribuição das células 

no ciclo celular. Resumidamente, observou-se que a maioria das células no grupo não tratado 

com o fármaco se encontravam na fase G0/G1, havendo uma distribuição do resto das células 

pelas remanentes fases do ciclo celular. Após exposição ao parecoxib, verifica-se um 

decréscimo do número de células que se encontram na fase G0/G1, e uma paragem do ciclo 

celular nas fases S e G2/M, dependente da concentração. A paragem do ciclo celular, significa 

a existência de danos no DNA, que não permitem a progressão do ciclo celular para a mitose e 

tem como finalidade a reparação celular, caso possível ou a indução da morte celular, por 
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apoptose (Yang, 2018). O pico sub-G0/G1, após marcação com o IP, é considerado por muitos 

autores, como um marcador da apoptose, embora esta afirmação não seja consensual entre a 

comunidade científica (Riccardi & Nicoletti, 2006; Kajstura et al., 2007; Rieger et al., 2010). 

O conteúdo de DNA nuclear é perdido durante a apoptose, resultando numa célula hipodiplóide 

(ou sub-G0/G1), durante a citometria de fluxo, em contraste com células saudáveis as quais 

apresentam um perfil de DNA diplóide (Henry et al., 2013; Newbold et al., 2014). Neste pico 

é possível encontrar não só, células que entraram em morte celular, nomeadamente em 

apoptose, mas também, restos ou lixo celular. No nosso estudo foi possível visualizar um 

aumento significativo da percentagem de células que se encontram nesta fase do ciclo celular, 

dependente da concentração, sugerindo um possível aumento da apoptose decorrente da ação 

do parecoxib. Xiong e colaboradores (2015) em linhas celulares de cancro do colo-retal 

estudaram a apoptose, através de citometria de fluxo (iodeto de propídio), observando um 

aumento da apoptose após incubação com o parecoxib (390 µM para a linha celular HTC116 e 

570 µM para a linha celular HT29), de forma dependente da concentração. Estes resultados 

encontram-se de acordo com os observados neste estudo, em relação à percentagem de células 

que se encontram na fração sub-G0/G1. Liu e colaboradores (2008), estudaram o efeito do 

celecoxib (50 e 100 µM) na linha celular MG-63. O celecoxib é um AINES seletivo para a 

COX-2, pertencente à família das sulfonamidas (Figueroa et al., 2007), com uma estrutura 

química muito semelhante ao parecoxib (Kim et al., 2014). Estes autores obtiveram resultados 

semelhantes aos observados neste estudo, no que diz respeito ao aumento do pico sub-G0/G1. 

Quanto à distribuição das células no ciclo celular após atuação deste fármaco, verificou-se uma 

paragem na fase G1 a qual se encontra associada com a mediação do efeito anti proliferativo 

através da inibição do ciclo celular.  

De forma a complementar os resultados obtidos com a citometria de fluxo, no que diz 

respeito à apoptose, realizou-se também o ensaio do TUNEL. Esta técnica permite a deteção de 

quebras nas cadeias simples e duplas de DNA através da marcação das pontas livres com 

fluorocromos (Gunasekarana, 2015). Verificou-se um aumento não significativo (p>0,05) da 

apoptose nas células tratadas com parecoxib, para ambas as concentrações, quando comparadas 

com o grupo de células não tratadas com o fármaco. Estes resultados encontram-se de acordo 

com aqueles obtidos pela citometria de fluxo. Em ambas as metodologias, é possível observar 

um aumento da apoptose decorrente da ação do parecoxib. Apesar do aumento observado no 

ensaio do TUNEL não ser estatisticamente significativo, há que ter em conta que este ensaio 

apresenta uma elevada sensibilidade para estados iniciais da apoptose (Gavrieli et al., 1992; 
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Gorczyca et al., 1993; Sgone et al., 1994; Roche Diagnostics, In situ Cell Death Detection Kit, 

Fluorescein, 2016), enquanto através da citometria  de fluxo são detetadas células em estados 

finais de apoptose (Rieger et al., 2010).  Correia e colaboradores (2017) estudaram a apoptose 

através do ensaio do TUNEL, na linha celular MG-63, após exposição ao naproxeno, também 

ele um AINES. Os índices apoptóticos obtidos foram para as concentrações mais baixas, 

semelhantes aos observados nesta dissertação (1,79 e 3,16% para as concentrações de 0,03 

mg/mL e 0,42 mg/mL), verificando-se no entanto, para a concentração mais elevada (1,67 

mg/mL) um aumento significativo das células em apoptose (25,65%), encontrando-se estes 

resultados parcialmente de acordo com o que se observa com a atuação do parecoxib. Naruse e 

colaboradores (2007) avaliaram o efeito do meloxicam (10 e 100 µM), outro AINES, nas linhas 

celulares de osteossarcoma MG-63, HOS e U2-OS através do ensaio do TUNEL. Os seus 

resultados demonstram não haver alterações significativas da apoptose em qualquer uma das 

linhas celulares, com exceção da linha MG-63 para uma concentração de 100 µM de 

meloxicam. 

Para o estudo da autofagia foi utilizado a coloração com o laranja de acridina. Os 

resultados obtidos permitem concluir um aumento dos compartimentos acídicos dependente da 

concentração, quando comparado com o grupo de células não tratadas. Sugerindo assim que o 

efeito observado pela ação do parecoxib pode ser resultante da autofagia. Correia e 

colaboradores (2017), observaram um aumento de vesículas acídicas e autofagossomas em 

células da linha celular MG-63 após tratamento com o naproxeno (0,03 mg/mL, 0,42 mg/mL e 

1,67 mg/mL), utilizando para tal as colorações com o laranja de acridina e com 

monodansilcadaverina. 

A genotoxicidade foi avaliada pelo ensaio do cometa, que em condições alcalinas deteta 

quebras em cadeia simples e duplas e danos nos locais alcalilábeis (Pu et al., 2015). Neste 

estudo, a exposição ao fármaco levou a um aumento, estatisticamente significativo dos danos 

no DNA (p<0,05) para ambas as concentrações testadas, quando comparado com o grupo de 

células não tratadas. Alguns autores utilizam esta técnica para o estudo da fragmentação 

nucleossomal apoptótica do DNA, uma vez que células com um elevado grau de dano no DNA, 

com uma cabeça muito pequena, quando existente, e encontrando-se a maioria do DNA sob a 

forma de uma cauda muito difusa (Lorenzo et al., 2013). Estas figuras muito danificadas, 

conhecidas como hedgehogs, não foram encontrados neste estudo, pelo que não se podem tirar 

conclusões acerca da apoptose através do ensaio do cometa. Quanto aos danos do DNA pode-
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se dizer que os resultados se encontram de acordo com os observados com a técnica de TUNEL. 

