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RESUMO
O câncer é um problema de saúde pública mundial, associado a uma elevada
taxa de insucesso na terapêutica, o que está relacionado a aspectos como
efetividade, toxicidade, farmacocinética e resistência por parte das células
tumorais. Nesse contexto, produtos naturais continuam exercendo importante
papel como protótipos para a síntese de novos candidatos a fármacos. A piperina
é um alcaloide amida, isolada de espécies de Piper, que apresenta atividade
antitumoral, entretanto possui significante toxicidade. Com o objetivo de
potencializar a sua atividade e reduzir a toxicidade, vários análogos inéditos
estão sendo estudados, dentre estes o 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato
de etila (HE02). Esse trabalho objetivou investigar a atividade antitumoral, bem
como a toxicidade do HE02. No ensaio de hemólise, HE02 induziu apenas 5,01%
de hemólise na maior concentração testada (1000 µg/mL), apresenta baixa
citotoxicidade em eritrócitos de camundongos. Já em linhagem de células RAW
264.7, HE02 induziu 49,75% de citotoxicidade após tratamento com 1000 µg/mL.
No ensaio de toxicidade pré-clínica aguda, a dose letal 50% (DL50) foi estimada
em torno de 2000 mg/kg, o que permitiu a escolha de doses seguras a serem
usadas no ensaio farmacológico. Em modelo de tumor ascítico de Ehrlich, HE02
(12,5 ou 25 mg/kg) apresentou atividade antitumoral por reduzir os parâmetros
viabilidade e total celular (p<0,05), sem alterar o volume e massa tumorais. Na
análise do perfil do ciclo celular, HE02 (12,5 mg/kg) induziu pequeno aumento
no pico sub-G1 (p<0,05), de apenas 10% em relação ao controle, mostrando que
alterações no ciclo celular não representam um mecanismo importante no efeito
antitumoral de HE02. O tratamento com HE02 (12,5 mg/kg) reduziu a
microdensidade vascular peritumoral (p<0,05), indicando ação antiangiogênica.
Com relação a avaliação de citocinas do microambiente tumoral observou-se
que HE-02 aumentou as concentrações de IL-1β, TNF-α e IL-12, ao passo que
reduziu as citocinas IL-4 e IL-10 (p<0,05). Além disso, HE02 induziu aumento
das concentrações de espécies reativas de oxigênio (ROS) e óxido nítrico (NO)
no fluido peritoneal (p<0,05 para ambos). Esses dados sugerem que HE02
promove modulação do sistema imune no sentido de estimular um perfil de
linfócitos T helper 1 (Th1), que é citotóxico para as células tumorais. No que diz
respeito a avaliação da toxicidade no modelo de carcinoma de Ehrlich, foi
observado redução do peso corporal, além de aumento da ureia, porém o dano
renal foi descartado pela análise histológica dos rins. Ainda, foi observado
leucocitose acompanhada de neutrofilia e linfopenia. Esses resultados conjuntos
que HE02 apresenta baixa toxicidade e atividade antitumoral in vivo por
estimulação do sistema imune.

Palavras-chave: Piperina, Atividade antitumoral, Toxicidade

SANTOS, J. A. F. TOXICITY AND ANTITUMORAL POTENTIAL OF THE ANALOGUE OF THE
PIPERINE 2-OXO-2(4-NITROPHENYLAMINE) – ETHYL PIPERINOATE IN AN
EXPERIMENTAL MODEL OF ASHTITIC TUMOR OF EHRLICH. 2017. 148f. Dissertation
(Masters in Natural Products and Bioactive Synthetics ) UFPB/CCS, João Pessoa

ABSTRACT
Cancer is a worldwide public health problem, associated to an elevated rate of
failure in therapy, which is related to aspects such as effectiveness, toxicity,
pharmacokinetics and resistance by tumor cells. In this context, natural products
still have a big part as prototypes to the synthesis of new drug candidates. The
piperine is an amide alkaloid, isolated from species of Piper, which shows
antitumor activity, however it has significant toxicity. In order to potentiate its
activity and reduce the toxicity, several unpublished analogues are being studied,
among them the 2-oxo-2-(4-nitrophenylamine) ethyl piperinoate (HE-02). This
work aimed to investigate the antitumor activity as well as the toxicity of the HE02. In the hemolysis experiment, HE-02 inducted only 5,01% of hemolysis on the
higher concentration tested (1000ug/mL), suggesting low cytotoxicity in mouse
erythrocytes. In RAW 264.7 cell lines, HE-02 inducted 49,75% of cytotoxicity after
treatment with 1000ug/mL. In the pre-clinical test of toxicity, the 50% lethal dose
(LD50) was estimated around 2000 mg/kg, which allowed the choice of safe
doses to be used in the pharmacological test. In the Ehrlich ascites tumor model,
HE-02 (12,5 or 25 mg/kg) showed antitumor activity by reducing viability and total
cell parameters (p<0,05), without altering tumor volume and mass. In the analysis
of the cell cycle profile, HE-02 (12,5 mg/kg) induced a small increase of only 10%
in the sub-G1 peak (p<0,05) in relation to the control, suggesting that alterations
in the cell cycle do not represent an important mechanism in the antitumor effect
of HE-02. The treatment with HE-02 (12,5 mg/kg) reduced the peritumoral
vascular microdensity (p<0,05), indicating antiangiogenic action. Regarding the
evaluation of cytokines of the tumor microenvironment, it was observed that HE02 increased the concentrations of IL-1β, TNF-α and IL-12, while reducing IL-4
and IL-10 cytokines (p<0,05 for all). In addition, HE-02 induced the increase of
concentrations of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) in the
peritoneal fluid (p<0,05). These data together suggest that HE-02 promotes
modulation of the immune system in the sense of stimulating a profile of T helper
lymphocyte 1 (Th1), which is cytotoxic to tumor cells. Regarding the evaluation
of toxicity in the Ehrlich carcinoma model, a reduction in body weight was
observed in addition to an increase in urea, but kidney damage was ruled out by
histological analysis of the kidneys. Furthermore, leukocytosis was observed,
accompanied by neutrophilia and lymphopenia. These results suggest that HE02 shows low toxicity and antitumor activity in vivo by stimulation of the immune
system.
Key words: Piperine, Antitumor activity, Toxicity.
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1 INTRODUÇÃO

Câncer é um termo genérico que se refere a um conjunto de doenças
caracterizadas pela presença de células em proliferação contínua, com
propriedades de invasão e metástase (HANAHAN; WEINBERG, 2000; COSTALOTUFO et al., 2010). Representa uma das causas mais comuns para a alta
morbidade e mortalidade, ao lado das doenças cardiovasculares (BRINDHA et
al., 2016), o que o caracteriza como um importante problema de saúde pública
mundial (JEMAL et al., 2011; KALASA et al., 2015).
Segundo a organização não governamental World Cancer Research Fund
International, a incidência do câncer cresceu mais de 20% na última década,
havendo registros de cerca de 14,1 milhões de casos em 2012 e perspectivas
de que este número aumente para 24 milhões até 2035 (WHO, 2014).
Várias abordagens são usadas para o tratamento do câncer, incluindo a
cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, muitas vezes sendo utilizada a
combinação de mais de um tipo de tratamento (ZHU et al., 2014). Embora seja
um dos métodos mais utilizados, a quimioterapia apresenta limitações de
eficácia terapêutica, além de produzir efeitos secundários graves, como
consequência

da

baixa

especificidade

dos

fármacos

antineoplásicos

(SAFARZADEH et al., 2014). Ainda, as células cancerígenas desenvolvem
rapidamente mecanismos pleiotrópicos de resistência aos medicamentos
administrados, o que também compromete o sucesso da terapia (GOTTESMAN
et al., 2016).
Produtos naturais, incluindo compostos derivados de organismos
marinhos, micro-organismos e, especialmente, de plantas, têm desempenhado
um importante papel no desenvolvimento de vários agentes antineoplásicos
(COSTA-LOTUFO et al., 2010; CRAGG; NEWMAN, 2013). Nesse contexto,
desde o final de 1930, quando foi introduzida a quimioterapia, 206 compostos
foram aprovados para uso em todo o mundo, sendo aproximadamente 75% de
produtos

naturais

ou

derivados

destes

(NEWMAN;

CRAGG,

2010;

GOTTESMAN et al., 2016). Estes incluem a vimblastina e a vincristina obtidas
de Catharanthus roseus (ISHIKAWA et al., 2009), e os análogos semissintéticos
vindesina e vinorelbina; o paclitaxel, obtido de Taxus brevifolia, e o derivado
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semissintético docetaxel; a podofilotoxina e os derivados semissintéticos,
etoposídeo e teniposídeo; e a camptotecina e os análogos, topotecano e
irinotecano (CRAGG; NEWMAN, 2013). Então, compostos naturais formam um
grande arsenal de fármacos antineoplásicos que efetivamente contribuem para
o combate à doença e ainda servem como protótipos para síntese de novos
candidatos a fármacos (GOTTESMAN et al., 2016).
No entanto, apesar da diversidade farmacológica associada ao tratamento
do câncer, incluindo medicamentos produzidos a partir de produtos naturais ou
sintéticos, muitos destes não alcançam o objetivo terapêutico esperado, o que
se reflete na redução dos índices de sobrevida dos indivíduos acometidos com
a doença. Impulsionados por essa imperativa, as pesquisas não clínicas e
clínicas, utilizando diversas abordagens terapêuticas contra o câncer, continuam
crescendo em todo o mundo na perspectiva da descoberta de novos fármacos,
ou de reduzir a toxicidade e o desenvolvimento de resistência relacionada aos
fármacos já existentes (WU; ZHOU, 2015).
Os fármacos quimioterápicos são baseados em compostos tóxicos que
inibem principalmente a rápida proliferação das células cancerosas, mas,
infelizmente, eles também inibem o rápido crescimento necessário para a
manutenção de folículos pilosos, medula óssea e gastrointestinal células do trato
que conduzem aos efeitos secundários indesejáveis observados no tratamento
do câncer (PÉREZ-HERRERO & FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015). Fazendo-se
importante o estudo do perfil toxicológico de novos fármacos, afim de obter um
tratamento mais efetivo, com uma menor toxicidade.
O

alcaloide

amida

piperina

(amida

piperidinil

do

ácido

5-(3,4-

metilenodioxifenil)-2(E)-4(E)-pentadienoico) foi isolado originalmente de frutos
da pimenta preta (Piper nigrum Linn) e pimenta longa (Piper longum Linn)
(GREENSHIELDSA et al., 2014; MADHAVI et al., 2009; MEGHWAL; GOSWAMI,
2013) e apresenta potente atividade antitumoral in vitro (FOFARIA et al., 2014;
YAFFE et al., 2014) e in vivo (BEZERRA et al., 2006; LAI et al., 2012). No
entanto, a piperina apresenta alta toxicidade aguda em roedores, caracterizada
principalmente por hepatotoxicidade (BEZZERA et al., 2006).
Assim, com o objetivo de maximizar os efeitos farmacológicos e minimizar
a toxicidade, foram sintetizados três diferentes análogos da piperina, o 2-oxo-2fenilamina-piperinoato de etila (HE-01), o 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato
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de etila (HE-02) e o 2-oxo-2-(4-etilfenilamina)-piperinoato de etila (HE-03). Os
primeiros ensaios mostraram que o análogo HE-03 apresenta potente atividade
antitumoral em modelo de Carcinoma Ascítico de Ehrlich, e baixa toxicidade
aguda, apesar de induzir alterações associadas a fraca hepatotoxicidade.
Continuando as pesquisas com os análogos da piperina, o presente
trabalho se propôs a investigar a atividade antitumoral e possíveis mecanismos
de ação do HE-02 relacionados ao ciclo celular, angiogênese e microambiente
tumoral, além de avaliar a sua toxicidade.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aspectos gerais do câncer

As neoplasias são caracterizadas, de forma geral, por uma proliferação
anormal do tecido, o que culmina com a formação dos tumores. Caracterizamse por crescimento e padrões de diferenciação alterados, podendo ser
classificadas em neoplasias benignas, quando acometem um órgão específico,
são não invasivas e reproduzem o aspecto das células do tecido que lhes deu
origem, ou neoplasias malignas (câncer), nas quais as células apresentam
pouca semelhança com as células que as originaram, e possuem a capacidade
de invasão dos tecidos vizinhos, determinando a formação de metástases
(ROBINS; COTRAN, 2010).
O câncer é classificado de acordo com a célula normal que o originou. Para
fins de classificação primária, os tipos de tumores são ordenados nos seguintes
grupos: Carcinomas, que se referem a neoplasias malignas de origem epitelial;
Sarcomas, que são tumores de tecido conjuntivo que incluem ossos, cartilagens,
tendões e tecido fibroso; Linfomas, que se desenvolvem nas glândulas e nódulos
do sistema linfático; Leucemias, tumores da medula óssea que afetam as células
das linhagens mieloide e/ou linfoide; e Mielomas, tumores originários de
plasmócitos, que são células produtoras de imunoglobulinas. Ainda, alguns
tumores podem se desenvolver na medula espinhal ou no cérebro, o tipo de
tumor cerebral mais comum é aquele que se desenvolve a partir das células da
glia, que são chamados de gliomas (ALMEIDA et al., 2005; Nacional Cancer
Institute, 2017; Cancer Research UK, 2017).
Em uma escala global, a melhoria das condições socioeconômicas está
associada ao aumento do risco de câncer por meio do aumento do consumo de
tabaco e uso de bebidas alcoólicas, mudanças na dieta, com ingestão elevada
de gordura e açúcar, além da diminuição de atividade física (STEWART et al.,
2016). A figura 1 mostra os cinco tipos de câncer mais comuns no mundo, de
acordo com o índice de desenvolvimento humano (IDH).
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Figura 1. Os cinco tipos de câncer mais comuns em 2012 de acordo com o índice de desenvolvimento humano
(IDH). Os níveis de desenvolvimento social foram divididos em quatro perfis: IDH baixo (<0,530); IDH médio (0,530≤
IDH <0,710); IDH alto (0,710 ≤ IDH < 0,800) e muito alto (IDH ≥ 0,800).

Fonte: Extraído de UNDP, 2013.

*United Nations Development Programme (UNDP)

Dados do projeto Globocan/Iarc (International Agency for Research on
Cancer), apontaram que, dos 14 milhões de casos detectados em 2012, mais de
60% ocorreram em países em desenvolvimento. Para a mortalidade, a situação
agrava-se quando se constata que, dos oito milhões de óbitos previstos, 70%
ocorreram nesses mesmos países. Os tipos de câncer mais incidentes no mundo
foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata
(1,1 milhão). Nos homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), próstata
(15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em mulheres, as
maiores frequências encontradas foram em mama (25,2%), intestino (9,2%),
pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%) (IARC, 2012).
No Brasil, para o biênio 2016-2017, aponta-se a ocorrência de cerca de 600
mil casos novos de câncer. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma
(aproximadamente 180 mil casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil casos
novos de câncer. O perfil epidemiológico observado assemelha-se ao da
América Latina e Caribe, onde os cânceres de próstata (61 mil) e mama (58 mil)
serão os mais frequentes. A figura 2 mostra a distribuição proporcional dos dez
tipos de câncer mais incidentes no Brasil para o biênio 2016-2017 (INCA, 2016).
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Figura 2. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para o biênio 2016-2017 por gênero, exceto
pele não melanoma (INCA, 2016).

*FONTE: Instituto Nacional de Câncer, 2016

A carcinogênese é reconhecida como um processo de múltiplos passos,
que produzem três diferentes estágios: iniciação, promoção e progressão
(VINCENT; GATENBY, 2008). A iniciação envolve a alteração ou a mutação de
genes que ocorre de forma espontânea ou induzida por exposição a um agente
carcinogênico. As alterações genéticas podem resultar em desregulação de vias
de sinalização bioquímica associadas com a proliferação celular, sobrevivência,
diferenciação, e morte celular (SIDDIQUI et al., 2015).
A fase de promoção é considerada um processo relativamente longo e
reversível, em que as células neoplásicas se proliferam ativamente e acumulamse. Nesta fase, as vias intrínsecas impulsionadas pela ativação de protooncogenes tanto em células pré-neoplásicas quanto em células neoplásicas
recrutam células inflamatórias que acabam acelerando a fase de promoção e
progressão tumoral (SMITH et al., 2016).
A progressão é a fase entre uma lesão pré-maligna e o desenvolvimento
de câncer invasivo, é a fase final da transformação neoplásica, onde ocorrem
alterações genéticas e fenotípicas, e a hiperproliferação celular. Isto envolve um
aumento rápido no tamanho do tumor, no qual as células podem sofrer novas
mutações com potencial invasivo e metastático. A metástase envolve a
propagação das células tumorais do local primário para outras partes do corpo
por meio da corrente sanguínea ou do sistema linfático (Figura 3) (SIDDIQUI et
al., 2015).
28

SANTOS, J. A. F.

Figura 3. Estágios para formação do tumor. Fonte: Extraído de SIDDIQUI et al., 2015.

