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Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – CCS/UFPB, João Pessoa. 

RESUMO 

O 2h-1-benzopiran-2-ona, 7-preniloxi (UMB-07) é um derivado cumarínico 
proveniente de uma reação de prenilação na umbeliferona. Derivados 
cumarínicos apresentam uma gama de atividades farmacológicas, tais como, 
antibacteriana, anti-inflamatória e antitumoral. Especificamente para o UMB-07, 
a literatura relata atividades antifúngica, antibacteriana e antitumoral. Apesar de 
ser um composto citotóxico para células tumorais, não há estudos de 
mecanismos de ação associados a esse efeito.  O presente trabalho teve o 
objetivo de avaliar a toxicidade e a atividade antitumoral de UMB-07. O efeito 
hemolítico de UMB-07 foi avaliado no ensaio de citotoxicidade em eritrócitos de 
sangue periférico de camundongos. UMB-07 induziu pequeno percentual de 
hemólise (0,8%) na concentração testada (2000 µg/mL), o que sugere baixa 
toxicidade. In vivo, foi realizado o ensaio de toxicidade pré-clínica aguda para 
avaliação de efeitos comportamentais e estimativa da dose letal 50% (DL50). 
UMB-07 (300 ou 2000 mg/kg, via intraperitoneal - i.p.) induziu efeitos 
depressores nos sistemas nervosos central e autônomo. A DL50 foi estimada 
em torno de 1000 mg/kg. A genotoxicidade de UMB-07 foi avaliada por meio do 
ensaio do micronúcleo em sangue periférico de camundongos. UMB-07 (300 
mg/kg - i.p.) não induziu aumento no número de eritrócitos micronucleados, 
sugerindo baixa genotoxicidade. O modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich foi 
utilizado para avaliação da atividade antitumoral de UMB-07 (12,5; 25 ou 50 
mg/kg, i.p.), após nove dias de tratamento. UMB-07 (50 mg/kg) apresentou 
atividade antitumoral por reduzir os parâmetros volume, massa e a quantidade 
total de células tumorais (p<0,05). Na avaliação de possíveis mecanismos de 
ação envolvidos nesse efeito, observou-se que UMB-07 não interfere com a 
progressão do ciclo celular. Todavia, foi possível observar efeito 
antiangiogênico para esta cumarina, considerando a redução da 
microdensidade vascular peritumoral (p<0,05). Ainda, foi avaliado o possível 
efeito imunomodulador de UMB-07 pela determinação de citocinas e quimiocina 
no fluido peritoneal dos animais. UMB-07 (50 mg/kg) reduziu os níveis da 
quimiocina CCL2, que, por sua vez, esta associada a angiogênese, metástase 
e progressão tumoral. Após tratamento de nove dias com UMB-07 foi possível 
observar que não houve alteração de parâmetros bioquímicos renais e 
hepáticos, o que foi corroborado pela análise histológica. Os parâmetros 
hematológicos alterados (linfócitos e segmentados) permaneceram dentro dos 
limites normais para a espécie, sugerindo baixo significado clínico para esse 
efeito. Em modelo in vitro, foi observado redução da produção de óxido nítrico 
(NO) em macrófagos peritoneais estimulados por lipopolissacarídeo. No 
entanto, esse efeito foi associado a uma citotoxicidade do composto. Estes 
resultados em conjunto sugerem que UMB-07, in vivo, possui baixa toxicidade, 
além de atividade antitumoral com mecanismo que envolve efeito 
antiangiogênico, possivelmente associado à redução da quimiocina CCL2. 
 
Palavras-chave: Cumarina. Atividade antitumoral. Tumor de Ehrlich, Atividade 
antiangiogênica, Toxicidade. 



	
DA	CRUZ,	R.	M.	D	|	9	

	

 
 

 

 
CRUZ, R. M. D. SEMI-SYNTHETIC COUMARIN DERIVATIVE 2H-1-BENZOPYRAN-2-
ONA,7-PRENYLOXI AS ANTITUMOR POTENTIAL. 2016. 113f. Dissertation 
(Master's degree in Natural Products and Bioactive Synthetics) - UFPB / CCS, João 
Pessoa. 

ABSTRACT 

The 2H-1-benzopyran-2-one, 7-preniloxi (UMB-07) is a coumarin derivative from 
a prenylation reaction in commercial umbelliferone. Published data reported that 
coumarin derivatives have a range of pharmacological activities such as 
antibacterial, antiinflammatory and antitumor activity. Specifically for the UMB-
07, the literature reports antifungal, antibacterial and antitumor activities. 
However, despite being a cytotoxic compound for tumor cells, there is no 
studies of mechanisms of action associated with this effect. This study aimed to 
evaluate the toxicity and antitumor activity of UMB-07. The hemolytic effect 
UMB-07 was evaluated by cytotoxicity assay in peripheral blood erythrocytes of 
mice. UMB-07 induced a small percentage of hemolysis (0.8%) at the 
concentration tested (2000 mg/mL), indicating a low toxicity. In vivo, the assay 
was performed Preclinical acute toxicity UMB-07 to evaluate behavioral effects 
and estimated 50% lethal dose (LD50). UMB-07 (300 or 2000 mg/kg, 
intraperitoneal injection - i.p.) induced depressive effects in the central and 
autonomic nervous systems. The LD50 was estimated at about 1000 mg / kg. 
Genotoxicity UMB-07 was assessed by the micronucleus test in the peripheral 
blood of mice. UMB-07 (300 mg/kg - i.p.) did not induce an increase in the 
number of micronucleated erythrocytes, suggesting low genotoxicity. The ascitic 
Ehrlich carcinoma model was used to evaluate the antitumor activity UMB-07 
(12.5, 25 or 50 mg/kg, i.p.) after nine days of treatment. UMB-07 (50 mg/kg) 
showed antitumor activity by reducing the volume parameters, mass, and the 
total amount of tumor cells (p <0.05). In evaluating possible mechanisms 
involved in this effect, it was observed that UMB-07 does not interfere with the 
cell cycle progression. However, antiangiogenic effect was observed for this 
coumarin, considering the reduction of Microvessel peritumoral (p <0.05). Still, it 
evaluated the possible immunomodulatory effect of UMB-07 for determination of 
cytokines and chemokine peritoneal fluid of animals. UMB-07 (50 mg/kg) 
reduced levels of CCL2 chemokine, which, in turn, is associated with 
angiogenesis, metastasis and tumor progression. After treatment nine days with 
UMB-07 was observed that there was no change in kidney and liver biochemical 
parameters, which was confirmed by histological analysis. The altered 
hematological parameters (lymphocytes and segmented) remained within 
normal limits for the species, suggesting low clinical significance for this finding. 
In vitro model, we observed reduction of nitric oxide (NO) production in 
peritoneal macrophages stimulated by lipopolysaccharide. However, this effect 
was associated with a cytotoxicity of the compound on those cells. These results 
together suggest that UMB-07 in vivo has low toxicity and antitumor activity with 
a mechanism involving anti-angiogenic effects possibly associated with the 
reduction of CCL2 chemokine. 
 
Keywords: Coumarin. antitumor activity. Ehrlich tumor, anti-angiogenic activity, 
toxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Câncer é um termo genérico utilizado para descrever um conjunto de 

doenças com etiologia multifatorial que atinge milhares de indivíduos a cada ano. 

Caracteriza-se por proliferação celular sustentada, resistência à morte celular, 

indução de angiogênese e ativação de invasão e metástase  (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011; SINGH, 2013). 

O câncer é um grupo de doenças com grandes repercussões sociais, 

econômicas e psicológicas. Sendo assim, são incansáveis os esforços para se 

obter avanços no entendimento da complexidade dos mecanismos moleculares 

envolvidos que são a base da transformação progressiva de células sadias em 

derivados altamente malignos (XIU et al., 2015). 

Entre os métodos utlizados para o tratamento do câncer, a quimioterapia, 

apesar de ser considerada eficaz, apresenta efeitos secundários indesejáveis que 

ocorrem devido à baixa especificidade dos fármacos antineoplásicos. Outro fator 

limitante é a dificuldade do fármaco atingir o alvo em concentrações adequadas 

(SAFARZADEH et al., 2014). 

Baseado nisso, busca-se alcançar estratégias para garantir uma 

citotoxicidade direcionada e reduzir o desenvolvimento de resistência aos 

antineoplásicos (WU; ZHOU, 2015). Nesta conjuntura, várias substâncias sintéticas 

podem ser obtidas por meio da síntese de novos compostos ou por modificações 

na estrutura de moléculas já conhecidas, direcionada pela relação estrutura 

química e ação biológica, na perspesctiva de obter novas drogas com potencial 

terapêutico em diversos alvos e com menor toxicidade (ELLESTAD, 2006; 

ATHAYDE-FILHO, 2007; OLIVEIRA et al., 2008).  

Compostos heterocíclicos têm sido fontes de fármacos sintéticos, e seus 

estudos têm crescido exponencialmente, apresentando diferentes aplicações na 

indústria farmacêutica. A importância destes compostos está relacionada à 

possibilidade da introdução de heteroátomos no anel e novos grupos substituintes, 

o que lhes confere diferentes propriedades químicas e biológicas (MELO et al., 

2006; OLIVEIRA et al., 2008).  
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Dentre os compostos heterocíciclos, a classe dos derivados cumarínicos 

têm se mostrado uma classe de compostos com atividades farmacológicas 

diversas, tais como anti-inflamatória (FYLAKTAKIDOU et al., 2004), antioxidante 

(KOSTOVA et al., 2011), antinociceptiva (ALIPOUR et al., 2010), hepatoprotetora 

(ATMACA, 2011), antitrombótica (PENG et al., 2013), antimicrobiana (ARAÚJO et 

al., 2016), anti-tuberculose (MANVAR et al., 2011), antidepressiva (SASHIDHARA 

et al., 2011) e antitumoral (KIM et al., 2005; LIU et al., 2014). 

Apesar dessa gama de efeitos já elucidados dos derivados cumarínicos, 

estes ainda permanecem como uma das classes mais versáteis de compostos para 

a descoberta de drogas com potencial antitumoral.  Devido às aplicações 

potenciais de cumarinas na quimioterapia do câncer, grandes esforços têm sido 

feitos sobre a concepção e síntese desses derivados com atividade antitumoral 

(EMAMI; DADASHPOUR, 2015). 

O derivado cumarínico 2h-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi (UMB-07) foi 

sintetizado a partir de uma reação de alquilação (brometo de prenila) na 

umbeliferona comercial. Dados da literatura mostram que esse derivado apresenta 

atividades antifúngica (GUERRA et al., 2015) e antibacteriana (DE ARAÚJO et al., 

2016), além de atividade antitumoral in vitro (BABA et al., 2002; HAGHIGHI et al., 

2014) e in vivo (BABA et al., 2002). Porém, não há relatos de mecanismos de ação 

antitumoral para esta cumarina.  

Nesse sentido, reconhecendo o potencial farmacológico dos derivados 

cumarínicos, o presente trabalho objetiva contribuir para a pesquisa científica no 

que se refere à investigação da atividade toxicológica e farmacológica de produtos 

sintéticos como o UMB-07, avaliando, por meio de ensaios in vivo, sua toxicidade, 

atividades antitumoral e possíveis mecanismos de ação envolvidos em modelo de 

carcinoma ascítico de Ehrlich. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Aspectos gerais do câncer 

 

Neoplasia é o termo designado para caracterizar o aumento anormal da 

replicação celular de um tecido onde há perda do controle do organismo gerando 

efeitos negativos ao portador. Quando há um crescimento exacerbado essa 

neoplasia torna-se um tumor (JÚNIOR et al., 2014), sendo estes classificados em 

benignos ou malignos (GOSHIMA et al., 2008). 

Os tumores benignos caracterizam-se por um crescimento lento, formação 

de cápsula fibrosa, não são invasivos e apresentam semelhança com o tecido de 

origem. Já os tumores malignos, ou câncer, têm a capacidade de se proliferar mais 

rapidamente que os tecidos normais, além de induzir formação de novos vasos, e 

serem invasivos e bem diferenciados dos outros tecidos (COENEGRACHTS et al., 

2009). 

O câncer pode ser denominado de formas diferentes de acordo com o tecido 

em que se desenvolve. Como exemplo, pode-se citar o câncer de pele ou mucosa 

que são denominados de carcinoma, porém se o câncer tiver início em tecidos 

conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma. Pode ser 

chamado de linfoma, quando acomete o sistema linfático, e leucemia quando 

atinge células jovens do sangue que se acumulam na medula óssea (BRANDÃO et 

al., 2010). 

Segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC) da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2012, foram registrados 14,1 

milhões de novos casos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por câncer, 

em todo o mundo. Nos últimos anos, o câncer esteve entre as principais causas de 

morbidade e mortalidade no mundo (STEWART; WILD, 2014; WHO, 2014). 

O câncer é um problema de saúde pública, principalmente entre os países 

em desenvolvimento, onde estima-se que, para as próximas décadas, o impacto do 

câncer na população corresponderá a cerca de 20 milhões de casos novos 

estimados para 2025. A estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta a 

ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer. O perfil epidemiológico 

observado assemelha-se ao da América Latina e do Caribe, onde os cânceres de 
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próstata (61 mil) em homens e mama (58 mil) em mulheres serão os mais 

frequentes (INCA, 2016). 

O câncer está diretamente ligado à exposição a fatores de risco. Em estudo 

feito por Martin-Moreno (2008) foi descrito que aproximadamente 30% dos casos 

são considerados evitáveis por modificação desses fatores. Estes incluem: o 

tabagismo, considerado importante fator de risco para câncer de pulmão e 

cânceres da cavidade oral e esôfago (DANAEI et al., 2005; LIM et al., 2012; WCRF; 

AICR, 2007); o excesso de consumo de álcool que está relacionado a cânceres da 

cavidade oral, da faringe, da laringe, e do esôfago, bem como da mama e do fígado 

(IARC 2010); infecções persistentes com bactérias, vírus ou parasitas (MARTEL et 

al., 2012); fatores hormonais, principalmente em mulheres, em particular no que se 

refere ao câncer de mama (BERAL et al., 2011; REEVES et al., 2012; 

MCCORMACK; BOFFETTA, 2011); e, ainda, fatores ambientais, como a poluição 

do ar doméstico e poluentes do ar exterior, que podem aumentar o risco de câncer 

do pulmão (RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013, EVANS et al., 2013; LIM et al., 

2012). 

Aliados aos fatores descritos, as dietas pouco saudáveis incluindo alto 

consumo de carne vermelha, carne processada e sódio, assim como a baixa 

ingestão de frutas e vegetais também são consideradas fatores de risco para o 

câncer (LIM et al., 2012; WCRF; AICR, 2007). Por outro lado, a prática regular de 

exercício físico pode reduzir o risco de desenvolver alguns tipos de câncer, como 

de cólon (HARRIS et al., 2009), de mama (MONNINKHOF et al., 2007), de 

endométrio e de próstata (WCRF; AICR, 2007). 

No câncer, as células são capazes de se manter por possuir diversas 

características específicas, tais como, a autossuficiência em sinais de crescimento 

e a resistência aos mecanismos antiproliferativos e apoptóticos; a reprogramação 

do metabolismo energético, para suprir as células provenientes desse crescimento 

exarcerbado; a aquisição de imortalidade replicativa; a instabilidade do genoma e a 

inflamação promotora de tumor. As células tumorais podem também conseguir o 

suporte de células do tecido adjacente e atrair novos vasos sanguíneos 

(angiogênese) para levar nutrientes e oxigênio, assim como podem escapar da 

atuação do sistema imunológico, para, por fim, produzir metástase em órgãos 

distantes (HANAHAN; WEINBERG, 2011).  
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Em relação à capacidade de manter a autossuficiência em sinais de 

crescimento, sabe-se que esse processo pode ser estimulado de diferentes formas, 

incluindo o estímulo a secreção de fatores de crescimento, a ativação do receptor 

mutante anormal, bem como a liberação excessiva de componentes de sinalização 

cellular (CALDWELL et al., 2010; ITKONEN et al., 2013). Além de induzir e manter 

o estímulo para o crescimento e a proliferação, as células do câncer têm a 

capacidade de contornar mecanismos que regulam negativamente esse processo, 

os chamados supressores de tumor, dentre estes, as proteínas p53 e 

retinoblastoma (HANAHAN; WEINBERG, 2011; WELLS et al., 2011; YANG et al., 

2006; FARDINI et al., 2013). 

Paralelamente a alta capacidade de proliferação, as células transformadas 

passam a escapar dos mecanismos apoptóticos. A morte celular por apoptose 

serve como um mecanismo natural de barreira para a patogênese do câncer 

(HANAHAN; WEINBERG, 2000; ELMORE, 2007), quando, por exemplo, há uma 

sinalização excessiva de oncogenes e danos ao DNA associados à 

hiperproliferação. No entanto, estudos afirmam que a apoptose é atenuada nos 

tumores que conseguem progredir para estados de alta malignidade (STRASSER 

et al., 2011). 

Devido ao crescimento rápido e descontrolado as células tumorais precisam 

de ajustes correspondentes às suas necessidades energéticas com a finalidade de 

impulsionar esse processo. No câncer, as células são capazes de realizar um 

processo conhecido como "efeito Warburg", onde mesmo em condições aeróbicas 

a glicose é direcionada apenas para o processo de glicólise levando a um estado 

que tem sido denominado “glicólise aeróbica” que gera altas concentrações de 

piruvato e seu metabólito, o lactato, que auxilia as células tumorais em diversos 

processos como invasão tumoral e supressão de efeitos anticancerígenos 

(MUNKLEY; ELLIOTT, 2016). 

Outra característica essencial para as células cancerígenas é a capacidade 

de ultrapassar o processo de senescência celular normal resultante do 

encurtamento dos telômeros, o que lhe confere imortalidade replicativa. Sabe-se 

que a ativação da telomerase é um passo crítico na carcinogênese e ocorre em 

mais de 90% dos cânceres (LIU et al., 2012).  

Durante a embriogênese, o desenvolvimento da vasculatura envolve o 
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surgimento de novas células endoteliais e sua montagem em tubos 

(vasculogênese), além do surgimento de novos vasos a partir dos pré-existentes 

(angiogênese). Em seguida, a vasculatura normal torna-se, em grande parte 

quiescente, ou seja, no adulto a angiogênese ocorre como parte dos processos 

fisiológicos, tais como cicatrização de feridas e ciclo reprodutivo feminino. Em 

contraste, durante a progressão do tumor, um ''switch angiogênico'' é quase 

sempre ativado e permanece estimulando a formação de novos vasos para auxiliar 

no processo de sustenção e expansão do tumor (TULI et al., 2015). 

O câncer também tem sido associado a respostas inflamatórias, produzindo 

um microambiente tumoral que contribui para a sustentação do processo 

neoplásico. A inflamação promove vários efeitos envolvidos na progressão do 

câncer, como proliferação, angiogênese e metástase por meio da regulação 

positiva de várias vias, incluindo NF-κB, TNF-α e TGF-β (MANTOVANI; 

ALLAVENA; SICA, 2008; ELINAV et at., 2013; HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

A capacidade de células tumorais para metastizar é relacionada com a 

flexibilidade das células em alterar a sua forma e função, atravessar a membrana 

basal, extravasar em vasos linfáticos e sanguíneos, e trafegar para locais distantes 

onde eles ocupam um microambiente distinto (VALASTYAN; WEINBERG, 2011; 

LEBER; EFFERTH, 2009; TALMADGE; FIDLER, 2010).  