No ensaio do cometa verificou-se uma percentagem de células com dano de 42 e 58,7% 

(correspondente a 43,3 e 59 UA), após tratamento com parecoxib, 163 e 1600 µM, 

respetivamente. Já na técnica do TUNEL, verificou-se um índice fragmentação de 4,2 e 5% 

após o tratamento com parecoxib, 163 e 1600 µM, respetivamente; esta diferença de valores 

entre as duas técnicas é explicada por Ribas-Maynou e colaboradores (2013).  Este grupo 

estudou a fragmentação do DNA através de diversas técnicas, em amostras de sémen, 

verificando que o ensaio do cometa em condições alcalinas apresenta uma maior sensibilidade 

para a deteção de danos no DNA. Estes afirmam que esta maior sensibilidade se deve ao facto 

de o ensaio do cometa detetar uma maior quantidade de danos, nomeadamente danos de cadeia 

simples e dupla e quebras nos locais alcalilábeis, em comparação com técnica de TUNEL, que 

apenas deteta a fragmentação do DNA em cadeia simples e dupla. 

O corante de Leishman foi utilizado para o estudo da existência de alterações 

morfológicas nas células. Esta técnica permitiu-nos a observação de uma maior presença de 

alterações morfológicas após incubação com o parecoxib, o que se encontra de acordo com as 

técnicas previamente realizadas. 
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6. Conclusões e perspetivas futuras 

A utilização de AINES na terapia do cancro não é usual, com exceção da sua utilização 

como anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos após a cirurgia. Estes são conhecidos pelos 

seus elevados efeitos secundários, contudo e apesar disso a falta de regimes terapêuticos 

eficazes ou até mesmo a estagnação das terapias já em curso, leva ao estudo desta classe de 

fármacos como moléculas promissoras para reduzir a inflamação associada ao desenvolvimento 

tumoral e para impedir que a mesma possa funcionar como um agente promotor. O parecoxib 

apresenta-se como um ótimo candidato a futuros estudos in vivo, com modelos animais de 

cancro, uma vez que são inúmeros os estudos in vitro que demonstram a sua eficácia. Não sendo 

de todo incorreto pensar que num futuro mais ao menos próximo se possam fazer ensaios 

clínicos em doentes oncológicos. 

Neste trabalho antes de iniciados os estudos in vitro foi realizada a validação da linha 

celular, a qual permitiu concluir que as alterações presentes na linha se mantêm semelhantes às 

previamente descritas na literatura. 

Após incubação do parecoxib com a linha celular MG-63, foi possível concluir, em 

comparação com os grupos de células não tratados:  

• O parecoxib reduz quer a viabilidade quer a proliferação celular, dependente da 

concentração 

• Verificou-se uma paragem do ciclo celular nas fases S e G2/M, bem como um 

aumento do pico sub-G0/G1, indicando possivelmente um aumento da apoptose, de 

forma dependente da concentração 

• Observou-se igualmente um aumento ligeiro das células em apoptose/ autofagia e 

um aumento ligeiro da morte celular 

•  Houve um aumento dos danos no DNA, dependente da concentração 

• Verificou-se uma maior incidência de alterações na morfologia celular com o 

aumento da concentração de parecoxib 

Podemos então concluir que o parecoxib parece ter efeito na linha celular de 

osteossarcoma MG-63. 

 Em estudos futuros seria interessante verificar o efeito do parecoxib em combinação 

com outras terapias já utilizadas atualmente. A título de exemplo podemos indicar a cisplatina, 
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fármaco antineoplásica comummente utilizado para o tratamento de diversos tumores sólidos. 

O seu uso clínico é limitado devido a uma resistência intrínseca ou adquirida das células ao 

medicamento, bem como devido aos diversos efeitos secundários a ela associados. O estudo da 

combinação terapêutica destes dois fármacos seria interessante para verificar se a redução da 

dose da cisplatina quando associada ao parecoxib interfere, ou não, na sua eficácia. 

 

. 

  



Conclusões e perspetivas futuras 

68 
 

 

  



 

 
 

7.  Bibliografia



Bibliografia 

70 
 

7. Bibliografia 

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. (2002) “Molecular Biology of the Cell.” 4th edition. New York: 

Garland Science; An Overview of the Cell Cycle. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26869/ (Acedido em: 30/10/2018). 

Armstrong, P., Wilkinson, P., & McCorry, N. K. (2017). “Use of parecoxib by continuous subcutaneous 

infusion for cancer pain in a hospice population.” BMJ Supportive & Palliative Care, 8(1), 25–29. 

Angius, F., & Floris, A. (2015). “Liposomes and MTT cell viability assay: An incompatible affair.” 

Toxicology in Vitro, 29(2), 314–319. 

Angulo, P., Kaushik, G., Subramaniam, D., Dandawate, P., Neville, K., Chastain, K., & Anant, S. (2017). 

"Natural compounds targeting major cell signaling pathways: A novel paradigm for osteosarcoma therapy." 

Journal of Hematology and Oncology, 10(10), 1–13.  

Araldi, R. P., de Melo, T. C., Mendes, T. B., de Sá Júnior, P. L., Nozima, B. H. N., Ito, E. T., de Carvalho, 

R. F., Souza, E. B., & de Cassia Stocco, R. (2015). “Using the comet and micronucleus assays for genotoxicity 

studies: A review.” Biomedicine and Pharmacotherapy, 72, 74–82.  

Aschner, M., Sunol, C., & Bal-Prince, A. (Eds) (2011). “Cell culture Techniques”. Neuromethods: 

Humana Press.  

Azqueta, A., Slyskova, J., Langie, S. A. S., O'Neill Gaivão, I., & Collins, A. (2014). "Comet assay to 

measure DNA repair: approach and applications." Frontiers in Genetics, 5(288), 1–8. 

Bandara, S. M. R., & Herath, H. M. M. T. B. (2018). “Effectiveness of corticosteroid in the treatment of 

dengue – A systemic review.” Heliyon, 4(9), 1–15.  

 Barnum, K. J., & Connell, M. J. O. (2014). "Cell Cycle Control." Methods in Molecular Biology, 1170, 

29–40.  

Bauman, J. G. J., Wiegant, J., Borst, P., & Van Duijn, P. (1980). “A new method for fluorescence 

microscopical localization of specific DNA sequences by in situ hybridization of fluorochrome-labelled RNA.“ 

Experimental cell research, 128(2), 485-490. 

Bayani, J., Zielenska, M., Pandita, A., Al-Romaih, K., Karaskova, J., Harrison, K., Bridge. J., B., 

Sorensen. P., Thorner. P., & Squire, J. A. (2003). “Spectral karyotyping identifies recurrent complex 

rearrangements of chromosomes 8, 17, and 20 in osteosarcomas.” Genes Chromosomes and Cancer, 36(1), 7–16.  