Sendo assim, o princípio da carcinogênese induzida ou de ocorrência
natural é que promotores tumorais e a indução de mutações oncogênicas levam
à proliferação destas células oncogeneticamente iniciadas ou levam à expansão
de uma população de células que já tenha sido alvo de agentes cancerígenos
(KARIN et al., 2016).
Logo, a prevenção do câncer primário é conseguida por meio da redução
da exposição a agentes cancerígenos reconhecidos e/ou aumento da promoção
da saúde, ao passo que a prevenção secundária é exemplificada pela triagem,
detecção precoce e quimioprevenção (STEWART et al., 2016).
As modalidades primárias básicas no tratamento do câncer envolvem
cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia é considerada a
modalidade mais comum no tratamento antineoplásico e sua ação se dá por
meio da utilização de compostos químicos, chamados de quimioterápicos
antineoplásicos. Esses fármacos podem ser utilizados isoladamente ou de forma
combinada para a realização da quimioterapia. De acordo com o tipo, a dose, a
duração e a frequência do tratamento, muitos efeitos adversos podem ser
observados no organismo (JESUS et al., 2016).
Isso é consequência do fato que a maioria destas substâncias não possui
especificidade, ou seja, não destrói seletiva e exclusivamente as células
tumorais. Os tecidos formados por células de rápida proliferação, por
apresentarem semelhança às células neoplásicas - alta atividade mitótica e
ciclos celulares curtos - representam os principais alvos da toxicidade
quimioterápica (CLEATOR; PARTON; DOWSETT, 2002). Em geral, os efeitos
adversos podem se apresentar como agudos ou tardios, de acordo com o
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período em que ocorrem. Os efeitos adversos agudos ocorrem durante a
quimioterapia e acometem tecidos com alta taxa de renovação celular, como a
mucosa bucal. Já os efeitos adversos tardios podem apresentar-se meses ou
anos após o tratamento, sendo observados em tecidos e órgãos de maior
especificidade celular (JESUS et al., 2016).
Atualmente, as principais classes de quimioterápicos são: os agentes
alquilantes, onde se encontram as mostardas nitrogenadas (ciclofosfamida,
ifosfamida); os derivados da metilidrazina (Porcarbazina), aquil sulfonato
(bussulfano), nitrosureias (carmustina), triazenos (Dacarbazina); e os complexos
de coordenação da platina (cisplatina e carboplatina). Os agentes alquilantes
alquilam aminas reativas, oxigênio e fosfato do DNA, sendo assim, o processo
de morte está diretamente ligado à lesão direta do DNA (ALMEIDA et al., 2005).
Os agentes antimetabólitos, que atuam em geral inibindo a síntese de DNA,
são outra classe importante de quimioterápicos e estão subdivididos nos grupos
de agentes análogos do ácido fólico (metotrexato), análogos da pirimidina (5fluoruracila) e análogos das purinas (6-mercaptopurina) (ALMEIDA et al., 2005).
Há ainda uma classe importante de quimioterápicos, o grupo de hormônios
e seus antagonistas, como os estrogênios (dietilestilbestrol, etinilestradiol), os
antiestrogênios (tamoxifeno), inibidores da aromatase (anastrazol) (LEAL et al.,
2010), androgênios (propionato de testosterona), antiandrogênios (bicalutamida)
e os análogos do hormônio de liberação de gonadotrofina (leuprolina). O
crescimento de vários tipos de câncer depende da presença de hormônios ou é
regulado por eles. Essas moléculas interrompem o eixo estimulador criado por
reservatórios sistêmicos de androgênios e estrogênios, inibem a produção de
hormônios ou a ligação a seus receptores e, por fim, bloqueiam a complexa
expressão de genes que promovem o crescimento e sobrevida dos tumores
(TONON; SCHOFFEN, 2009).
Com relação aos derivados de produtos naturais, podem ser citados os
alcaloides da vinca (vimblastina, vincristina e vinorelbina) que se ligam às βtubulinas impedindo sua polimerização; os taxanos (paclitaxel e docetaxel) que,
diferente dos alcaloides da vinca, se ligam a um sítio diferente das β-tubulinas
promovendo sua polimerização e inibindo a despolimerização; além das
epipodofilotoxinas

(etoposídeo,

teniposídeo),

camptotecinas

(topotecano,
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irinotecano), antibióticos citotóxicos (doxorrubicina), equinocandinas (yondelis),
antracenediona (mitoxantrona) e enzimas (mitomicina C e L-asparaginase)
(DEMAIN; VAISHNAV, 2011).
Além desses, há agentes diversos como hidróxiureia, agentes de
diferenciação (tretinoína), inibidores de tirosinacinase (imatinibe, desatinibe),
inibidores de proteassoma (bortezomibe), modificadores da resposta biológica
(interferon-alfa), imunomoduladores (talidomida) e inibidores do m-TOR
(ALMEIDA et al., 2005).
Por fim, uma classe importante da terapia antineoplásica é formada pelos
anticorpos monoclonais (rituximabe, alentuzumabe, trastuzumabe). Esses
fármacos atuam nas células tumorais por meio de uma variedade de
mecanismos

como:

citotoxicidade

celular

dependente

de

anticorpos,

citotoxicidade dependente de complemento e ligação direta (YAMADA, 2010).
No câncer, as células tumorais compartilham várias características que as
diferem das células normais, estas incluem: potencial ilimitado de proliferação,
acompanhado de transformação metabólica; autossuficiência em sinais de
crescimento e resistência aos mecanismos antiproliferativos e antiapoptóticos;
aquisição de imortalidade replicativa; instabilidade do genoma e inflamação
promotora de tumor. Além disso, para nutrição, oxigenação e crescimento dos
tumores, há a formação de novos vasos (angiogênese), bem como os tumores
desenvolvem a habilidade de escapar da detecção imunológica, e finalmente,
invadir outros tecidos e produzir metástases (HANAHAN; WEINBERG, 2011;
(VAJDIC; VAN LEEUWEN, 2009; TALMADGE; FIDLER, 2010).

2.1.1 Controle do ciclo celular

O ciclo celular é um conjunto de eventos organizados e monitorados,
responsáveis pela adequada divisão celular. É um processo que exige uma alta
quantidade de energia, além de uma adequada ordenação de eventos para
garantir a duplicação correta e segregação do genoma. Esse processo envolve
quatro fases que vão desde a quiescência (fase G0) à proliferação (fases G1, S,
G2 e M) (DIAZ-MORALLI et al., 2013), que objetiva replicar o material genético
e promover sua segregação cromossômica, garantindo assim que o DNA
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duplicado seja distribuído igualmente às duas células filhas (NORBURY;
NURSE, 1992; SHERR; BARTEK, 2016). A progressão ordenada entre estas
fases é rigidamente controlada pelos 'checkpoints' e pela interação de várias
ciclinas e cinases dependentes de ciclinas (CDKs) associadas (MORGAN, 1997;
FINN et al., 2016).
Pelo menos 12 locus genéticos separados são conhecidos para codificar
as CDKs, as quais pertencem a uma família bem conservada de proteínas
serina/treonina cinases. Esta família inclui três CDKs da interfase (CDK2, CDK4,
CDK6), uma CDK mitótica (CDK1, anteriormente conhecida como CDC2), e uma
série de CDKs reguladoras, tais como CDK7, um componente complexo das
CDKs de ativação e de transcrição (CDK8, CDK9) (CANAVESE et al., 2012;
FINN et al., 2016). As CDKs contêm um núcleo catalítico específico para
serina/treonina, e associam-se às subunidades reguladoras conhecidas como
ciclinas, que controlam a atividade cinase e a especificidade ao substrato das
CDKs. A ativação de um complexo ciclina/CDK está envolvida na progressão do
ciclo celular (LIM; KALDIS, 2013).
Tipicamente, a repressão da progressão do ciclo celular é mantida por
fatores de transcrição da família E2F, pelo produto do gene do retinoblastoma
(pRb), e outras proteínas, como p107 e p130 (BERTOLI et al., 2013). O E2F
regula positivamente um conjunto de genes cujas atividades são necessárias
para a progressão do ciclo celular e a síntese de DNA cromossômico (CHEN et
al., 2009).
Ao iniciar o ciclo celular, as células no estado de repouso começam a
sintetizar a ciclina D1 em resposta a sinais mitogênicos e de adesão (FINN et al.,
2016). A progressão para a fase G1 é inicialmente controlada por uma ou mais
ciclinas do tipo D (D1, D2 ou D3) regulada por mitógeno que montam
combinatoriamente com CDK4 ou CDK6, enquanto a ciclina E-CDK2 age mais
tardiamente, próximo à transição G1/S (Figura 4) (VAITES et al., 2011; SHERR;
BARTEK, 2016). Além disso, a ciclina D1 coordena a bioenergética mitocondrial
na progressão para G1 (WANG et al., 2014).
Então, a ciclina D1 passa a formar complexos de ativação com
CDK4/CDK6, que, em seguida, iniciam a fosforilação de pRb. O processo de
fosforilação mediada pelo complexo ciclina D1:CDK4/6 leva à repressão
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transcricional da pRb, levando à diminuição da captura dos fatores de transcrição
da família E2F, resultando na transcrição de genes alvo específicos da fase S.
Um destes genes codifica ciclina E, que controla a formação de mitocôndrias
com alta carga de energia na transição G1/S (WANG et al., 2014) e que se
associa com CDK2 e fosforila mais a pRb, bem como outros mediadores chave
do ponto de verificação da fase G1/S (DONCIC et al., 2011). Este processo cria
um feedback positivo levando a uma transição irreversível G1-S (o chamado
"ponto de restrição"), assim levando o ciclo celular a continuar de uma forma
independente do mitógeno (SKOTHEIM et al., 2008; DONCIC et al., 2011).
Na fase S tardia, a CDK2 é ainda ativada pela ciclina A2, permitindo a
transição da fase S para a fase G2. Por último, CDK1 é ativada por um tipo de
ciclina A no final da interfase para facilitar o início da mitose. Após a
decomposição do envelope nuclear as ciclinas do tipo A são degradadas,
facilitando a formação dos complexos CDK1-Ciclina B, que são responsáveis
pela condução das células através da mitose (MALUMBRES et al., 2009).
Duas grandes transições são necessárias para que ocorra a divisão celular:
a transição G2/M e a transição metáfase/anáfase. Estas são regulados pela
CDK1 e o complexo de promoção da anáfase (APC, uma ubiquitina-ligase E3),
respectivamente (MURRAY; HUNT, 1993; NURSE, 2000; MORGAN, 2006;
RHIND; RUSSELL, 2012). Durante a fase G2, a CDK1 é mantida a um baixo
nível de atividade, sendo sua ativação necessária e suficiente para desencadear
a entrada na mitose. Assim, a ativação de CDK1 é o ponto focal de muitas vias
de sinalização que controlam a divisão celular. Estas vias têm efeitos positivos,
tais como a ativação de CDK1 quando a célula atingir um tamanho crítico, e
efeitos negativos, tais como atrasar a ativação de CDK1 na presença de danos
ao DNA (RHIND; RUSSELL, 2012). Através de sua localização citoplasmática,
nuclear e centrossomal, o complexo B1/CDK1 é capaz de sincronizar diferentes
eventos, como desagregação do envelope nuclear e separação dos centrômeros
(WANG et al., 2014).
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Figura 4. Papel clássico das ciclinas e cinases dependentes de ciclinas na progressão do ciclo celular.

A progressão do ciclo celular é conduzida por complexos heterodiméricos formados por ciclina D, ciclina E, ciclina A ou
ciclina B com cinase dependente de ciclina 4 (CDK4), CDK6, CDK2 ou CDK1. A entrada no ciclo celular é conduzida pela
formação de complexos de ciclina D-CDK4/6 em resposta à estimulação miogênica. Estes complexos fosforilam e inativam
parcialmente pRB, liberando assim a sua inibição dos fatores de transcrição de E2F. Os E2Fs subsequentemente
promovem a expressão de múltiplos genes do ciclo celular, entre os quais aqueles que codificam ciclinas do tipo E, que
se ligam e ativam CDK2 (e, em menor extensão, CDK1). A ativação de CDK2 (e CDK1) por Tipo E e A-(ID2), bem como
o fator de ligação a montante (UBF), o fator nuclear Y (NFY), o fator B de ligação B- MYB e MYC, que contribuem para a
progressão do ciclo celular em diferentes níveis. Os complexos ciclina D1-CDK4 também fosforilam modificadores de
cromatina, tais como a proteína Arg N-metiltransferase 5 (PRMT5), o co-fator metilosoma proteína 50 (MEP50) para
promover a repressão de genes específicos com propriedades antiproliferativas. Vários complexos de ciclina-CDK podem
fosforilar o fator de transcrição SMAD3, que é ativado por antimitogênios, tais como o fator transformador do crescimento
β (TGFβ) e a proteína FOXM1, para promover a progressão do ciclo celular. A entrada na mitose é especificamente
conduzida por complexos de ciclina B-CDK1. As setas tracejadas indicam conexões indiretas ou conexões com várias
etapas. Fonte: HYDBRING et al., 2016.

Como foi descrito acima, a progressão do ciclo celular é regulada por
diferentes mecanismos. Isso permite o início, a progressão e a conclusão do
ciclo celular (UHLMANN et al., 2011). Dado que a principal característica da
célula tumoral seja a proliferação descontrolada, não é surpreendente que os
principais intervenientes dos mecanismos acima citados estejam alterados
(HANAHAN; WEINBERG, 2011).
A superexpressão de CDKs e ciclinas, e a perda de expressão de pRB são
frequentemente observadas em neoplasias humanas. Essas modificações
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associadas a tumores resultam normalmente de alterações cromossômicas ou
da inativação epigenética. As CDKs desreguladas podem induzir sinalização
mitogênica constitutiva e respostas defeituosas aos sinais antimitóticos, assim
levando

à

proliferação

não

programada

e

instabilidade

genômica

e

cromossômica (MALUMBRES; BARBACID, 2009). A maioria dos tumores
humanos apresentam defeitos no controle da transição G1 para S.
Consequentemente, as CDKs envolvidas nessa transição, as CDK 4, 6 e 2 estão
alteradas em mais de 80 a 90% dos tumores (DIAS-MORALLI et al., 2013).
O conhecimento estrutural das CDKs permitiu o desenvolvimento de
inibidores com potenciais efeitos terapêuticos (DIAS-MORALLI et al., 2013). Um
inibidor potente de CDK é o flavopirodol, que apresenta atividade antitumoral
contra várias linhagens de tumores, atuando por meio de sua atividade citotóxica,
levando à parada do ciclo celular e apoptose (CETINTAS et al., 2016). Além
disso, vários trabalhos recentes mostram a busca por novos inibidores de CDKs
que apresentem efeito antitumoral, dentre eles os inibidores reversíveis e
seletivos para a CDK 4/6, o Palbociclib (FINN et al., 2014), o abemaciclibe e
LEE011 (MAYER, 2015).

2.1.2 Angiogênese tumoral

Em 1787, Hunter usou o termo angiogênese para descrever a formação de
vasos sanguíneos semelhantes a galhos de árvores. Na angiogênese, após a
formação dos grandes vasos, ocorre ramificação e distribuição dos mesmos
formando uma rede vascular complexa (OLIVEIRA et al., 2010). Sendo assim, a
angiogênese é a formação de novos vasos a partir de vasos pré-existentes
(KRALICHOVA; VETVICKA, 2016), caracterizando-se como processo chave de
várias doenças, incluindo retinopatia diabética proliferativa, aterosclerose, artrite
reumatoide e câncer (WANG et al., 2013).
A angiogênese tumoral é um dos marcadores da progressão tumoral e é
essencial para invasividade e metástase (VORONOV et al., 2014). Ela é
necessária para o suprimento adequado de oxigênio e nutrientes, para a
remoção de produtos do metabolismo celular, além de favorecer a migração de
células tumorais em grandes distâncias, o que produz as metástases (FIGG,
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2008; POTENTE et al., 2011; TAHERGORABI; KHAZAI, 2011). Em tumores, a
angiogênese não atinge a resolução após o estabelecimento da perfusão
vascular, assim sendo, a cascata angiogênica patológica é persistente e tornase impulsionada pela condição patológica (CHUNG; FERRARA, 2011).
Nesse sentido, quando um tumor atinge de 1 a 2 mm de diâmetro e quando
a demanda de oxigênio e nutrientes é insuficiente no local, estabelece-se um
microambiente de hipóxia, que coopera junto com eventos oncogênicos para
promover a angiogênese. Esse processo de hipóxia é impulsionado
principalmente pelo Fator Induzido pela Hipóxia (HIF) (DAYAN et al., 2008), que
é capaz de induzir a expressão de mediadores pró-angiogênicos, incluindo o
fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), as angiopoietinas-1 e 2, o
fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), o fator de crescimento de
fibroblastos básicos (bFGF) e a proteína quimiotática para monócitos 1 (MCP-1),
para iniciar o processo de angiogênese (KROCK et al., 2011; CHUNG;
FERRARA, 2011).
Quando estes fatores de crescimento se ligam aos seus receptores
específicos localizados nas células endoteliais dos vasos sanguíneos préexistentes, são ativadas várias vias de transdução de sinal para a ativação das
células endoteliais (NIU; CHEN, 2010). Por outro lado, fatores antiangiogênicos
podem ser ativados com o objetivo de inibir esse processo. Dentre os fatores
antiangiogênicos, podem ser citados o interferon, interleucinas, inibidores de
metaloproteinases da matriz (MMPs), angiostatina e endostatina. Nesse sentido,
o determinante inicial para o processo angiogênico parece ser o desequilíbrio
entre os fatores pró e antiangiogênicos (CASTAÑEDA-GILL, 2016).
O processo de formação de novos vasos é mediado por intussuscepção ou
por brotamento. Na intussuscepção, o excesso de estresse de cisalhamento
microvascular, promove a divisão longitudinal de um único vaso em dois novos
vasos sanguíneos; já a formação por brotamento ocorre a partir da hipóxia
tecidual, levando a uma degradação proteolítica da matriz extracelular, seguida
de atração quimiotática e proliferação de progenitores endoteliais e células
endoteliais circulantes. As células endoteliais então se reorganizam formando a
luz do vaso e logo em seguida terminam sua maturação funcional (OLIVEIRA et
al., 2010; TAHERGORABI; KHAZAEI, 2012).
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Os vasos tumorais são marcadamente distintos da vasculatura normal, uma
vez que os vasos sanguíneos do tecido tumoral são de tamanhos irregulares e
são dispostos de forma desorganizada, além de partilharem características de
arteríolas,

capilares

e

vênulas

simultaneamente

(CASTAÑEDA-GILL;