Todas as características descritas para as células cancerígenas as 

distinguem das células que compõem tecidos saudáveis do organismo, o que tem 

estimulado o estudo e a compreensão dos processos biológicos envolvidos, na 

tentativa de melhor caracterizar os possíveis alvos farmacológicos, o que pode 

contribuir na incessante busca de terapias efetivas e seguras para o tratamento da 

doença (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 

2.2 Terapia antineoplásica: classes de fármacos e toxicidade 

 
Existem mais de 200 tipos de câncer descritos, com diferentes causas, 

sintomas e tratamentos (CRU, 2014), sendo a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

imunoterapia e terapia alvo, as terapias mais utilizadas (WHO, 2015).  

Os agentes que atuam sobre o câncer podem ser classificados em agentes 
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que inibem a iniciação do processo carcinogênico ou agentes que inibem a 

proliferação celular durante as fases de promoção e progressão da doença. Dentre 

os que inibem a fase de iniciação pode-se citar o consumo regular de chá verde, 

Camellia sinensis, no Oriente. Observa-se que nessa região a incidência de câncer 

de cólon e mama é muito mais baixa comparada com dados do Ocidente, podendo 

ser justificado pelos flavonoides e outros compostos fenólicos presentes no chá 

verde, especialmente a 3-galato-epigalocatequina, que possuem atividade 

comprovada em diversos sistemas fisiológicos (XIANG et al., 2016; HUANG et al., 

2016). 

Os agentes que inibem a proliferação celular durante as fases de promoção 

e progressão do câncer são os mais estudados para o desenvolvimento de novos 

fármacos, pois atuam após a instalação da doença (BRANDÃO et al., 2010). 

Grande parte dos fármacos usados na quimioterapia antineoplásica interfere 

de alguma forma na progressão do ciclo celular. Assim, esses fármacos podem ser 

classificados conforme a sua atuação sobre o ciclo celular em fármacos ciclo-

específicos, os quais atuam somente nas células que se encontram no ciclo celular, 

e fármacos ciclo-inespecíficos, quando exercem sua ação nas células 

independentemente de estarem atravessando o ciclo ou de estarem em repouso no 

compartimento G0 (ALMEIDA et al., 2004). 

Os fármacos ciclo-específicos incluem, por exemplo, os agentes 

antimetabólitos que exercem seus efeitos principalmente por bloquearem 

bioquimicamente a síntese do DNA e, sendo assim, ficam restritos à atuarem na 

fase S do ciclo celular. Como exemplo podem ser citados os análogos do ácido 

fólico: Metotrexato (MXT); análogos das pirimidinas: Fluorouracil (5-Fluoroouracil; 

5-FU); Floxuridina (5-Fluorodesoxiuridina; FUDR); Citarabina (citosina 

arabinosídeo, ara-C); e análogos das purinas: Mercaptopurina (6-mercaptopurina; 

6-MP). Outros fármacos ciclo-específicos incluem os alcaloides da vinca (vincristina 

e vimblastina) e taxanos (paclitaxel, docetaxel) que são considerados agentes 

antimitóticos por atuarem especificamente na fase M do ciclo celular (ALMEIDA et 

al., 2004; GARRO; PUNGITORE, 2015; VISCONTI et al., 2016).  

Já os fármacos ciclo-inespecíficos podem ser subclassificados de acordo 

com o mecanismo de ação no DNA, já estes eles podem agir de diferentes 

maneiras, em: fármacos que interagem diretamente com o DNA, como os agentes 
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alquilantes, dentre eles, mostardas nitrogenadas, nitrossuréias e complexos de 

coordenação de platina; fármacos que formam radicais livres e destroem o DNA 

através da fragmentação de suas hélices, como a bleomicina; fármacos que 

interagem com a fenda menor do DNA, como berenil, pentamidina e análogos; 

fármacos que alteram as propriedades de pareamento das bases, como os agentes 

intercalantes proflavina, acridina, amsacrina; e fármacos que inibem a 

topoisomerase, como a doxorrubicina (ALMEIDA et al., 2004; CHAVEZ-

GONZALEZ et al., 2016).  

Baseados nos diversos mecanismos de resistência das células tumorais, foi 

dado inicío a uma era de terapia-alvo que se baseia na constante identificação de 

alterações no microambiente tumoral para que possam ser elucidados novos alvos 

terapêuticos (FIGUERAS et al., 2007). 

Entre esses diversos alvos pode-se citar os anticorpos monoclonais 

trastuzumab, com alvo no receptor HER2 (Human Epidermal Growth Factor 

Receptor 2), utilizado para tratamento de câncer de mama, cetuximab com ação no 

receptor de crecimento EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor); inibidores de 

proteínas cinase como imatinib, utilizados no tratamento de leucemia mielóide 

crônica; inibidores da histona desacetilase constituem um outro grupo no 

tratamento do câncer e como exemplo pode-se citar o ácido hidroxâmico 

suberoilanilida. Um outro mecanismo utilizado para combater o crescimento de 

células tumorais se dá por meio da utilização de agentes que atuam nos vasos 

sanguíneos, que fornecem suprimento de oxigênio e nutrientes, como por exemplo, 

o bevacizumab que tem ação antiangiogênica (URRUTICOECHEA et al., 2010). 

Em paralelo com o desenvolvimento das novas terapias-alvo, o uso de 

produtos biológicos fez avanços significativos. Um exemplo disso é a utilzação de 

vetores virais para melhorar a eficácia da quimioterapia, por meio da obtenção de 

uma concentração suficientemente elevada do fármaco anticancerígeno perto das 

células malignas. Um outro mecanismo de atividade antitumoral envolve a 

utilização de vírus o qual, ao chegar no tumor, ativa uma resposta imune contra o 

mesmo (AHANI et al., 2016). 

A maioria dos agentes atualmente disponíveis agem em nível celular, 

principalmente em células que estão em processo de divisão ativo, interferindo no 

processo de crescimento e divisão das células (LEITE et al., 2012). Sendo assim, 
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os quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer podem afetar tanto as 

células sadias quanto as neoplásicas, ocasionando maiores danos a células 

malignas devido às diferenças quantitativas entre os processos metabólicos destes 

dois tipos celulares. Porém, devido ao fato desses compostos atingirem células 

saudáveis também, eles ocasionam uma toxicidade que já vem sendo estudada 

desde o início do seu uso na década de 40 (NIOSH, 2010). 

Dentre os efeitos indesejados mais comuns causados pelo tratamento com 

esses fármacos pode-se destacar a toxicidade hematológica, que inclui 

mielossupressão, associada à trombocitopenia e anemia, além de efeitos mais 

comuns como náusea, diarreia, anorexia, mal-estar, alopecia, dor e fraqueza 

(MOTZER et al., 2009; ESCUDIER et al., 2007; STERNBERG et al., 2010; 

MOTZER et al., 2013; HUDES et al., 2007; AVILA et al., 2010). 

Ainda, os antineoplásicos podem se classificar em irritantes ou vesicantes, 

de acordo com o potencial agressivo aos vasos sanguíneos e tecidos adjacentes. 

Fármacos considerados irritantes causam danos nos tecidos que não evoluem para 

necrose, como 5-fluorouracil, carmustina e docetaxel, porém eles podem causar 

eritema, dor, inflamação no local da punção e uma sensação de queimação. Já os 

vesicantes, tais como, doxorrubicina, vincristina e vinblastina, causam eritema, 

edema, e necrose cutânea (CRIADO et al., 2010).  

Antineoplásicos também podem produzir outros efeitos como toxicidade 

renal e cardiotoxicidade, ocasionados por fármacos como docetaxel e 

doxorrubicina, bem como toxicidade reprodutiva (amenorreia, azoospermia 

irreversível e aborto). Além disso, pode-se observar neurotoxicidade (alteração do 

estado mental, coma, neuropatia periférica, convulsões generalizadas, ataxia 

cerebelar), que é um efeito comum da cisplatina e hepatotoxicidade podendo 

culminar em hepatite fulminante induzida pela flutamida, utilizada no tratamento do 

câncer de próstata (KEVSER et al., 2016; NAKANO et al., 2015; PRADOS et al., 

2012; GERMANAS; PANDYA, 2002). 

Apesar de serem utilizados contra os tumores, alguns fármacos podem 

induzir surgimento de novas neoplasias durante o tratamento, detectáveis, muitas 

vezes, anos após o fim da terapia. Por exemplo, em pacientes que fazem uso da 

hidroxiureia, isolada ou em associação, para tratamento de neoplasias 

mieloproliferativas (NMP) existe o risco do surgimento da síndrome mielodisplásica 
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(SMD) e leucemia mielóide aguda (LMA) (BJÖRKHOLM et al., 2011).  

A terapia alvo, incluindo os inibidores de receptor de fator de crescimento 

epidérmico (EGFR), inibidores de receptor de fator de crescimento da insulina 

(IGFR) e inibidores do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), surgiram 

como uma possibilidade de minimização desses limitantes efeitos indesejáveis dos 

antineoplásicos citotóxicos. Apesar disso, estes também induzem efeitos 

indesejeváis tais como sangramentos na região esofágica, diarreia, perda de 

apetite, entre outros (KOTHARI; ALMHANNA, 2015; CHEN, 2009). 

Sendo assim, devido a essa baixa seletividade, e consenquetemente alta 

toxicidade para tecidos sadios, estudos buscam o aprimoramento da terapia do 

câncer, para aumento da eficácia, e o alcanço do sucesso terapêutico na prática 

oncológica bem como para a redução da toxicidade associada ao tratamento 

(CORDEIRO et al., 2014). 

 

2.3 Controle do ciclo celular, angiogênese e microambiente tumoral 

 

O ciclo celular é caracterizado como uma série de eventos que ocorrem em 

uma célula com a finalidade de duplicação do genoma e reprodução em duas 

células filhas. Apresenta-se dividido em quatro fases consecutivas, a saber: G1 que 

é a fase na qual há o crescimento celular, a fase S na qual há duplicação do DNA, 

a fase G2 onde ocorre síntese de proteínas necessárias para a divisão cellular, e a 

fase M que é conhecida como fase de mitose, na qual há divisão do DNA e, 

consequentemente, divisão celular (CURTIS; BRUN, 2010). 

A regulação adequada do ciclo celular é vital para o funcionamento da 

célula, assim como é importante detectar danos no DNA e interromper o ciclo para 

que haja a reparação ou eliminação das células com danos irreparáveis (MOLLER 

et al., 2003). Nesse contexto, o desenvolvimento de muitas neoplasias está 

associado a problemas na regulação do ciclo celular (YE et al., 2003; GUICHARD 

et al., 2014).  

A progressão através das fases do ciclo celular é controlada pela atividade 

de Cinases Dependentes de Ciclinas (CDKs), que constituem uma família de 20 

membros (MALUMBRES et al., 2009; GOPINATHAN, RATNACARAM, KALDIS, 
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2011). A atividade das CDKs é regulada durante as diferentes fases por diversos 

mecanismos. Estas são proteínas cinases serina-treonina caracterizadas por terem 

uma região de ligação a uma outra proteína chamada de ciclina que possui 

domínios essenciais para  a ativação da atividade enzimática das CDKs, para que 

haja progressão do ciclo celular (KARIMIANA et al., 2016). 

Outras proteínas fazem parte da regulação do ciclo celular. A proteína 

Proteína Retinoblastoma (pRb), uma vez fosforilada por um complexo ciclina/CDK,  

libera o fator de transcrição E2F que ativa a expressão de genes envolvidos na 

replicação de DNA e na progressão do ciclo celular (HENLEY; DICK, 2012; DICK, 

2007; EZHEVSKY et al., 1997; YAO et al., 2008). Já no processo de regulação 

negativa do ciclo celular, a proteína p53, conhecida como supressora de tumor, 

inibe a progressão do ciclo para reparo de danos ou indução de morte celular 

(ROOS et al., 2007; ROOS; KAINA, 2013; HUI et al., 1997; KAO et al., 2007). No 

câncer, essas proteínas citadas como reguladores do ciclo celular são alvos de 

anomalias oncogênicas, que desrregulam sua expressão e, portanto, induzem 

proliferação descontrolada (QIN; NG, 2001).  

Nesse contexto, é possível apontar as características biológicas do câncer 

nas quais a desregulação do ciclo celular está envolvida. Estas incluem, A) 

Sinalização proliferativa sustentada: as células tumorais fazem liberação autócrina 

de fatores crescimento, os quais sustentam a proliferacação celular mesmo em 

meio com baixa concentração de fatores de crescimento externos; B) 

Insensibilidade a supressores de crescimento: em condições normais, os fatores 

antiproliferativos são produzidos para manter a quiescência celular e a homeostase 

do tecido. Genes supressores de tumor, tais como o gene associado ao 

retinoblastoma (RB) e as proteínas p53, desempenham papéis fundamentais nos 

mecanismos que ajudam as células a decidir entre a proliferação, senescência e 

via apoptótica. A inativação de genes supressores de tumor em células cancerosas 

lhes permitem contornar os programas que exercem uma regulação negativa sobre 

o crescimento descontrolado da célula; C) Evasão de mecanismos de morte 

celular: a apoptose é um processo fisiológico de morte celular programada que 

ocorre ao longo da vida durante o desenvolvimento e desempenha um papel crítico 

na manutenção da homeostase celular. As células tumorais impedem a sua auto-

destruição por contornar mecanismos apoptóticos normais por vários meios, 
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principalmente por meio da perda da função supressora de tumor p53 (GARCÍA-

CABALLERO et al., 2016). 

Considerando que a desregulação do ciclo celular é uma característica 

fundamental das células tumorais, a interrupção do ciclo celular direcionada para 

células malignas é uma abordagem importante para a terapia do câncer (URREGO 

et al., 2014). 

Vários agentes citotóxicos são capazes de ocasionar a parada ou retardo do 

ciclo celular na fase G0/G1, S ou fase G2/M, produzindo morte celular por apoptose 

(FU et al., 2015; JOE et al., 2002; CAMARGO et al., 2015). Como exemplo, podem 

ser citados os fármacos antimetabólitos, como o 5-fluorouracil, e os antimitóticos, 

como os alcaloides da vinca, dentre estes, a vinblastina e a vincristina (VALLO et 

al., 2015). 

Angiogênese é um processo caracterizado pela formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. Normalmente ocorre durante 

processos como o desenvolvimento embrionário, homeostase, como por exemplo, 

na formação de corpo lúteo, e em condições patológicas, tal como na inflamação 

crônica, e na progressão do tumor, nesse caso chamado de angiogênese tumoral 

que é um processo essencial no crescimento progressivo de neoplasias e na 

produção de metástases (BENEDITO; HELLSTRÖMB, 2013; SERBAN et al., 

2015).  

Em condições fisiológicas, a angiogênese depende do balanço de 

moduladores positivos e negativos dentro do microambiente vascular (HANAHAN; 

FOLKMAN, 1996) e exige a atuação de uma série de moléculas, incluindo fatores 

pró-angiogênicos, proteínas da matriz extracelular, receptores de adesão, e 

enzimas proteolíticas. Sendo assim, as células endoteliais angiogênicas têm um 

padrão de expressão que é caracterizado por um interruptor que medeia o 

equilíbrio proteolítico nas células para um fenótipo invasivo, bem como pela 

expressão de moléculas de adesão específicas. Em tecidos normais, a quiescência 

vascular é mantida pela influência dominante de inibidores endógenos de 

angiogênese (fatores antiangiogênicos) sobre os estímulos pró-angiogênicos  

(BERTRAND et al., 2014). 

Quando ocorre a liberação de fatores pró-angiogênicos e, 

consequentemente ativação de células endoteliais, há o surgimento de dois tipos 
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celulares com fenótipos diferentes que são chamados de células de ponta e células 

de sustentação (BUSSMANN et al., 2011). A célula de ponta é caracterizada por 

ser uma célula migratória, que estende longos filopódios fazendo a varredura do 

ambiente para sinais atrativos ou repelentes, e, portanto, serve para orientar o novo 

vaso sanguíneo em uma determinada direção. Próximo a essas células de ponta 

estão as células de sustentação que proliferam durante a extensão do broto celular 

e formam o novo lúmen vascular (ARECK et al., 2010). 

Sendo assim, esses dois tipos de células endoteliais trabalham em 

processos regulados, e uma vez que as conexões e o fluxo de sangue forem 

estabelecidos, a atividade migratória e a proliferação cessa e, eventualmente, elas 

adotam um "fenótipo de repouso" (TREPAT et al., 2012; CALEY et al., 2016). 

O desequilíbrio entre os reguladores positivos e negativos desencadeia uma 

angiogênese patológica, e esta depende, principalmente, da liberação de fatores de 

crescimento específicos para células endoteliais, e/ou da regulação negativa de 

fatores inibidores da angiogênese por células inflamatórias ou neoplásicas, que 

estimulam o crescimento de vasos sanguíneos do hospedeiro (MAEDA, 2012).  

Diversos fatores de crescimento estão envolvidos nesse processo, como o 

Fator de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF), Fator de Crescimento 

Epidérmico (EGF), Fator de Crescimento da Célula Endotelial Derivado de 

Plaqueta (PD-ECGF), os Fatores de Crescimento Derivados de Plaquetas 

(PDGFs), Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) (BRAT; VAN MEIR, 2001) e Fator 

de Crescimento Fibroblástico Básico (bFGF), que se ligam a receptores da 

superfície celular, ativando uma cascata de sinalização intracelular e induzindo a 

angiogênese (COMPAGNO et al., 2014). 

Os vasos sanguíneos gerados por células tumorais apresentam uma série 

de anormalidades estruturais e funcionais, tais como: tamanho, forma, padrão de 

ramificação, falta de hierarquia do vaso normal, não exibem as características 

reconhecíveis de arteríolas, capilares e vênulas, e as células endoteliais desses 

vasos podem proliferar 50 a 200 vezes mais rápido do que as células endoteliais 

normais, formando um endotélio estruturalmente defeituoso, que mostra 

descontinuidades ou aberturas (LIZEE et al., 2013). Assim, a vasculatura tumoral é 

tipicamente anormal, desordenada e permeável, o que permite a nutrição e 

oxigenação do tumor, e a remoção de resíduos do metabolismo celular (VASUDEV; 
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REYNOLDS, 2014), além de favorecer hemorragias, bem como o tráfego de 

células tumorais para a corrente sanguínea, com consequente formação de 

metástases (RIBATTI; CRIVELLATO, 2010). 

Muitas drogas têm sido desenvolvidas para impedir a angiogênese por meio 

da inibição da via do VEGF, entre elas, o bevacizumab (Avastin®) que é um 

anticorpo monoclonal IgG1 que liga-se ao VEGF-A, um importante fator pró-

angiogênico expresso em quase todos os tipos de tumores neutralizando-o e 

impedindo-o de ativar o seu receptor (FOLKMAN, 1971; FERRARA; GERBER, 

2003). 