Berhe, S., Danzer, E., Meyers, P. A., Behr, G., LaQuaglia, M. P., & Price, A. P. (2018). "Unusual 

abdominal metastases in osteosarcoma." Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 28, 13–16. 

Bishop, R. (2010). “Applications of fluorescence in situ hybridization (FISH) in detecting genetic 

aberrations of medical significance.” Bioscience Horizons, 3(1), 85–95.  

Brendler-Schwaab, S., Hartmann, A., Pfuhler, S., & Speit, G. (2005). “The in vivo comet assay: use and 

status in genotoxicity testing.” Mutagenesis, 20(4), 245-254. 

Bridger, J. M., & Volpi, E. V. (2010). “Fluorecence in situ Hybridization (FISH) Protocols and 

applications.” Totowa: Humana Press. 

Brown, H. K., Tellez-Gabriel, M., & Heymann, D. (2017). “Cancer stem cells in osteosarcoma.” Cancer 

Letters, 386, 189–195.  

Carter, M., & Shieh, J. (2015)." Cell Culture Techniques." In Carter. M. (Eds), Guide to Research 

Techniques in Neuroscience, 295-310. Academic Press. 

Cemeli, E., B., A., & Anderson, D. (2009). "Antioxidants and the Comet assay." Mutation Research - 

Reviews in Mutation Research, 681, 51–67. 

Chen, R., Wang, G., Zheng, Y., Hua, Y., & Cai, Z. (2017). "Long non-coding RNAs in osteosarcoma." 

Oncotarget, 8(12), 20462–20475. 



Bibliografia 

71 
 

Chenlo, P. H., Curi, S. M., Pugliese, M. N., Ariagno, J. I., Furlan, M. J., Repetto, H. E., Zeitler, M., & 

Mendeluk, G. R. (2014). "Fragmentation of sperm DNA using the TUNEL method." Actas Urológicas Españolas 

(English Edition), 38(9), 608–612. 

Cho, M., Niles, A., Huang, R., Inglese, J., Austin, C. P., Riss, T., & Xia, M. (2009). "A Bioluminescent 

Cytotoxicity Assay for Assessment of Membrane Integrity Using a Proteolytic Biomarker." Toxicology in Vitro, 

22(4), 1099–1106. 

Clover, J., & Gowenf, M. (1994). “Are MG-63 and HOS TE85 Human Osteosarcoma Cell Lines 

Representative Models of the Osteoblastic Phenotype?” Bone, 15(6), 585–591. 

Collins, A. R. (2004). "The comet assay for DNA damage and repair: principles, applications, and 

limitations." Molecular Biotechnology, 26, 249–261.  

Collins, A. R. (2009). "Investigating oxidative DNA damage and its repair using the comet assay." 

Mutation Research, 681(1), 24–32. 

Collins, A. R. (2014). "Measuring oxidative damage to DNA and its repair with the comet assay." 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 1840, 794–800.  

Correia, I. (2014). “Effects of naproxen in MG-63 osteosarcoma cell line” Dissertação de mestrado em 

Biotecnologia para as Ciências da Saúde na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Correia, I., Arantes-rodrigues, R., Pinto-leite, R., & Gaivão, I. (2014). "Effects of Naproxen on Cell 

Proliferation and Genotoxicity in MG-63 Osteosarcoma Cell Line." Journal of Toxicology and Environmental 

Health, 77, 916–923.  

Crusz, S. M., & Balkwill, F. R. (2015). "Inflammation and cancer: Advances and new agents." Nature 

Reviews Clinical Oncology, 12(10), 1–13.  

Darzynkiewicz, Z., Galkowski, D., & Zhao, H. (2008). "Analysis of apoptosis by cytometry using 

TUNEL assay." Methods, 44, 250–254.  

De Luna-Bertos, E., Ramos-Torrecillas, J., García-Martínez, O., Díaz-Rodríguez, L., & Ruiz, C. (2012). 

"Effect of aspirin on cell growth of human MG-63 osteosarcoma line." The Scientific World Journal, 2012. 

Diamantino, T. C., Almeida, E., Soares, A. M., & Guilhermino, L. (2001). "Lactate dehydrogenase 

activity as an effect criterion in toxicity tests with Daphnia magna straus." Chemosphere, 45, 553–560.  

Díaz-Rodríguez, L., García-martínez, O., Arroyo-morales, M., Rubio-ruiz, B., & Ruiz, C. (2010). "Effect 

of acetaminophen (paracetamol) on human osteosarcoma cell line MG63." Acta Pharmacologica Sinica, 31, 1495–

1499. 

Díaz-Rodríguez, L., García-Martínez, O., Arroyo-Morales, M., Rodríguez-Pérez, L., Rubio-Ruiz, B., & 

Ruiz, C. (2012). "Effects of indomethacin, nimesulide, and diclofenac on human MG-63 osteosarcoma cell line." 

Biological Research for Nursing, 14(1), 98–107.  

Durfee, R. A., Mohammed, M., & Luu, H. H. (2016). "Review of Osteosarcoma and Current 

Management." Rheumatology and Therapy, 3, 221–243.  

Durmaz, A. A., Karaca, E., Demkow, U., Toruner, G., Schoumans, J., & Cogulu, O. (2015). “Evolution 

of Genetic Techniques: Past, Present, and Beyond. “BioMed Research International, 2015, 1–7. 

Dutta, U. R. (2016). “The history of human cytogenetics in India — A review.” Gene, 589, 112–117.  

Eberstal, S., Sandén, E., Fritzell, S., Darabi, A., Visse, E., & Siesj, P. (2014). “Intratumoral COX-2 

inhibition enhances GM-CSF immunotherapy against established mouse GL261 brain tumors.” International 

Journal of Cancer, 134, 2748–2753.  

Eiró, N., & Vizoso, F. J. (2012). “Inflammation and cancer.” World Journal of Gastrointestinal Surgery, 

4(3), 62–72. 

Elmore, S. (2007). "Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death." Toxicology Pathology, 35(4), 

495–516.  



Bibliografia 

72 
 

Eltonsy, N., Gabisi, V., Li, X., Russe, K. B., Mills, G. B., & Stemke-Hale, K. (2012). “Detection 

Algorithm for the Validation of Human Cell Lines.” Névine. International Journal of Cancer, 15(6), 1–12.  

Fan, Y. (Eds) (2002). “Molecular Cytogenetics: Protocols and Applications (Vol. 204)”. Springer Science 

& Business Media. 

Ferreira, D., Adega, F., & Chaves, R. (2013). "The Importance of Cancer Cell Lines as in vitro Models 

in Cancer Methylome Analysis and Anticancer Drugs Testing." Oncogenomics and cancer proteomics-novel 

approaches in biomarkers discovery and therapeutic targets in cancer. InTech.  