VISHWANATHA, 2016).
No câncer, o processo de angiogênese é considerado um marcador do
desenvolvimento tumoral, representando, portanto, um importante alvo
terapêutico. Atualmente, é bem caracterizada a alta expressão de VEGF em
tumores, o que define seu papel central na formação de novos vasos para o
desenvolvimento do câncer (WELTI et al., 2016).
Alguns compostos antiangiogênicos estão disponíveis para o tratamento de
tumores sólidos, como o bevacizumabe, que é um anticorpo monoclonal
humanizado IgG1 que tem como alvo o VEGF-A. A inibição do VEGF-A bloqueia
a angiogênese e limita o suprimento de sangue para o tumor, diminuindo ou
interrompendo seu crescimento (OLDHAM; DILMAN, 2008; ISSAAD et al.,
2016).
A terapia antiangiogênica pode ser classificada com base em seus alvos.
Por exemplo, os inibidores da angiogênese podem atuar diretamente sobre as
células endoteliais (ECs) e inibir a sua capacidade para proliferar, migrar,
sobreviver e formar novos vasos. Outros inibidores perturbam a produção de
fatores angiogênicos ou vias de sinalização de angiogênese (JAIN, 2013).
Os inibidores endógenos da angiogênese têm sido explorados como
agentes antiangiogênicos adequados e muitos destes inibidores têm como alvo
as células endoteliais. Um desses compostos é a endostatina, que inibe a
migração e proliferação das células endoteliais. Embora o mecanismo de ação
não seja completamente compreendido, a ação antiangiogênica da endostatina
é mediada em parte pela sua ligação às integrinas (FINLEY et al., 2015). Outras
classes de inibidores da angiogênese bloqueiam a neovascularização, tendo
como alvo as vias de sinalização de numerosos fatores, incluindo VEGF, EGF
(Fator de crescimento epidérmico), PDGF, angiopoietinas, IGF (Fator de
crescimento semelhante a insulina), FGF (Fator de crescimento de fibroblastos),
TSP1 (trombospondina), DLL4 (Ligante semelhante ao Delta 4)/Notch e
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sinalização HGF (Fator de crescimento de hepatócitos/c-Met) (FINLEY et al.,
2015).
As principais classes de agentes antiangiogênicos são: os anticorpos
monoclonais anti-VEGF que têm como alvo o VEGF ou o seu receptor; os
inibidores de tirosina-cinase (TKI); e os inibidores da proliferação de células
endoteliais, como descritos na Figura 5.
Figura 5. Atuação dos principais agentes antiangiogênicos. FONTE: CLARKE & HURWITZ, 2013.

Mecanismos de resistência a terapias antiangiogênicas podem ser
categorizados em grande parte pelo envolvimento dos eixos VEGF, células
estromais e vias não-VEGF. Estes mecanismos dependem de uma série de
fatores de sinalização parácrinos distintos e inter-relacionados e de cascatas
intracelulares. As abordagens clínicas que visam vias múltiplas envolvendo
VEGFC, VEGFD, Tie2-Ang2, Dll4-Notch e TGF-β podem ter maior benefício do
que as monoterapias bloqueando a sinalização do VEGFA ou do VEGFR2
isoladamente, por exemplo. Inúmeros ensaios clínicos estão em curso para
avaliar terapias específicas com especificidade para estes mecanismos de
resistência

(CLARKE;

HURWITZ,

2013).

Atualmente,

em

virtude

do

desenvolvimento de resistência aos antiangiogênicos, o uso de terapia de
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combinação incluindo agentes antiangiogênicos e fármacos citotóxicos tem
predominado como escolha no tratamento de alguns tipos de câncer (JAIN,
2014; KIEUHOA et al., 2016).

2.1.3 Microambiente tumoral

O microambiente tumoral é o local de desenvolvimento do tumor, formado
não só por células neoplásicas, mas também por células do estroma, que
incluem células do endotélio vascular e linfático, pericitos, fibroblastos,
miofibroblastos e também várias células derivadas da medula óssea, como
macrófagos e neutrófilos (HANAHAN; COUSSENS, 2012). Neste microambiente
também são encontrados outros elementos, tais como, citocinas, quimiocinas,
fatores de crescimento e nutrientes que podem igualmente favorecer alterações
fenotípicas das células tumorais (WEINSTEIN; STORKUS, 2015).
Normalmente, o microambiente que envolve o tumor fornece sinais de
supressão tumoral, desde que a arquitetura da homeostase do tecido seja
essencialmente controlada. No entanto, uma vez que a homeostase dos tecidos
é perdida, esse microambiente alterado passa a ser um promotor potente do
tumor (BISSEL; HINES, 2011).
O microambiente tumoral pode ser subdividido em: microambiente químico
e microambiente celular. O microambiente químico engloba o pH do meio, a
pressão parcial de O2 (pO2) e as concentrações de moléculas pequenas (como
o óxido nítrico) e metabólitos (como a glicose e o lactato). Este microambiente
reduz a oferta de O2 que exerce efeitos importantes sobre o microambiente
celular com profundas consequências para progressão do tumor, levando à
aquisição de propriedades invasivas e metastáticas. De fato, a hipóxia
intratumoral é um estímulo patológico que impulsiona mudanças na expressão
gênica, o que leva a mudanças na sinalização celular (SEMENZA, 2016).
Já no microambiente celular estão incluídas as células tumorais, as células
do estroma e a matriz extracelular produzida por estas células. Uma premissa
que está sendo cada vez mais aceita é que as células cancerígenas não
manifestam a doença separadamente, mas que recrutam e corrompem diversos
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tipos celulares. Essas interações colaborativas entre as células neoplásicas e
seu estroma de suporte se coalescem nas estruturas ectópicas, que são
cronicamente proliferativas e muitas vezes disseminadoras. Assim, nas últimas
décadas, o microambiente tumoral e suas células constituintes do estroma têm
assumido grande destaque no contexto do conhecimento da biologia do câncer
(HANAHAN; COUSSENS, 2012).
Uma vez que o tumor é formado, ele não só modifica o estroma
drasticamente, como também inicia uma resposta inflamatória e imune
complexa, na qual células inflamatórias são recrutadas em resposta a sinais
provenientes deste microambiente, e que é, pelo menos parcialmente,
responsável pela sua progressão (BISSEL; HINES, 2011).
A primeira proposição documentada de uma associação entre inflamação
e câncer foi atribuída ao patologista alemão Rudolf Virchow, em meados do
século XIX. Essa hipótese era baseada na detecção de infiltrados inflamatórios
em neoplasias malignas sólidas, levando ao reconhecimento da inflamação
como uma das características chave (hallmark) do câncer (HANAHAN;
WEINBERG, 2011).
A inflamação pode ser definida como uma resposta fisiopatológica de uma
lesão tecidual, que pode ser causada por uma lesão estéril ou uma infecção, em
que o sistema imune tenta eliminar ou neutralizar estímulos prejudiciais e inicia
processos de regeneração e cicatrização (SHALAPOUR; KARIN, 2015). Embora
seja um mecanismo de defesa, os eventos complexos e os mediadores
envolvidos na reação inflamatória podem agravar diversas doenças (SAHA et
al., 2009; PATRA et al., 2016).
Nesse contexto, sabe-se que mediadores inflamatórios e fatores de
crescimento estão envolvidos em todas as fases do desenvolvimento do tumor
por meio de múltiplos mecanismos, que incluem indução de proliferação e
resistência à apoptose, indução de mutações no DNA, promoção da
angiogênese, invasão e metástase. Isso é corroborado por diversos estudos que
demonstram a associação de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) com a
redução da incidência de câncer colorretal, de mama, bexiga, próstata e pulmão
(FERNANDES et al., 2015).
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Então, células e mediadores inflamatórios no microambiente tumoral
coordenam um ambiente de respostas pró-inflamatórias, que podem agir de
forma autócrina e/ou parácrina em células malignas e não malignas. Além disso,
o infiltrado de células imunes no tumor pode ter um papel duplo, podendo levar
a uma resposta antitumoral, ou à promoção ativa de tumorigênese e inibição de
uma resposta imunológica protetora (CRUSZ; BALKWILL, 2015).
As células tumorais interferem tanto no sistema imune inato, quanto no
sistema adaptativo, e induzem macrófagos e neutrófilos para um estado de
diferenciação do tipo 2, além de uma mudança de perfil de resposta de linfócitos
Th1 (T helper 1) para Th2 (T helper 2). Essas células são capazes de interferir
com cada passo da resposta inflamatória antitumoral, secretando mediadores
que bloqueiam a função das células efetoras imunes e reprogramam essas
células para um perfil regulatório, como demonstrado na Figura 6 (ELINAV et al.,
2013). Nesse contexto, as células T regulatórias (Treg) suprimem a resposta
imutária, e são consideradas como pró-tumorais (DUNN et al., 2004).
Figura 6. Influência das células tumorais sobre o processo inflamatório.

O tumor recruta células T regulatórias (Treg) e manipula suas funções. As quimiocinas CCL22 e CCL28 atraem células
Treg que expressam receptores CCR4 e CCR10 no local de crescimento do tumor. Células Treg inibem as células
efetoras através de secreção de mediadores e induzem angiogênese. As células tumorais também promovem a
geração de células supressoras derivadas da linhagem mielóide (MDSC) por meio da liberação de fatores de
crescimento e agentes quimiotáxicos. As MDSC suprimem as respostas de células T antitumorais pela liberação de
citocinas como IL-4, IL-10, IL13 e fator transformador do crescimento (TGF-β)
Fonte: ELINAV et al., 2013.

Por outro lado, foi sugerido por Paul Ehrlich, 50 anos após Virchow, que o
sistema imunológico poderia combater tumores, uma sugestão reiterada pela
hipótese de vigilância imunológica de Burnet e Thomas (BURNET, 1970; DUNN
et al., 2004). As células tumorais apresentam antígenos “não-próprios”, o que
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pode levar à apresentação antigênica. Assim, mesmo tumores em crescimento
podem estar sujeitos à vigilância imunológica (DUNN et al., 2004;
GRIVENNIKOV et al., 2010). Já é conhecida uma gama de células imunitárias
“antitumorais”, incluindo as células T auxiliar do tipo 1, linfócitos T CD8+, células
Natural killer (NK) e linfócitos T Natural Killer (NK-T), macrófagos de tipo 1,
neutrófilos de tipo 1, eosinófilos e células dendrítricas (VERBEKE et al., 2011).
De acordo com a hipótese de imunovigilância, células NK e linfócitos T
citotóxicos matam células tumorais por mecanismos de liberação de perforinas
e granzimas B, e via receptores TRAIL (Ligante Indutor de Apoptose Relacionado
ao TNF) e Fas; e as células Th1, com a produção de IFN-γ, e em alguns casos
Th17, com a produção de IL-17, promovendo um aumento da imunidade
citotóxica (MARTIN-OROZCO et al., 2009). Outros componentes críticos deste
sistema são as células dendrítricas e macrófagos, que apresentam antígenos e
respondem

a

sinais

de

perigo

e

estresse,

bem

como

moléculas

imunorreguladoras e citotóxicas, como interferon gama (INF-γ), FasL, TRAIL,
GM-CSF (Fator estimulador de colônias de Granulócitos e Macrófagos) e
interleucina (IL)-12 (GRIVENNIKOV et al., 2010).
Um modelo dos efeitos das células Th1 e M1 resultando em inflamação
antitumoral foi publicado por Haabeth e colaboradores em 2012. Eles
descobriram que a inflamação supressora de tumores na resposta imune
precoce é regulada por um número relativamente pequeno de citocinas, como
demonstrado na Figura 7 (BURKHOLDER et al., 2014).
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Figura 7. Modelo de inflamação supressora de tumor

A figura demonstra que os linfócitos Th1 e os macrófagos M1 são as principais fontes de citocinas pró-inflamatórias
que promovem a vigilância imunológica e a citotoxicidade. A liberação de INF-γ por linfócitos Th1 resulta em
recrutamento de macrófagos M1 e a manutenção desse fenótipo, enquanto a IL-12 produzida por macrófagos M1
recruta, ativa e mantém o fenótipo Th1. O TNF-α liberado, por meio da sinalização do NF-κB, ativa as funções de APC
das células dendrítricas, promove o seu recrutamento e de linfócitos T CD4 +, linfócitos CD8+ e células NK, além de
ativação citotóxica de macrófagos M1.
*Fonte: BURKHOLDER et al., 2014.

Considerando esse contexto do sistema imunológico como componente do
microambiente tumoral, pode-se destacar vários mediadores inflamatórios cujas
atividades em conjunto resultam na progressão tumoral, especialmente,
citocinas e quimiocinas, que são liberadas tanto por células tumorais como por
células do hospedeiro dentro do microambiente do tumor (ELINAV et al., 2013).
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A IL-1 afeta células tanto da imunidade adaptativa, quanto da imunidade
inata e exerce uma vasta atividade biológica, incluindo a indução de febre,
vasodilatação, hematopoese, ativação de linfócitos, atração e extravasamento
de leucócitos, angiogênese e síntese de anticorpos (GARLANDA et al., 2013),
sendo um importante mediador patogênico da autoinflamação, autoimunidade,
doenças infecciosas e degenerativas (SIMS; SMITH, 2010; GARLANDA et al.,
2013). A IL-1 tem a capacidade de induzir a expressão de moléculas de adesão
nas células endoteliais e a liberação de quimiocinas, o que resulta no
recrutamento de leucócitos, além disso, aumenta o tempo de vida e estimula a
função efetora de neutrófilos e macrófagos (MANTOVANI et al., 2011;
GARLANDA et al., 2013; VORONOV et al., 2014). A IL-1α e IL-1β são
codificadas por genes distintos, ligam-se ao receptor IL1-R1 e apresentam
propriedades biológicas similares. O precursor da IL-1α está presente
constitutivamente em células epiteliais de todo trato gastrointestinal, pulmões,
fígado, rins, células endoteliais e astrócitos. Após a morte celular por necrose,
tal como ocorre em doenças isquêmicas e necrose tumoral, o precursor da IL-1α
é liberado, o que inicia rapidamente uma cascata de citocinas inflamatórias e
quimiocinas (RIDER et al., 2011). A IL-1α circulante é raramente encontrada,
mas está contida em corpos apoptóticos produzidos a partir das células
endoteliais (BERDA-HADDAD et al., 2011).
Em contraste, a IL-1β é produzida por células hematopoiéticas, tais como
monócitos, macrófagos, células dendrítricas da pele e micróglia, em respostas
aos Toll-Like Receptors (TRLs), componentes do sistema complemento e
citocinas (tal como o Fator de Necrose Tumoral α, TNF- α) e da própria IL-1
(DINARELLO, 2011). Diferentemente do precursor da IL-1α, o precursor da IL1β precisa ser clivado pela caspase-1, liberando assim a citocina ativa no meio
extracelular (HOFFMAN et al., 2001; GARLANDA et al., 2013).
Na carcinogênese, a IL-1α e IL-1β apresentam diferenças entre si. Um
estudo realizado por Krelin e colaboradores (2007) demonstrou que animais com
deficiência de IL-1β desenvolvem tumores, quando comparados a animais
deficientes de IL-1α ou do tipo selvagem (GARLANDA et al., 2013). A IL-1β,
juntamente com o TNF-α, INF-γ e IL-18, tem função de ativar macrófagos e
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neutrófilos para fagocitose e liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS) e
nitrogênio (NETEA et al., 2010).
A IL-1β juntamente com o TNF-α induzem a expressão de genes próinflamatórios em células inflamatórias e do estroma, levando a uma cascata de
sinalização no local da inflamação, o que culmina com a iniciação, propagação
e sustentação da inflamação. A IL-1 é um forte ativador de células endoteliais, e
induz profundas mudanças na expressão gênica e função dessas células, assim
participando ativamente das reações inflamatórias, imunológicas e de formação
de novos vasos (VORONOV et al., 2014). Devido a isso, a IL-1 tem grande
participação na angiogênese e invasividade. A IL-1α pode estimular a expressão
de moléculas de adesão (ICAM, VCAM e E-selectina) nas células endoteliais,
levando assim a uma maior interação das células tumorais com o endotélio,
facilitando a invasão metastática (ZITVOGEL et al., 2012). Enquanto a IL-1β
regula a expressão de VEGF e de seus receptores nas células endoteliais
(VORONOV et al., 2014).
O TNF-α, uma das mais importantes citocinas pró-inflamatórias, tem papel
essencial na patogênese da resposta inflamatória aguda (PHUMEETHAM et al.,
2012). TNF-α, que pertence a um grupo de citocinas pleiotrópicas, foi
inicialmente identificado e designado pela sua capacidade para matar células
tumorais, sendo atualmente considerado um fator chave na regulação de
numerosos processos fisiológicos e patológicos tais como inflamação,
autoimunidade e neurodegeneração (CHEN et al., 2016). A superfamília de
receptores do TNF pode ser classificada em duas categorias: os que possuem
um domínio de morte intracelular (DD) e os que não apresentam esse domínio
(AGGARWAL et al., 2012).
Seis diferentes receptores foram encontrados: DR1, também chamado de
TNFR1; DR2, que é chamado de Fas; DR3, no qual se liga o Inibidor celular do
crescimento dos vasos (VEGI); EDA-A1, EDA-A2 e GITRL (AGGARWAL et al.,
2012). O TNFR1 é ativado tanto pelo TNF solúvel, quanto pelo TNF
transmembranar. O domínio de morte desse receptor recruta a proteína
adaptadora TRADD, levando à montagem do complexo I, que promove a
ativação do fator nuclear kappa B (NF-ҡB) e de proteínas cinases ativadas por
mitógenos (MAPKs). O complexo I induz inflamação, degeneração tissular,
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sobrevivência e proliferação celular, e orquestra a defesa imune contra agentes
patogênicos. Entretanto, a formação do complexo IIa e IIb resulta em apoptose,
e o complexo IIc induz necroptose e inflamação (KALLIOLIAS; IVASHKIV et al.,
2016). O TNF-α atua sobre os dois receptores já mencionados, sendo que sua
atividade para o receptor TNFR-2 é cinco vezes maior do que o receptor TNFR1,
no entanto, o TNFR1 inicia a maioria das respostas biológicas do TNF-α. O
TNFR1 (p60) está expresso em todos os tipos celulares, e o TNFR2 (p80) tem
confinada