Além do bevacizumab, há um número crescente de drogas antiangiogênicas 

disponíveis em vários estágios de desenvolvimento clínico ou já sendo usadas na 

prática clínica. As principais classes de medicamentos utilizados são: moléculas 

anti-VEGF (anticorpos anti-VEGF) (FOLKMAN, 1995); inibidores do receptor 

tirosina quinase que têm como alvo o receptor de VEGF e os receptores de outros 

fatores pró-angiogênicos (PEREZ-ATAYDE; SALLANM, 1997); e as drogas 

imunomoduladoras com propriedades antiangiogênicas (IMiDs) (FOLKMAN, 1971; 

BRANDYN et al., 2014) 

Apesar da existência desses medicamentos com diferentes mecanismos de 

ação, os tumores podem apresentar diferentes respostas. Sendo assim, estes 

podem responder bem à terapia antiangiogênica o que pode sugerir que a 

vasculatura tumoral é sensível a uma droga em particular, ou essa atividade pode 

está associada à dependência de oxigênio e nutrientes por parte das células 

tumorais. Por outro lado, em alguns tipos de câncer a terapia antiangiogênica pode 

controlar a doença por um período de tempo, porém, em seguida ocorre a 

progressão do tumor. Neste caso, o tumor encontrou uma maneira diferente para 

promover a angiogênese, ou as células do tumor se adaptaram a um ambiente 

menos vascularizado, o que indica o desenvolvimento de resistência ao tratamento 

(VASUDEV; REYNOLDS, 2014). Por conta disso, o uso de terapia de combinação 

incluindo agentes antiangiogênicos e fármacos citotóxicos tem predominado como 

escolha no tratamento de alguns tipos de câncer (LI et al., 2011; JAIN, 2014; 

KIEUHOA  et al., 2016). 

Durante o desenvolvimento do câncer diferentes tipos celulares interagem 

entre si formando um microambiente tumoral composto de células cancerígenas e 
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células auxiliares, como por exemplo, células vasculares, fibroblastos e células do 

sistema imunológico, as quais, atuando em conjunto, são essenciais para o 

crescimento do tumor.  (QUAIL; JOYCE, 2013). 

Baseado nisso, existem medicamentos eficazes no combate não somente às 

células do câncer mas também a estas células auxiliares (MCMILLIN; NEGRI; 

MITSIADES, 2013), destacando a importância de drogas com mecanismos 

regulatórios envolvendo principalmente o sistema imunológico (HAYAKAWA et al., 

2016). Nesse contexto, os efeitos de diferentes citocinas no microambiente tumoral 

e seu potencial como alvo de drogas imunomoduladoras têm sido extensamente 

estudados (ITA; HANDA, 2016). 

A Interleucina 1 (IL-1) é uma citocina pró-inflamatória que exerce efeitos 

sobre uma variedade de células e desempenha um papel importante em doenças 

auto-imunes e inflamatórias, agudas e crônicas (DINARELLO, 2004). É secretada 

principalmente por monócitos, macrófagos, células epiteliais, células sinoviais e 

condrócitos. Existem dois subtipos de IL-1, IL-1α e IL-1β, ambas presentes na 

maioria das células, porém IL-1α está presente principalmente nas células epiteliais 

com a função de diferenciação celular e ativação de resposta imune. Em contraste, 

a expressão de IL1-β é limitada a condições fisiológicas normais, entretanto, sob 

condições de estímulo inflamatório, IL1-β é secretada e liberada na corrente 

sanguínea onde ela exerce efeitos sobre outras células. No câncer, a 

desrregulação de IL-1β está ligada à transformação neoplásica, angiogênese, 

invasão tumoral e metástase (KIM et al., 2013; DINARELLO,1989 apud TAN et al., 

2016).  

Recentes relatos mostram que altos níveis de IL-1β estão diretamente 

relacionados a uma forma mais agressiva do tumor (BAIRD et al., 2016; ZHE et al., 

2011). Sendo assim, existe um embasamento em terapias anticâncer focados na 

neutralização da IL-1β ou do seu receptor (VORONOV et al., 2003; SCHMID et al., 

2011; BAR et al., 2004; LEWIS et al., 2006; CARMI et al., 2013). 

IL-4 desempenha um papel importante em respostas imunológicas por atuar 

de diversas maneiras, tais como, induzindo a liberação de anticorpos IgE pelas 

células B e o desenvolvimento subsequente de células T CD4+ naive em células 

Th2 (PAUL; ZHU, 2010), induzindo ativação de células mielóides como 

macrófagos, células dendríticas e eosinófilos (GORDON; MARTINEZ, 2010; 
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COOK, 2012), além de aumentar a expressão de mediadores da inflamação 

(WYNN; CHAWLA; POLLARD, 2013; HELLER, 2012).  

Apesar da sua função de proteção na resposta imunológica, a produção em 

excesso dessa intercelucina está ligada a doenças como asma e dermatite atópica 

alérgica dominado por Th2 (LIANG, 2012), bem como a imunossupressão das 

células T no linfoma cutâneo e na leucemia (GUENOVA, 2013).  

Em modelos experimentais de câncer, foi demonstrado que a IL-4 é um 

potente indutor da ativação de macrófagos (BISWAS; MANTOVANI, 2010; PUCCI 

et al., 2009; STEIN, 1992 apud GUENOVA et al., 2015) e de células T com a 

finalidade de aumentar a invasão de células tumorais e metástases pela 

polarização de Macrógafos Associados ao Tumor (TAM) para formar um fenótipo 

do tipo M2 considerado mais invasivo (DENARDO, 2009). Outro fator interessante 

é que células tumorais expressam quantidade elevada de receptor de IL-4 que está 

associada ao efeito proliferativo da citocina. Ainda, foi observado que IL-4 além de 

produzir um efeito antiapoptótico em células tumorais, também é capaz de induzir a 

angiogênese, o que auxilia no crescimento e invasão do tumor  (LI et al., 2009; 

ROCA et al., 2012). Esses dados sugerem a possibilidade de uma terapia 

antitumoral que envolva diminuição na secreção de IL-4 ou da função do seu 

receptor (GUENOVA et al., 2015). 

IL-10 é uma importante citocina anti-inflamatória que apresenta diversas 

funções, tanto em relação a imunidade inata como adaptativa (DAI; KOHLER; 

BROMBACHER, 1997 apud WANG et al., 2016). Apesar de inibir a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IFN-γ, IL-2, IL-3 e TNF-α produzidas por 

células como macrófagos e células T reguladoras (DONNELLY; FREEMAN; 

HAYES, 1995; MURAI, 2009), estudos em camundongos knockout em IL-10, 

demonstraram que essa citocina retardou o crescimento de um tumor e melhorou 

as respostas de células T contra o mesmo (HALAK; MAGUIRE; LATTIME, 1999 

apud WANG et al., 2016).    

Outra importante ação de destaque dessa citocina foi em estudos em 

modelos de câncer humano, nos quais foi obervado que o aumento da expressão 

de IL-10 levou à rejeição do tumor e a uma imunidade tumoral de longa duração. 

Além disso, em ensaios realizados em camundongos knockout para IL-10 com 

câncer de pele houve um aumento da progressão do tumor assim como uma 
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metástase prematura (MUMM et al., 2011; OFT, 2014).  

O Interferon (IFN) pode promover uma série de funções biológicas como 

defesa contra infecções virais, estendendo-se para defesa contra células tumorais 

e efeitos imunomoduladores (BILLIAU, 2006). O IFN-γ está envolvido na 

modulação de respostas imunitárias e inflamatórias e é produzido 

predominantemente por células Natural Killer (NK), Natural Killer T (NKT), e Células 

T ativadas (ZHU; YAMENE; PAUL, 2010).  

As células T helper também são responsáveis pela produção de IFN-γ, e o 

mesmo impulsiona uma regulação positiva que obriga a diferenciação de células 

CD4+ para o perfil de resposta Th1, que atua, por sua vez, na resposta antitumoral 

(ZHU; YAMENE; PAUL, 2010; HWANG, 2010). Além disso, o IFN-γ melhora a 

apresentação de antígeno, por meio da promoção do seu processamento, e induz a 

expressão de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), 

destacando sua importância em respostas imunes específicas antitumorais 

(YOUNG; BREAM, 2007; SCHRODER, 2004). 

Independentemente da sua fonte, todos os IFNs têm o potencial de atuar 

sobre as células de tumor para exercer efeitos antitumorais diretos e indiretos, por 

meio de células do sistema imunológico. Ele também é responsável por regular a 

expressão de muitos genes envolvidos no crescimento de células de tumor, 

proliferação, diferenciação, sobrevivência e migração (FUNG, 2013). 

Apesar de classicamente ser apresentada como uma citocina com potencial 

antitumoral, outros estudos constataram que IFN pode contribuir para o aumento 

de algumas proteínas que estão associados com a proliferação, migração, invasão 

e crescimento gerando um fenótipo mais agressivo do câncer. Isso mostra a 

dualidade dos seus efeitos frente às células tumorais e a importância da 

investigação dessa citocina em neoplasias (FATHERS et al., 2012). 

IL-12 é uma citocina que tem a capacidade de potencializar a atividade 

citotóxica de células T CD8+ e células NK (KOBAYASHI et al., 1989 apud PARHAR 

et al., 2016; STERN et al., 1990 apud PARHAR et al., 2016). Ela tem um papel 

crucial na modulação da resposta imune envolvida na indução de respostas do tipo 

Th1, que envolve outro tipo de células T que são as CD4+, que, por sua vez, 

desempenham um papel central na resposta contra tumores. Paralelamente, IL-12 

pode suprimir respostas do tipo Th2, cuja ativação cria um fenótipo celular que 
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mantem o microambiente favorável ao crescimento do tumor (COLOMBO; 

TRINCHIERI, 2002; FRIDMAN et al., 2012). 

Estudos comprovaram que IL-12 possui atividade antitumoral, pois por meio 

da imunoterapia, esta citocina foi capaz de inibir o crescimento de tumores e 

prolongar a sobrevivência por reativação tanto de células T CD8+ quanto de 

células NK (LODE et al., 1998; CHEN et al., 1997; SHI, 2003, PARHAR et al., 

2016).  

Embora essa citocina tenha demonstrado uma atividade antitumoral 

significativa em diversos modelos animais (LASEK; ZAGOZDZON; JAKOBISIAK, 

2014) ensaios clínicos com a mesma, utilizada de maneira isolada em pacientes 

com tumores sólidos avançados e doenças malignas hematológicas, mostraram 

uma taxa de resposta mista que varia de 0 a 11%, com exceção do linfoma cutâneo 

das células T, relacionado com a AIDS, sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgkin, 

onde há uma maior resposta (DEL VECCHIO et al., 2007). A baixa efetividade na 

maioria dos tumores pode ser associada às pequenas doses administradas de IL-

12 devido à sua toxicidade sistêmica grave, e a carga de tumor mais elevada 

(pacientes em estágio avançado) (PARHAR et al., 2016). 

Estudos realizados na década de 90 pelo grupo liderado pelo Dr. Judah 

Folkman destacaram a importância dessa citocina como antiangiogênico tumoral. 

Baseado nos dados da atuação da IL-12 contra tumores, comprovado por meio de 

ensaios pré-clínicos e clínicos, pode-se destacar o potencial dessa citocina como 

um potente adjuvante na imunoterapia do câncer (ZHU et al., 2013; LASEK et al., 

2014). 

A quimiocina (motivo CC) de ligante 2 (CCL2) é uma quimiocina constitutiva 

que está envolvida primariamente na organização do tecido linfóide e no tráfego 

basal de monócitos e basófilos. Tem sido associada na patogênese de doenças 

caracterizadas por infiltrados monocíticos, tais como a psoríase, a artrite 

reumatóide ou a aterosclerose, e é bem expressa em populações de células 

tumorais e células estromais de muitos cânceres (SALLUSTO et al., 2000). 

Esta quimiocina é responsável pelo recrutamento de monócitos inflamatórios 

que expressam CCR2 (o receptor de CCL2), assim como o posterior recrutamento 

de macrófagos associados a tumores, além de promover angiogênese e metástase 

(QIAN et al., 2009; CRUSZ; BALKWILL, 2015; QIAN; POLLARD, 2010). 
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Esse processo é dependente da CCL2 sintetizada tanto pelo tumor quanto 

pelo estroma e ocorre, por exemplo, para monócitos inflamatórios humanos em 

metástases pulmonares de células de câncer de mama humano. Estudos mostram 

que a inibição da sinalização de CCR2-CCL2 é capaz bloquear o recrutamento de 

monócitos inflamatórios, inibir a metástase in vivo e prolongar a sobrevivência de 

camundongos portadores de tumor (UENO et al., 2000; VALKOVIC et al., 1998; 

SAJI et al., 2001; RHODES et al., 2004; TSUI et al., 2007). A partir desses dados, 

observa-se que a inibição dessa quimiocioina pode ser uma potencial ferramenta 

no combate ao câncer. 

O Fator de Necrose Tumoral (TNF) possui importante papel fisiológico e 

patológico, principalmente na defesa do hospedeiro contra infecções bacterianas e 

virais (IM, 2010). A denominação “fator de necrose tumoral” foi dada devido aos 

estudos que demonstraram a capacidade dessa citocina de induzir necrose 

hemorrágica em sarcomas transplantados subcutaneamente em camundongos 

(CARSWELL et al., 1995).  

 TNF-α é expresso em uma grande variedade de células, sendo considerado 

um importante mediador em reações inflamatórias agudas e crônicas, além de 

estimular a produção de outras citocinas inflamatórias. Ele desempenha um papel 

central em doenças autoimunes como artrite reumatóide, em doenças inflamatórias 

do intestino incluindo doença de Crohn e na colite ulcerativa, esclerose múltipla, 

lúpus eritematoso sistêmico e esclerose sistêmica (TRACEY et al., 2008; 

GALDIERO et al., 2013; CORDERO, 2010). 

A liberação de TNF-α está diretamente ligada a progressão da fase inicial do 

câncer graças à ação dessa citocina no estímulo da liberação de fatores pró-

angiogênios como o VEGF (NORRBY, 2002; FEOKTISTOV et al., 2003). 

Paradoxalmente, ela é também considerada uma potente citocina 

antiangiogênica em doses mais elevadas, podendo provocar necrose e a 

subsequente destruição de vasos sanguíneos do tumor e aumento da eficácia da 

quimioterapia. Apesar desses dados o TNF nunca foi considerado como uma droga 

anticâncer devido a sua dualidade de efeitos a depender do tipo de câncer. Porém 

essa citocina tem tido sucesso como ajduvante para o tratamento do melanoma 

metastático regionais e sarcoma dos tecidos moles avançado (TOOMER; CHEN, 

2014). 
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2.4 Estudo da toxicologia/farmacologia de fármacos com potencial 

antitumoral 

 

O desenvolvimento de agentes terapêuticos para o tratamento do câncer 

tem sido um processo desafiador. Os fármacos utilizados na clínica estão na dose 

máxima tolerada ou em níveis bastante próximos dela e, frequentemente, causam 

toxicidade significativa, devido a sua facilidade de penetrar em vários tecidos 

(HIROSE et al., 2011).  

Portanto, estudos de toxicidade pré-clínica são extremamente importantes 

para estabelecer a segurança da dose inicial clínica e identificar o espectro de 

toxicidade induzida por drogas em modelos experimentais apropriados 
(CEKANOVA; RATHORE, 2014). 

Os ensaios que avaliam a toxicidade sistêmica aguda são utilizados para 

classificar e apropriadamente rotular substâncias de acordo com o seu potencial de 

letalidade ou toxicidade como estabelecido pela legislação vigente. Pode-se 

investigar também parâmetros como o potencial tóxico em órgãos específicos, 

identificar a toxicocinética e a relação-dose resposta. Outras informações podem 

ainda ser obtidas numa avaliação de toxicidade aguda como: indicativos sobre o 

mecanismo de ação tóxica, diagnóstico e tratamento das reações tóxicas, 

estabelecimento das doses para estudos adicionais de toxicidade, informações 

para a comparação de toxicidade entre substâncias de mesma classe e 

informações sobre quais seriam as consequências de exposições acidentais no 

trabalho ou no ambiente doméstico (PURCHASE et al., 1998; BLAAUBOER, 2003; 

PRIETO et al., 2006; COECKE et al., 2006).  

O protocolo para avaliação da toxicidade aguda é feito a partir da 

administração em uma ou mais doses durante um período não superior a 24 horas, 

seguido de observação dos animais por 14 dias. Segundo o Guia para a condução 

de estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao 

desenvolvimento de medicamentos publicado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária em 2013, estudos para a determinação de DL50 (dose que induz morte 

de 50% dos animais experimentais) não são necessários (ANVISA, 2013). Podem 

ser utilizados métodos alternativos para a estimativa da dose letal envolvendo um 
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menor número de animais, tais como os preconizados nos guias da OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) “Guidelines for Testing 

of Chemicals”, como por exemplo o Guia de no 423 (OECD, 2001).  

Baseado neste guia da OECD, para o ensaio de toxicidade aguda 

administra-se uma dose da substância teste a um grupo de três animais, e 

dependendo da relação sobrevivência/morte, o estudo é repetido com outros 

animais recebendo doses maiores ou menores da mesma substância. A dose 

inicial utilizada é selecionada a partir de uma das quatro opções preconizadas pelo 

guia, tais quais: 5, 50, 300 ou 2000 mg/kg. Quando não existe qualquer informação 

sobre a substância que será testada, por razões de proteção dos animais, deve-se 

a utilizar uma dose inicial de 300 mg/kg. 

Ainda de acordo com o guia n. 423 da OECD, bem como com as instruções 

da Food Drug Administration (FDA) para estudos de toxicidade aguda, apenas um 

gênero é estudado em um ensaio de toxicidade aguda; Geralmente, assume-se a 

fêmea como o gênero mais sensível aos efeitos tóxicos agudos de produtos 

químicos (OKOMODA; ATAGUBA, 2011; OKOMODA et al., 2013). 

No contexto da avaliação da toxicidade de novos candidatos a fármacos 

antitumorais, o estudo dos efeitos genotóxicos assume papel relevante 

considerando o potencial tóxico de muitos antineoplásicos sobre o material 

genético das células não tumorais. O conhecimento do potencial genotóxico de um 

fármaco ou de compostos presentes no meio ambiente é uma informação essencial 

para as agências regulatórias, no que se refere ao estabelecimento de riscos para 

o homem e para o ambiente (LEE et al., 2016). 

A genotoxicidade é causada por agentes que interagem com o DNA e outros 

alvos celulares que controlam a integridade do material genético, incluindo a 

indução de adutos de DNA, quebras na cadeia e mutações pontuais 

(BAUMSTARK-KHAN, 2010), além de causar mutações cromossômicas estruturais 

e numéricas que podem não só iniciar o desenvolvimento do câncer mas também 

pode ter um impacto sobre a fertilidade e a saúde das gerações posteriores, 

contribuindo para as potenciais mudanças hereditárias em eco-sistemas após um 

acúmulo a longo prazo (AHN et al., 2009). Vários estudos relataram que existe uma 

relação direta entre o contato com agentes genotóxicos e a redução da qualidade 

de vida (MAZUMDAR et al., 2011; ABDA et al., 2015). 
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Entre os ensaios biológicos para avaliação de danos causados por agentes 

genotóxicos pode-se destacar o teste do micronúcleo (RODRIGUES et al., 2013) 

que é uma metodologia que pode ser realizada in vivo, que utiliza a medula óssea 

ou o sangue periférico para fornecer informações primárias, em nível 

cromossômico, sobre os danos no DNA causados por agentes químicos e físicos 

(FACTORI et al., 2014). 