Figueroa, J., Ortega, N., Almeida, L., & Castillo, B. R. (2007).” Sulfonamide allergy without cross-

reactivity to celecoxib.” Allergy, 62, 92–93.  

Fletcher, C. D. M., Unni, K. K. & Mertens. F. (Eds) (2002). “WHO Classification of Tumours of Soft 

Tissue and Bone.”Lyon: IARCPress. 

Fleury, C., Petit, A., Mwale, F., Antoniou, J., Zukor, D. J., Tabrizian, M., & Huk, O. L. (2006). “Effect 

of cobalt and chromium ions on human MG-63 osteoblasts in vitro : Morphology , cytotoxicity , and oxidative 

stress.” Biomaterials, 27, 3351–3360.  

Focke, C. M., Bürger, H., van Diest, P. J., Finsterbusch, K., Gläser, D., Korsching, E., Decker, T. (2017). 

"Interlaboratory variability of Ki-67 staining in breast cancer." European Journal of Cancer, 84, 219–227.  

Fouad, Y. A., & Aanei, C. (2017). “Revisiting the hallmarks of cancer.” American Journal of Cancer 

Research, 7(5), 1016–1036.  

Garcia-Moure, M., Martinez-vélez, N., Patiño-García, A., & Alonso, M. M. (2017). "Oncolytic 

adenoviruses as a therapeutic approach for osteosarcoma: A new hope." Journal of Bone Oncology, 9, 41–47. 

Garnett, M. J., & McDermott, U. (2014). "The evolving role of cancer cell line-based screens to define 

the impact of cancer genomes on drug response." Current Opinion in Genetics and Development, 24(1), 114–119.  

Gavrieli, Y., Sherman, Y., & Ben-Sasson, S. A. (1992). “Identification of programmed cell death in situ 

via specific labeling of nuclear DNA fragmentation.” The Journal of Cell Biology, 119(3), 493–501. 

 Gersen, S., L., & Keagle, M., B. (Eds) (2013). “The principles of clinical cytogenetics (3rd edition).” 

New York: Springer 

Glei, M., Schneider, T., & Schlörmann, W. (2016). "Comet assay: an essential tool in toxicological 

research." Archives of Toxicology, 90, 2315–2336.  

Gill, J., Ahluwalia, M. K., Geller, D., & Gorlick, R. (2013). "New targets and approaches in 

osteosarcoma." Pharmacology and Therapeutics, 137(1), 89–99.  

Golan, D. E., Tashjian, A. H. J., Armstrong, E. J., & Armstrong, A. W. (Eds) (2012). “Principles of 

pharmacology (3rd edition)” Lippincott Williams & Wilkins. 

 Gorczyca, W., Gong, J., & Darzynkiewicz, Z. (1993). “Detection of DNA strand breaks in individual 

apoptic cells by the in situ terminal deoxynucleotidyltransferse and nick translation assays.” Cancer Research, 53, 

1945–1951.  

Gunasekarana, V. (2015). "A Comprehensive Review on Clinical Applications of Comet Assay." Journal 

of Clinical and Diagnostic Research, 9(3), 1–5.  

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2000). “The hallmarks of cancer”. Cell, 100, 57–70.  

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). “Hallmarks of Cancer: The Next Generation.” Cell, 144, 646–

674.  

Henry, C. M., Hollville, E., & Martin, S. J. (2013). “Measuring apoptosis by microscopy and flow 

cytometry.” Methods, 61(2), 90–97. 

Harrington, K. J. (2015). "The biology of cancer." Medicine, 44(1), 1–5.  

Harris, R., Beebe, J., & Alshafie, G. (2012). “Reduction in cancer risk by selective and nonselective 

cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.” Journal of Experimental Pharmacology, 4, 91–96.  



Bibliografia 

73 
 

Hassanpour, S. H., & Dehghani, M. (2017). "Review of cancer from perspective of molecular." Journal 

of Cancer Research and Practice, 4(4), 127–129.  

Hattar, S., Berdal, A., Asselin, A., Loty, S., Greenspan, D. C., & Sautier, J.-M. (2002). “Behaviour of 

moderately differentiated osteoblast-like cells cultured in contact with bioactive glasses.” European Cells & 

Materials, 4(1), 61–69.  

Howe, B., Umrigar, A., & Tsien, F. (2014). “Chromosome Preparation From Cultured Cells”. Journal of 

Visualized Experiments, 83, 1–5.  

Huang, X. C., Huang, C. W., Zhang, L., Li, Z. B., Chen, Z. G., Gao, X., & Chen, T. Y. (2014). "Synergistic 

effects of arsenic trioxide combined with ascorbic acid in human osteosarcoma MG-63 cells: a systems biology 

analysis." European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 18, 3877–3888. 

Hullett, B., Salman, S., O’Halloran, S. J., Peirce, D., Davies, K., & Ilett, K. F. (2018). “Development of 

a Population Pharmacokinetic Model for Parecoxib and Its Active Metabolite Valdecoxib after Parenteral 

Parecoxib Administration in Children.” Anesthesiology, 116(5), 1124–1133. 

Ibrahim, A., Park, S., Feldman, J., Karim, A., & Kharasch, E. D. (2002). "Effects of Parecoxib, a 

Parenteral COX-2 – specific Inhibitor, on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Propofol." 

Anesthesiology, 96 (1), 88–95. 

Jonat, W., & Arnold, N. (2011). "Is the Ki-67 labelling index ready for clinical use?" Annals of Oncology, 

22, 500–502.  

Juríková, M., Danihel, Ľ., Polák, Š., & Varga, I. (2016). “Ki67, PCNA, and MCM proteins: Markers of 

proliferation in the diagnosis of breast cancer.” Acta Histochemica, 118(5), 544–552. 

Kaja, S., Payne, A. J., Naumchuk, Y., & Koulen, P. (2017). "Quantification of Lactate Dehydrogenase 

for Cell Viability Testing Using Cell Lines and Primary Cultured Astrocytes." Current Protocols in Toxicology, 

1–10. 

Kajstura, M., Halicka, H. D., Pryjma, J., & Darzynkiewicz, Z. (2007). “Discontinuous fragmentation of 

nuclear DNA during apoptosis revealed by discrete “sub-G1” peaks on DNA content histograms.” Cytometry Part 

A, 71A(3), 125–131.   

Kaur, G., & Dufour, J. M. (2012). "Cell lines: Valuable tools or useless artifacts." Spermatogenesis, 2(1), 

1–5. 

Kim, Y. H., Lee, P. B., Park, J., Lim, Y. J., Kim, Y. C., Lee, S. C., & Ahn, W. (2011). "The neurological 

safety of epidural parecoxib in rats." NeuroToxicology, 32(6), 864–870.  