sua

expressão

principalmente

para

as

células

imunitárias

(AGGARWAL et al., 2003; HORSSEN et al., 2006).
Nesse sentido, o TNF é considerado uma citocina pleiotrópica que provoca
necrose e apoptose das células tumorais. No entanto, dados da literatura
mostram que esta citocina emergiu também como um importante fator de risco
para tumorigênese, progressão tumoral, invasão e metástase (CHU, 2013).
No contexto do microambiente tumoral podem ainda ser caracterizados
outros componentes chave da resposta inflamatória, o que inclui o recrutamento
de leucócitos. Os infiltrados leucocitários em tumores podem incluir células T e
B, e/ou macrófagos associados a tumores (TAMs). Nesse sentido, o TNF pode
regular o crescimento tumoral modulando cada um destes subconjuntos de
leucócitos. O TNF medeia a produção de IL-17 dependente de TNFR1-1 em
células CD4+, levando ao recrutamento de células mielóides no microambiente
tumoral e à progressão tumoral. O TNF pode também promover a diferenciação
de células mielóides associadas a tumores em células que expressam
marcadores de células endoteliais e, embora estas células não possam ser
diretamente incorporadas na vasculatura do tumor, parece que promovem a
angiogênese e o crescimento tumoral (WATERS et al., 2013)
A citocina imunomoduladora IL-12 emergiu como uma potente citocina
indutora da imunidade antitumoral. Ela foi originalmente identificada em 1989
como o fator de estimulador de células NK, apresentando vários efeitos
biológicos sobre os linfócitos T de sangue periférico. É produzida principalmente
por células apresentadoras de antígenos (APC), tais como células dendrítricas,
monócitos, macrófagos e linfócitos B através dos receptores Toll-Like
(TRINCHIERI et al., 2014).
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Em trabalho realizado por Bekaii-Saab e colaboradores (2009), foi
demonstrado que IL-12, usado como adjuvante, promoveu a morte das células
tumorais por meio da atividade das células NK em pacientes que foram tratados
com trastuzumabe (DAVID; KLINKE, 2010), um anticorpo monoclonal
direcionado contra o domínio extracelular do receptor tirosina cinase HER2 que
é superexpresso em alguns tipos de câncer de mama (VALABREGA et al.,
2006). Além disso, já foi descrito que o principal papel da IL-12 é orquestrar a
resposta imune do tipo Th1 (LASEK et al., 2013). As células T do perfil Th1
produzem INF-γ, IL-2 e TNF-α, potencializando a imunidade mediada por células
e induzida via sinalização de IL-12, através do transdutor de sinal e ativador de
transcrição–4 (STAT-4) e T-bet (Fator de transcrição da família Tbox,
responsável pela regulação de linfóticos T helper do tipo 1). Isso se contrapõe
ao perfil Th2 que produz IL-4, IL-5 e o Fator Transformador de Crescimento–β
(TGF-β), que direciona uma resposta imune do tipo humoral (KENNEDY; CELIS,
2008).
A IL-12 tem um papel chave na regulação da inflamação através da
comunicação entre as respostas inatas e adaptativas. IL-12, por meio das APCs,
leva a uma ativação e proliferação de células NK e T para promoverem suas
funções citolíticas, por liberação de granzimas e perforinas, e liberação de
citocinas. Além disso, a IL-12 inibe a interferência dos linfócitos T reguladores
(TUGUES et al., 2014).
Os efeitos antitumorais da IL-12 são bem estabelecidos, no entanto, essa
citocina é incapaz de inibir diretamente o crescimento tumoral. Em vez disso, a
IL-12 orquestra uma resposta do tipo Th1 contra o câncer. Outro dado importante
é que a IL-12 parece provocar uma resposta antitumoral mais potente quando
existe diretamente no local do tumor, em vez de apresentar-se sistemicamente
(LASEK et al., 2014). A IL-12 também induz a produção de quimiocinas
antiangiogênicas, tais como a proteína indutível por IFN-y (IP-10, CXCL10) e
monocinas induzidas por IFN-γ (MIG, CXCL9) em células endoteliais. Assim
sendo, a produção endógena de IFN-γ é necessária para o efeito antitumoral da
IL-12 na maioria, se não em todos os casos. Assim sendo, a IL-12 além de
apresentar potente atividade antitumoral, apresenta atividade anti-metastática
(XU et al., 2010).
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A CCL2 pertence a um grupo de citocinas de baixo peso molecular com
atividade de quimioatração. Ela orquestra o recrutamento de células imunes para
locais

específicos,

sendo

expressa

constitutivamente

em

funções

homeostáticas, e é induzida durante um processo inflamatório para atração de
leucócitos para defesa e reparação tecidual (ROLLINS, 1997; LIM et al., 2016).
CCL2 é expressa por uma grande variedade de células, incluindo células
endoteliais,

epiteliais,

mielóides,

músculo

liso

e

fibroblastos,

tanto

constitutivamente, quanto por indução, sendo um quimioatrativo para monócitos,
basófilos, linfócitos T e células NK (DESHMANE et al., 2009; LIM et al., 2016).
No contexto da malignidade tumoral, a secreção de CCL2 a partir das células
tumorais, constitui a principal fonte desta quimiocina, principalmente no câncer
de mama (LABEL-HAZIV et al., 2014).
A CCL2 também tem um papel distinto na angiogênese. Ela promove
alguns passos da angiogênese, como proliferação, migração e formação de
túbulos das células endoteliais (STAMATOVIC et al., 2006). A CCL2 recruta
células mielóides, como macrófagos associados a tumores (TAMs) e células
supressoras derivadas de mielóide. A elevada abundância de TAMs nos
tumores, juntamente com as atividades angiogênicas diretas da CCL2 nas
células endoteliais, contribui para o perfil angiogênico elevado atribuído a esta
quimiocina. Paralelamente, a CCL2 promove as funções relacionadas com a
metástase, atuando diretamente sobre células tumorais que expressam CCR2,
originando a migração e invasão de células tumorais, para a produção de
metaloproteinases de matriz e para aumento de metástases (LEBEL-HAZIV et
al., 2014).
A sinalização CCL2-CCR2 é especialmente importante para metástase
bem-sucedida, estando envolvida nos passos iniciais e tardios. A CCL2 pode ser
produzida tanto pelo câncer, como pelas células do estroma no microambiente
do tumor, exercendo efeitos diretos sobre as células cancerosas e funcionando
indiretamente através do recrutamento de células do estroma do hospedeiro com
atividades pró-tumorigênicas durante a metástase (LIM et al., 2015). Durante as
fases iniciais da metástase, as células cancerosas adquirem um fenótipo
migratório e invasivo, o que lhes permite quebrar a matriz extracelular
circundante (ECM), invadir os tecidos vizinhos e avançar para o sangue ou vasos
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linfáticos. A CCL2 contribui para esta fase inicial, orientando a migração de
células cancerígenas por meio da interação com o receptor CCR2 expresso em
células tumorais (CHIU et al., 2012).
Nesse contexto, CCL2 induz a expressão de metaloproteinases MMP2 e
MMP9 em células cancerosas, o que está diretamente relacionado ao aumento
da invasão. Após a migração e invasão, a intravasação de células cancerosas
na circulação é necessária para permitir a disseminação metastática (TANG;
TSAI, 2012). A CCL2 tem papéis adicionais durante os estágios posteriores de
metástase. Além de leucócitos, CCL2 também pode atrair células cancerosas
para locais secundários, embora este processo seja mais complexo podendo
exigir interações com outros tipos de células hematopoiéticas. Adicionalmente,
CCL2 pode estimular a proliferação celular e aumentar a sobrevivência das
células cancerosas nos locais metastáticos (LIM et al., 2015).
O interferon gama (INF- γ) faz parte de um grupo de citocinas pleiotrópicas
que desempenham papéis importantes na comunicação intercelular durante as
respostas imunológicas inatas e adquiridas. Esta citocina desempenha diversas
funções biológicas, principalmente relacionadas à defesa do hospedeiro e à
regulação imune, incluindo a defesa antiviral e antibacteriana, além de regular
ciclo celular, apoptose e inflamação (ZAIDI; MERLINO, 2011).
O IFN-γ desempenha um papel crítico na capacidade do sistema imune
para reconhecer e eliminar agentes patogênicos por meio do aumento da
apresentação de antígenos pelas APCs. O Foxp3 e o supressor de sinalização
de citocinas 1 (SOCS-1) são dois reguladores críticos da sinalização do IFN-γ
(LARKIN et al., 2013). É uma citocina secretada por células T ativadas e células
NK, sendo responsável pela modulação de diversas células (LIN; YOUNG,
2013). Quando ativa seu receptor, desencadeia uma resposta a partir da
ativação da Janus Cinase (JAK), o que leva à ativação do seu fator de transcrição
STAT1, que se dimeriza quando fosforilado e é translocado para o núcleo onde
interfere com a transcrição gênica (BROMBERG et al.,1996; GREEN et al., 2016;
LARKIN et al., 2013).
O IFN-γ facilita o desenvolvimento do perfil Th1 por induzir a expressão de
T-bet e suprimir a expressão de GATA3, que está envolvida na diferenciação
Th2 (LIN et al., 2013). O T-bet é um importante fator de transcrição para Th1,
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desempenhando um importante papel na regulação da expressão de IFN-γ
(SZABO et al., 2002; ZHU et a., 2012). As células T CD4 + naive não expressam
T-bet, com isso o IFN-γ induz a expressão de T-bet nessas células, o que resulta
em uma retroalimentação positiva durante a diferenciação Th1 (YANG et al.,
2007; ZHU et al., 2012). Ainda, o INF- γ ativa macrófagos, levando-os a
produzirem óxido nítrico (NO) e espécies reativas de oxigênio (ROS)
(MATSUZAWA et al., 2014).
Estudos demonstram que o INF-γ inibe o crescimento tumoral, causando
parada do ciclo celular em G1, diminuindo a replicação do DNA, a absorção de
aminoácidos e a síntese de proteínas (IIWES, 1979; GREEN et al., 2016). Outros
estudos demonstraram que o INF estimula o gene RIG-G (IFIT3) que controla a
função da p21 e p27, por meio do bloqueio da JAB1 que é seu regulador
negativo. Além disso, o IFIT3 bloqueia c-myc, levando à parada do ciclo celular
(GREEN et al., 2016). Por fim, os efeitos do INF incluem a ativação da caspase8 e PARP (Poly (ADP-Ribose) polymerase), levando à morte celular pela via
extrínseca (GREEN et al., 2016).
Nas células cancerosas, o IFN tem um importante papel por ativar os
receptores de morte TRIAL e FAS, e também na liberação de citocinas próinflamatórias, além de participar das funções de imunovigilância, aumentando a
imunogenicidade de células tumorais, e na detecção e eliminação de células
malignas, por meio do recrutamento de linfócitos T citotóxicos (BEKISZ et al.,
2013; GREEN et al., 2016). Sendo assim, em tumores, o IFN-γ tem sido
associado com funções citostáticas, citotóxicas e antitumorais (ZAIDI;
MERLINO, 2011).
Em contraste, dados adicionais têm mostrado que o IFN-γ tem um
comportamento dual, o qual, dependendo das circunstâncias, tais como o
microambiente em que se encontra e a intensidade de sinalização, pode ser
citostático/citotóxico, bem como pode apresentar efeitos proliferativos (WAJANT,
2009).
A IL-4 é uma citocina pleiotrópica, um regulador potente da imunidade, que
é secretada principalmente por mastócitos, células Th2, eosinófilos e basófilos
(HOWARD et al., 1982; SILVA-FILHO et al., 2013; SACHIN et al., 2016). Tem
sido demonstrada sua importância para a sobrevivência de leucócitos, tanto em
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condições fisiológicas como patológicas, tal como a manutenção do perfil
mediado por células Th2, e para mudança de classe para IgE (SACHIN et al.,
2016). Classicamente, a IL-4 conduz a polarização das células T CD4 + para o
fenótipo Th2, juntamente com supressão do INF-γ, responsável pela indução do
perfil Th1 (NELMS et al., 1999; SILVA-FILHO et al., 2014).
Além disso, IL-4 estimula o crescimento e diferenciação dos linfócitos B,
controla a troca de classe de IgM para IgG e induz o desenvolvimento de
linfócitos B de memória (SILVA-FILHO et al., 2013). Esta citocina tem sido
frequentemente associada à sua atividade proliferativa, antiapoptótica de células
tumorais e angiogênica (HALLETT; VENMAR; FINGLETON, 2012), além de
regular a expressão de numerosos genes em diversos tipos de células, incluindo
linfócitos, macrófagos, fibroblastos, e células epiteliais e endoteliais (LUZINA et
al., 2012). A IL-4 liga-se na cadeia α do receptor IL-4R, que pode se dimerizar
com a cadeia γ comum para produzir o complexo de ligação do tipo 1, que é
expresso em células hematopoiéticas, ou com a IL-13Rα para formação do
complexo do tipo 2, que está expresso também em células não hematopoiéticas
(CALLARD et al., 1996; REMALINGAM et al., 2008; SACHIN et al., 2016). O
complexo do tipo 1 é crítico para a polarização do perfil Th2 (SACHIN et al.,
2016).
Já havia sido reportado que o aumento da produção de IL-4 e da expressão
de IL-4R está relacionado com vários tipos de tumores, incluindo câncer de
mama, ovário, cólon, pulmão e tireoide. Estudos recentes demonstram que a IL4 pode promover a formação do tumor por inibição da apoptose e aumento da
proliferação (TODARO et al., 2006; ROCA et al., 2012). Relatos da literatura
mostram que o aumento da sobrevivência induzido por IL-4 envolve a via Akt em
células cancerosas (LI et al., 2009; ZORAN 2011). Outros estudos
demonstraram aumento de IL-4 no soro de pacientes com câncer de próstata
(WISE et al., 2000; ZORAN, 2011). De fato, pacientes com câncer, exibem
aumento de IL-4 no ambiente tumoral, além disso, os linfócitos infiltrados no
tumor foram principalmente polarizados para perfil Th2 (LI et al., 2009).
A IL-10 foi identificada em 1989 como um fator produzido por células Th2
em resposta à estimulação antigênica, sendo capaz de inibir a produção de
citocinas pró-inflamatórias produzidas por células Th1 (FIORENTINO et al.,
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1989; SATO et al., 2011). Ela foi inicialmente reconhecida como uma citocina
que modula o crescimento e a diferenciação de células da imunidade inata,
queratinócitos e células endoteliais e suprime a ativação e funções efetoras das
células T (MOORE et al., 1993; KRISTEN et al., 2013). A IL-10 é considerada
uma citocina tolerogênica e anti-inflamatória, porque bloqueia a produção de
citocinas pró-inflamatórias e a capacidade das células mielóides para ativar
eficazmente células T (GEGINATE et al., 2016). Ela é produzida por células T
reguladoras, sendo o principal obstáculo que as células T CD8 + enfrentam para
mediarem a lise tumoral (KHAZAIE et al., 2009) e a terapia imunológica contra o
câncer (KHAZAIE et al., 2006; KRISTEN et al., 2013).
O receptor de IL-10 (IL-10R) é composto de duas diferentes cadeias, IL10R1 e IL-10R2. A ligação da IL-10 à subunidade IL-10R1 induz uma mudança
conformacional no receptor, permitindo-lhe dimerizar com o IL-10R2, conduzindo
assim à transdução de sinal na célula alvo (JOSEPHSON et al., 2001; SATO et
al., 2011).
A IL-10 foi detectada em vários tipos de tumores e desempenha um papel
chave na supressão do sistema imune e no escape da vigilância imunológica
(SATO et al., 2011). Ela apresenta funções pleiotrópicas na regulação do sistema
imune e na inflamação. Além disso, regula a expressão das citocinas do perfil
Th1 (TAGA; TOSATO, 1992), a expressão de antígenos no MHC de classe II
(WALL et al., 1991) e de moléculas co-estimulatórias dos macrófagos (DING et
al., 1993), enquanto aumenta a sobrevivência e proliferação celular (ITOH et al.,
1995; SATO et al., 2011). A supressão da expressão do MHC classe II pela IL10 já é um fato bem documentado, sendo essa supressão tanto constitutiva,
quanto induzida por INF-γ. Sendo assim, a redução da apresentação antigênica
tem sido implicada como responsável pela inibição das células Th1. Além disso,
foi demonstrado que a IL-10 inibe fortemente a expressão de citocinas em
macrófagos ativados por lipopolissacarídeo (LPS) (FIORENTINO et al., 1991),
somando-se a isso a mesma demonstrou capacidade de desativar macrófagos
por meio da inibição da produção de NO (DOKKA et al., 2001; MARK et al.,
2015).
Em relação a seus efeitos no câncer, é consenso que a expressão de IL10

representa

um

mecanismo

de

escape

da

vigilância

imunológica
52

SANTOS, J. A. F.