Os micronúcleos originam-se de fragmentos cromossômicos acêntricos 

(efeito clastogênico) ou de cromossomos inteiros que não completam a migração 

anafásica da divisão celular (efeito aneugênico) (ALBAS et al., 2014). O teste 

baseia-se na observação de células que sofrem alterações na distribuição de suas 

cromátides ou quebra de cromátides. Durante a anáfase, momento em que há a 

segregação dos cromossomos, os fragmentos provenientes das quebras e de 

cromossomos inteiros, e que não estão ligados pelo fuso, não acompanham a 

migração para os pólos da célula. Após a telófase, tais fragmentos cromatídicos 

não são incluídos nos núcleos das células filhas, formando um único ou múltiplos 

micronúcleos no citoplasma dessas células (FENECH, 2000; FERIGOLO; 

SAGRILLO, 2013).  

O tumor de Ehrlich é um adenocarcinoma mamário murino (CALIXTO-

CAMPOS et al., 2013). Para os ensaios, podem ser utilizados camundongos de 

qualquer linhagem devido à falta de expressão dos principais antígenos de 

histocompatibilidade. Para a sua manutenção, as células são transplantadas 

através de passagens na cavidade peritoneal dos animais (KAMETANI et al., 

2007). 

É um tipo de tumor que apresenta um conjunto de células pleomórficas, com 

alto grau de atipias, com presença de nucléolos evidentes e numerosos, cromatina 

condensada, mitoses atípicas ou aberrantes e relação núcleo/citoplasma maior que 

a das células normais (NASCIMENTO et al., 2006; SILVA; SANTOS; CASSALI, 

2006). 

Após a inoculação intraperitoneal de células de tumor de Ehrlich, o volume 

ascítico aumenta progressivamente devido à capacidade de crescimento rápido 

dessas células. Esse processo ocorre em duas fases, sendo uma fase de 

proliferação, na qual o número de células aumenta de forma exponencial, seguido 

por uma fase de repouso, na qual o número de células permanece quase constante 
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(SONG et al., 1993; SIEMS et al., 1993; GRUNE et al., 1992; SKOG et al., 1990; 

TANNOCK, 1969; OZASLAN et al, 2011).  

A forma ascítica do tumor tem sido utilizada como modelo experimental para 

avaliar a influência de drogas de diferentes origens sobre as respostas de 

proliferação dessas células e do portador das mesmas (SOLIMAN et al., 2015). 

A ascite é formada provavelmente em consequência da inflamação induzida 

pelo tumor, devido ao aumento da permeabilidade vascular peritoneal. Outros 

fatores que contribuem para a ascite e letalidade do tumor de Ehrlich incluem: a 

drenagem linfática peritoneal prejudicada pelas células tumorais, a pressão 

mecânica exercida pelo aumento progressivo de fluido ascítico e a indução de 

hemorragia peritoneal (VIEIRA et al., 2010). Paralelamente, as células de tumor de 

Ehrlich também são usadas como um modelo de tumor sólido, por incoulação das 

células em tecido subcutâneo (VENDRAMINI-COSTA et al., 2010; FRAJACOMO et 

al., 2016). 

É um tumor agressivo que pode induzir mielossupressão e afetar a resposta 

inflamatória por meio do aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias como 

IL1β e MCP1, além de prostaglandina E2 (PGE2) e óxido nítrico (SANTOS et al., 

2016; FERNANDES et al., 2015). 

 

2.5 Produtos naturais e o câncer 

 
 Produto natural é um composto químico que pode ser produzido por seres 

vivos, encontrado na natureza e que geralmente tem atividade biológica ou 

farmacológica que pode ser usado na descoberta ou concepção de produtos 

farmacêuticos. Dentre os diversos reinos da natureza, o reino vegetal é o que tem 

contribuído de forma mais significativa para o fornecimento de metabólitos 

secundários, muitos destes de grande valor agregado devido às suas aplicações 

como medicamentos, cosméticos, alimentos e agroquímicos (NEWMAN; CRAGG, 

2016). 

A pesquisa em produtos naturais é uma das áreas mais tradicionais da 

Química no Brasil, devido a fatores históricos amplamente discutidos e à grande 

biodiversidade do país. A maioria dos trabalhos está voltada para o isolamento e a 
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identificação de substâncias, muitas vezes associados a ensaios biológicos ou 

estudos quimiotaxonômicos (VALLI et al., 2013). 

Os produtos naturais têm sido considerados a fonte mais rica de drogas 

devido ao fato de possuírem uma imensurável variedade de estruturas em relação 

a química combinatória, apesar disso, ainda existe uma série de compostos 

inexplorados (MISHRA; TIWARI, 2011;  DIAS et al., 2012). Desde os anos 60, com 

as primeiras pesquisas sobre a epipodofilotoxina e seus derivados como agentes 

citotóxicos, até os dias de hoje, a natureza é fonte promissora de drogas com 

atividade contra o câncer (CABRERA; YOO; BRIZEL, 2013). 

Uma análise das estratégias utilizadas na descoberta de novos 

medicamentos mostrou que 36% das drogas aprovadas pelo FDA, entre 1999 e 

2008 foram produtos naturais ou seus derivados (SWINNEY; ANTHONY, 2011; 

NEWMAN; CRAGG, 2010). Estudo feito por Newman e Cragg em 2012 constatou 

que aproximadamente 50% das novas drogas introduzidas no período de 1981-

2010 foram derivados da natureza, a maioria sendo agentes antibióticos e 

antiproliferativos (NEWMAN; CRAGG, 2012). Dentre estes se destacam a 

vimblastina (Velban®) e a vincristina (Oncovin®) e os análogos vindesina 

(Eldisine®) e vinorelbina (Navelbine®); o paclitaxel (Taxol®) e o análogo docetaxel 

(Taxotere®); a podofilotoxina e os análogos, etoposídeo (Etopophos®) e 

teniposídeo (Vumon®); e a camptotecina e os análogos, topotecano (Hycamtin®) e 

irinotecano (Camptosar®). Estes medicamentos movimentam anualmente um 

mercado de cerca de 60 bilhões de dólares (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

Dados recentes mostram que existem 70 fármacos antitumorais derivados 

de produtos naturais que foram lançados ou estão em desenvolvimento, entre 

esses, 28 drogas já foram lançadas e outras 42 estão em desenvolvimento, dos 

quais 9, 19 e 14 drogas estão sendo avaliadas na Fase 3, Fase 2 e Fase 1 de 

ensaios clínicos, respectivamente (DU; XIAOLI, 2014).  

Portanto, no contexto do câncer, a pesquisa e o desenvolvimento de drogas 

com alta eficiência e baixa toxicidade, particularmente os medicamentos extraídos 

de recursos naturais, tornou-se uma estratégia altamente promissora para a 

identificação de novos agentes antitumorais (VASKO et al., 2014). 

No Brasil encontra-se a maior biodiversidade do planeta (de 15 a 20% do 

total), porém, considera-se que ainda pouco se sabe sobre a farmacologia ou 
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fitoquímica das espécies. Existem aproximadamente 250.000 espécies e apenas 

cerca de 20% das plantas foram farmacologicamente avaliadas. Esses dados 

demonstram que existe uma gama de produtos com potencial farmacológico 

agregado que ainda serão descobertos e explorados (CAETANO et al., 2015). 

 

2.6 Cumarinas e seu potencial antitumoral 

 
As cumarinas (2H-1-benzopiran-2-ona) representam uma classe de 

substâncias fenólicas encontradas em plantas constituídas de anéis de benzeno e 

α-pirona fundidos (AOYAMA et al., 1992 apud VENUGOPALA, RASHMI; ODHAV, 

2013). Mais de 1300 cumarinas foram identificadas como metabólitos secundários 

de plantas, bactérias e fungos. O composto prototípico é conhecido como 1,2-

benzopirona ou, menos comumente, conhecido como ácido 𝑜-hidroxicinâmico e 

lactona (IRANSHAHI et al., 2009). 

As cumarinas foram encontradas pela primeira vez em sementes de cumaru 

(Dipteryx odorata pertencente à família Fabaceae) e foram relatadas em cerca de 

150 espécies diferentes, distribuídas em aproximadamente 30 famílias diferentes, 

dentre as quais pode-se citar as famílias Rutaceae, Umbelliferae, Clusiaceae, 

Guttiferae, Caprifoliaceae, Oleaceae, Nyctaginaceae e Apiaceae (CLAY; 

CLEMENT, 1993; EVANS, 2009; PÉREZA; SOUTOB, 2011). 

As cumarinas podem ser encontradas em todas as partes das plantas, 

desde os níveis mais elevados nos frutos (Aegle marmelos) (EVANS, 2009), mirtilo 

(Vaccinium myrtillus) e amora silvestre (Rubus fruticosus), sementes (feijão tonka) 

(Calophyllum cerasiferum Vesque) (SPINO; DODIER; SOTHEESWARAN, 1995 

apud VENUGOPALA, RASHMI; ODHAV, 2013), em raízes (Ferulago campestris), 

nas folhas (Murraya paniculata) e látex da árvore tropical encontradas em florestas 

tropicais (Calophyllum teysmannii), chá verde e outros alimentos, como chicória 

(ROSSELLI et al., 2009). Pode-se encontra-lás também em alguns óleos 

essenciais tais como óleo de cássia (CHOI et al., 2001), óleo de casca de canela 

(BOURGAUD et al., 2006) e óleo de lavanda. As condições ambientais e mudanças 

sazonais podem influenciar a incidência de cumarinas em partes variadas da planta 

(ROSSELLI et al., 2009). 



	
DA	CRUZ,	R.	M.	D	|	27	

	

 
 

 

A função das cumarinas não está clara, embora a literatura sugira que estas 

atuam como reguladores de crescimento de plantas, bacteriostáticos e fungistáticos 

(BOGDAL, 1998 apud VENUGOPALA; RASHMI; ODHAV, 2013) 

A biossíntese das cumarinas ocorre por meio do metabolismo da 

fenilalanina, sendo o ácido p-hidróxi-cinâmico (ácido p-cumarínico) um de seus 

primeiros precursores, o qual é hidroxilado na posição C-2’ (orto-hidroxilação) e, 

em seguida, sofre isomerização fotocatalizada da ligação dupla (E-Z).  O isômero Z 

sofre uma lactonização espontânea que produz a umbeliferona. Apesar da maioria 

das cumarinas serem formadas a partir da via do ácido chiquímico, boa parte delas 

podem ser derivadas de uma via mista (ácido chiquímico e acetato) (SIMÕES et al., 

2004). 

Além de serem produzidas por organismos vegetais, existem evidências que 

as cumarinas podem ser provenientes do metabolismo microbiano, as quais podem 

ser utilizadas como iniciadoras de semi-síntese de outros derivados ou como 

padrões analíticos para estudos metabólicos em mamíferos (MARUMOTO et al., 

2011).  

Os derivados cumarínicos se destacam por apresentar diferentes atividades 

biológicas, tais como, atividade antifúngica (DE ARAÚJO et al., 2013), 

antibacteriana (HAMDI; AL-AYED; SAID, 2012), como moduladores da resistência 

aos antibióticos (BAZZAZ et al., 2010), atividade anti-inflamatória (BAROT et al., 

2015; CÉSPEDES et al., 2006), anti-HIV (OLMEDO et al., 2012), hepatoprotetora 

(SAHEBKAR, 2011), antimitótica (IBRAHIM, 2006), antioxidante (CARPINELLA et 

al., 2005) e antitumoral (BENCI et al., 2012; SERRA et al., 2012; KASUMBWE et 

al.; 2016; KRALJEVIĆ et al., 2014; YAGHMAEI et al., 2016; GURRAPU et al., 2016; 

CAO et al., 2016; YE et al., 2016; LIU et al., 2015, YU et al., 2015). 

Dados da literatura mostram que derivados cumarínicos apresentam 

atividade antitumoral in vitro tanto em células de Ehrlich quanto em linhagem de 

câncer de mama como MCF-7. O estudo do mecanismo de ação mostrou que 

estes podem atuar via ativação de caspases, e portanto ativam a apoptose, e via 

PI3K-cinase, que possui papel importante na sinalização oncogênica e no tráfego 

de proteínas intracelulares (AVIN et al., 2014).  

Outros mecanismos envolvidos na ação antitumoral desses compostos 

envolvem a apoptose (KRALJEVIĆ et al., 2014) via rompimento da membrana 
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mitocondrial (KASUMBWE et al.; 2016; YE et al., 2016), parada do ciclo celular na 

fase G2/M, interação com tubulina impedindo o processo de divisão celular (CAO et 

al., 2016) e parada no ciclo celular na fase S (YU et al., 2015).  

Segundo Jumat et al. (2010), sistemas heterocíclicos que contêm átomos de 

nitrogênio, enxofre ou oxigênio constituem uma importante classe de compostos 

em química medicinal, devido a alta diversidade de aplicações clínicas. Por toda 

essa variedade de propriedades biológicas, essa tem sido uma classe que tem 

despertado bastante interesse de pesquisadores por todo mundo (IBRAHIM, 2006; 

GARAZD et al., 2000; NAGORICHNA et al., 2003).  

Desta forma foram sintetizados vários derivados das cumarinas, dentre eles 

o 2H-1-benzopiran-2-ona,7-preniloxi (UMB-07) (Figura 1), o qual foi relatado como 

detentor de atividades farmacológicas, tais como antifúngica (GUERRA et al., 

2015), antibacteriana (DE ARAÚJO et al., 2016) e antitumoral in vitro (BABA et al., 

2002; HAGHIGHI et al., 2014) e in vivo (BABA et al., 2002). Porém, não existem 

relatos dos mecanismos envolvidos nas atividades farmacológicas ou toxicológicas 

in vivo, o que justifica um interessante estudo para investigação do seu potencial 

antitumoral asssim como do seu perfil toxicológico. 

 

 
Figura 1. Estrutura química da 2H-1- Benzopiran-2-ona, 7- preniloxi 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar a toxicidade e atividade antitumoral do derivado semi-sintético 

cumarínico 2h-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi (UMB-07). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a citotoxicidade de UMB-07 em eritrócitos de camundongos; 

 

• Avaliar a toxicidade pré-clínica aguda de UMB-07 em camundongos; 

 

• Avaliar a genotoxicidade de UMB-07 em camundongos; 

 

• Avaliar a atividade antitumoral in vivo de UMB-07 em modelo de Carcinoma 

Ascítico de Ehrlich; 

 

• Investigar o possível mecanismo de ação de UMB-07 por meio de estudos 

do ciclo celular; 

 

• Analisar o efeito antiangiogênico de UMB-07; 

 

• Investigar a participação de citocinas no mecanismo de ação antitumoral de 

UMB-07; 

 

• Estudar o perfil de toxicidade de UMB-07 após tratamento antitumoral em 

camundongos transplantados com tumor de Ehrlich; 

 

• Investigar a atuação de UMB-07 na produção do óxido nítrico em 

macrófagos peritoneais; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

4.1 Local da pesquisa  

 
As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no Laboratório de 

OncoFarmacologia (OncoFar) e no Biotério Prof. Thomas George, ambos do 

Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM), onde funciona o 

Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

(PPgPNSB), todos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

 

4.2 Material 

4.2.1 Linhagens de células tumorais  
 

Para avaliação da atividade antitumoral in vivo foi usada uma linhagem de 

adenocarcinoma murino (Carcinoma Ascítico de Ehrlich), gentilmente fornecida 

pelo Prof. Dr. João Ernesto de Carvalho (CPQBA/UNICAMP) e mantida na 

cavidade peritoneal de camundongos Swiss no Biotério Prof. Thomas George, por 

meio de repique semanal.  

 

4.2.2 Animais  
 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus) pesando entre 

30 e 35 g, com faixa etária próxima de 60 dias, obtidos do Biotério Prof. Thomas 

George (IPeFarM/UFPB). Os animais foram agrupados em gaiolas de polietileno, 

mantidos sob condições controladas de temperatura (21 ± 1 °C), com livre acesso à 

comida e água potável disponível em garrafas graduadas de polietileno, colocadas 

nas grades metálicas das gaiolas em sua parte superior. Os animais foram 

mantidos em ciclo claro-escuro de doze horas. Antes da realização de qualquer 

protocolo experimental, os animais foram colocados no ambiente de trabalho por 

pelo menos 30 minutos de antecedência à execução do experimento.  

Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)/UFPB, sob número 
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de protocolo 141/2015.  

4.2.3 Reagentes  
 

Foram utilizadas as seguintes substâncias: Cetamina – (Ketamin®); cloridrato 

de xilazina –(Anasedan®); heparina – (HEPAMAX-S®); Solução fosfato tamponada 

(PBS); Tween 80 (Sigma-Aldrich®); Dimetilsulfóxido (Mallinckrodt CHEMICALS); 

Triton X-100 (Sigma- Aldrich®); Soro bovino fetal (SBF) (Nutricell®); Iodeto de 

Propídeo (Sigma –Aldrich); Tween 20 (Sigma-Aldrich®); 5-Fluorouracil (Sigma-

Aldrich®); Kit ELISA (eBioscience®). 

 

4.2.4 Equipamentos 
 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: Centrífuga (HETTICH- 

Zentrifugen- Rotina 380 R); Microscópio invertido (Olympus); Balança analítica 

(GEHAKA® AG 200); Citômetro de fluxo (FacsCanto II, BD, EUA); Câmera 

fotografica (Canon OverShot A2500); Leitor de placa (Synergy HT, BioTek). Os 

parâmetros bioquímicos e hematológicos foram determinados utilizando-se kits 

específicos para o analisador bioquímico automático Cobas Mira Plus® (Roche 

Diagnostic System) e o analisador hematológico celular automático Animal Blood 

Counter Vet (Horiba ABX Diagnostics), respectivamente. 

 

4.2.5 Derivado cumarínico 
 

2H-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi (UMB-07) foi obtido por técnicas 

específicas, e gentilmente fornecido pelo colaborador Dr. Francisco Jaime Bezerra 

Mendonça Junior, do Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas (LSVM) 

localizado na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 

Uma Cumarina hidroxilada comercial (umbeliferona ou 7-hidroxicumarina) (3 

mmol) foi submetida a alquilação na presença de carbonato de potássio (3.9 mmol) 

como base e haleto de alquila (brometo de prenila) (3.9 mmol) em 20 mL de 

acetonitrila. Essa reação foi realizada sob agitação em refluxo por tempos 

reacionais que variaram de 22-46 horas. A mesma foi monitorada por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Ao final do procedimento, o produto foi 
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filtrado e lavado por duas vezes com acetato de etila (10 mL). Essa fase orgânica, 

então, foi lavada com água destilada (cerca de 50 mL) e seca com sulfato de sódio 

(Na2SO4), e evaporado à vácuo. Os resíduos obtidos foram recristalizados pelo 

uso do sistema metanol/THF fornecendo o composto final (CHUNG et al., 2012). 