Kim, T. W., Vercelli, C., Briganti, A., Re, G., & Giorgi, M. (2014). "The pharmacokinetics and in vitro / 

ex vivo cyclooxygenase selectivity of parecoxib and its active metabolite valdecoxib in cats." The Veterinary 

Journal, 202, 37–42.  

Koppe, M. J., Oyen, W. J. G., Bleichrodt, R. P., Hendriks, T., Verhofstad, A. A., Goldenberg, D. M., & 

Boerman, O. C. (2006). "Combination therapy using the cyclooxygenase-2 inhibitor Parecoxib and 

radioimmunotherapy in nude mice with small peritoneal metastases of colonic origin." Cancer Immunology, 

Immunotherapy, 55, 47–55.  

Kovac, M., Blattmann, C., Ribi, S., Smida, J., Mueller, N. S., Engert, F., Castro-Giner, F., Weischenfeldt, 

J., Kovacova, M., Krieg, A., Andreou, D., Tunn, P., Durr, T. R., Rechl, H., Schaser, K., Melcher, I., Burdach, S., 

Kulozik, A., Specht, K., Heinimann, K., Fulda, S., Bielack, S., Jundt, G., Tomlinson, I., Korbel, J., Nathrath, M., 
Baumhoer, D. (2015). “Exome sequencing of osteosarcoma reveals mutation signatures reminiscent of BRCA 

deficiency.” Nature Communications, 6(8940), 1–9.  

Kumar, R., Kumar, M., Malhotra, K., & Patel, S. (2018). “Primary Osteosarcoma in the Elderly Revisited: 

Current Concepts in Diagnosis and Treatment.” Current Oncology Reports, 20(13), 1–6. 

Lawce, H. J. (2017). “Chromosome stains.” In Arsham.  M., S., Barch. M., J., Lawce. H., J. (Ed), The 

AGT Cytogenetics Laboratory Manual, The AGT Cytogenetics Laboratory Manual, 213–300. Hoboken, New 

Jersey: Wiley Blackwell. 



Bibliografia 

74 
 

Lawce, H. J., & Brown, M. G. (2017). “Cytogenetics: an overview.” In Arsham.  M., S., Barch. M., J., 

Lawce. H., J. (Ed), The AGT Cytogenetics Laboratory Manual, 25–85. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell. 

Lawce, H. J., & Sanford, J. S. (2017). “Fluorescence in situ hybridization (FISH).” In In Arsham.  M., S., 

Barch. M., J., Lawce. H., J. (Ed), The AGT Cytogenetics Laboratory Manual, The AGT Cytogenetics Laboratory 

Manual (Ed), 717–831. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell. 

Larsen, T. (2005). "Determination of lactate dehydrogenase (LDH) activity in milk by a fluorometric 

assay." Journal of Dairy Research, 72, 209–216.  

Li M., Wu X., & Xu XC. (2001). "Induction of apoptosis by cyclo-oxygenase-2 inhibitor NS398 through 

a cytochrome C-dependent pathway". Clinical cancer Research.7(2), 1010-1016. 

Li, J., Yang, Z., Li, Y., Xia, J., Li, D., Li, H., Ren, M., Liao, Y., Yu, S., Chen, Y., Yang, Y., & Zhang, Y. 

(2016). “Cell apoptosis, autophagy and necroptosis in osteosarcoma treatment.” Oncotarget, 7(28), 44763–44778.  

Li, L., Xiao, J., Liu, Q., & Xia, K. (2017). "Parecoxib inhibits glioblastoma cell proliferation, migration 

and invasion by upregulating miRNA-29c." Biology Open, 6, 311–316.  

Lima, K. G., Krause, G. C., da Silva, E. F. G., Xavier, L. L., Martins, L. A. M., Alice, L. M., da Luz, L. 

B., Gassen, R. B., Filippi-Chiela, E. C., Haute, G.V., Garcia, M. C. R., Funchal, G- A., Pedrazza, L., Reghelin, C.  

de Oliveira, J. R. (2018). "Octyl gallate reduces ATP levels and Ki-67 expression leading HepG2 cells to cell cycle 

arrest and mitochondria-mediated apoptosis." Toxicology in Vitro, 48, 11–25.  

Lindsey, B. A., Markel, J. E., & Kleinerman, E. S. (2017). "Osteosarcoma Overview." Rheumatology and 

Therapy, 4(1), 25–43. 

Ling, Y., Li, X., Yu, L., Zhang, Y., Liang, Q., Yang, X., & Wang, H. (2016). "Protective effects of 

parecoxib on rat primary astrocytes from oxidative stress induced by hydrogen peroxide *#." Journal of Zhejiang 

University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 17(9), 692–702.  

Liu, B., Shi, Z., Feng, J., & Tao, H. (2008). “2Celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor, induces apoptosis 

in human osteosarcoma cell line MG-63 via down-regulation of PI3K/Akt.” Cell Biology International, 32(5), 

494–501. 

Liu, G., Yu, M., Huang, X. U., Zhu, D., Cheng, S., Ma, R., & Gu, G. (2014). "Synergistic effect of 

celecoxib in tumor necrosis factor - related apoptosis - inducing ligand treatment in osteosarcoma cells." Molecular 

medicine reports, 10, 2198–2202 

 Liu, Y., Sun, H., Hu, M., Zhang, Y., Chen, S., Tighe, S., & Zhu, Y. (2017). "The Role of Cyclooxygenase-

2 in Colorectal Carcinogenesis." Clinical Colorectal Cancer, 16(3), 165–172.   

Lodish, H., Berk, A., Darnell, J. E., Kaiser, C. A., Krieger, M., Scott, M. P., Zypursky, L., & Matsudaira, 

P. (2008). “Molecular cell biology.” Macmillan. 

Lorenzo, Y., Costa, S., Collins, A. R., & Azqueta, A. (2013). "The comet assay, DNA damage, DNA 

repair and cytotoxicity: Hedgehogs are not always dead." Mutagenesis, 28(4), 427–432.  

Magi, S., Iwamoto, K., & Okada-Hatakeyama, M. (2017). “Current status of mathematical modeling of 

cancer - from the viewpoint of cancer hallmarks.” Current Opinion in Systems Biology, 2, 39–48.  

Mahjoub, A., Crasto, J. A., Mandell, J., Fourman, M. S., Agarwal, R., & Weiss, K. R. (2017). “The Use 

of Molecular Pathway Inhibitors in the Treatment of Osteosarcoma.” Osteosarcoma - Biology, Behavior and 

Mechanisms. 

Malumbres, M., & Barbacid, M. (2009). "Cell cycle, CDKs and cancer: A changing paradigm." Nature 

Reviews Cancer, 9, 153–166. 

Marelli, G., Sica, A., Vannucci, L., & Allavena, P. (2017). “Inflammation as target in cancer therapy. 