(STEINBRINK et al., 1999). A IL-10 reduzindo ou inibindo a apresentação
antigênica via regulação descendente da expressão de MHC classe II em APCs,
bem como MHC classe I em células tumorais, implica na contribuição para um
ambiente imunossupressor e assim facilita a progressão tumoral (MANNINO et
al., 2015). Ainda, a IL-10 é secretada por alguns tumores, tais como linfoma de
células B e Melanoma, atuando como um fator de crescimento autócrino
(NUBER et al., 2012; GENINAT et al., 2016).
Existe uma grande quantidade de evidências sugerindo que a IL-10
também possui potentes efeitos antitumorais. Um possível mecanismo que foi
proposto para explicar estas descobertas foi que a IL-10 tem atividade
antitumoral sob certas condições, como a estimulação mediada por IL-10 sobre
células NK, bem como sua estimulação direta. A IL-10 pode estimular
indiretamente a atividade das células NK in vivo. Adicionalmente, foi
demonstrado que as células NK aumentam a TIA-1 (uma proteína que favorece
a sua citotoxicidade) em resposta à IL-10 e esta atividade tumoricida proposta
foi sugerida para auxiliar a estimulação de Linfócitos T citotóxicos (MANNINO et
al., 2015).
O equilíbrio entre sinais pró-inflamatórios e anti-inflamatórios fornecidos por
diferentes populações de células T parece ser crucial para a manutenção da
fisiologia normal, bem como para a supressão do desenvolvimento do câncer.
Nesse contexto, a IL-10 é uma citocina essencial para a homeostase de células
T reguladoras (Tregs) e a supressão de células T pró-inflamatórias que
expressam IL-17 (Th17) (OTF, 2014).

2.1.4 Estresse oxidativo e o papel do óxido nítrico no contexto do câncer

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre a produção de
radicais livres e metabólitos, que são comumente chamados de oxidantes ou
espécies reativas de oxigênio (ROS), enquanto que mecanismos de proteção,
que objetivam eliminá-las, são chamados de antioxidantes (REUTER et al.,
2010). A regulação da homeostase redox é fundamental para manter as funções
celulares normais e assegurar a sobrevivência celular (GORRINI et al., 2013).
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A respiração aeróbia gera energia a partir das mitocôndrias em células
eucarióticas, e como resultado desse metabolismo oxidativo, compostos são
produzidos. A maioria desses compostos são benéficos para a célula, no
entanto, menos de 5% desses compostos podem ser tóxicos para a célula se
sua concentração aumentar além dos limites normais. Esses compostos
derivados do metabolismo oxidativo são necessários para o funcionamento de
certos eventos celulares, incluindo transdução de sinal, ativação enzimática,
expressão gênica, formação de pontes dissulfeto, formação de novas proteínas
no retículo endoplasmático, além de controlar a atividade de caspases durante
o mecanismo de apoptose (SOSA et al., 2013).
ROS são amplamente definidos como espécies químicas contendo
oxigênio,

apresentando propriedades

reativas,

incluindo

radicais livres

superóxido (O2•-) e hidroxila (HO•), bem como moléculas não radicais livres,
como o peróxido de hidrogênio (H2O2). Estima-se que cerca de 2% do oxigênio
consumido pelas mitocôndrias é reduzido para formar superóxidos. A partir
disso, as mitocôndrias são consideradas as principais fontes de ROS. Os
peroxissomos estão envolvidos na remoção de ROS (por meio da decomposição
catalisada do H2O2) e na produção de ROS (por meio da β-oxidação dos ácidos
graxos e da atividade da flavina oxidase) (GORRINI et al., 2013).
O dano que ROS causam na célula não depende apenas de suas
concentrações intracelulares, mas sim do equilíbrio entre sua concentração e as
espécies antioxidantes endógenas. Quando o equilíbrio pró-oxidante/antioxidante é perdido, o estresse oxidativo é gerado, alterando e danificando
diversas moléculas intracelulares, incluindo o DNA, RNA, lipídios e proteínas
(VESKOUKIS et al., 2012). Essas espécies reativas causam danos ao DNA e
mal funcionamento do seu mecanismo de reparo. A oxidação do DNA gera a 8hidroxi-2’-deoxiguanosina, que é um produto capaz de gerar mutações no DNA
e promover o processo de carcinogênese. Além disso, a membrana celular é rica
em lipídios poli-insaturados, que são susceptíveis à oxidação por ROS. Assim,
essas espécies reativas promovem a peroxidação lipídica e consequentemente
aumentam a permeabilidade da membrana celular, podendo assim levar à morte
da célula (SOSA et al., 2013).
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As células inflamatórias também produzem mediadores solúveis, como os
metabólitos do ácido araquidônico, citocinas e quimiocinas, que atuam
recrutando células inflamatórias para o local, o que gera uma maior produção de
espécies reativas (REUTER et al., 2010).
Os antioxidantes representam os mecanismos de defesa das células que
captam espécies reativas e podem ser classificados em diferentes grupos de
acordo com suas propriedades: antioxidantes endógenos, antioxidantes naturais
e antioxidantes sintéticos. Os antioxidantes endógenos incluem glutationa, ácido
alfa lipóico, coenzima Q, ferritina, ácido úrico, bilirrubina, metalotioneína, lcarnitina, melatonina, superóxido dismutase enzimática (SOD), catalase (CAT),
glutationa peroxidase (GPXs), tiorredoxinas (TRX) e peroxirredoxinas (PRXs).
Os antioxidantes naturais coexistem em um delicado equilíbrio com insumos
oxidativos. Outros antioxidantes podem ser obtidos a partir da dieta, tais como
ácido ascórbico (vitamina C), tocoferol (vitamina E), α-caroteno (vitamina A),
ácido lipóico, ácido úrico, glutationa e flavonoides (SILVA; JANISIULIONIS,
2014).
As células tumorais são caracterizadas pelo aumento da glicólise anaeróbia
(efeito Warburg) e devido a isso apresentam altos níveis de espécies reativas de
oxigênio. Esse estresse oxidativo é exercido por ROS que se acumulam,
resultando em um desequilíbrio entre geração e eliminação de ROS. Os níveis
elevados de ROS em células tumorais são uma consequência de alterações em
várias vias de sinalização que afetam o metabolismo celular. Por fim, essa
elevada concentração de ROS é neutralizada por mecanismos de defesa
antioxidante, presentes nas células tumorais (GORRINI et al., 2013).
No contexto do câncer, ROS podem promover o desenvolvimento e a
progressão de tumores, por interferir em diversos processos biológicos, tais
como: proliferação celular por ativação da ERK 1/2 e ativação da RKT
dependente de ligante; evasão da apoptose por ativação de SRC, NF-κB, PI3K
e Akt; invasão de tecidos e metástases por aumento da síntese de
metaloproteinases, superexpressão de Met e interação de Rho-Rac; e, por fim,
angiogênese, por promover a liberação de VEGF e angiopoietina (SOSA et al.,
2013).
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A produção de ROS por neutrófilos e macrófagos como um mecanismo
para destruição de células tumorais já está bem estabelecida. Nessas células,
ocorre uma rápida formação de superóxido principalmente mediada pela NAPDH
oxidase, levando à uma produção subsequente de peróxido de hidrogênio. Além
disso, durante o processo inflamatório, os macrófagos ativados também geram
óxido nítrico que reage com o superóxido para produzir radicais de peroxinitrito,
que são semelhantes na sua atividade aos radicais hidroxilo, contribuindo para
a apoptose das células tumorais. Além disso, o aumento desproporcional de
ROS nas células tumorais, pode levar a parada de ciclo celular, apoptose e/ou
senescência(LIOU; STORZ, 2010)
Embora os níveis de ROS que são neutralizados pelos mecanismos de
defesa antioxidante em células tumorais sejam elevados, ainda são compatíveis
com as funções celulares da célula tumoral. As células tumorais podem ser mais
sensíveis do que as células normais ao acúmulo de ROS, o que oferece uma
interessante

janela

terapêutica

(LIU;

WANG,

2015).

Muitos

agentes

antineoplásicos, incluindo taxanos, alcaloides da vinca e complexos de
coordenação da platina, são atualmente usados para induzir altos níveis de ROS,
resultando em morte celular (BARRERA, 2012). O paclitaxel, que é um fármaco
que inibe o fuso mitótico por estabilizar os microtúbulos, e a partir disso, inibe a
divisão celular, em células de câncer de mama, provoca a translocação de Rac1,
que regula positivamente a NOX, promovendo assim a geração de ROS, levando
a seu acúmulo provocando danos à membrana da célula tumoral (LIU; WANG,
2015).
O Óxido Nítrico (NO) é um gás de meia-vida curta, produzido
endogenamente, que atua como molécula sinalizadora no corpo. É sintetizado
pela Óxido Nítrico Sintase (NOS) e serve como molécula de sinalização chave
para vários processos fisiológicos. Por outro lado, a síntese excessiva e não
regulada de NO está relacionada com condições fisiopatológicas, incluindo o
câncer (CHOUDHARI et al., 2013).
O NO apresenta efeitos dicotômicos dentro do modelo de câncer. Ele
modula diferentes eventos relacionados ao câncer incluindo angiogênese,
apoptose, ciclo celular, invasão e metástase. Em contraste aos seus efeitos
promotores de tumor, ele também foi descrito em virtude dos seus efeitos
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citotóxicos. Os efeitos do NO na biologia tumoral são amplos, abrangendo seu
envolvimento na transformação celular, formação de lesões neoplásicas,
iniciação e regulação da cascata metastática (CHOUDHARI et al., 2013).
Em 1985, surgiram relatórios que documentavam a produção de nitritos e
nitratos in vitro por macrófagos quando induzida por LPS e INF-γ. A síntese deles
era dependente de L-arginina e levou à citotoxicidade de bactérias e células
tumorais. Estas observações iniciais levaram ao conceito do potencial papel do
NO como agente antitumoral. Os relatos do papel do NO no câncer rapidamente
se acumularam, mas dividiram seu papel em virtude de suas atividades bifásicas
como um agente antineoplásico e uma molécula pró-neoplásica (HUERTA,
2015).
O NO derivado de macrófagos, células de Kupffer, células NK e células
endoteliais participa na atividade citotóxica contra diversos tipos de tumores. Isso
sugere que o NO tem efeito citotóxico e citostático nas células tumorais. Vários
alvos moleculares, tais como aconitase e ribonucleotídeo redutase foram
implicados nos efeitos citostáticos mediados pelo NO, além disso, ele causa
supressão da síntese de DNA. A superprodução prolongada de NO atua como
modulador pró-apoptótico, ativando proteases da família de caspases através da
liberação de citocromo c mitocondrial para o citosol, regulação positiva da p53 e
alterações na expressão de proteínas associadas à apoptose, incluindo a família
Bcl-2. Além disso, a superprodução de NO leva à supressão de metástases
(CHOUDHARI et al., 2013).
Em contrapartida, sabe-se que em níveis baixos, o NO pode levar à
formação de tumores. O mecanismo de ação que conduz à atividade próneoplásica do NO são numerosos, e incluem: proliferação celular por ativação
de oncogenes; estimulação da angiogênese; inibição da apoptose por Snitrosilação, inativação das caspases -1, -2, -4, -8 e -3, -6, -7, interrupção do
complexo Apaf-1/Caspase-9, indução da proteína de choque térmico 70 (Hsp
70), mutação de p53 e ativação de COX-2. Certamente, podem ocorrer
simultaneamente vários processos que conduzem a este efeito multifatorial
(HUERTA, 2015).
Outra participação importante do NO é na angiogênese. Este é um evento
molecular crítico envolvido na progressão do tumor. Uma grande variedade de
57

SANTOS, J. A. F.

genes e fatores de transcrição atuam como mediadores pró-angiogênicos,
incluindo o NO, todos eles envolvidos na promoção da neovascularização.
Vários estudos têm implicado o papel do NO na angiogênese. O NO estimula a
via de sinalização do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), bem
como o supressor tumoral p53 e VEGF, que são mediadores coletivos que
agravam a angiogênese (MACLAUCHLAN et al., 2011).
Os fatores de crescimento proliferativos e angiogênicos, tais como o VEGF,
têm mostrado predominantemente que afetam a sinalização de NO e,
consequentemente, aumentam a angiogênese. A expressão de VEGF induziu
NOS2 em vários tumores humanos. O VEGF estimula a expressão de eNOS,
que foi identificada como um regulador e promotor da angiogênese. A relação
entre o NO e o VEGF é recíproca. Estudos mostraram que a hipóxia induzida
promove a elevação do iNOS possivelmente por meio do NF-κ B (VAHORA et
al., 2016).
Esses efeitos dicotômicos do NO no câncer resultam da sua capacidade
de interferir com vários processos relacionados ao desenvolvimento e evolução
da doença, tais como, o crescimento tumoral, migração, invasão, sobrevivência,
angiogênese e metástase. Portanto, os resultados conflitantes são, na realidade,
consequência da natureza dual dos efeitos celulares mediados por NO, que
dependem de vários fatores, como, a concentração de NO (HALDER et al.,
2016), o microambiente e o ciclo celular no tumor (RIDNOUR et al., 2008;
HALDER et al., 2016), o estado redox (MOCELLIN; BRONTE; NITTI, 2007) e o
tempo de exposição (VILLALOBO, 2007).

2.2 Tumor Ascítico de Ehrlich

O tumor de Ehrlich é um adenocarcinoma mamário espontâneo adaptado
à forma ascítica, espécie específica, originado de camundongos fêmeas, que é
transplantado em camundongos por via intraperitoneais (i.p.) em série [18].
Quando inoculado de forma subcutânea, ele cresce em forma sólida (EHRLICH,
1906; CALIXTO-CAMPOS et al, 2013) A forma ascítica do tumor tem sido
utilizada como modelo experimental para avaliar a influência que fármacos
podem causar na sua proliferação e também avaliar a resposta do hospedeiro
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contra as células tumorais (KAMETANI et al., 2007). A ascite característica é
formada devido a resposta inflamatória causadas pelas células tumorais,
resultando em aumento da permeabilidade vascular peritoneal (FASTAIA &
DUMONT, 1976). 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 do
líquido ascítico, da hemorragia peritoneal e da endotoxemia (CALIXTOCAMPOS et al., 2013).