O composto sintetizado teve sua estrutura elucidada por Ressonância 

Magnética Nuclear de Carbono (RMN C13) e Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN H1), realizados no Núcleo de Caracterização e Análise da 

Universidade Federal da Paraíba (NUCAL).  O quadro 1 expressa as 

características físico-químicas, bem como o rendimento do composto estudado. 

 
Quadro 1. Características físico-químicas do UMB-07 
Código Ponto 

de 
fusão 

Fator de 
retenção 

Rendimento 
(%) 

Massa 
molar 

Estrutura 
molecular 

Aparência 

UMB-
07 

>280 0,82* 90 230 C14H14O3 Cristais 
marrons 

*a = sistema de eluição 10:0,1 (CH2Cl2/MeOH); 
 

4.3 Métodos 

Os estudos farmacológicos e toxicológicos de UMB-07 foram realizados de 

acordo com o fluxograma a seguir. 
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Fluxograma 1. Representação esquemática dos métodos utilizados para a avaliação da 
toxicidade e atividade antitumoral in vivo de UMB-07. 

 

	
*Parâmetros avaliados: avaliação ponderal e do consumo de água e ração; parâmetros bioquímicos 
e hematológicos; índice de órgãos e análises histológicas. 

 
 

4.3.1 Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos  
 

Os ensaios para avaliação da citotoxicidade em eritrócitos foram realizados 

segundo Kang et al. (2009), com algumas modificações. Os eritrócitos foram 

obtidos de sangue fresco de camundongos Swiss, sob anestesia com cloridrato de 

cetamina (100 mg/kg i.m.) e cloridrato de xilazina (16 mg/kg i.p.), coletado do plexo 

orbital. A agulha foi heparinizada (heparina sódica) para prevenir coagulação. Para 

obter a suspensão de eritrócitos, 1 mL de sangue total foi solubilizado em 10 mL de 

solução tampão fosfato (PBS) e então centrifugado a 3.000 rpm durante 5 minutos. 

O plasma sobrenadante foi descartado e esse processo repetido mais duas vezes. 

Os eritrócitos foram finalmente ressuspenssos em PBS, obtendo-se então a 

suspensão de eritrócitos a 0,5% (v/v) que foi utilizada para o ensaio de hemólise. 

UMB-07 foi solubilizado em DMSO (5%) e preparado em PBS, no dobro da 

concentração desejada (2000 µg/mL). A cada 100 µL dessas soluções foi 
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adicionado 100 µL da suspensão de eritrócitos, em triplicata. Os controles positivo 

e negativo foram também utilizados, pela incubação de eritrócitos em uma solução 

de 0,1% de Triton X-100 em PBS (2 mL) e DMSO (5%) em PBS (2 mL), 

respectivamente. A placa de 96 poços foi mantida sob agitação suave por 60 

minutos. Após esse período, a placa foi centrifugada por 5 minutos a 3.000 rpm e o 

sobrenadante cuidadosamente removido. Então, foi adicionado 200 µL/poço de 

solução de Triton X-100 (0,1%) e a placa foi cuidadosamente agitada. A quantidade 

de hemólise causada pela solução do Triton X-100 (0,1%) foi determinada 

espectrofotometricamente a 415 nm e serviu como prova inversa para 

determinação da CH50 (concentração que produz 50% de hemólise) de UMB-07. 

 

4.3.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda  
 

Os ensaios de toxicidade aguda em camundongos foram realizados de 

acordo com “Guidelines for testing of chemicals” n. 423/2001 da OECD (ANEXO 
B). 

Camundongos Swiss, três fêmeas por grupo, incluindo o controle, foram 

submetidos a doses únicas de 300 ou 2000 mg/kg de UMB-07 por via 

intraperitoneal e ao grupo controle foi administrado apenas o veículo (solução a 

12% de Tween 80 em salina). O nível de dose para ser usado como a dose de 

partida é selecionado a partir de um dos quatro níveis fixos, 5, 50, 300 ou 2000 

mg/kg. Quando não existe qualquer informação sobre a amostra a ser testada, por 

razões de proteção dos animais, recomenda-se a utilização de uma dose inicial de 

300 mg/kg.  De acordo com o guia n. 423/2001 da OECD após a realização do 

primeiro ensaio com a dose de 300 mg/kg, e houver morte de apenas um ou 

nenhum animal, repete-se o mesmo e, mantendo-se o resultado inicial, realiza-se 

outro ensaio agora numa dose maior de 2000 mg/kg. Em princípio, o método não 

se destina a permitir o cálculo preciso da DL50 (apesar de fornecer uma estimativa 

do seu valor), entretanto permite uma classificação da substância em categorias de 

acordo com o “Globally Harmonized Classification System” – GHS. 

Com o objetivo de mapear possíveis alterações comportamentais, sugestivas 

de atividade sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA) após administração da substância, foi realizada observação 
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cuidadosa para detecção de possíveis sinais tóxicos como hiperatividade, 

irritabilidade, agressividade, tremores, convulsões, catatonia, analgesia, anestesia, 

ptose, resposta ao toque diminuído, ambulação, capacidade de limpeza e ato de 

levantar, nos intervalos: 0, 15, 30 e 60 minutos e após 4 horas; e diariamente 

durante 14 dias, utilizando-se protocolo experimental (ANEXO C) descrito por 

Almeida et al. (1999) do Laboratório de Psicofarmacologia do 

PPgPNSB/CCS/UFPB. 

 

4.3.3 Avaliação da genotoxicidade 
	

Para o ensaio do micronúcleo em sangue periférico, grupos de seis 

camundongos Swiss fêmeas foram tratados por via intraperitoneal (i.p.) com a dose 

de 300 mg/kg. Um grupo padrão (ciclofosfamida - 50 mg/kg – v.o.) e um grupo 

controle (solução salina e tween 80 à 12%) foram incluídos. Após um período de 48 

horas da administração de UMB-07, os animais foram submetidos a um pequeno 

corte na cauda para obtenção de uma amostra de sangue (10 µL) e confecção das 

extensões sanguíneas. Após secagem, as lâminas foram coradas com coloração 

panótica para posterior análise em microscópio óptico. Para cada animal, três 

extensões sanguíneas foram preparadas e um mínimo de 2000 eritrócitos contados 

para determinação do número de eritrócitos micronucleados (OECD, 1997). 

 

4.3.4 Avaliação da atividade antitumoral in vivo 
 

Células de Carcinoma Ascítico de Ehrlich (CAE) com cinco dias de 

crescimento foram aspiradas da cavidade peritoneal de camundongos e 

implantadas por via intraperitoneal (0,5 mL - 4 x 106 células/mL) nos animais 

experimentais (DOLAI et al., 2012). Vinte e quatro horas após o implante, UMB-07 

foi solubilizado em Tween 80 (12%) e administrado diariamente por via 

intraperitoneal (i.p.) a grupos de seis animais, nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg, 

por nove dias. O grupo controle foi tratado com uma solução de 12% de Tween 80 

e um quinto grupo de animais foi tratado com 5-Fluorouracil (5-FU), 25 mg/kg, 

como droga padrão. 
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4.3.4.1 Volume do tumor, massa tumoral e total celular  
 

Para a avaliação do efeito antitumoral de UMB-07, um dia após a última 

administração do tratamento descrito no item 4.3.4, os animais foram anestesiados 

com cloridrato de cetamina (100 mg/kg i.m.) e cloridrato de xilazina (16 mg/kg i.p.) 

e, em seguida, eutanasiados por deslocamento cervical, o líquido ascítico foi 

coletado da cavidade peritoneal e o volume foi medido e expresso em mL. Uma 

alíquota foi retirada para a determinação da viabilidade celular pelo ensaio de 

exclusão do azul de tripan. Para tanto, foram incubados volumes semelhantes de 

líquido ascítico e de uma solução de 0,4% do corante, seguido de análise das 

células em câmara de Neubauer. Este ensaio avalia a habilidade de células viáveis, 

com membrana plasmática intacta, excluírem o corante azul de tripan, permitindo 

assim, a quantificação dessas células (RENZI; VALTOLINA; FORSTER, 1993).  

A massa do tumor foi determinada pela diferença dos pesos dos 

camundongos antes e depois da retirada do líquido ascítico e expresso em gramas 

(g).  

A quantidade total de células no peritôneo dos animais foi expressa como 

total celular (x107 células), que foi obtido como o produto do volume do tumor, 

expresso em mL, pela viabilidade celular, expressa como a quantidade de células x 

106/mL. 

4.3.4.2 Análise do ciclo celular 
  

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove dias 

com UMB-07 conforme descrito no item 4.3.4. Um dia após a última administração, 

os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina (100 mg/kg i.m.) e 

cloridrato de xilazina (16 mg/kg i.p.) e, em seguida, eutanasiados por deslocamento 

cervical, e as células coletadas da cavidade peritoneal dos camundongos 

submetidos aos diferentes tratamentos foram ressuspenssas em solução de NaCl 

0,9% (p/v) a  fim de se obter uma concentração final de 1 x 106 células/mL. Para a 

análise do ciclo celular, as suspensões celulares foram centrifugadas a 3000 rpm, 

por cinco minutos, o sobrenadante foi desprezado e a suspensão foi 

homogeneizada. Foram adicionados 300 µL da solução fluorocrômica hipotônica 

(HFS) [citrato de sódio 0,1% (p/v) e Triton X-100; 0,1% (p/v)], 50 µg/mL de Iodeto 
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de Propídeo (PI) e completou-se com água ultrapura até chegar ao volume de 50 

mL. Em seguida, a leitura foi realizada em citômetro de fluxo (FacsCanto II, BD, 

EUA), adquirindo-se 10.000 eventos/amostra. Os dados foram obtidos com o 

programa Flowing Software 2.5.1  e tratados no programa GraphPad Prism 5.0 

(POZAROWSKI; DARZYNKIEWICZ, 2004).  

4.3.4.3 Avaliação do efeito antiangiogênico 
 

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove dias 

com UMB-07 conforme descrito no item 4.3.4. No dia seguinte após a 

administração da última dose, os animais foram anestesiados com cloridrato de 

cetamina (100 mg/kg i.m.) e cloridrato de xilazina (16 mg/kg i.p.) e, em seguida, 

eutanasiados por deslocamento cervical. O peritônio foi cortado e o revestimento 

interior da cavidade peritoneal dos animais de todos os grupos foi examinado e 

fotografado para investigação da microdensidade vascular peritumoral, com o 

auxílio de um programa computacional (AVSOFT®). A microdensidade dos vasos 

foi determinada pela área ocupada por vasos sanguíneos dividido pela área total 

selecionada (AGRAWAL et al., 2011). 

 

4.3.4.4 Quantificação das citocinas IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, CCL2, TNF-α e IFN-γ 
no lavado peritoneal 
 

Para a quantificação de citocinas, os animais foram divididos em grupos para 

implante das células de CAE e tratados conforme descrito no item 4.3.4. Após nove 

dias de tratamento, o líquido ascítico coletado da cavidade peritoneal dos animais 

foi centrifugado a 1200 rpm, por 5 minutos a 4 °C. Em seguida, o sobrenadante foi 

coletado e armazenado a – 20 °C para posterior dosagem das citocinas, por meio 

de ELISA, de acordo com o protocolo especificado no Kit do fabricante 

(BIOSCIENCE, Inc. Science Center Drive, San Diego, CA-USA).  

Brevemente, placas de 96 poços foram sensibilizadas com o anticorpo de 

captura, anti-IL-1, anti-IL-4, anti-IL-10, anti-IL-12, anti-CCL2, anti-TNF-α e anti-IFN-

γ, solibilizados em tampão fosfato, e incubadas overnight a 4°C. Após este período, 

as placas foram lavadas com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (PBST) (SIGMA-

ALDRICH, St. Louis, MO-USA) e os sítios inespecíficos foram bloqueados com a 
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solução de bloqueio (PBS contendo 10% de soro fetal bovino), por uma hora. 

Novamente, as placas foram lavadas em PBST e foram adicionadas tanto as 

amostras a serem analisadas, quanto diferentes concentrações das citocinas 

recombinantes IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, CCL2, TNF-α e IFN-γ para a obtenção da 

curva. As placas foram novamente incubadas overnight a 4 °C. Terminado o 

período de incubação, as placas foram lavadas e o complexo detector formado pelo 

anticorpo de detecção biotinilado foi adicionado às placas que foram incubadas por 

uma hora. Posteriormente, as placas foram novamente lavadas e então foi 

adicionado o complexo enzimático avidina-peroxidase (avidin-HRP). As placas 

foram incubadas por mais meia hora à temperatura ambiente. Após lavagens 

adicionais, a reação foi revelada pela adição da solução substrato contendo 

tetrametilbenzidina (TMB) e após 15 minutos, a reação foi interrompida com ácido 

sulfúrico 1N e a leitura realizada em leitor de placa a 450 nm. A quantidade de 

citocinas foi calculada a partir das curvas-padrão. 

 

4.3.5 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com tumor de 
ehrlich 
 

Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos produzidos pelo tratamento com 

UMB-07, os animais foram pesados no início e no final do tratamento de nove dias, 

e diariamente, foram avaliados os consumos de água e de ração. 

No dia seguinte após a administração da última dose, após jejum de 6 horas, 

os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina (100 mg/kg i.m.) e 

cloridrato de xilazina (16 mg/kg i.p.), e amostras de sangue foram coletadas pelo 

plexo orbital com o auxílio de uma agulha heparinizada. 
Para a análise dos parâmetros bioquímicos (ureia, creatinina, aspartato 

aminotransferase - AST e alanina aminotransferase - ALT) o sangue foi submetido 

à centrifugação por 10 minutos a 3500 rpm para obtenção do plasma. Já para as 

análises hematológicas foi utilizado sangue total heparinizado e realizada avaliação 

das séries vermelha e branca (eritrograma e leucograma). As extensões 

sanguíneas foram coradas com coloração panótica e analisadas em microscópio 

óptico, para realização da contagem diferencial de leucócitos. 
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Após a coleta do sangue para análises bioquímicas e hematológicas, todos os 

animais foram eutanasiados, por deslocamento cervical, e os órgãos (timo, baço, 

fígado, rins e coração) foram extirpados e pesados. O índice dos órgãos foi 

calculado seguindo a fórmula: Índice = peso do órgão (mg)/peso do animal (g). 

Após a pesagem, os órgãos (fígado e rins) dos animais tratados com a dose 

de 50 mg/kg de UMB-07 foram seccionados, fixados em formalina (solução de 

formol a 10%) tamponada e após 24 horas foram resseccionados para 

processamento histopatológico: desidratação com séries crescentes de álcool (70 a 

100%), diafanização em xilol, impregnação e inclusão em parafina, segundo os 

métodos habituais. Em micrótomo rotativo semi-automático, os fragmentos 

tissulares emblocados em parafina, foram seccionados em espessura de 3,0 µm e 

subsequentemente submetidos à coloração hematoxilina-eosina e Tricrômico de 

Masson, este último destinado ao estudo do tecido hepático. Em seguida foram 

examinados ao microscópio óptico (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). As análises 

histológicas foram realizadas com a colaboração da Profa. Dra. Giciane Carvalho 

Vieira do Departamento de Morfologia, do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
 

4.3.6  Quantificação indireta de NO em macrófagos  
 

Macrófagos peritoneais foram obtidos quatro dias após a administração de 3 

mL de solução tioglicolato de sódio 3%, via i.p., ou de camundongos naive (sem 

administração prévia de tioglicolato), como descrito em Silva et al. (2013).  Para a 

coleta, camundongos foram sedados na câmara de anestesia por inalação de 

isoflurano, e eutanasiados por deslocamento cervical. Em sequência, foi realizada 

a assepsia do abdômen e um corte levando a exposição do peritônio, no qual foi 

injetado 3 mL de meio RPMI-1640. O lavado peritoneal foi extraído e centrifugado. 

O sobrenadante foi desprezado e as células decantadas foram ressuspensas em 

meio RPMI-1640 suplementado. A concentração de células foi obtida por contagem 

em câmara de Neubauer. 

A concentração de macrófagos peritoneais foi ajustada para 106 células/mL. A 

cada poço foi adicionado 2 x 105 células, em placa de 96 poços, incubada em 

estufa a 37 ºC, tensão constante de 5% de CO2 overnight. Antes da realização dos 
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experimentos, os sobrenadantes foram substituídos, com remoção das células não 

aderentes. 

A quantificação de óxido nítrico foi realizada indiretamente pela dosagem de 

nitrito [NO-2] pelo método de Griess, adaptado de Vazquez-Torres et al. (2000). 

Brevemente, macrófagos peritoneais, extraídos conforme descrito acima, foram 

pré-tratados com veículo (0,05% DMSO), UMB-07 (0,1, 1, 10 ou 100 µM) 30 

minutos antes da adição do estímulo LPS (1 µg/mL). Cerca de 24 h após a adição 

do estímulo, os sobrenadantes foram retirados e logo tiveram a concentração de 

nitrito [NO-2] mensurada. Para a quantificação, foram utilizados 100 µL de cada 

amostra junto a 100 µL do reagente de Griess, composto de uma solução com 

0,1% de NEED (naftiletilenodiamino dihidroclorídrico 0,1%), sulfanilamida 1% em 

ácido fosfórico (H3PO4), adquirindo coloração instantaneamente. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro em comprimento de onda 540 nm. Os resultados 

foram comparados a uma curva padrão, com concentrações conhecidas de nitrito 

de sódio. 

4.4 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados empregando-se o método de Análise 

de Variância (ANOVA) “one-way” seguido do teste de Dunnett para comparação 

entre as médias, com pós teste posterior de Tukey, para comparação dos demais 

grupos entre si. Os dados obtidos foram expressos como média ± e.p.m (erro 

padrão da média), sendo os valores considerados significativos, quando 

apresentassem um nível de significância (p) menor que 0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos  

 

No ensaio de citotoxicidade em eritrócitos de sangue periférico de 

camundongos observou-se que UMB-07, na concentração testada (2000 µg/mL) 

induziu apenas 0,8% de hemólise, portanto, sua CH50 não foi calculada.  

 

5.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda  

 

No ensaio de toxicidade pré-clínica aguda foi observado que UMB-07 não 

provocou mortes na dose de 300 mg/kg. Seguindo o guia da OECD 423, repetiu-se 

o ensaio com a mesma dose e o mesmo número de animais para confirmação do 

resultado e novamente observou-se que não houve morte dos animais. Em 

seguida, realizou-se um novo ensaio numa dose maior (2000 mg/kg) que induziu a 

morte de dois animais (Tabela 1).  O valor de DL50 foi estimado, segundo o guia 

OECD 423, em torno de 1000 mg/kg. 

Foram evidenciados efeitos como ptose e sedação nos tempos de 30 e 60 

minutos tanto para a dose de 300 mg/kg como para a dose de 2000 mg/kg. 

Enquanto que alterações como tônus muscular e força para agarrar diminuídos 

foram observados no tempo de 30 minutos para o tratamento com a dose de 2000 

mg/kg. Esses efeitos desaparaceram após o período de 4 horas em ambas as 

doses. 
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Tabela 1. Efeitos da administração intraperitoneal aguda de 2H-1-Benzopiran-2-ona, 7-preniloxi em 

camundongos. 