Current Opinion in Pharmacology”, 35, 57–65.  

Mohseny, A. B., Machado, I., Cai, Y., Schaefer, K., Serra, M., Hogendoorn, P. C. W., & Llombart-bosch, 
A. (2011). “Functional characterization of osteosarcoma cell lines provides representative models to study the 

human disease.” Laboratory Investigation, 91, 1195–1205.  



Bibliografia 

75 
 

Moore, C. M., & Best, R. G. (2001). “Chromosome preparation and banding.” Encyclopedia of Life 

Sciences. 

Moter, A., & Göbel, U. B. (2000). “Fluorescence in situ hybridization (FISH) for direct visualization of 

microorganisms.” Journal of Microbiological Methods, 41, 85–112.  

Naruse, T., Nishida, Y., Hosono, K., & Ishiguro, N. (2006)." Meloxicam inhibits osteosarcoma growth, 

invasiveness and metastasis by COX-2-dependent and independent routes." Carcinogenesis, 27(3), 584–592. 

Naruse, T., Nishida, Y., & Ishiguro, N. (2007). "Synergistic effects of meloxicam and conventional 

cytotoxic drugs in human MG-63 osteosarcoma cells." Biomedicine & Pharmacotherapy, 61, 338–346.  

Newbold, A., Martin, B. P., Cullinane, C., & Bots, M. (2014). “Detection of Apoptotic Cells Using 

Propidium Iodide Staining.” Cold Spring Harbor Protocols. 

Niu, X., Xu, H., Inwards, C. Y., Li, Y., Ding, Y., Letson, G. D., & Bui, M. M. (2015). “Primary bone 

tumors: Epidemiologic comparison of 9200 patients treated at Beijing Ji Shui Tan Hospital, Beijing, China, with 

10 165 patients at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.” Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 139, 

1149–1155.  

Ong, T. H. D., Yu, N., Meenashisundaram, G. K., Schaller, B., & Gupta, M. (2017). "Insight into 

cytotoxicity of Mg nanocomposites using MTT assay technique." Materials Science and Engineering C, 647–652.  

Ostling O, Johanson KJ (1984). “Microelectrophoretic study of radiation-induced DNA damages in 

individual mammalian cells.” Biochemical and Biophysical Research Communications, 123:291–298 

Biochem Biophys Res Commun 123:291–298Ouyang, L., Shi, Z., Zhao, S., Wang, F. T., Zhou, T. T., 

Liu, B., & Bao, J. K. (2012). "Programmed cell death pathways in cancer: A review of apoptosis, autophagy and 

programmed necrosis." Cell Proliferation, 45, 487–498. 

 Ozaki, T., Neumann, T., Wai, D., Schäfer, K. L., Van Valen, F., Lindner, N., Scheel, C., Böcker, W., 

Winkelmann, W., Dockhorn-Dworniczak, B., Horst., J., & Poremba, C. (2003). “Chromosomal alterations in 

osteosarcoma cell lines revealed by comparative genomic hybridization and multicolor karyotyping.” Cancer 

Genetics and Cytogenetics, 140(2), 145–152.  

  Padi, S. S. V, Jain, N. K., Singh, S., & Kulkarni, S. K. (2004). "Pharmacological profile of parecoxib: a 

novel, potent injectable selective cyclooxygenase-2 inhibitor." European Journal of Pharmacology, 491, 69–76.  

Pautke, C., Schieker, M., Tischer, T., Kolk, A., Neth, P., Mutschler, W., & Milz, S. (2004). 

"Characterization of Osteosarcoma Cell Lines MG-63, Saos-2 and U-2 OS in Comparison to Human Osteoblasts." 

Anticancer Research, 24, 3743–3748. 

Penault-Llorca, F., & Radosevic-Robin, N. (2017). “Ki67 assessment in breast cancer: an update.” 

Pathology, 49(2), 166–171. 

Perez, M. G., Fourcade, L., Mateescu, M. A., & Paquin, J. (2017). "Neutral Red versus MTT assay of cell 

viability in the presence of copper compounds." Analytical Biochemistry, 535, 43–46. 

Pinto-Leite, R., Arantes-Rodrigues, R., Palmeira, C., Gaivo, I., Cardoso, M. L., Colaço, A., Santos, L., & 

Oliveira, P. (2012). "Everolimus enhances gemcitabine-induced cytotoxicity in bladder-cancer cell lines." Journal 

of Toxicology and Environmental Health - Part A: Current Issues, 75, 788–799.  

Polascheck, N., Bankstahl, M., & Löscher, W. (2010). "The COX-2 inhibitor parecoxib is neuroprotective 

but not antiepileptogenic in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy." Experimental Neurology, 224(1), 

219–233.  

Prihantono, P., Hatta, M., Binekada, C., Sampepajung, D., Haryasena, H., Nelwan, B., Islam, A., A., & 

Nilawati Usman, A. (2017). “Ki-67 Expression by Immunohistochemistry and Quantitative Real-Time Polymerase 

Chain Reaction as Predictor of Clinical Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Locally Advanced Breast 

Cancer.” Journal of Oncology, 2017, 1–8. 

Pu, X., Wang, Z., & Klaunig, J. E. (2015). “Alkaline Comet Assay for Assessing DNA Damage in 

Individual Cells.” Current Protocols in Toxicology, 65: 3.12.1–3.12.11. 

Qian, B.-Z. (2017). ”Inflammation fires up cancer metastasis.” Seminars in Cancer Biology, 47, 170–176. 



Bibliografia 

76 
 

Radi, Z. (2012). “Comparative pathophysiology and toxicology of ciclooxygenases”. New Jersey: John 

Wiley & Sons.  

Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2014). “Rang & Dale's Pharmacology E-Book: 

with STUDENT CONSULT. Disponível em https://scholar.google.pt/scholar?hl=pt-

PT&as_sdt=0%2C5&q=rang+and+dale+pharmacology&oq=rang+and+dale (Acessado em 15/10/2018). 

Rayburn, E. R., Ezell, S. J., & Zhang, R. (2009). "Anti-Inflammatory Agents for Cancer Therapy." 

Molecular Cell Pharmacology, 1(1), 29–43.  

Regateiro, F. J. (2007). “Manual de Genética Médica”. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 

Ribas-Maynou, J., García-Peiró, A., Fernández-Encinas, A., Abad, C., Amengual, M. J., Prada, E., 

Amengual. M., J., & Benet, J. (2013). “Comprehensive analysis of sperm DNA fragmentation by five different 

assays: TUNEL assay, SCSA, SCD test and alkaline and neutral Comet assay.” Andrology, 1(5), 715–722. 

Riccardi, C., & Nicoletti, I. (2006). “Analysis of apoptosis by propidium iodide staining and flow 

cytometry.” Nature Protocols, 1(3), 1458–1461.  