2.3 Análogos da piperina e o 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperanoato de
etila

Os produtos naturais são a fonte mais consistente de fármacos. Novos
medicamentos baseados em produtos naturais incluem muitos agentes
anticancerígenos, tais como vindesina, vinorelbina, etoposídeo, docetaxel e
topotecano (BEZERRA et al., 2008).
Estudos da literatura mostram que o alcaloide amida piperina (amida
piperidinil do ácido 5-(3,4-metilenodioxifenil)-2(E)-4(E)-pentadienoico) foi isolado
originalmente de frutos da pimenta preta (Piper nigrum Linn) e pimenta longa
(Piper longum Linn) (GREENSHIELDSA et al., 2014; MADHAVI et al., 2009;
MEGHWAL AND GOSWAMI, 2013), e é o componente majoritário de P. Longum
e P. Nigrum, variando de 5 a 9% de concentração (WANG et al., 2014).
Já foi descrito que a piperina apresenta potente atividade antitumoral in
vitro (FOFARIA et al., 2014; YAFFE et al., 2014) e in vivo (Bezerra et al., 2006;
Lai et al., 2012), inibe metástases pulmonares (PRADEEP; KUTTAN,2002), além
de inibir a expressão celular de metaloproteinases de matriz-9 (MMP-9) em HT1080, assim interferindo com a migração e invasão das células tumorais. Ainda,
esta substância inibe a expressão em nível transcricional do gene HER2,
apresentando um potencial para prevenção e tratamento do câncer de mama.
Estudos de mecanismos de ação demostraram que a piperina induz
citotoxicicidade contra as células tumorais, pelo menos em parte, por meio do
aumento de ROS, além de exercer efeito antiproliferativo por indução de parada
de ciclo celular e autofagia (WANG et al., 2014).
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Outras atividades descritas para a piperina incluem a proteção contra a
genotoxicidade induzida por agentes químicos cancerígenos e a inibição das
isoenzimas do complexo P450 (CASTRO et al 2006). Além disso, foi relatado
que ela inibe a produção de óxido nítrico, e TNF-α, sendo também um potente
inibidor do fator nuclear kappa B e da expressão de citocinas pró-inflamatórias,
em células RAW 264.7 estimuladas com LPS (YING et al., 2013). Foi descrito
que a piperina, além das atividades antiproliferativas, apresenta efeitos
analgésicos,

anti-inflamatórios,

anticonvulsivantes,

antiucerogênicos,

antioxidantes e citoprotetores (HWANG et al., 2011).
No entanto, apesar da significante atividade in vivo, a piperina apresenta
significante toxicidade demonstrada pela DL50 (dose que produz morte de 50%
dos animais) em torno de 60 mg/kg (i.p.) (PIYACHATURAWAT et al., 1983).
Além da piperina, outras substâncias obtidas de espécies de Piper, bem como
análogos delas obtidos, têm sido relatadas por mostrar atividade antitumoral in
vitro e in vivo (BEZERRA et al. 2006).
A atividade citotóxica direta da piplartina, outro alcaloide amida obtido de
espécies de Piper, contra células tumorais tem sido descrita em muitos estudos.
A piplartina é capaz de matar células tumorais de vários histótipos, incluindo
hematológicos, cólon, melanócito, pulmão, mama, Sistema Nervoso Central
(SNC), pancreático, nasofaríngeo, ósseo, bexiga, renal e próstata. Sua
citotoxicidade foi observada em concentrações micromolares em células
tumorais, mas não ocorreu citotoxicidade em células normais. Além disso, sua
citotoxicidade foi seletiva sobre as células cancerosas, mostrando fraca
toxicidade em células normais (BEZERRA et al., 2013).
Assim, com o objetivo de maximizar os efeitos farmacológicos e minimizar
a toxicidade, foram sintetizados três diferentes derivados da piperina, 2-oxo-2fenilamina-piperinoato de etila (HE-01), 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato
de etila (HE-02) e 2-oxo-2-(4-etilfenilamina)-piperinoato de etila (HE-03). Em
triagem preliminar, realizada pelo grupo de pesquisa do Laboratório de
OncoFarmacologia (OncoFar) do Programa de Pós-Graduação em Produtos
Naturais e Sintéticos Bioativos (PPgPNSB), foi observado que as três moléculas
apresentaram significante atividade antitumoral in vivo em modelo de Carcinoma
Ascítico de Ehrlich (CAE). Estudos adicionais mostraram que HE-03 apresentou
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baixa toxicidade no ensaio agudo, com DL50 estimada em 1000 mg/kg i.p., com
mecanismo de ação antitumoral envolvendo parada do ciclo celular, onde
ocorreu aumento do pico sub-g1 e consequente diminuição das fases G0/G1 e
S, e atividade antiangiogênica em modelo de carcinoma ascético de Ehrlich.
Além disso, o HE-03 apresentou atividade antiangiogênica no mesmo modelo
testado (SOUZA, 2015).
Ainda,

HE-03

induziu

alterações

histopatológicas,

como

fraca

hepatotoxicidade, que incluiu discreto infiltrado inflamatório linfo-histiocitatário e
esteatose macro e microvesicular. Além disso, o HE-03 não apresentou potencial
mutagênico e genotóxico (SOUSA, 2015).
Considerando a busca por novas alternativas terapêuticas pela indústria
farmacêutica que sejam mais potentes e seletivas, e considerando a atividade
antitumoral da piperina e seus análogos, foi selecionada o 2-oxo-2-(4nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE-02) (Figura 8) para avaliar sua
toxicidade, com o objetivo de fornecer dados relativos à segurança de seu uso,
bem como avaliar seu potencial antitumoral e seus possíveis mecanismos de
ação.

Figura 8. Estrutura do HE-02.
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3 Objetivos

3.1 Objetivo geral
✓ Avaliar a toxicidade e o potencial antitumoral do análogo da piperina, o 2oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE02).

3.2 Objetivos específicos
✓ Avaliar a citotoxicidade do HE02 em eritrócitos de camundongos, e em
células da RAW 264.7;
✓ Avaliar a toxicidade pré-clínica aguda do HE02 em camundongos;
✓ Estudar a atividade antitumoral in vivo do HE02 em modelo de carcinoma
ascítico de Ehrlich;
✓ Investigar mecanismos de ação envolvidos na atividade antitumoral de
HE02: alterações no perfil do ciclo celular, efeito antiangiogênico,
imunomodulador e antioxidante;
✓ Avaliar o perfil de toxicidade do HE02 após tratamento antitumoral em
modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich;
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MATÉRIAL E
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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/Centro de Ciências da Saúde - CCS), todos da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). A avaliação da citotoxicidade em células RAW 264.7 foi
realizada em colaboração com o laboratório de Farmacologia e Toxicologia do
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, da
Universidade Estadual de Campinas (CPQBA/Unicamp), coordenado pelo
Professor Doutor João Ernesto de Carvalho.

4.2 Material

4.2.1 Substância teste

O análogo da piperina 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE02) foi gentilmente fornecido pelo Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde Filho
(Laboratório de Pesquisa em Bioenergia e Síntese Orgânica/Centro de Ciências
Exatas e da Natureza - CCEN/UFPB).
A partir da piperina foi preparado o sal do ácido 5-(3,4-metilenodioxifenil)2(E),4(E)-pentadienóico (ácido piperínico). Então, foi realizada a preparação dos
compostos 2-cloro-N-arilacetamida substituídas, obtidas a partir da reação da
amina aromática para-substituída (R= NO2), Et3N e cloreto de 2-cloroacetila em
diclorometano, sob agitação magnética a 0ºC. Por fim, para preparação dos
compostos finais, foram realizadas reações de substituição com o sal do ácido
piperínico e da 2-cloro-N-arilacetamida solubilizados em n,n-dimetilformamida
(DMF) em um banho de óleo a 100 °C durante 12 horas. Após o término da
reação, a mistura foi resfriada, e então, foi adicionada água gelada e o sólido foi
separado por filtração a vácuo. O produto bruto foi recristalizado em etanol/água,
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obtendo o composto HE-02 com rendimento de 70-80%. A estrutura química do
composto sintetizado foi confirmada por meio de técnicas de espectroscopia de
infravermelho, RMN 1H e 13C.

4.2.2 Animais

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus) fêmeas,
pesando entre 26 e 32 g, com faixa etária aproximada 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 ºC), com livre acesso à comida (pellets de ração da marca Purina®) 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 mantidos 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 a
certidão Nº 006/2016.

4.2.3 Linhagem de células tumorais
Para a avaliação da citotoxicidade em macrófagos foi utilizada a linhagem
celular de macrófagos RAW 264.7. As células foram mantidas em frascos de
manutenção de 25 cm2, em meio RPMI-1640 suplementado e incubada a 37ºC,
em atmosfera de 5% de CO2 e ambiente úmido.

4.2.4 Substâncias e 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
66

SANTOS, J. A. F.

(SBF) (Nutricell®); Iodeto de Propídeo (Sigma –Aldrich); Tween 20 (SigmaAldrich®); 5-Fluorouracil (Sigma-Aldrich®); Kit ELISA (eBioscience®).

4.2.5 Equipamentos

Foram utilizados os seguintes equipamentos: Centrífuga (HETTICHZentrifugen- 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.
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4.3 Métodos
Fluxograma 1. Representação esquemática dos métodos utilizados no estudo da toxicidade e
atividade antitumoral do 2-oxo-2-(4-nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE-02)

Ensaios toxicológicos e farmacológicos
com HE-02

Toxicidade
Citotoxicidade em eritrócitos
Citotoxicidade em células RAW264.7

Atividade antitumoral
Mecanismo de ação
Ciclo celular
Angiogênese

Toxicidade pré-clínica aguda
Citocinas
Genotoxicidade
Estresse oxidativo

Análise toxicológica após
tratamento antitumoral
Avaliação ponderal e
consumo de água e ração
Parâmetros bioquímicos e
hematológicos
Índice de órgãos
Análises histológicas

4.3.1 Ensaios toxicológicos

4.3.1.1 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
68

SANTOS, J. A. F.

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
ressuspensas em PBS, obtendo-se então a suspensão de eritrócitos a 0,5% (v/v)
que foi utilizada para o ensaio de hemólise.
O HE02 foi solubilizado em DMSO (5%) e preparado em PBS, no dobro da
concentração desejada (2000 μg/mL). A cada 100 μL dessas soluções foi
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/poç o de solução de Triton X-100 (0,1%) e a placa foi cuidadosamente
agitada. A quantidade de hemó lise 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 HE02.

4.3.1.2 Avaliação da citotoxicidade em linhagem de macrófagos RAW 264.7

Em macrófagos RAW 264.7 foi realizado o ensaio do MTT para avaliação
do potencial citotóxico do HE02. Para isso, as células foram pré-incubadas com
veículo (0,05% DMSO em RPMI 1640) e HE02 (10 - 1000 μM). Após 4 horas de
incubação, foi realizado o ensaio de redução do MTT, previamente descrito por
Mosmann (1983). Para isso, os sobrenadantes foram removidos e as células
foram incubadas com 200 μL de solução de MTT (1 mg/mL) em meio RPMI-1640
por 2 horas. Então, a solução foi removida, e o MTT reduzido intracelularmente
para o sal de formazan não hidrossolúvel foi solubilizado com 200 μL de
dimetilsulfóxido (DMSO) por 30 minutos sob agitação. Para análise, as amostras
foram analisadas em espectrofotômetro sob comprimento de onda de 550 nm.
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Os resultados são expressos em porcentagem de redução, comparado ao grupo
controle (veículo).

4.3.1.3 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda

O ensaio de toxicidade aguda em camundongos foi realizado de acordo
com o “Guideline for Testing of Chemicals” nº 423 da Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), com algumas modificações (OECD,
2001).
Camundongos, três fêmeas por grupo, incluindo o controle, foram
submetidos à dose de 2000 mg/kg do HE02 por via intraperitoneal (i.p.), e ao
grupo controle foi administrado apenas o veículo (tween 80 a 12% em salina).
O nível de dose para ser usada como a dose de partida é selecionado a
partir de um dos quatro níveis fixos, 5, 50, 300 e 2000 mg/kg. A dose inicial
escolhida foi de 2000 mg/kg, pois estudos prévios indicaram um baixo nível de
toxicidade. Em princípio, o método não se destina a permitir o cálculo preciso da
DL50 (dose responsável pela morte de 50% dos animais experimentais), todavia
fornece uma estimativa do seu valor, bem como 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 a administração, foi realizada observação cuidadosa
para se detectar sinais tóxicos de caráter geral nos intervalos: 0, 15, 30 e 60
minutos; após 4 horas; e diariamente durante 14 dias, utilizando-se protocolo
experimental descrito por Almeida et al. (1999) (ANEXO C).

4.3.2 Avaliação da atividade antitumoral in vivo em modelo de carcinoma
ascítico de Ehrlich

Células de carcinoma ascítico de Ehrlich (CAE) com cinco a sete 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
70

SANTOS, J. A. F.

experimentais (DOLAI et al., 2012). Vinte e quatro horas após o implante, o HE02 foi solubilizado em Tween 80 (5%) em salina e administrado diariamente por
via intraperitoneal (i.p.) a grupos de seis animais, nas doses de 6,25; 12,5 e 25
mg/kg, por nove dias consecutivos. O grupo controle foi tratado com uma solução
de 5% de Tween 80 em solução salina (n=6) e um sétimo grupo de animais foi
tratado com 5-Fluorouracil (5-FU) (Sigma-Aldrich®), 25 mg/kg (n=6), como droga
padrão.

4.3.2.1 Volume do Tumor, massa tumoral, viabilidade celular e total celular

Para a avaliação do efeito antitumoral do HE-02, um dia após a última
administração do tratamento descrito no item 4.3.2, os animais foram
anestesiados com cloridrato de cetamina (100 mg/kg i.m.) e cloridrato de xilazina
(16 mg/kg i.p.), e eutanasiados por deslocamento cervical. Então, 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 foi expressa em
gramas (g). A quantidade total de células viáveis no peritônio 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.

4.3.2.2 Investigação do mecanismo de ação antitumoral
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4.3.2.2.1 Análise do ciclo celular

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove
dias com HE-02 conforme descrito no item 4.3.2. Um dia após a última
administração, os animais dos grupos controle, HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25
mg/kg) 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. 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 10 6
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), RNAse (0,5 mg/mL),
Triton X (0,25 %) e Iodeto de Propídeo (PI) (0,25 mg/mL) e completou-se com
água ultrapura até chegar ao volume de 50 mL. Inicialmente, as células
populacionais foram colocadas no gráfico FCSxSSC para eliminar os detritos. A
partir daí inseriu um gate no gráfico PE 585 / 42nm-W(largura) vs PE 585/42-A
(Área) para remover dupletos. O gate com células únicas foi utilizado para
analisar o ciclo celular, através do histograma em PE 585/42-A. Os dados foram
analisados através do software DIVA 6.0 Os dados obtidos foram tratados com
o software Flowing Software 2.5.1 e tratados no programa GraphPad Prism 5.0
(POZAROWSKI; DARZYNKIEWICZ, 2004).

4.3.2.2.2 Avaliação do efeito antiangiogênico

Os animais transplantados com células de carcinoma ascítico de Ehrlich
foram tratados por nove dias com HE02 conforme descrito no item 4.3.2. Um dia
após a última administração, os animais dos grupos controle, HE-02 (12,5 mg/kg)
e 5-FU (25 mg/kg) 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
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cavidade peritoneal dos animais foi examinado e fotografado para determinação
da microdensidade vascular peritumoral, com o auxílio do software AVSOFT®.
A microdensidade dos vasos foi determinada pela área ocupada por vasos
sanguíneos dividido pela área total selecionada (AGRAWAL et al., 2011).

4.3.2.2.3 Quantificação de citocinas no lavado peritoneal

Para a quantificação de citocinas, os animais foram divididos em grupos
(n=6/grupo) para implante das células de carcinoma de Ehrlich, e tratados
conforme descrito no item 4.3.2. No dia seguinte após a última administração, os
animais dos grupos controle, HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) 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 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 antiIFN-γ, solubilizados 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) e os sítios inespecíficos foram bloqueados com a 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
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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.

4.3.2.2.4 Investigação do estresse oxidativo

4.3.2.2.4.1 Quantificação de espécies reativas de oxigênio

Foi utilizada metodologia previamente descrita (HASUI et al., 1989
adaptado) que se baseia na oxidadação do reagente 2’7 – dicloro
dihidrofluoresceína diacetato (DCFH-DA). Os animais transplantados com
células de carcinoma ascítico de Ehrlich foram tratados por nove dias com HE02 conforme descrito no item 4.3.2. No dia seguinte após a última administração,
os animais dos grupos controle, HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) 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
peritoneal foi lavado com PBS a 1000 r.p.m., 4 ºC, durante 5 minutos. Após três
repetições desse processo, 2,0 x 105 células, 200 µL de solução de DCFH-DA
(0,3 mM) e PBS q.s.p. 1mL foram encubados em estufa de CO 2 durante 30
minutos a 37 °C. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (3000 r.p.m.,
4 °C, durante 5 minutos), o sobrenadante foi descartado e as células foram
ressuspensas em 500 µL de PBS para leitura em citômetro de Fluxo (FacsCanto
II, BD, EUA) em 530 nm de fluorescência e 485 nm de comprimento de excitação.
A quantificação do burst ou espécies reativas de oxigênio (ROS) foi estimada
pela intensidade média de fluorescência.

4.3.2.2.4.2 Quantificação dos níveis de Nitrito
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Os

níveis

de

nitrito

no

líquido

peritoneal

foram

quantificados

espectrofotometricamente utilizando o reagente de Griess, constituído de 0,1%
de N-1-naphthyl-etilenodiamina, 1% de sulfanilamida em solução de ácido
fosfórico a 2,5%, utilizando NaNO2 como padrão (GREEN et al., 1982,
adaptado). Para isto, os animais transplantados com células de carcinoma
ascítico de foram tratados por nove dias com HE-02, conforme descrito no item
4.3.2. No dia seguinte após a última administração, os animais dos grupos
controle, HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) 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 peritoneal foi
coletado e centrifugado a 5000 rpm, 20ºC, durante dez minutos. Para montagem
das placas, foi adicionado 100 µL do sobrenadante de células em quadruplicada
nos poços previamente adicionados da solução de Griess.
Após 10 minutos à temperatura ambiente, as placas foram lidas em
espectrofotômetro UV/visível de microplacas com filtro de 560nm. As
concentrações de nitrito foram calculadas a partir de uma curva padrão
previamente estabelecida com concentrações molares conhecidas de nitrito de
sódio. Os testes foram feitos em quadruplicata e os valores expressos em
µmolar.

4.3.2.3 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com células de
carcinoma ascítico de Ehrlich

4.3.2.3.1 Avaliação ponderal e do consumo de água e de ração

Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos produzidos pelo tratamento
com HE-02, os animais de todos os grupos foram pesados no início e no final do
tratamento e diariamente foram avaliados os consumos de água e de ração.

4.3.2.3.2 Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos
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Os animais transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich foram
tratados por nove dias com HE-02 conforme descrito no item 4.3.2. No dia
seguinte após a última administração, após jejum de quatro horas, os animais de
todos os grupos foram anestesiados com 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).

Os parâmetros bioquímicos e hematológicos foram determinados
utilizando-se kits específicos para o analisador bioquímico automático Flexor EL200® (Elitech) e o analisador hematológico celular automático Hematoclin 2.8
Vet (Bioclin/ Midray), respectivamente. As extensões sanguíneas foram coradas
com coloração panótica e analisadas em microscópio óptico, para realização da
contagem diferencial de leucócitos (MOURA et al., 2016).

4.3.2.3.3 Avaliação dos índices dos órgãos

Após a coleta de sangue descrita no item 4.3.2.3.2, os animais de todos os
grupos foram eutanasiados por deslocamento cervical, e os órgãos (timo, baço,
fígado, rins e coração) foram removidos e pesados para o cálculo dos seus
índices. O índice dos órgãos foi calculado seguindo a fórmula: Índice = peso do
órgão (mg)/peso do animal (g).