Grupo Experimento M/T Efeitos 

Controle - 0/3 Nenhum 

300 mg/kg 1 0/3 Ptose, sedação 

2 0/3 Ptose, sedação 

2000 mg/kg 1 2/3 Ptose, sedação, tônus muscular e força 

para agarrar diminuídos 

 M/T – animais mortos/animais tratados 

5.3 Avaliação da genotoxicidade 

 
Para avaliar o possível efeito genotóxico in vivo de UMB-07 foi realizado o 

ensaio do micronúcleo em sangue periférico de camundongos, cujo resultado está 

apresentado na Tabela 2.  

Como esperado, o tratamento com ciclofosfamida induziu um aumento o 

número de eritrócitos micronucleados (18,20 ± 1,56; p<0,05) em comparação com 

o controle (8, 33 ± 0,99). 

O tratamento dos animais com a dose de 300 mg/kg de UMB-07 não induziu 

aumento no número de eritrócitos micronucleados (5,18 ± 0,50)  em sangue 

periférico quando comparado ao grupo controle (8,33 ± 0,99).  
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Tabela 2. Número de eritrócitos micronucleados em sangue periférico de camundongos tratados 

com UMB-07 e ciclofosfamida. 

Grupos 
Dose  

(mg/kg) 

Número de eritrócitos 

micronucleadas 

Controle - 8, 33 ± 0,99 

Ciclofosfamida 50 mg/kg 18,20 ± 1,56 a 

UMB-07 300 mg/kg 5,18 ± 0,50 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais. a p<0,05 comparado ao 

grupo controle (12% Tween 80) analisado aos pares por Teste Mann-Whitney U.   

 

5.4 Avaliação da atividade antitumoral in vivo 

5.4.1 Volume do tumor, massa tumoral, viabilidade e total celular  
 

O tratamento com a dose de 50 mg/kg de UMB-07 induziu significante 

redução no volume tumoral (5,19 ± 0,95 mL; p<0,05) quando comparado ao grupo 

controle (11,0 ± 0,5 mL) (Gráfico 1.A). Houve também significante redução na 

massa tumoral apenas para o grupo tratado com a dose de 50 mg/kg (5,43 ± 0,91 

g; p<0,05), quando comparado ao grupo controle (9,81 ± 1,1 g) (Gráfico 1.B). As 

doses de 12,5 ou 25 mg/kg não induziram alteração significante nos parâmetros 

volume e massa tumoral (Gráfico 1.A e 1.B). 

Já para o parâmetro total celular, observou-se redução significativa nos 

animais tratados com as doses de 25 e 50 mg/kg (99,41 ± 11,3 x 107 células e 

81,79 ± 12,39 x 107 células, respectivamente; p<0,05) quando comparados ao 

grupo controle (196,4 ± 24,34 x 107 células) 	(Gráfico 1.C). 

Os animais tratados com 5-FU apresentaram significante redução em todos 

os parâmetros avaliados (massa tumoral: 1,16 ± 0,24 g; volume tumoral: 0,01 ± 

0,01 mL; total celular: 0,01 ± 0,01 x 107 células; p<0,05) (Gráfico 1.A, 1.B e 1.C). 
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Gráfico 1. Efeito do tratamento (i.p.) com UMB-07 e 5-FU em camundongos transplantados com 
tumor de ehrlich. A: volume tumoral. B: massa tumoral. C: total celular. Dados apresentados como 
média ± erro padrão da média de seis animais analisados por ANOVA seguido de Dunnet e Tukey. 
ap< 0,05 comparado ao grupo controle; bp < 0,05 comparado ao grupo 5-FU; cp< 0,05 comparado ao 
grupo UMB-07 (25 mg/kg); dp< 0,05 comparado ao grupo UMB-07 (50 mg/kg). 
 

5.4.2 Análise do ciclo celular 
 

O tratamento de nove dias com UMB-07 com as doses de 25 ou 50 mg/kg 

não induziu alterações significativas na distribuição das células tumorais nas 

diferentes fases do ciclo celular (Gráfico 2). 

O tratamento com a droga padrão 5-FU induziu aumento significativo do pico 

sub-G1 (83,4% ± 0,92; p<0,05), e reduziu a porcentagem de células nas fases 

G0/G1 (9,2% ± 0,51 p<0,05), S (2,27% ± 0,09 p<0,05) e G2/M (0,74% ± 0,04 

p<0,05), em comparação com os controles (16,38% ± 1,63; 46,79% ± 2,25; 17,66% 

± 0,35; 12,38% ± 0,53, respectivamente). 

C 

A B 
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Gráfico 2. Percentagem de células de tumor de ehrlich nas fases do ciclo celular após os 

tratamentos com UMB-07. Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis 

animais analisado por ANOVA seguido de Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo controle. 

 

5.4.3 Investigação do efeito antiangiogênico 
 

Observou-se uma redução na microdensidade dos vasos nos grupos tratados 

com UMB-07 (0,21 ± 0,01%, p<0,05; 0,22 ± 0,01%, p<0,05; 0,12 ± 0,007%, p<0,05 

para as doses de 12,5 mg/kg, 25 mg/kg e 50 mg/kg, respectivamente) quando 

comparados ao grupo controle (0,29 ± 0,02%). Quando comparados o grupo 

tratado com droga padrão 5-FU (0,11 ± 0,01% p<0,05) e o grupo controle (0,29 ± 

0,02%), também observou-se uma redução significativa na microdensidade dos 

vasos (Figura 2 e Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Gráfico representativo do efeito do tratamento com UMB-07 e 5-FU na microdensidade 

dos vasos peritoneais de camundongos transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich. 

Determinado pela área ocupada por vasos sanguíneos dividido pela área total selecionada.	Dados 

apresentados como média ± erro padrão padrão da média de seis animais analisado por seguido de 

Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo controle. bp< 0,05 comparado ao grupo do 5-FU. dp< 

0,05 comparado ao grupo UMB-07 (50 mg/kg). 

 
 

 

		  	 		    
Figura 2. Figuras representativas da membrana peritoneal dos camundongos submetidos aos 

diferentes tratamentos. Dados apresentados como média ± erro padrão padrão da média de seis 

animais analisado por seguido de Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo controle. bp< 0,05 

comparado ao grupo do 5-FU. dp< 0,05 comparado ao grupo UMB-07 (50 mg/kg). 

5.4.4 Quantificação das citocinas IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, CCL2, TNF-α e IFN-γ 
no lavado peritoneal 
 

UMB-07 não induziu alteração nos níveis das citocinas IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, 

TNF-α e IFN-γ no lavado peritoneal de animais tratados com as doses de 25 ou 50 

mg/kg. Pode-se observar apenas uma redução da quimiocina CCL2 (1007 ± 144,4 

pg/mL; p<0,05) para a dose de 50 mg/kg de UMB-07, quando comparado ao 

controle (1875 ± 175,9 pg/mL) (Gráfico 4.G). 

 

Controle 
5-FU 

(25mg/kg) 
UMB-07  

(12,5 mg/kg) 
UMB-07  

(25 mg/kg) 
UMB-07  

(50 mg/kg) 
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Nos animais tratados com o 5-FU foi detectado aumento de IL-1 

(11,31 ± 0,8 pg/mL; p<0,05) e IFN-γ (2470 ± 145,9 pg/mL; p<0,05) e diminuição de 

TNF-α (12,39 ± 0,56 pg/mL; p<0,05) e da quimiocina CCL2 (25,16 ± 5,15 pg/mL, 

p<0,05), em comparação com os respectivos controles (Gráfico 4.A, 4.F e 4.G).  
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Gráfico 4. Concentração de citocinas no lavado peritoneal de camundongos transplantados com 
tumor de ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos. A: IL-1. B: IL-4. C: IL-10. D: IL-12. E: TNF-
α. F: IFN-γ. G: CCL2. Dados apresentados como média ± erro padrão da média analisados por 
ANOVA seguido por Dunnett e Tukey *p< 0,05 comparado ao grupo controle. 
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5.5 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com células de 

tumor de ehrlich  

 
Na Tabela 3 estão expressos valores referentes ao consumo de água e 

ração, assim como a evolução ponderal dos animais após o tratamento com UMB-

07. 

Baseado nos resultados da Tabela 3 pode-se constatar que UMB-07 (12,5; 25 

ou 50 mg/kg) aumentou significativamente o consumo de ração dos animais em 

comparação com o grupo controle.  

Em relação ao peso final dos animais, houve uma redução significativa para 

os animais tratados com o 5-FU (30,40 ± 2,36 g) e UMB-07, 50 mg/kg (42,20 ± 3,52 

g) quando comparados ao grupo controle (47,05 ± 2,88 g). 

 
Tabela 3. Consumo de água e ração, e evolução ponderal de camundongos transplantados com 

tumor de ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com UMB-07*. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 

Consumo de 

ração (g) 

Consumo de 

água (mL) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

Controle - 55,00 ± 4,94 

45,04 ± 5,17 a 

48,75 ± 7,44 

41,88 ± 6,51 

33,65 ± 1,59 

32,40 ± 2,56 

47,05 ± 2,88 

30,40 ± 2,36 a 5-FU** 

UMB-07 

25 

12,5 65,63 ± 4,41 a,b 

68,84 ± 7,14 a,b 

68,30 ± 6,24 a,b 

45,00 ± 5,34 

44,38 ± 5,39 

41,88 ± 6,51 

31,07 ± 2,09 

31,00 ± 1,96 

31,50 ± 1,65 

44,28 ± 6,85 d 

44,48 ± 2,79 d 

42,20 ± 3,52 a,d 

UMB-07 

UMB-07 

25 

50 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais, analisados por ANOVA 

seguido por Dunnet e Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle.dp< 0,05 comparado ao grupo 

5-FU (25 mg/kg).  

*UMB-07: 2H-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi 

**5-FU: 5-fluorouracil 

 

Na análise toxicológica dos parâmetros bioquímicos não observou-se 
diferença significativa entre as doses avaliadas e o controle (Tabela 4). 
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Tabela 4. Parâmetros bioquímicos de sangue periférico de camundongos transplantados com tumor 

de ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com UMB-07*. 

Grupos Dose 
(mg/kg) 

AST 
(U/L) 

ALT 
(U/L) 

Ureia 
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

Controle - 282,8 ± 83,62 130,6 ± 31,28 85,55 ± 9,3 1,04 ± 0,3 

5- FU*** 25 175,3 ± 34,72 a 30,89 ± 10,80 a 38,38 ±7,7 a 0,34 ± 0,05 a 

UMB-07* 25 325,2 ± 76,23 d 145,6 ± 30,40 d 98,10 ± 1,2 d 1,07 ± 0,13 d 

UMB-07* 50 265,7 ± 48,12 d 118,5 ± 13,24 d 95,70±15,08d 0,98 ± 0,18 d 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por ANOVA 

seguido por Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo controle. dp< 0,05 comparado ao grupo 

5-FU.  

*UMB-07: 2H-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi 

***5-FU: 5-fluorouracil 

 

No que diz respeito à avaliação dos parâmetros hematológicos e 
hematimétricos foi observado um aumento significativo dos leucócitos totais no 
grupo tratado com a dose de 50 mg/kg (34,1 ± 10,0; p<0,05) em comparação ao 
controle (19,8 ± 2,5). Nos animais tratados com a  mesma dose observou-se uma 
redução significativa dos linfócitos (58,5 ± 5,3;  p<0,05) em comparação ao controle 
(78,3 ± 2,8). Também observou-se um aumento significativo dos segmentados 
(35,3 ± 10,0; p<0,05) em relação ao controle (19,6 ± 2,5) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Parâmetros hematológicos de sangue periférico de camundongos transplantados com 

tumor de ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com UMB-07*. 

	

Parâmetro Controle 5-FU** 
UMB-07* 

25 
mg/kg 

50 
mg/kg 

Hemácias (106/mm3) 7,6 ± 0,4 8,3 ± 0,2 8,5 ± 1,5 8,2 ± 0,2 

Hemoglobina (g/dL) 12,5 ± 1,1 13,2 ± 1,4 13,1 ± 0,6 12,33 ± 0,4 

Hematócrito (%) 37,5 ± 3,5 44,0 ± 3,1a 40,9 ± 4,5 38,8 ± 3,5 

VCM (fm3) 48,9 ± 2,1 50,5 ± 2,1 48,0 ± 4,0 47,27 ± 1,5 

HCM (pg) 15,9 ± 0,5 15,0 ± 1,2 14,8 ± 1,4 14,5 ± 0,7 

CHCM (g/dL) 33,2 ± 2,8 29,8 ± 1,4 31,0 ± 2,3 30,9 ± 1,9 

Leucócitos totais 
(103/mm3) 19,8 ± 2,5 20,2 ± 1,0 18,5 ± 3,5 34,1 ± 10,0a,b,d 

Linfócitos 78,3 ± 2,8 77,5 ± 3,4 79,3 ± 1,7 58,5 ± 5,2a,b,d 

Segmentados 19,6 ± 2,5 20,2 ±1,0 18,3 ± 3,5 35,3 ± 8,0a,b,d 

Monócitos 1,83 ± 0,7 2,0 ± 0,7 2,0 ± 0,5 2,1 ± 0,5 

Eosinófilos 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,3 0,0 ± 0,0 
Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por ANOVA 

seguido por Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo controle. bp< 0,05 comparado ao grupo 

UMB-07 (25 mg/kg). dp< 0,05 comparado ao grupo 5-FU. 

*UMB-07: 2H-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi 

**5-FU: 5-fluorouracil 

 

O tratamento com UMB-07 não induziu alterações significativas nos índices 

dos órgãos avaliados (coração, timo, baço, fígado e rins) (Tabela 6). Já o 

tratamento com o 5-FU aumentou significativamente os índices do coração (4,06 ± 

0,24; p< 0,05), timo (2,46 ± 0,45; p< 0,05) e rins (10,55 ± 0,89; p< 0,05) em relação 

ao controle (2,70 ± 0,65; 1,67 ± 0,29; 7,50 ± 1,47, respectivamente). Em relação ao 

índice de baço, o tratamento com o 5-FU (2,55 ± 0,46; p< 0,05) ocasionou uma 

redução significativa em relação ao controle (2,89 ± 0,99). 
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Tabela 6. Índices dos órgãos de camundongos transplantados com tumor de ehrlich submetidos aos 

diferentes tratamentoscom UMB-07*. 

	

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 

Índice de 

coração 

(mg/g) 

Índice de 

timo  

(mg/g) 

Índice de 

baço 

(mg/g) 

Índice de 

fígado 

(mg/g) 

Índice de 

 rins 

 (mg/g) 

Controle - 2,70 ± 0,61 1,67 ± 0,26 2,89 ± 0,97 52,41 ± 6,1 7,50 ± 1,44 

5-FU** 25 4,06 ± 0,22 a 2,46 ± 0,41 a 2,55 ± 0,44 a 54,91 ± 2,51 10,55 ± 0,86 a 

UMB-07 12,5 2,68 ± 0,80b 1,60 ± 0,54 b 2,55 ± 0,43 b 46,37 ± 9,43 7,68 ± 1,28d 

UMB-07 25 2,78 ± 0,58 2,28 ± 0,22 3,04 ± 0,70 56,25 ± 5,94 6,81 ± 2,0d 

UMB-07 50 2,39 ± 0,26b 1,73 ± 0,33 2,59 ± 0,65 51,31 ± 7,15 7,63 ± 1,8d 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisados por ANOVA 

seguido por Dunnet e Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle.dp< 0,05 comparado ao grupo 

5-FU (25 mg/kg).  

*UMB-07: 2H-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi 

**5-FU: 5-fluorouracil 

 

5.5.1 Análises histológicas 
 

Para uma avaliação mais detalhada dos possíveis efeitos tóxicos do UMB-07 

sobre os órgãos dos animais tratados, uma avaliação histopatológica, 

especificamente de fígado e rins, foi realizada. 

As lâminas com os cortes de rins dos animais do grupo controle transplantado 

e tratados com 5-FU (25 mg/kg) e UMB-07 (50 mg/kg) apresentaram-se dentro dos 

limites de normalidade histológica. Ao exame microscópico, os lobos renais do 

grupo controle apresentavam-se bem definidos com raios medulares na pirâmide 

medular e labirinto cortical recobrindo a sua base e lados (Figura 3.A). Na região 

medular as alças de Henle, os ductos, túbulos coletores e vasos retos estavam 

conservados (Figura 3.B). As artérias e veias interlobares apresentavam-se 

regularmente distribuídas com infiltrado celular na região periférica de forma 

isolada (Figura 3.C). O grupo 5-FU também apresentou as características da 

região cortical (Figura 3.D) e medular preservadas. Nos animais tratados com 

UMB-07 (50 mg/kg) os lóbulos estavam conservados com corpúsculos renais 
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(corpúsculo de Malpighi) preservados, envolvidos por fina cápsula de Bowmann 

(folheto visceral e folheto parietal) e glomérulos (Figura 3.E) sustentados por 

delicado mesângio (Figura 3.G). Os túbulos contorcidos proximais e distais, alça 

de Henle, ductos e túbulos coletores (Figura 3.F) estavam revestidos por epitélio 

com altura variável, de colunar a pavimentoso, típico do tecido renal (Figura 3.F e 
3.H). As artérias e veias intralobulares apresentavam-se regularmente distribuídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Fotomicrografias dos rins dos animais dos grupos experimentais: Controle, 5-FU (25 
mg/kg) e UMB-07 (50 mg/kg). (A) Controle transplantado, região cortical, glomérulo renal (seta) e 
labirinto cortical (estrela). (B) Controle transplantado, região medular, ductos coletores (estrela), alça 
de Henle e vasos retos (seta). (C) Controle transplantado, infiltrado celular na região periférica da 
artéria e veia interlobares (seta). (D) Grupo 5-FU Controle transplantado, região cortical 
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Figura 3. Fotomicrografias dos rins dos animais dos grupos experimentais (Continuação): (E) 
Grupo UMB-07 região cortical, (F) região medular, (G) região cortical, mesângio (seta) e (H) região 
medular. A, B, D, E e F – HE, A.T. x400. C – Tricrômio de Masson, A.T. x100, G e H – Tricrômio de 
Masson, A.T. x400.  
 

Ao exame microscópico, os fígados dos animais do grupo controle 

apresentaram arquitetura do tipo lobular preservada, porém, observa-se congestão 

venosa portal e lobular (Figura 4.A) com veias hepáticas terminais de paredes 

finas, equidistantes, espaços portais, regularmente distribuídos e pequenos, 

comportando tríades hepáticas (ducto biliar, ramo da veia porta e ramo da artéria 

hepática) (Figura 4.B) sem particularidades histológicas com os hepatócitos 

organizados em placas (Figura 4.C) direcionadas para as veias centrolobulares de 

paredes finas. No lóbulo hepático foi identificado infiltrado inflamatório. Os espaços 

portais que incorporam a tríade hepática apresentaram infiltrado celular (Figura 
4.B). O infiltrado diminuiu nos grupos tratados com 5-FU (25 mg/kg) (Figura 4.D e 
4.E)e UMB-07 (50 mg/kg) (Figura 4.F, 4.G e 4.H). Entre os hepatócitos foi possível 

observar diferença no tamanho dos núcleos (Figura 4.C e 4.H). O infiltrado celular 

era constituído por células mononucleares e corpos apoptóticos (Figura 4.B, 4.E e 

4.G).  