Riegel, M. (2014). “Human molecular cytogenetics: From cells to nucleotides.” Genetics and Molecular 

Biology, 37(1), 194–209. 

Rieger, A. M., Hall, B. E., Luong, L. T., Schang, L. M., & Barreda, D. R. (2010). "Conventional apoptosis 

assays using propidium iodide generate a significant number of false positives that prevent accurate assessment of 

cell death." Journal of Immunological Methods, 358(1–2), 81–92. 

Roche Diagnostics. (2016). “In situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein.” Disponível em: 
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Roche/Bulletin/1/11684795910bul.pdf Acedido 

em: 18 de Julho de 2018. 

Salehifar, E., & Hosseinimehr, S. J. (2016). "The use of cyclooxygenase-2 inhibitors for improvement of 

efficacy of radiotherapy in cancers." Drug Discovery Today, 21(4), 654–662.  

Santander, S., Cebrián, C., Esquivias, P., Conde, B., Esteva, F., Jiménez, Ortego, J., Lanas, Á., & 

Piazuelo, E. (2012). “Cyclooxygenase inhibitors decrease the growth and induce regression of human esophageal 

adenocarcinoma xenografts in nude mice.” International Journal of Oncology, 40, 527–534.  

Schreck, R. R., & Distèche, C. M. (1994). “Chromosome Banding Techniques.” In Current Protocols in 

Human Genetics.  

Schwartz, Z., Lohmann, C. H., Oefinger, J., Bonewald, L. F., Dean, D. D., & Boyan, B. D. (1999). 

“Implant Surface Characteristics Modulate Differentiation Behavior of Cells in the Osteoblastic Lineage.” 

Advances in Dental Research, 13(1), 38–48.  

Schumann, G., Bonora, R., Ceriotti, F., Férard, G., Ferrero, C. a, Franck, P. F. H., Gella, F. J., ,Hoelzel, 

W., Jørgensen, P.J., Kanno, T., Kessner, A.,  Klauke, R.,  Kristiansen, N., Lessinger, J.,  Linsinger12, T. P. J., 

Misaki, H., Panteghini, M., Pauwels, J., Schimmel, H. J., Vialle, A.,  Weidemann, G., & Siekmann, L. (2002). 

"IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37 

degrees C. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Part 6. Reference procedure 

for the measurement of catalytic con." Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM / FESCC, 40(6), 643–

648.  

Seidl, K., & Zinkernagel, A. S. (2013). "The MTT assay is a rapid and reliable quantitative method to 

assess Staphylococcus aureus induced endothelial cell damage." Journal of Microbiological Methods, 92, 307–

309.  

Sgonc, R., Boeck, G., Dietrich, H., Gruber, J., Recheis, H., & Wick, G. (1994). “Simultaneous 

determination of cell surface antigens and apoptosis.” Trends in Genetics, 10, 41–42. 

Shabir, P. A., Wani, A. A., & Nawchoo, I. (2017). “Banding techniques in chromosome analysis.” In 

Chromosome Structure and Aberrations. 

Shankar, G. M., Clarke, M. J., Ailon, T., Rhines, L. D., Patel, S. R., Sahgal, A., Laufer, I., Chou, D., 

Bilsky, M. H., Sciubba, D. M., Fehlings, M. G., Fisher, C. G., Gokaslan, Z. L., Shin, J. H. (2017). "The role of 



Bibliografia 

77 
 

revision surgery and adjuvant therapy following subtotal resection of osteosarcoma of the spine: a systematic 

review with meta-analysis." Journal of Neurosurgery: Spine, 1–8.  

Sharma, R., Ahmad, G., Esteves, S. C., & Agarwal, A. (2016). "Terminal deoxynucleotidyl transferase 

dUTP nick end labeling (TUNEL) assay using bench top flow cytometer for evaluation of sperm DNA 

fragmentation in fertility laboratories: protocol, reference values, and quality control." Journal of Assisted 

Reproduction and Genetics.  

Sharma, A., & Capobianco, E. (2017). "Immuno-Oncology Integrative Networks: Elucidating the 

Influences of Osteosarcoma Phenotypes." Cancer Informatics, 16, 1–11.  

Shin, S. W., Kim, S. Y., & Park, J. W. (2012). "Autophagy inhibition enhances ursolic acid-induced 

apoptosis in PC3 cells." Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1823, 451–457.  

Singh, R. J. (2018). “Practical manual on Plant Cytogenetics.”  (Vol. 61). Taylor & Francis Group.  

Simon, L., Emery, B. R., & Carrell, D. T. (2017). "Review: Diagnosis and impact of sperm DNA 

alterations in assisted reproduction." Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology, 44, 38–

56.  

Smeets, D. F. C. M. (2004). “Historical prospective of human cytogenetics: from microscope to 

microarray.” Clinical Biochemistry, 37, 439–446.  

Sobolewski, C., Cerella, C., Dicato, M., Ghibelli, L., & Diederich, M. (2010). "The Role of 

Cyclooxygenase-2 in Cell Proliferation and Cell Death in Human Malignancies." International Journal of Cell 

Biology, 1–21.  

Soeharno, H., Povegliano, L., & Choong, P. F. (2018). “Multimodal Treatment of Bone Metastasis—A 

Surgical Perspective.” Frontiers in Endocrinology, 9(518), 1–15.  

Spivak, G., Cox, R. A., & Hanawalt, P. C. (2009). "New applications of the Comet assay: Comet-FISH 

and transcription-coupled DNA repair." Mutation Research - Reviews in Mutation Research, 681, 44–50.   

Stockert, J. C., Blázquez-Castro, A., Cañete, M., Horobin, R. W., & Villanueva, Á. (2012). "MTT assay 

for cell viability: Intracellular localization of the formazan product is in lipid droplets." Acta Histochemica, 114, 

785–796.  

Striefler, J. K., Sinn, M., Pelzer, U., Jühling, A., Wislocka, L., Bahra, M., Sinn, B. V., Denkertk, C., 

Dorken, B., Oettle, H., Riess, H., Blaker, H., Lohneis, P. (2016). "P53 overexpression and Ki-67-index are 

associated with outcome in ductal pancreatic adenocarcinoma with adjuvant gemcitabine treatment." Pathology 

Research and Practice, 212(8), 726–734. 

Subbaramaiah, K., & Dannenberg, A. J. (2003). "Cyclooxygenase 2: a molecular target for cancer 

prevention and treatment." TRENDs in Pharmacological Sciences, 24(2), 96–102. 

Tan, L., Taylor, E., Hannam, J. A., Salkeld, L., Salman, S., & Anderson, B. J. (2016). "Pharmacokinetics 

and analgesic effectiveness of intravenous parecoxib for tonsillectomy Æ adenoidectomy." Pediatric Anesthesia, 

26, 1126–1135.  