4.3.2.3.4 Análises histológicas

Após a pesagem dos órgãos, descrita no item 4.3.2.3.3, fígado e rins dos
animais dos grupos controle, HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) foram
seccionados, fixados em formalina (solução de formol a 10%) tamponada e após
24 horas foram resseccionados para processamento histológico: desidratação
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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).
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Resultados
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5 RESULTADOS

5.1 Ensaios toxicológicos

5.1.1 Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos

No ensaio de avaliação da citotoxicidade em eritrócitos de sangue periférico
de camundongos observou-se que HE-02 na concentração de 1000 µg/mL
induziu apenas 5,01% de hemólise. Portanto, a sua CI50 não foi determinada.

5.1.2 Avaliação da citotoxicidade em linhagem de células RAW264.7

Pode-se observar que HE-02 reduziu a viabilidade de células da linhagem
RAW264.7 em 43,10%, 45,22% e 49,75% nas concentrações de 10, 100 e 1000
µg/mL, respectivamente. Porém, sua CI50 não foi determinada, pois a substância
não reduziu 50% da viabilidade celular nas concentrações testadas.

Gráfico 1. Citotoxicidade do HE02 em linhagem de macrófagos RAW264.7
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*Pré-encubados com veículo e HE02 (0,001 - 1 μM). As células fixadas tiveram sua viabilidade acessada pelo teste de MTT.
Barra expressa a média ± erro padrão da média. ap<0,05 comparado ao grupo veículo, grupos analisados pelo ANOVA,
seguido de Tukey.
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5.1.3 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda

No ensaio de toxicidade pré-clínica aguda foi evidenciado que o tratamento
inicial com 2000 mg/kg do HE-02 não provocou morte. Seguindo o guia n.423 da
OECD, a etapa seguinte foi repetir a dose anterior. Nesta etapa, morreram 2
animais. A partir disso, foi realizado outro experimento com uma dose de 300
mg/kg. Neste ensaio, foi observado que HE-02 não induziu morte nos animais
experimentais (Tabela 1). O valor de DL50 foi estimado, em torno de 2000 mg/kg
e pela classificação GHS, o HE-02 enquadrou-se na categoria 4 da OECD.
Não foram observados efeitos característicos de alterações no sistema
nervoso central, em nenhuma das doses avaliadas nos tempos avaliados. Com
relação aos efeitos autônomos, houve apenas a presença de diarreia na primeira
hora após o tratamento nos animais tratados com a dose de 2000 mg/kg.

Tabela 1 – Efeitos da administração de doses únicas (i.p) do análogo da piperina 2-oxo-2-(4nitrofenilamina)-piperinoato de etila em camundongos.
Grupo

M/T

Efeitos

Controle

0/3

Nenhum

300 mg/kg

0/3

Nenhum

Experimento 1

0/3

Nenhum

Experimento 2

2/3

Diarreia

2000 mg/kg

M/T – Morte/Tratado
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5.2 Avaliação da atividade antitumoral in vivo em modelo de carcinoma
ascítico de Ehrlich

5.2.1 Volume do Tumor, massa tumoral, viabilidade celular e total celular

Pode-se observar que HE-02 não induziu alteração nos parâmetros volume
e massa tumoral (Gráfico 2 A e B). Para o 5-FU, observou-se redução
significativa do volume (0,17 ± 0,17 mL; p<0,05) e da massa tumoral (0,49 ± 0,63
g; p<0,05), quando comparados aos respectivos grupos controle (9,67 ± 0,80
mL; 10,11 ± 0,70 g).
HE-02 reduziu significativamente a viabilidade celular nas três doses
avaliadas, a saber: 6,25 mg/kg (152,2 ± 8,25 x 10 6 células/mL; p<0,05); 12,5
mg/kg (76,62 ± 7,30 x 106 células/mL; p<0,05); e 25 mg/kg (61,77 ± 5,33 x 106
células/mL; p<0,05), assim como o 5-FU (9,32 ± 2,76 x 106 células/mL; p<0,05),
quando comparados ao grupo controle (196,1 ± 12,42 x 106 células/mL) (Gráfico
2 C).
Por fim, a avaliação do total celular mostrou que HE-02 reduziu
significativamente este parâmetro nas doses de 12,5 mg/kg (85,28 ± 8,10 x 10 7
células; p<0,05) e 25 mg/kg (69,99 ± 6,65 x 107 células; p<0,05), bem como o 5FU (1,82 ± 0,61 x 107 células; p<0,05), quando comparados ao grupo controle
(170,8 ± 15,87 x 107 células) (Gráfico 2 D).
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Gráfico 2 - Efeito do tratamento com HE-02 e 5-FU em camundongos transplantados com carcinoma ascítico de
Ehrlich.

A: Volume Tumoral. B: Massa tumoral. C: Viabilidade celular. D: Total celular. Dados apresentados como média ±

erro padrão da média de seis animais. ap < 0,05 dados analisados em comparação ao grupo controle por ANOVA
seguido de Tukey bp < 0,05 dados analisados comparando os grupos tratados ao tratado na dose de 6,25 mg/kg
por ANOVA seguido de Tukey. cp < 0,05 dados analisados da droga padrão 5-FU em comparação aos grupos
tratados por ANOVA seguido de Tukey.

5.2.2 Investigação do mecanismo de ação antitumoral

5.2.2.1 Análise do ciclo celular

O tratamento com HE-02 (12,5 mg/kg) não induziu alterações significativas
nas diferentes fases do ciclo celular (G0/G1, S e G2/M), quando comparadas aos
seus respetivos grupos controle. Foi observado apenas que HE-02 induziu um
aumento no pico sub-G1 (23,17 ± 4,84% células; p<0,05), em comparação ao
grupo controle (14,64 ± 3,02% células).
A droga padrão 5-FU (25 mg/kg) aumentou o percentual de células no pico
sub-G1 para 93,43 ± 2,06% células (p<0,05), quando comparado ao grupo
controle (14,64 ± 3,02% células), ao passo que reduziu significativamente o
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percentual de células nas fases G0/G1 (1,36% células, p<0,05), S (4,40%
células, p<0,05) e G2/M (0,69% células, p<0,05), quando comparados aos seus
respetivos grupos controle (G0/G1: 45,70% células; S: 20,44% células; e G2/M:
18,55% células) (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Percentagem de células de CAE nas fases do ciclo celular após tratamento com solução 12% tween 80
(controle) e do HE02 (12 mg/kg).
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*Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisados por ANOVA seguido de Tukey.
a
p < 0,05 comparado ao grupo controle.

5.2.2.2 Avaliação do efeito antiangiogênico

HE-02 (12,5 mg/kg) induziu redução na microdensidade dos vasos
peritumorais (0,24 ± 0,02%; p<0,05), assim como a droga padrão 5-FU (0,16 ±
0,02%; p<0,05), quando comparados ao grupo controle (0,39% ± 0,03%) (Figura
9).
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Figura 9 - Efeito do tratamento com o HE02 e 5-FU na microdensidade dos vasos peritoneais de camundongos
transplantados com CAE

B

A: Percentual de microdensidade dos vascular. Determinado pela área ocupada por vasos sanguíneos dividido pela área
total selecionada. B: Membrana peritoneal dos camundongos submetidos aos diferentes tratamentos. Dados apresentados
como média ± desvio padrão de seis animais analisado por ANOVA seguido de Dunnett. ap < 0,05 comparado ao grupo
controle.

5.2.2.3 Quantificação de citocinas no lavado peritoneal

Pode-se observar alterações nas concentrações de algumas citocinas próinflamatórias. A IL-1β apresentou aumento de concentração nos animais
tratados com HE02 na dose de 12,5 mg/kg (5,42 ± 1,71 pg/mL; p<0,05) quando
comparada ao grupo controle (1,62 ± 0,54 pg/mL). HE02 também induziu
aumento significativo da IL-12 (472,72 ± 16,70 pg/mL; p<0,05) quando
comparado ao grupo controle (1,92 ± 0,48 pg/mL). Com relação ao TNF-α, houve
também aumento da sua concentração após tratamento com HE02 (672,5
± 89,91 pg/mL; p<0,05) quando comparado ao grupo controle (29,24
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± 5,83 pg/mL). O 5-FU não foi capaz de alterar significativamente as
concentrações das citocinas anteriormente descritas.
Não houve diferença significante nas concentrações de CCL2 nos animais
tratados com HE02 na dose de 12,5 mg/kg (3200 ± 7,76 pg/mL; p<0,05) quando
comparado ao grupo controle (2907 ± 196 pg/mL), entretando ocorreu
diminuição dos níveis de CCL2 para os animais tratados com 5-FU (15,81
± 2,89 pg/mL; p<0,05). Além desta, também não houve alteração significante nas
concentrações de INF-γ nos animais tratados com HE02 (3642 ± 29,41 pg/mL;
p<0,05) quando comparado ao grupo controle (3627 ± 28,29 pg/mL), havendo
no entanto redução significante de INF-γ nos animais tratados com 5-FU (3474
± 21,50 pg/mL; p<0,05).
Com relação as citocinas anti-inflamatórias, houve diminuição na
concentração de IL-10 do grupos tratados com HE02 (1131 ± 42,52 pg/mL;
p<0,05) e tratado com 5-FU (1238 ± 32,05 pg/mL; p<0,05) quando comparado
ao grupo controle (1410 ± 37,25 pg/mL). Além desta, a IL-4 também apresentou
diminuição de sua concentração nos animais tratados com HE02 (400,6
± 18,19 pg/mL; p<0,05) quando comparado ao grupo controle (456,9 ± 16,67
pg/mL) (Gráfico 4).
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Gráfico 4. - Concentração de citocinas no lavado peritoneal de camundongos transplantados com CAE submetidos
aos diferentes tratamentos

*Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por ANOVA seguido de
Dunnett. ap < 0,05 comparado ao grupo controle.
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5.2.2.4 Investigação do estresse oxidativo

5.2.2.4.1 Quantificação de espécies reativas de oxigênio

Pode-se observar no Gráfico 5 que HE-02 (12,5 mg/kg) aumentou a
produção de ROS (83680 ± 4840 unidades de fluorescência; p<0,05), em
comparação ao grupo controle (51360 ± 5372 unidades de fluorescência).

U n id a d e s d e F lu o r e s c ê n c ia

Gráfico 5 – Produção de espécies reativas de oxigênio após tratamento com HE-02 (12,5 mg/kg).
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Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisados aos pares por Teste Mann Whitney.
a

p < 0,05 comparado ao grupo controle.

5.2.2.4.2 Quantificação de níveis de nitrito

Para o grupo tratado com 12,5 mg/kg de HE-02, observou-se aumento
significativo na concentração de nitrito (703 ± 85,44 µM; p<0,05) em comparação
ao grupo controle (410,4 ± 38,66 µM). Já o 5-FU (25 mg/kg) não induziu alteração
significativa na concentração de nitrito (209,1 ± 37,05 µM; p<0,05) (Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Quantificação de nitrito do fluido peritoneal dos animais controle e tratados com HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU
(25 mg/kg).
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Dados apresentados como média ± erro padrão da média dos animais analisados. Os dados foram apresentados por
ANOVA seguido de Dunnett e Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo sadio; bp<0,05 comparado ao grupo controle. cp<0,05
comparado ao 5-FU.

5.2.3 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com células de
carcinoma ascítico de Ehrlich

5.2.3.1 Avaliação do consumo de água e ração

Na tabela 2 estão expressos os valores referentes ao consumo de água e
de ração, avaliados durante os nove dias de tratamento com HE-02.
De acordo com os resultados obtidos, foi observado que HE-02 (12,5
mg/kg) reduziu significativamente o consumo de água (32,27 ± 6,84 mL, p<0,05),
quando comparado ao grupo controle (38,82 ± 6,25 mL).
Em relação ao consumo de ração, é possível observar que o tratamento
com HE-02 induziu redução significativa desse parâmetro (18,15 ± 2,84 g;
p<0,05), em comparação ao grupo controle (31,06 ± 4,64 g).
Essa diminuição no consumo foi refletida no peso final dos animas, onde
os animais tratados com HE02, tiveram redução significativa de seu peso (23,22
± 0,40 g; p<0,05), quando comparado ao grupo controle (30,71 ± 0,72 g).
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Para a droga padrão 5-FU, observou-se aumento significativo no consumo
de ração (35,93 ± 6,69 g; p<0,05), em comparação ao grupo controle (31,06 ±
4,64 g). Também houve redução do peso dos animais tratados com 5-FU (26,69
± 0,98 g; p<0,05), quando comparado ao grupo controle (Tabela 2).
Tabela 2 - Consumo de água e de ração, e evolução ponderal de camundongos transplantados com CAE após
tratamento com solução 12% tween 80 (controle), HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg).

Grupos

Controle
HE-02
5-FU

Consumo

Consumo de

de água

ração

(mL)

(g)

-

38,82±6,25

12,5
25

Dose
(mg/kg)

Peso inicial

Peso final

(g)

(g)

31,06±4,64

31,50±0,45

30,71±0,72

32,27±6,84a

18,15±2,84a

30,88±0,82

23,22±0,40a

38,36±3,93

35,93±6,69a

32,00±0,62

26,69±098a

Dados apresentados como média ± erro padrão da média, analisados por ANOVA seguido de Dunnett e
Tukey. ap < 0,05 dados analisados em comparação com grupo controle.

5.2.3.2 Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos

Observou-se um aumento significativo da concentração de ureia no sangue
dos animais do grupo tratado HE-02 (55,00 ± 5,30 mg/dL; p<0,05), em
comparação ao controle (36,83 ± 3,46 mg/dL) (Tabela 3). Não foram observadas
alterações nos níveis de creatinina em nenhum dos grupos experimentais.
Em relação à avaliação da função hepática, não foram observadas
alterações significativas para os parâmetros ALT e AST em nenhum dos grupos
tratados com HE-02 ou com a droga padrão (5-FU).
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Tabela 3- Parâmetros bioquímicos de sangue periférico de camundongos transplantados com CAE após tratamento com
solução 12% tween 80 (controle), HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg).

Dose

AST

ALT

Ureia

Creatinina

(mg/kg)

(U/L)

(U/L)

(mg/dL)

(mg/dL)

Normais*

70 – 400

25 – 100

15 – 40

0,2 – 0,6

Controle

181,80±25,28

25,33±3,84

36,83±3,46

0,24±0,1

12,5

247,80±45,19

21,75±2,32

55,00±5,30a

0,31±0,03

25

155,20±20,78

22,33±4,55

37,80±1,71

0,26±0,01

Grupos

HE-02
5-FU

Dados apresentados como média ± erro padrão da média dados analisados por por ANOVA seguido de Dunnet e Tukey.
a
p < 0,05 dados analisados em comparação com grupo controle
*Parâmetros bioquímicos normais segundo GAD 2007.

No que diz respeito à avaliação hematológica não foram observadas
alterações na contagem total de eritrócitos quando comparados aos valores dos
grupos controle ou sadio. Com relação à concentração de hemoglobina, foi
observado redução significativa no grupo controle (11,59 ± 0,24 g/dL; p<0,05) e
no grupo tratado com HE-02 (11,28 ± 0,31 g/dL; p<0,05), e também para o 5-FU
(10,88 ± 0,31g/dL; p<0,05), em comparação ao grupo sadio (13,14 ± 0,30 g/dL)
(Tabela 4).
Ainda, observou-se que o percentual de hematócrito foi reduzido no grupo
controle (38,71 ± 1,09%; p<0,05), e nos grupos tratados com HE-02 (37,17 ±
1,84%; p<0,05) e 5-FU (34,47 ± 1,39%; p<0,05), em comparação ao grupo sadio
(47,00 ± 1,12%) (Tabela 3).
Em relação aos parâmetros hematimétricos, não houve nenhuma alteração
significativa após tratamento com HE-02 ou 5-FU.
Em relação ao leucograma, pode-se observar que HE-02 induziu aumento
nos leucócitos totais (24,70 ± 2,65 103/µL; p<0,05), em comparação aos grupos
sadio (10,88 ± 1,00 103/µL) e controle (11,04 ± 0,73 103/µL).
Ainda, é possível observar que HE-02 induziu redução no percentual de
linfócitos (31,20 ± 2,13; p<0,05), e aumento no percentual de neutrófilos (67,40
± 1,48%; p<0,05), em comparação aos seus respectivos grupos sadios
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(linfócitos: 76,50 ± 4,19%; neutrófilos: 23,50 ± 1,94%) e controles (linfócitos:
77,00 ± 3,44%; neutrófilos: 19,80 ± 0,49%).
O 5-FU induziu redução de leucócitos totais (4,62 ± 0,36 103/µL; p<0,05)
em comparação aos grupos sadio (10,88 ± 1,00 103/µL) e controle (11,04 ± 0,73
103/µL). Além disso, observou-se aumento no percentual de linfócitos (92,33 ±
0,67%; p<0,05) e redução no percentual de neutrófilos (5,83 ± 0,48%; p<0,05),
em comparação aos grupos sadio (linfócitos: 76,50 ± 4,19%; neutrófilos: 23,50
± 1,94%) e controles (linfócitos: 77,00 ± 3,44%; neutrófilos: 19,80 ± 0,49%).
Tabela 4- Parâmetros hematológicos de sangue periférico de camundongos transplantados com CAE após tratamento com
solução 5% tween 80 (controle), HE02 (6,25; 12,5 e 25 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg).