E F 

G H 
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Figura 4. Fotomicrografias dos fígados dos animais dos grupos experimentais: Controle, 5-FU (25 
mg/kg) e UMB-07 (50 mg/kg). Grupo controle: (A) lóbulo hepático, (B) tríade hepática e (C) placas 
de hepatócitos. FU-5: (D). A e D  – HE, A.T. x100. B e C – HE, A.T. x400.   
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Figura 4. Fotomicrografias dos fígados dos animais dos grupos experimentais: (Continuação) (E) 
espaço porta. UMB-07: (F) lóbulo hepático e (G) espaço porta com infiltrado celular e (H) 
hepatócitos. F – HE, A.T. x100. E, G e H – HE, A.T. x400.   
 

 O grupo controle apresentou esteatose hepática (Figura 5.A) e o grupo 5-

FU infiltrado inflamatório observado em torno da tríade hepática do tipo 

linfoistiocítico (Figura 5.B) com hepatócitos apresentando alteração na afinidade a 

coloração a nível citoplasmático e nuclear. No grupo UMB-07 foi observado células 

em mitose aleatoriamente (Figura 5.C), efeito característico de proliferação 

hepatocelular e alteração na afinidade ao corante promovendo alteração na 

coloração do citoplasma e do núcleo dos hepatócitos (Figura 5.D). 
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Figura 5. Fotomicrografias dos fígados dos animais dos grupos experimentais: Controle, 5-FU (25 
mg/kg) e UMB-07 (50 mg/kg). Grupo controle: (A) Esteatose hepática (seta). 5-FU:  (B) infiltrado 
celular, células com afinidade citoplasmática e nuclear diferente a coloração, UMB-07 (C) e (D) 
Divisão celular e afinidade celular diferente ao corante. A, B, C e D – Tricrômio de Masson, A.T. 
x400.  

	

5.6 Ensaio de inibição da produção de óxido nítrico em macrófagos 

peritoneais 

 
No presente estudo, os efeitos do UMB-07 (50 mg/kg) na produção de NO 

induzida por LPS, em macrófagos peritoneais foram investigados. Após o 

tratamento com LPS (1 µg/mL) durante 24 h, a concentração de nitrito aumentou 

significativamente. Após incubação com diferentes concentrações do UMB-07 (0,1; 

1; 10 ou 100 µM, p<0,05), juntamente com LPS, uma inibição significativa da 

produção de nitrito foi detectada na presença do derivado cumarínico na 

concentração de 100 µM (p<0,05) em comparação ao grupo tratado somente com 

o LPS (Gráfico 5). Não foi observada alteração nos níveis de nitrito após 

tratamento apenas com o UMB-07.  
 

A B 

C D 

 



	
DA	CRUZ,	R.	M.	D	|	61	

	

 
 

 

Gráfico 5. Inibição da produção do óxido nítrico em macrófagos peritoneais submetidos aos 
diferentes tratamentos com o UMB-07. Dados apresentados como média ± erro padrão da média 
analisados por ANOVA seguido por por Dunnet e Tukey. ap< 0,05 comparado ao grupo tratado com 
veículo (meio). bp< 0,05 comparado ao grupo tratado com LPS.	
	

Ainda, é possível observar que a despeito da inibição da produção de nitrito, o 

UMB-07 induziu citotoxicidade na concentração de 100 µM, reduzindo a viabilidade 

dos macrófagos para 61,8% (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6. Efeitodo UMB-07 sobre a viabilidade celular em macrófagos peritoneais. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média analisados por ANOVA seguido Dunnet e Tukey 

ap< 0,0001 comparado ao grupo controle. 
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Discussão 
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6 DISCUSSÃO 
 

O câncer é a principal causa de mortalidade por doenças não transmissíveis 

em todo o mundo, além de ser responsável por uma alta morbidade e gerar altos 

custos para os sistemas de saúde (WHO, 2016; SIEGEL et al., 2014). Sendo 

assim, é incessante a busca pelo conhecimento da biologia da doença, e por 

tratamentos eficazes e mais seletivos, consequentemente, com menor toxicidade 

(PLUCHINO; HALL, 2012; PARHI; MOHANTY; SAHOO, 2012; LOPEZ; BANERII, 

2016). 

Nesse contexto, os produtos naturais se destacam devido à sua diversidade 

química, biológica e geográfica, o que tem se refletido no seu uso potencial no 

tratamento de diversas doenças, dentre estas, o câncer (DEMAIN; VAISHNAV, 

2011). 

Dentre as classes de produtos naturais bem relatadas na literatura pode ser 

citada a classe das cumarinas, constituída por compostos amplamente distribuídos 

no reino vegetal, e reponsáveis por uma gama de atividades biológicas, que 

incluem, atividade antibacteriana, anticonvulsivante, antifúngica, anti-inflamatória e 

antitumoral (IRANSHAHI et al., 2009; THAKUR et al., 2015; EVANS et al., 2009; 

SHIN et al., 2010; LUO et al., 2011; DANDRIYAL et al., 2016). Em relação a dados 

de toxicidade, a literatura mostra baixa nefrotoxicidade e cardiotoxicidade para 

cumarinas, apesar de apresentar dados de hepatotoxicidade. Sendo assim, 

constantemente novos derivados cumarínicos vão sendo sintetizados com o intuito 

de melhorar sua estrutura química para potencializar seus efeitos e minimizar a sua 

toxicidade (BRONIKOWSKA et al., 2012; VASSALLOA et al., 2010). 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar a toxicidade e 

a atividade antitumoral do 2h-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi (UMB-07), um 

derivado cumarínico que apesar da literatura mostrar dados de atividade 

antitumoral in vitro e in vivo, não há relatos de mecanismos de ação antitumoral 

para esta cumarina. 

O estudo iniciou com a avaliação da toxicidade de UMB-07 em modelos in 

vitro e in vivo. Na busca de drogas com potencial antitumoral, a avaliação da 

toxicidade em tecidos normais merece destaque considerando a falta de 

seletividade e alta toxicidade que grande parte desses compostos apresentam. 
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Sendo assim, modelos experimentais in vitro e in vivo que avaliam a toxicidade de 

candidatos a fármacos antitumorais são essenciais (BECHAN et al., 2010) 

Uma das formas de avaliar esse efeito é por meio de estudos de toxicidade 

em eritrócitos, que representa o modelo primário para estudo de membrana 

plasmática celular, pelo fato de ser uma célula desprovida de núcleo e organelas, 

além de ser considerado de fácil acesso para estudar as possíveis alterações na 

membrana celular induzidas por uma droga. Outro importante ponto a ser 

destacado é o fato de que muitos antineoplásicos utilizados na clínica, como 

cisplatina e a bleomicina podem acentuar a anemia que geralmente ocorrre em 

pacientes com câncer (CANAPÈ et al., 2015; WU et al., 1997). De acordo com 

relatos da literatura, esse efeito pode ser provocado tanto pela inibição da síntese 

de novas células pela medula óssea quanto pela hemólise intravascular (ZBIDAH 

et al., 2013). 

UMB-07 induziu pequeno percentual de hemólise mesmo após tratamento 

dos eritrócitos de sangue periférico de camundongos com alta concentração (2000 

µg/mL), o que indica baixa citotoxicidade desse derivado cumarínico em eritrócitos 

de camundongos. Esse dado corrobora dados da literatura que mostram baixo 

potencial hemolítico para outros derivados cumarínicos (WANG et al., 2014a; XU et 

al., 2015). 

Na sequência, com objetivo de determinar possíveis efeitos tóxicos 

decorrentes da exposição única a doses elevadas de UMB-07, bem como 

determinar doses seguras a serem utilizadas nos ensaios farmacológicos in vivo de 

atividade antitumoral, foi realizado o ensaio de toxicidade pré-clínica aguda em 

camundongos.  

Um dos parâmetros de toxicidade mais conhecidos é a dose letal média 

(DL50), caracterizada como a dose única de uma substância capaz de provocar a 

morte de 50% dos animais experimentais. Com base nesse dado, é possível 

selecionar doses seguras a serem utilizadas para os experimentos de atividade 

farmacológica in vivo subsequentes, pois, se uma substância tem DL50 três vezes 

maior que a dose mínima efetiva, ela pode ser considerada uma boa candidata 

para estudos posteriores (ODEGHE; UWAKWE; MONAGO, 2012; AMELO; 

NAGPAL; MAKONNEN, 2014). 

No entanto, o atual guia da ANVISA que dispõe sobre os ensaios de 
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toxicidade pré-clínica necessários para novos candidatos a fármacos, descreve que 

não são necessários estudos para o cálculo preciso da DL50. Todavia, devem ser 

utilizados métodos alternativos que empregam um menor número de animais, mas 

que fornecem estimativa do valor da DL50 de uma determinada amostra, tais como 

os guias da OECD (ANVISA, 2013). 

O ensaio toxicológico pré-clínico agudo foi realizado com UMB-07 em 

camundongos submetidos à doses únicas de 300 ou 2000 mg/kg, pela via 

intraperitoneal. Após o tratamento agudo, foi evidenciado que o número de mortes 

aumentou com a elevação da dose. O valor aproximado de DL50 foi estimado em 

1000 mg/kg, o que permitiu a escolha de doses seguras a serem usadas nos testes 

farmacológicos. 

Na maior dose de UMB-07 avaliada no teste de toxicidade (2000 mg/kg), 

foram observados efeitos sobre o Sistema Nervoso Autônomo (SNA), que sugere 

inibição parassimpática, uma vez que foram registrados em destaque diminuição 

do tônus muscular e da força para agarrar, assim como observaram-se efeitos 

depressores do Sistema Nervoso Central (SNC), como sedação e ptose, nas duas 

doses avaliadas (ALMEIDA et al., 2006). Semelhantemente, Pereira et al. (2009) 

observaram o potencial inibitório no SNC de vários derivados cumarínicos por meio 

da redução dos níveis do neurotransmissor excitatório glutamato.  

Kumar et al. (2013) fizeram um estudo para determinação do perfil 

toxicológico em ratos de um derivado cumarínico proveniente de um extrato de 

Aegle marmelos e após a realização dos ensaios na doses de 50, 100, 500 e 1000 

mg/kg constatou-se que o mesmo mostrou baixa toxicidade. Em um outro estudo, 

Zhang et al. (2012) avaliaram o óleo essencial de Ligusticum chuanxiong, que 

apresenta em sua composição cumarina com anel benzopirano. Nesse estudo, 

constatou-se uma baixa toxicidade tanto via oral como via intraperitoneal para o 

referido óleo. Em ensaios de toxicidade aguda realizados por Ramu et al. (2016) 

observou-se que a administração oral de 2000 mg/kg de umbeliferona em ratos não 

ocasionou nenhum sinal de toxicidade. Portanto, os dados de baixa toxicidade 

obtidos para UMB-07 corroboram dados da literatura que mostram baixa toxicidade 

para plantas medicinais ricas em cumarinas, bem como para compostos isolados.  

 Danos ao DNA podem resultar em mutações de genes, o que pode levar a uma 

disfunção biológica com consequente desenvolvimento de doenças que levam 
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bastante tempo para se desenvolverem. Esse dano pode ser causado por agentes 

físicos ou químicos, e pode ser denominado genotoxicidade (NEWMAN, 2009; 

HAGENAARS et al., 2008; VILLELA et al., 2006).  

A maior parte dos compostos químicos podem ser genotóxicos, ou seja, 

possuem capacidade de interferir no DNA e na expressão gênica, e podem ser 

potencialmente mutagênicos ou até mesmo carcinogênicos. Uma maneira de se 

avaliar o potencial genotóxico de um composto é por meio do ensaio do 

micronúcleo que tem a capacidade de detectar danos permanentes ao DNA. 

Micronúcleos são corpos citoplasmáticos compostos por um fragmento do 

cromossomo remanescente da divisão celular na etapa da anáfase (SIU et al., 

2004; LIU et al., 2014). Nesse ensaio, antineoplásicos reconhecidamente 

genotóxicos, dentre estes a ciclofosfamida, são usados como padrão de indução de 

micronúcleos (DOLLERY, 1999; INCE et al., 2014). 

O potencial genotóxico in vivo de UMB-07 foi avaliado utilizando o ensaio do 

micronúcleo em sangue periférico de camundongos. Considerando que UMB-07 

não aumentou o número de eritrócitos micronucleados, pode-se sugerir que UMB-

07 apresenta baixa genotoxicidade. Mazzorana et al. (2013) realizaram ensaios 

para avaliar o potencial genotóxico de um extrato de Mikania laevigata, cuja 

composição majoritária era de cumarinas, e observou-se que o mesmo não se 

apresentou genotóxico. Todavia, testes adicionais que avaliam outros aspectos 

relacionados a genotoxicidade devem ser realizados com UMB-07, a exemplo do 

teste de Ames (SUZUKIA et al., 2016). 

Os estudos de toxicidade com UMB-07 em conjunto permitem sugerir que 

este derivado cumarínico apresenta baixa toxicidade in vitro e in vivo, o que 

permitiu a seleção de doses seguras a serem utilizadas no ensaio de avaliação da 

atividade antitumoral. Para tal, utilizou-se a linhagem de carcinoma de Ehrlich que 

foi descrito como um adenocarcinoma mamário murino. Seu crescimento é rápido, 

com um comportamento muito agressivo e é capaz de crescer em quase todas as 

linhagens de camundongos. Na sua forma ascítica tem sido utilizado como um 

modelo de tumor transplantável para investigar o efeito antitumoral de várias 

substâncias (SEGURA et al., 2000; SOLIMAN, 2015). 

Os animais transplantados com o tumor de Ehrlich foram tratados durante 

nove dias com diferentes doses de UMB-07 (12,5; 25 ou 50 mg/Kg). Considerando 
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todos os parâmetros avaliados (volume e massa do tumor, e total celular) pode-se 

observar que a dose de 50 mg/Kg induziu significante atividade antitumoral. O 

tratamento com a dose de 25 mg/kg de UMB-07 reduziu significativamente a 

quantidade total de células no peritôneo dos animais, porém, não foi capaz de 

reduzir os parâmetros volume e massa tumorais indicando que esta dose não foi 

capaz de reverter a ascite peritoneal induzida pelo tumor.  

A droga padrão utilizada nesse ensaio foi o 5-fluorouracil (5-FU), que é um 

análogo da pirimidina usado para tratar uma gama de tumores sólidos, e possui 

como mecanismo de ação a inibição da timidilato sintase (TS) pelo 5-fluoro-2’-

deoxiuridina-5’-monofosfato (FdUMP), incorporação de 5-fluorouridina-5’-trifosfato 

(FUTP) ao RNA e incorporação do 5-fluoro-2’-deoxiuridina 5’-trifosfato (FdUTP) ao 

DNA. A inibição da TS, uma enzima importante na síntese de pirimidina, resulta na 

depleção do trifosfato de deoxitimidina (dTTP) e um aumento no trifosfato de 

deoxiuridina (dUTP) seguida da diminuição na síntese e reparo de DNA. Portanto, 

trata-se de um antineoplásico, da classe dos antimetabólitos, que interfere com o 

processo de replicação celular (NOORDHUIS et al., 2004; LV et al., 2012; 

CAMACHO et al., 2010; HONG et al., 2014). 

Baseado em um estudo realizado por Chang et al. (2016) em células ZR-75-

1 (linhagem de câncer de mama humano), foi relatado que a cumarina esculetina 

foi capaz de promover citotoxicidade evidenciada pelo aumento do pico subG1, o 

que é indicativo de apoptose Yu et al. (2015) avaliaram o potencial antitumoral da 

umbeliferona frente a células de hepatocarcinoma (HepG2), e observaram que a 

mesma ocasiona uma parada no ciclo celular na fase S. 

Visto que dados da literatura demonstraram que outros derivados 

cumarínicos apresentaram atividade antitumoral in vitro com parada no ciclo 

celular, o presente estudo prosseguiu com a avaliação dos efeitos de UMB-07 no 

ciclo celular. Porém, não foi possível observar alterações no perfil do ciclo celular 

induzidos por UMB-07 em modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich in vivo. 

Todavia, estudos in vitro utilizando diferentes tempos de tratamento devem ser 

realizados para avaliar possíveis efeitos de UMB-07 no ciclo celular. 

Em outro estudo com derivados cumarínicos, realizado por Avin et al. (2014), 

observou-se que um dos compostos era capaz de inibir o crescimento do 

carcinoma ascítico de Ehrlich e do linfoma ascítico de Dalton tanto in vitro, como in 
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vivo. Foi observado que esse efeito envolve ativação de apoptose e mecanismos 

antiangiogênicos.  

Devido à importância da angiogênese para o desenvolvimento de tumores, a 

inibição da sinalização de fatores de crescimento para esse processo é uma 

estratégia importante na terapia do câncer (YANG et al., 2016). Segundo Folkman 

(1971), o crescimento tumoral depende da formação de novos vasos. Sendo assim, 

esse processo está diretamente relacionado com a agressividade do tumor e com a 

diminuição da sobrevida do paciente. Portanto, a inibição de fatores que promovem 

o crescimento desses novos vasos é alvo de pesquisas que levam a descoberta de 

novas moléculas com potencial antitumoral (FANG, 2011; FOLKMAN, 1971; 

BENAZZI et al., 2014; YANG et al., 2016). 

Considerando que UMB-07 reduziu a microdensidade vascular peritumoral 

no modelo de carcinoma de Ehrlich, pode-se inferir que o mecanismo de ação 

antitumoral deste derivado cumarínico envolve, pelo menos parcialmente, um efeito 

antiangiogênico. Portanto, UMB-07 caracteriza-se como um inibidor de um 

processo essencial para a expansão tumoral. Todavia, sabendo que a mudança 

para padrão angiogênico depende do equilíbrio dinâmico entre fatores pró-

angiogênicos (MMP-9, VEGF, TNF-α e CCL-2) e antiangiogênicos, tais como a 

endostatina, no ambiente imediato das células endoteliais (YANG et al., 2016; 

ABRAMS et al., 2003), novos estudos devem ser realizados na perspectiva de 

elucidar em qual(is) alvo(s) molecular(es) UMB-07 está agindo para produzir seu 

efeito antiangiogênico. 

Em ensaios in vitro realizados com uma furanocumarina chamada 

marmesina foi constatado que a mesma inibiu significativamente a angiogênese por 

meio da inibição do receptor VEGFR (KIM et al., 2015). Em um outro estudo feito 

por Neelgundmath et al. (2015) observou-se que, diferentes derivados cumarínicos 

induziram efeitos antitumorais por modular o NF-KB (fator nuclear-KB), que é uma 

citocina envolvida com processos como proliferação, sobrevivência, resistência a 

drogas, angiogênese e metástase.  

Wang et al. (2014b) propuseram que a associação de um peptídeo, capaz 

de inibir o receptor VEGFR, com diversos radicais alifáticos e aromáticos poderia 

potencializar a atividade desse peptídeo. Foi constatado que o melhor grupo 

adicionado foi uma cumarina com um grupo metóxi na posição 7, indicando a 
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importância desse radical conjugado com o peptídeo para o aumento da sua 

interação com os domínios hidrofóbicos desse receptor.  