Tomic. M., Micov. A., Pecikoza. U., & Stepanovic-Petrovic. R. (2017). “Clinical Uses of Nonsteroidal 

Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) and Potential Benefits of NSAIDs.” In Calija, B. (Ed), Modified-

Release.”Preparations Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, 1-9. 

Academic Press. 

Thun, M. J., Henley, S. J., & Patrono, C. (2002). “Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs as Anticancer 

Agents: Mechanistic, Pharmacologic, and Clinical Issues.” Journal of the National Cancer Institute, 94(4), 252–

266. 

Valverde, M., & Rojas, E. (2009). "Environmental and occupational biomonitoring using the Comet 

assay." Mutation Research - Reviews in Mutation Research, 681, 93–109.  

van Tonder, A., Joubert, A. M., & Cromarty, A. D. (2015). "Limitations of the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-

yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay when compared to three commonly used cell enumeration 

assays." BMC Research Notes, 8(47), 1–10.  



Bibliografia 

78 
 

Vermes, I., Haanen, C., & Reutelingsperger, C. (2000). “Flow cytometry of apoptotic cell death.” Journal 

of immunological methods, 243(1-2), 167-190. 

Vignon, C., Debeissat, C., Georget, M. T., Bouscary, D., Gyan, E., Rosset, P., & Herault, O. (2013). 

"Flow Cytometric Quantification of All Phases of the Cell Cycle and Apoptosis in a Two-Color Fluorescence 

Plot." PLoS ONE, 8(7), 1–8.  

Xu, M., McCanna, D. J., & Sivak, J. G. (2015). "Use of the viability reagent PrestoBlue in comparison 
with alamarBlue and MTT to assess the viability of human corneal epithelial cells." Journal of Pharmacological 

and Toxicological Methods, 71, 1–7.  

Wang, Y., Ma, W., Jia, A., & Guo, Q. (2015). “Parecoxib protects mouse cortical neurons against ogd/r 

induced neurotoxicity by up-regulating Bcl-2.” Neurochemical research, 40(6), 1294-1302. 

Wang, C., Huang, S., Zhang, J., Li, J., Shao, W., & Sun, K. (2017). "Clinical pharmacokinetics of 

parecoxib via intravenous and intramuscular injections in Chinese populations." Biomedical Research, 265–270.  

WHO. (2010). “Examination and processing of human semen.” World Health Organization. 

Yao, T., & Asayama, Y. (2017). “Animal-cell culture media: History, characteristics, and current issues. 

Reproductive Medicine and Biology”, 16(2), 99–117. 

Yang, V. W. (2018). "The Cell Cycle. In Physiology of the Gastrointestinal Tract (Sixth Edit, pp. 197–

219)." Elsevier Inc.  

Yang, Y., Lu, Y., Wu, Q. Y., Hu, H. Y., Chen, Y. H., & Liu, W. L. (2015). "Evidence of ATP assay as 

an appropriate alternative of MTT assay for cytotoxicity of secondary effluents from WWTPs." Ecotoxicology and 

Environmental Safety, 122, 490–496.  

Yung, W. K. A. (2012). “The value of cell line validation.” Neuro-Oncology, 14(6), 675–675. 

Xiong, W., Li, W., Jiang, Y., Liu, S., Ai, Y., Liu, R., Chang, L., Zhang, M., Wang, X., Bai, H., Wang, 

H., & Tan, J. (2015). “Parecoxib: an Enhancer of Radiation Therapy for Colorectal Cancer.” Asian Pacific Journal 

of Cancer Prevention, 16(2), 627–633. 

Zagani, R., Hamzaoui, N., Cacheux, W., Reyniès, A. De, Terris, B., Chaussade, S., Romagnolo, B., 

Perret., & Lamarque, D. (2009). “Cyclooxygenase-2 Inhibitors Down-regulate Osteopontin and Nr4a2—New 

Therapeutic Targets for Colorectal Cancers”. Gastroenterology, 137(4), 1358–1366.  

Zarghi, A., & Arfaei, S. (2011). "Selective COX-2 Inhibitors: A Review of Their Structure-Activity 

Relationships," Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 10(4), 655–683. 

Zhang, H., Kong, X., Kang, J., Su, J., Li, Y., Zhong, J., & Sun, L. (2009). "Oxidative stress induces 

parallel autophagy and mitochondria dysfunction in human glioma U251 cells." Toxicological Sciences, 110(2), 

376–388.  

Zhang, L., Sc, M., Qiu, Y., Wang, K., Ph, D., & Wang, Q. (2010). "Measurement of sperm DNA 

fragmentation using bright-field microscopy: comparison between sperm chromatin dispersion test and terminal 

uridine nick- end labeling assay." Fertility and Sterility, 94(3), 1027–1032. 

Zhang, T., Ma, Y., Xu, K. Q., & Huang, W. Q. (2015). “Pretreatment of parecoxib attenuates hepatic 

ischemia/reperfusion injury in rats”. BMC anesthesiology, 15(1), 165. 

Zhang, Q., Zhu, B., & Li, Y. (2017). "Resolution of Cancer-Promoting Inflammation: A New Approach 

for Anticancer Therapy." Frontiers in Immunology, 8 (71). 

Zhao, X., Xu, Z., & Li, H. (2017). "NSAIDs use and reduced metastasis in cancer patients: Results from 

a meta-analysis." Scientific Reports, 7(1875), 1–7.  

Zheng, J.-N., Pei, D.-S., Mao, L.-J., Liu, X.-Y., Mei, D.-D., Zhang, B.-F., Shi, Z., Wen, R-M., & Sun, X.-

Q. (2009). "Inhibition of renal cancer cell growth in vitro and in vivo with oncolytic adenovirus armed short hairpin 

RNA targeting Ki-67 encoding mRNA." Cancer Gene Therapy, 16(1), 20–32.  



Bibliografia 

79 
 

Zhou, X., Shi, X., Ren, K., Fan, G., Wu, S. J., & Zhao, J. (2015). "Celecoxib inhibits cell growth and 

modulates the expression of matrix metalloproteinases in human osteosarcoma MG-63 cell line." European Review 

for Medical and Pharmacological Sciences, 19, 4087–4094. 

Zytovision. (2017). "ZytoLight CEN 17/SPEC ERBB2 Dual Color Probe ". Disponível em: 
https://www.zytovision.com/downloads_products/manuals/engl/z-2077-ce-ivd-engl.pdfAcedido em: 10 de 

Outubro de 2018. 

Zytovision. (2018). "ZytoLight SPEC ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe". Disponível em: 

https://www.zytovision.com/downloads_products/manuals/engl/z-2015-ce-ivd-engl.pdf Acedido em: 10 de 

Outubro de 2018. 

 