A inflamação possui um papel relevante na carcinogênese, pois contribui 

para o estresse oxidativo que causa danos celulares levando a alterações no 

genoma, o que culmina com a expressão de genes modificados e o acúmulo de 

mutações. No processo carcinogênico a inflamação causada pelo microambiente 

tumoral também pode promover o crescimento tumoral e a progressão de 

metástases, demonstrando a importância do processo inflamatório tanto no 

surgimento quanto no crescimento do tumor (MIMICA et al., 2016; OKADA, 2014; 

ELINAV et al., 2013). 

Baseado na importância do microambiente para a progressão tumoral, 

avaliou-se a capacidade de UMB-07 modular mediadores inflamatórios 

(citocinas/quimiocina) no peritôneo dos animais tratados (25 ou 50 mg/kg de UMB-

07) durante nove dias, em modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich.  

Entre os mediadores avaliados, foi detectado que UMB-07 reduziu os níveis 

de CCL2. Esta quimiocina está envolvida no processo inflamatório, e é um fator 

crucial para o desenvolvimento de células T helper na imunidade adaptativa, 

promovendo respostas do tipo Th2 e recrutando macrófagos associados a tumores 

(TAMs) e macrófagos que expressam Gr-1, o que culmina na sobrevivência do 

câncer e metástases (GU et al., 2010; MARTIROSYAN et al., 2016).  

Além disso, sabe-se que CCL-2 possui um papel fundamental na promoção 

da angiogênese (CHOI, 2016). Foi detectado que o aumento na concentração de 

CCL2 ocasiona o aumento da produção de VEGF por macrófagos no 

microambiente tumoral mostrando a sua importância no processo da 

neovascularização tumoral (TANAKA et al., 2006; SZCZEPANIK et al., 2015). 

Em estudos clínicos observou-se que o aumento da expressão de CCL2 

está relacionada com a progressão do câncer de mama e de ovário (LECHNER et 

al., 2011). Fang et al. (2015) constataram que o aumento dessa quimiocina inibe o 

processo de necrose de células tumorais de câncer de mama.  

Em um outro estudo realizado por Szekanecz et al. (2010) foi observada 

uma correlação entre o aumento da expressão de CCL2 e o aumento de 

macrófagos e a densidade de vasos na região peritumoral. Além disso, altos níveis 

de CCL2 foram observados em paciente com carcinoma nasofarígeo avançado e 
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metastático, demonstrando mais uma vez a relação dessa quimiocina e diminuição 

da sobrevida dos pacientes (LU et al., 2011). 

Portanto, a expressão de CCL2, CCL17, CCL22, CXCL1-3 e CXCL5, 

CXCL6, CXCL8 CXCL12 pode ser associada com um pior prognóstico da doença 

em pacientes com câncer (BIRAGYN et al., 2012). 

Shen et al. (2016) realizaram estudos em células de câncer de pulmão e 

observaram que CCL2 pode aumentar a migração e formação de colônias, além de 

desempenhar um papel crucial no recrutamento de macrógafos inflamatórios que 

podem aumentam a malignidade do tumor.  

 Sendo assim, pode-se inferir que UMB-07 induz redução da angiogênese, 

associada a atividade anitumoral, por, pelo menos parcialmente, reduzir os níveis 

de CCL2. 

Ribeiro et al. (2016) realizaram um estudo e observaram que o aumento de 

IL-1 está diretamente relacionado com o processo inflamatório causado pelo 5-FU. 

Nossos dados corroboram esses relatos ja que foi observado aumento dessa 

citocina após o tratamento com essa droga.   

Em um estudo realizado por Yu et al. (2015) foi observado que o tratamento 

com o 5-FU contra linhagens de células de câncer de estômago (MGC) também 

reduziu os níveis TNF-α, o que condiz com dados observados nesse trabalho e a 

relação do aumento dessa citocina com a malignidade do tumor. Uma outra 

maneira de atuação do 5-FU contra o câncer pode se dar através do aumento da 

citocina IFN-γ, uma vez foi mostrado que a mesma está envolvida em efeitos 

antiproliferativos, antiangiogênicos e pró-apoptóticos em células tumorais 

(GORGULHO, 2012). 

Diante de inúmeros relatos na literatura de efeitos adversos produzidos a 

partir da utilização de drogas antineoplásicas, a utilização de ensaios de toxicidade 

que avaliem possíveis alterações da homeostasia do organismo exposto à 

quimioterapia é imprescindível. O tratamento dos animais experimentais com doses 

repetidas das amostras por nove dias difere do ensaio de toxicidade aguda, pois 

permite avaliar os efeitos produzidos pelo acúmulo da substância em doses 

terapêuticas no organismo. 

Diante disto, para a avaliação do perfil de toxicidade de UMB-07 nos animais 

experimentais, alguns parâmetros como consumo de água e de ração, bem como a 
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evolução ponderal foram analisados. Uma vez que a maioria das drogas 

antineoplásicas causam alterações no trato gastrointestinal (TGI) (OLIVEIRA, 

2010), pode-se dizer que UMB-07 apresentou uma toxicidade no TGI, uma vez que 

houve um aumento do consumo de ração e uma redução do peso dos animais.  

Um estudo realizado por AKAH et al. (2010) avaliou a toxicidade de 

derivados cumarínicos administrados intraperitonealmente. Foram observados 

sinais de toxicidade como anorexia e fadiga. Um outro ponto interessante desse 

estudo está relacionado a atividade anticoagulante da cumarina que se dá 

principalmente no trato gastrointestinal o que conduz a lesões hemorrágicas. Esses 

dados remetem ao fato de que a lesão no TGI pode ocasionar uma redução da 

absorção de nutrientes e assim ocasiona a anorexia dos animais mesmo com o 

aumento do consumo de ração como uma tentativa para suprir as necessidades 

nutricionais (AKAH et al., 2010). 

O fígado está localizado em uma posição estratégica no corpo humano e 

regula a homeostase metabólica por meio da produção de energia e moléculas 

utilizadas por outras células em tecidos próximos ou muito distantes. Além disso, 

exerce uma das funções mais importantes do organismo na defesa, a 

detoxificação, convertendo as toxinas lipofílicas aos metabólitos mais hidrofílicos 

que podem ser eliminados do corpo por meio da urina, uma vez que os rins 

constituem o principal órgão excretor (GRANT, 1991; STANCA et al., 2008; 

MALKANTHI; PATERSON; BARNES, 2014). O fígado possui a capacidade única 

de se regenerar após ferimento (WASHABAU et al., 2013; XAVIER; CALDEZ; 

KALDIS, 2014).  

Um possível dano hepatocelular se traduz pelo aumento plasmático das 

enzimas transaminases aspartato aminotransferase (AST) e a alanina 

aminotransferase (ALT), o que faz dessas enzimas os principais indicadores desse 

tipo de dano (RUSSO; JACOBSON, 2002; BERTOLAMI, 2005). Com a lesão 

hepática, estas enzimas podem extravasar para o plasma e podem ser úteis para o 

diagnóstico e monitoramento desse tipo de lesão. Apesar de poderem também 

estar aumentadas em outros órgãos, elas são os principais marcadores de lesão 

celular, especialmente hepatopatias (HENRY, 2008; BRANCO, 2009).  

AST é uma enzima encontrada no fígado, mas também no músculo 

esquelético e cardíaco, rins, pâncreas e eritrócitos. No fígado, é encontrada no 
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citoplasma (40%) e nas mitocôndrias (60%) dos hepatócitos. Quando qualquer um 

desses tecidos é danificado, a AST é liberada no sangue. Como não há um método 

laboratorial para saber qual a origem da AST encontrada no sangue, o diagnóstico 

da causa do seu aumento deve levar em consideração a possibilidade de lesão em 

qualquer um dos órgãos onde é encontrada. Já a ALT é encontrada em altas 

concentrações apenas no citoplasma dos hepatócitos, o que a torna útil para o 

diagnóstico de agressão hepática, com relativa especificidade (JORGE, 2006; 

BRANCO, 2009). 

A alanina aminotransferase é uma enzima mais específica para a avaliação 

de dano hepático, pois o conteúdo desta enzima no fígado excede, em muito, a 

concentração em outros tecidos. A sua elevação acompanha o dano hepatocelular 

agudo. Desta forma, tomando-se por base que a ALT é uma enzima mais 

específica para avaliação da lesão hepática e observando-se que esta enzima não 

apresentou uma elevação pode-se afirmar que não houve alteração funcional do 

fígado (CHIDA et al., 2003).  

O tratamento com UMB-07 nas doses avaliadas não ocasionou alteração 

nos níveis plasmáticos das transaminases ALT e AST quando comparado ao grupo 

controle, o que sugere baixa hepatotoxicidade.  

Há muito tempo se fala sobre a hepatoxicidade das cumarinas. Em um 

estudo realizado por Hazleton et al. (1956) constatou-se o potencial hepatotóxico 

desses compostos. Além disso, um estudo clínico realizado em pacientes com 

linfedema feito por Loprinzi et al. (1999) também destacou o papel de um derivado 

cumarínico na hepatotoxicidade. Baseado nesses fatos, Verstraelen et al. (2016) 

realizou um estudo com a cumarina 1,2-benzopirona e marcadores hepáticos e 

constatou mais uma vez o potencial hepatotóxico desses compostos.  

Porém, as cumarinas também são conhecidos por sua baixa citotoxicidade 

(MARTIN-ARAGON et al., 1998). Baseado nisso Atmaca et al. (2011) realizaram 

estudos com as cumarinas esculetina e escoparona, para determinar o potencial 

hepatotóxico desses compostos, e constatou que os mesmos não se apresentaram 

hepatotóxicos. Esses dados mostram a dualidade desses compostos quando se 

trata de toxicidade hepática. E como foi mostrado anteriormente, o derivado UMB-

07 não demonstrou esse tipo de toxicidade. 
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Os rins regulam funções vitais do organismo como equilíbrio hídrico, ácido-

básico e eletrolítico, participando de funções hormonais e regulação da pressão 

arterial (CURY; BRUNETTO; AYDOS, 2010). A avaliação da função renal pode ser 

realizada por meio da determinação das concentrações sanguíneas de ureia e 

creatinina.  

A ureia é um produto da degradação do metabolismo dos aminoácidos, 

produzida a partir da amônia no ciclo da ureia hepática (GROSS; WEHRLE; 

BUSSEMAKER, 1996). Tem sido recomendado que a aplicabilidade das 

determinações da ureia no soro é significativamente potencializada quando os 

resultados da ureia são considerados juntamente com os resultados das 

determinações da creatinina (HENRY, 2008). 

No músculo, a creatina é convertida em fosfocreatina, que serve como uma 

fonte rica em energia. Sob condições fisiológicas, a creatina perde água 

espontaneamente, formando sua amida cíclica, a creatinina. Uma vez formada, a 

creatinina não é reutilizada no metabolismo corporal e assim funciona 

exclusivamente como um produto de degradação (HENRY, 2008). A creatinina é 

excretada na circulação em uma taxa relativamente constante. Uma fração 

substancial da sua excreção nos rins é resultado da secreção tubular proximal. A 

creatinina também é filtrada livremente pelos glomérulos, mas não é reabsorvida. 

Seus níveis séricos elevados estão associados com uma redução da taxa de 

filtração glomerular e, portanto, distúrbios renais (HENRY, 2008). 

Os tratamentos com UMB-07 não induziram alterações nos níveis 

plasmáticos de ureia e creatinina, sugerindo que não apresenta toxicidade renal, 

nas doses avaliadas. Esses dados corroboram com Singh et al. (2014) os quais 

realizaram ensaios com um derivado cumarínico (N, N, N-Trietil-11-(4-metil-2-oxo-

2H-benzopiran-7-iloxi)-11-oxoundecan-1-aminium bromide) e observaram que o 

mesmo não foi nefrotóxico. 

Os eritrócitos, células do tecido sanguíneo, têm como principal função o 

transporte de oxigênio. Em relação aos leucócitos sua principal função é a proteção 

do corpo contra infecções, trabalhando em conjunto com as proteínas 

imunoglobulinas e do sistema complemento, formando os mecanismos de defesa 

do hospedeiro. Os leucócitos também produzem citocinas que aumentam a função 

ou estimulam a proliferação de outras células (EVANS, 2009). 
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Alterações hematológicas constituem uma das consequências mais 

frequentes do uso de quimioterápicos no tratamento do câncer; as alterações mais 

frequentes nos pacientes são neutropenia, anemia, leucopenia e plaquetopenia 

(ROQUE; FORONES, 2006; STEGER; HAUTMANN; KOLBL, 2012).  

 No presente estudo houve redução do número de linfócitos e um aumento 

do número de segmentados no grupo tratado com a dose de 50 mg/kg de UMB-07. 

Apesar disso, esses valores estão dentro da normalidade para a espécie, entre 60 

– 90 103/mm3 para linfócitos e entre 10 – 40 103/mm3   para segmentados, sendo 

assim não há significado clínico para esse achado (GAD, 2007).  

Observou-se também um aumento do número de leucócitos totais o que 

carateriza uma resposta inflamatória que pode ser ocasionada por alguns 

derivados cumarínicos, como por exemplo a cumarina esculina em estudo 

realizado por Wang et al. (2015). 

A análise histológica não evidenciou alterações nos rins dos animais 

tratados com a maior dose de UMB-07, demonstrando uma baixa toxicidade do 

composto sobre esse órgão. Corrobora com dados da literatura que afirmam que 

derivados cumarínicos pode promover uma ação renoprotetora (CAO et al., 2015). 

O fígado contém dois tipos principais de células epiteliais diferenciadas: os 

hepatócitos, células que exercem a principal atividade metabólica do órgão, que 

estão localizados no parênquima hepático e representam cerca de 60% da sua 

massa, e as células epiteliais biliares, localizadas nos ductos biliares (XAVIER; 

CALDEZ; KALDIS, 2014). As células de Kupffer são macrófagos fixos nas 

membranas dos sinusoides e podem ser encontradas em todo o fígado (MATTOS; 

DANTAS-CORRÊA, 2010). 

A análise histológica do fígado dos animais do grupo controle mostrou a 

presença de infiltrado inflamatório nesse grupo que pode ser consequência local de 

um efeito sistêmico (tumor), entretanto foi observada uma redução desse inflitrado 

no grupo de animais tratados com UMB-07 o que condiz com dados prévios sobre 

derivados cumarínicos promovendo ação hepatoprotetora (SHI et al. 2014).    

O óxido nítrico (NO) é um componente essencial para o sistema biológico, 

uma vez que o mesmo está envolvido em processos fisiológicos e patológicos. O 

NO pode regular diversos de processos biológicos, como por exemplo é liberado 

em resposta a estímulos nocivos tais como, endotoxina e citocinas pró-
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inflamatórias. Em um processo inflamatório o NO é produzido principalmente pela 

enzima iNOS, que é induzida por vários mecanismos relacionados com as citocinas 

inflamatórias (IFN-γ, IL-1 e TNF-α), e está relacionado com a vasodilatação que 

ocorre nas fases iniciais do processo (MACEACHERN et al., 2015).   

O óxido nítrico pode ser genotóxico em determinadas circunstâncias 

indicando que pode ser envolvido na etiologia de muitos tipos de câncer. Ao 

mesmo tempo, diversos estudos sugerem que o NO suprime vários fenótipos de 

câncer. O NO parece estimular ou inibir a carcinogênese a depender de vários 

fatores como concentração, tempo de exposição e tipo de câncer (HICKOK; 

THOMAS, 2010). 

Em baixas concentrações, menores que 100 nM, NO atua impedindo a 

apoptose de alguns tipos de câncer. Em contrapartida, em elevadas 

concentrações, mais do que 500 nM, NO pode ser pró-apoptótico e citotóxico frente 

a céulas tumorais. Nessas circunstâncias, o NO é derivado de macrófagos, 

neutrófilos e células endoteliais (VANINI et al., 2015). 

De maneira geral, estudos afirmam que a síntese excessiva e desregulada 

de NO tem contribuindo para o crescimento e proliferação tumoral. Além disso, ele 

pode modular diferentes eventos como angiogênese, apoptose, ciclo celular, 

invasão e metástase (SCICINSKI et al., 2015).  

Entre os mecanismos envolvidos na tumorigênese pelo NO estão: lesões no 

DNA através da formação de espécies tóxicas e mutagênicas, por modificação 

direta do DNA, ou pela inibição de mecanismos de reparação do mesmo, indução 

de mutações na p53 para que a mesma perca sua atividade supressora de tumor, 

inibição de caspases, bloqueando o processo de apoptose, além de promover o 

aumento do fluxo sanguíneo do tumor através de dilatação dos vasos arteriolares e 

reduzir interações adesivas de leucócitos endoteliais (CHOUDHARI et al., 2013). 

 UMB-07 reduziu significativamente a produção de NO em macrófagos 

peritoneais estimulados por lipolissacarídeo (LPS), todavia cosiderando os dados 

de citotoxicidade apresentado, pode-se inferir que esse efeito está relacionado a 

um efeito tóxico da substância sobre os macrófagos e não a uma inibição da 

produção de NO. esse resultado está relacionado a uma diminuição da sua 

produção por um efeito tóxico direto por esse composto a viabilidade dos 

macrófagos. 
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Considerando todos os aspectos abordados, esse trabalho apresenta, para 

2h-1-benzopiran-2-ona, 7- preniloxi (UMB-07), um derivado cumarínico sintético, 

dados de atividade antitumoral, via mecanismos antiangiogênicos e 

imunomoduladores, além de indicar a baixa toxicidade de UMB-07. 
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Conclusões 
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7 CONCLUSÕES  
 

Com base nos estudos realizados com o derivado cumarínico 2h-1-benzopiran-2-
ona, 7- preniloxi (UMB-07), foi possível concluir que:  

• UMB-07, nas concentrações estudadas, apresentou baixa citotoxicidade 
frente eritrócitos de camundongos;  

• UMB-07 apresentou baixa toxicidade aguda em camundongos, nas doses 
utilizadas;  

• UMB-07 não apresentou genotoxicidade in vivo, nas condições avaliadas; 

• UMB-07 mostrou atividade antitumoral in vivo em modelo de carcinoma 

ascítico de Ehrlich, com mecanismo de ação envolvendo efeitos 

antiangiogênicos, relacionados, possivelmente, a redução da quimiocina 

CCL2; 

•  UMB-07 apresentou baixa toxicidade in vivo, em animais com CAE 
submetidos ao tratamento de doses repetidas (nove dias). 
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ANEXOS 
ANEXO A – Certidão do comitê de Ética em Uso Animal 
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ANEXO B – Certidão do comitê de Ética em Uso Animal 
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ANEXO C – Fluxograma de realização do teste de toxicidade aguda com uma 
dose inicial de 300 mg/kg. 

 
 

 
FONTE: OECD, 423, 2001. 
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ANEXO D – Ficha de triagem farmacológica comportamental  

 
 
 
FONTE: ALMEIDA, R. N.; OLIVEIRA, T. M. L. Triagem farmacológica 

comportamental. In: ALMEIDA, R. N. Psicofarmacologia: fundamentos 
práticos,1ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. cap. 11, p. 131-137 
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