HE02

5-FU

(12,5 mg/kg)

(25 mg/kg)

7,31±0,29

7,33±0,22

13,14±0,30 11,59±0,24a

11,28±0,31a

10,88±0,31a

45,0 – 57,0

47,00±1,12 38,71±1,09a

37,17±1,84a

34,47±1,39a

VCM (fm3)

45,0 – 55,0

52,19±0,62

50,19±1,10

50,66±1,42

47,17±1,15

HCM (pg)

13,0 – 16,0

14,53±0,32

14,99±0,40

15,34±0,22

15,02±0,49

CHCM (g/dL)

29,0 – 34,0

27,84±0,50

30,11±0,91

30,63±0,94

31,43±1,29

1,0 – 12,0

10,88±1,00

10,88±0,73

24,70±2,65a,b

4,62±0,36a

60 – 90

76,50±4,19

77±3,44

10 – 40

23,50±1,94

19,80±0,49

67,40±1,48a,b,c

5,83±0,48a,b,c,d

0–6

1,75±0,25

1,60±0,24

1,40±0,24

1,20±0,37

0-5

0±0

0±0

0±0

0±0

Parâmetro
Eritrócitos
(106/mm3)
Hemoglobina
(g/dL)
Hematócrito
(%)

Parâmetros

Sadio

Controle

9,0 – 11,5

8,98±0,21

7,91±0,18

14,5 – 17,5

normais

Leucócitos
Totais
(103/mm3)
Linfócitos (%)
Segmentados
(%)
Monócitos
(%)
Eosonófilos

31,20±2,13a,b,c 92,33±0,67a,b,c,d

Dados apresentados como média ± erro padrão da média, analisados por ANOVA seguido de Dunnet e Tukey.
a
p < 0,05 dados em comparação com grupo sadio.
b
p < 0,05 dados em comparação com o grupo controle
c
p < 0,05 dados em comparação com o grupo HE02 dose 6,25 mg/kg.
d
p < 0,05 dados em comparação com o grupo HE02 dose 12,5 mg/kg
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5.2.3.3 Avaliação dos índices dos órgãos

Na Tabela 8 estão expressos os valores referentes aos índices dos órgãos
dos animais após nove dias de tratamento com HE-02.
Nenhuma alteração significante foi observada no índice do coração e fígado
após tratamento com HE-02, no entanto o 5-FU aumentou o índice do coração
(4,05 ± 0,08 mg/g; p<0,05) quando comparado ao grupo controle (3,48 ± 0,10
mg/g), e do fígado (58,96 ± 1,41 mg/g; p<0,05), quando comparado ao grupo
controle (67,23 ± 1,84 mg/g).
Em nenhum dos grupos tratados com HE02 e 5-FU foram observadas
alterações no índice dos rins.
Foi observado diminuição significativa no índice do timo no grupo tratado
com HE-02 (2,02 ± 0,22 mg/g; p<0,05) e também no grupo tratado com 5-FU
(2,08 ± 0,12 mg/g; p<0,05), quando comparados ao grupo controle (3,23 ± 0,16
mg/g).
Com relação ao índice do baço, foi observada redução significante no grupo
tratado com HE02 (3,22 ± 0,23 mg/g; p<0,05). Além disso, também foi observada
alteração do índice do baço nos animais do grupo tratado com 5-FU (5,43 ± 0,63
mg/g; p<0,05), em comparação ao grupo controle (5,38 ± 1,60 mg/g).
Os dados de índice dos órgãos estão representados na tabela 4.
Tabela 5- Índices dos órgãos de camundongos transplantados com CAE após tratamento com solução 5% tween 80
(controle), HE02 (6,25; 12,5 e 25 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg).

Grupos

Dose
(mg/kg)

Controle
HE02

12,5

5-FU

25

Índice de

Índice de

Índice

Índice de

Índice de

coração

fígado

de rins

timo

baço

(mg/g)

(mg/g)

(mg/g)

(mg/g)

(mg/g)

3,48±0,10

67,23±1,84

10,58±0,24

3,23±0,16

5,38±0,38

3,13±0,12

71,80±1,36

9,75±0,24

2,02±0,22a

3,22±0,23a

4,05±0,08a 58,96±1,41a 10,56±0,44 2,08±0,12a

5,43±0,18

Dados apresentados como média ± erro padrão da média, analisados por ANOVA seguido de Dunnett e Tukey.
a
p < 0,05 dados analisados em comparação com grupo controle
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5.2.3.4 Análises histológicas

As análises dos cortes histológicos dos rins dos grupos controle
transplantado e tratados com HE-02 (12,5 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg)
apresentaram-se dentro dos limites de normalidade histológica (Figura 5).
Os lobos renais do grupo controle apresentavam-se conservados com
corpúsculos renais (corpúsculo de Malpighi) e labirinto cortical preservados
como demonstrado na Figura 10A. Na região medular, as alças de Henle, os
ductos coletores, túbulos coletores e vasos retos se apresentavam preservados
(Figura 10B). As artérias e veias interlobares encontravam-se regularmente
distribuídas. Os animais do grupo 5-FU apresentaram parênquima glomerular e
labirinto cortical conservados (Figura 10C), e região medular preservada. No
grupo HE-02 (12,5 mg/kg) foi observada a presença de intenso infiltrado celular
abaixo da cápsula renal (Figura 10D). Os lóbulos renais estavam conservados
com glomérulos preservados, envolvidos por fina cápsula de Bowmann (folheto
visceral e folheto parietal) e sustentados por células mesangiais (Figura 10E). O
labirinto cortical, os túbulos contorcidos proximais e distais (Figura 10E), alça de
Henle, ductos e túbulos coletores estavam revestidos por epitélio com altura
variável, de colunar a pavimentoso, típico do tecido renal (Figura 10F).
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Figura 10. Efeito do tratamento de nove dias com HE-02 (12,5 mg/kg, i.p.) e 5-FU (25 mg/kg, i.p.) na histologia dos
rins de camundongos transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich.

A

B

C

D

E

F

Controle, 5FU 25 mg/kg e HE-02. (A) Controle transplantado, região cortical, glomérulo renal (seta) e labirinto cortical
(estrela). (B) Controle transplantado, região medular, túbulos coletores (estrela), alça de Henle e vasos retos (seta).
(C) Grupo 5FU, região cortical, glomérulo (seta) e labirinto cortical (estrela). (D) Grupo HE02, região subcapsular,
infiltrado celular (seta). (E) Grupo T12,5, região cortical, corpúsculo renal (seta) e labirinto cortical (estrela). (F) Grupo
HE02, região medular, alça de Henle e raios medulares (seta), túbulos coletores (estrela). A, B, C, D, E e F – HE,
A.T. x400.

Em relação à análise histológica do fígado, as lâminas dos animais do
grupo controle apresentaram a estrutura lobular preservada, espaços portais
regularmente distribuídos contendo tríades hepáticas (ducto biliar, ramos da veia
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porta e ramo da artéria hepática) e hepatócitos distribuídos em placas (Figura
11A). O espaço de Möll - entre a tríade hepática – apresentou infiltrado celular
(Figura 11B). O infiltrado celular diminuiu no grupo tratado com 5-FU na dose de
25 mg/kg (Figuras 11C e 11D). O grupo tratado com HE-02 (12,5 mg/kg)
apresentou diminuição do infiltrado celular no espaço porta, congestão nos
ramos da veia porta e hepatócitos com variação no tamanho nuclear e na
coloração nuclear e citoplasmática.
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Figura 11. Efeito do tratamento de nove dias com HE-02 (12,5 mg/kg, i.p.) e 5-FU (25 mg/kg, i.p.) na histologia do
fígado de camundongos transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich.

A

B

C

D

E

F

Controle, 5FU 25 mg/kg e HE02. Grupo controle: (A) tríade hepática, infiltrado celular (seta), placas de hepatócitos
(estrela), (B) tríade hepática, infiltrado celular em volta do ducto hepático (seta); 5FU: (C) tríade hepática, infiltrado
celular (seta) e placas de hepatócitos (estrela), (D) infiltrado celular em volta do ramo da veia porta (seta); T100: (E)
espaço porta, infiltrado celular (seta), (F) tríade hepática, infiltrado celular (estrela) e hepatócitos com diferente tamanho
nuclear e coloração citoplasmática (seta). A, C e E – HE, A.T. x100. B, D e F – HE, A.T. x400.

Infiltrado celular na região subcapsular da cápsula de Glisson (cápsula
hepática) (Figura 12A) com presença de células mononucleares e células em
apoptose formando corpos apoptóticos (Figura 12B). Hepatócitos apresentando
alterações no tamanho do núcleo e na afinidade aos corantes observada pela
alteração na coloração do citoplasma e do núcleo dos hepatócitos (Figura 12C).
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Infiltrado celular no espaço porta (Figura 12D). O infiltrado leucocitário observado
abaixo da cápsula de Glisson apresentou características de células
mononucleares e hepatócitos em apoptose formando os corpos apoptóticos
(Figura 12E).
Figura 12. Efeito do tratamento de nove dias com HE-02 (12,5 mg/kg, i.p.) e 5-FU (25 mg/kg, i.p.) na histologia do
fígado de camundongos transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich.

(A) infiltrado celular na região subcapsular (estrela) e placa de hepatócitos (seta); (B) infiltrado celular subcapsular
caracterizado pela presença de macrófagos e hepatócitos em apoptose; (C) hepatócitos com afinidade variada aos
corantes tanto nuclear quanto citoplasmática e alteração no tamanho nuclear (seta); (D) infiltrado celular no espaço
porta (seta) e (E) infiltrado celular subcapsular com hepatócitos em apoptose e presença de macrófagos (estrela). A,
B, C, D e E – HE, A.T. x400.
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6 DISCUSSÃO

Considerando o potencial farmacológico da piperina, análogos desse
composto vêm sendo sintetizados na perspectiva de potencializar a sua
atividade antitumoral, bem como reduzir sua toxicidade. Nesse sentido, no
presente trabalho, o análogo sintético inédito da piperina 2-oxo-2-(4nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE-02), foi testado em relação a toxicidade
e atividade antitumoral em modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich.
Inicialmente foi realizado o ensaio de citotoxicidade em eritrócitos de
camundongos, que permite avaliar o potencial de um fármaco de causar danos
a membrana plasmática da célula, seja pela formação de poros ou alteração na
permeabilidade da célula (SALES et al., 2015). Além disso, sabe-se que os
eritrócitos são células alvos da citotoxicidade de fármacos antineoplásicos, tais
como bleomicina e gencitabina, que estão associados a hemólise secundária à
terapêutica, além de púpura trombocitopênica trombótica e síndrome hemolítica
urêmica (MIMS et al., 2012). A partir dessa problemática, esse teste representa
um importante modelo de avaliação da citotoxicidade de novos candidatos a
fármacos antitumorais.
Tendo em vista que a CH50 do HE-02 não foi determinada, considerando o
baixo percentual de hemólise produzido, pode-se inferir que HE02 não induziu
danos na membrana celular, produzindo baixa citotoxicidade em eritrócitos de
camundongos. Em comparação com os dados da literatura, um estudo realizado
por Bezerra e colaboradores (2005) demonstrou que a piperina não foi capaz de
induzir hemólise em camundongos até a concentração de 200 µg/mL.
Em seguida, a citotoxicidade do HE02 foi avaliada em linhagem de
macrófagos RAW264.7 por meio do ensaio do MTT (KOH et al., 2010). O ensaio
do MTT é amplamente utilizado para avaliação de estudos de toxicidade,
viabilidade e proliferação celular, considerando que o MTT deve ser reduzido nas
mitocôndrias formando o formazan, pela succinato desidrogenase em células
viáveis, tornando-se um método confiável para avaliação da viabilidade celular
(STOCKERT et al., 2012). Apesar da CI50 do HE02 não ter sido determinada,
pode-se observar que a substância induziu citotoxicidade já a partir da menor
concentração testada (10 µg/mL), indicando um efeito citotóxico moderado
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nesse tipo celular. Para a piperina, dados da literatura demonstram que essa
substância não induziu citotoxicidade em células RAW 264.7 em concentrações
até 100 µg/mL (YING et al., 2013).
Os estudos in vivo com o HE02 iniciaram-se com o ensaio de toxicidade
pré-clínica aguda em camundongos, com o objetivo de determinar doses
seguras a serem utilizadas nos ensaios farmacológicos. Além disso, essa
investigação é necessária para verificar uma possível toxicidade do composto,
uma vez que, é a primeira etapa no estudo de toxicidade não clínica para a
seleção de novos candidatos a fármacos (IMINJAN et al., 2014). Ainda, no
estudo de toxicidade aguda foi realizada a triagem psicofarmacológica, que
representa um teste preliminar de fácil execução, com objetivo de detectar de
forma qualitativa algumas importantes ações do HE02 sobre o SNC e SNA
(ALMEIDA et al., 1999).
Considerando a DL50 em torno de 1000 mg/kg, a classificação na categoria
4 de acordo com o GHS, bem como o fato de que o único efeito observado, a
diarreia, desapareceu após 4 horas do tratamento com a maior dose testada
(2000 mg/kg), pode-se inferir que HE02 possui baixa toxicidade pré-clínica
aguda em camundongos, por via intraperitoneal.
Ainda, dados da literatura mostram que, em geral, se a DL 50 de uma
substância é três vezes maior do que a dose mínima eficaz, a substância é
considerada como um bom candidato para estudos posteriores (ODEGHE;
UWAKWE; MONAGO, 2012; AMELO; NAGPAL; MAKONNEN, 2014).
Em comparação com a literatura, o HE02 demonstrou menor toxicidade
quando comparado com a piperina, para a qual a DL50 foi em torno de 43 mg/kg
(i.p.) para machos e 60 mg/kg para fêmeas de camundongos Swiss. Além disso,
a maioria dos camundongos tratados com a piperina morreram em até 14
minutos após a administração. Ainda, diferentemente do HE02, a piperina
induziu alterações significativas em nível de SNC, sendo evidenciado excitação,
hiperatividade e convulsão (PIYACHATURAWAT; GLINSUKIN; TOSKULKAO,
1983).
Com relação ao análogo da piperina HE03, a DL50 foi estimada em 5000
mg/kg e este composto foi classificado na categoria 5 de acordo com o GHS, no
entanto, ele induziu alterações no SNC, como contorções abdominais e abdução
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das patas do trem posterior, e também do SNA, como força para agarrar reduzida
(SOUSA, 2015). Assim, os dados para o HE02, em conjunto, demonstram a
segurança toxicológica do composto, permitindo a escolha das doses utilizadas
na avaliação da atividade antitumoral in vivo.
Para a realização dos ensaios farmacológicos in vivo, utilizou-se a linhagem
de Carcinoma ascítico de Ehrlich, um carcinoma indiferenciado e originalmente
hiperdiploide, com alta capacidade de transplante, não regressivo, de rápida
proliferação, curto tempo de vida, 100% maligno e não apresenta o antígeno de
transplante tumor específico (TSTA), antígeno presente em alguns tipos de
tumores responsável pelo reconhecimento das células tumorais pelo sistema
imune. Nesse modelo, o acúmulo de fluido ascítico se dá paralelamente a
proliferação das células tumorais, além disso, esse modelo é semelhante a
tumores humanos (OZASLAN et al., 2011). Ele tem sido bastante utilizado como
modelo de neoplasia experimental in vivo para investigar efeitos antineoplásicos
de muitas substâncias (VIEIRA et al., 2010).
O fármaco padrão utilizado neste ensaio foi o antimetabólito 5-FU. Os
antimetabólitos atuam inibindo processos biossintéticos essenciais para a
síntese de DNA e RNA. O 5-FU é um análogo da uracila com um átomo de flúor
na posição C-5 no lugar do hidrogênio. O 5-FU é convertido intracelularmente
em vários metabólitos ativos: monofosfato de fluorodesoxiuridina Trifosfato
(FdUMP), fluorpdesoxiuridina Trifosfato (FdUTP) e fluoruridina trifosfato (FUTP),
esses metabólitos interferem na síntese de RNA e inibem a timidalato sintetase.
A timidalato sintetase catalisa a metilação redutiva do monofosfato de
desoxiuridina (dUMP) em monofosfato de soxitimidina (dTMP), sendo essa
redução a única fonte de timidalato disponível para a replicação e reparo do DNA
(LONGLEY et al., 2003).
Após nove dias de tratamento com HE02, pode-se observar que não houve
alteração nos parâmetros volume e massa tumorais, o que sugere que HE02 não
foi capaz de reverter a ascite peritoneal induzida pelo tumor. Porém, foi
observada significativa inibição do crescimento tumoral considerando os
parâmetros viabilidade celular e total celular, especialmente para as doses de
12,5 e 25 mg/kg. Todavia, como não foi observado diferença significativa entre
estas doses, para a avaliação dos possíveis mecanismos de ação de HE02 foi
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selecionada a dose de 12,5 mg/kg, considerando que foi a menor dose que
produziu o efeito máximo.
Dados da literatura mostram que alcaloides do gênero Piper apresentam
significante atividade antitumoral in vivo frente a linhagem celular de Sarcoma
180, nesses estudos a piperlonguminina apresentou atividade antitumoral na
dose de 25 mg/kg e a piperina e pirplatina na dose de 50 mg/kg (BEZERRA et
al., 2006; BEZERRA et al., 2008). Em estudo realizado por Sunila e
colaboradores (2003) foi demonstrado que o extrato etanólico de Piper longum
e a piperina, em modelo de tumor sólido de Linfoma de Dalton ascítico em
animais BALB/c, foram capazes de reduzir significativamente o volume do tumor.
Ainda, Lai e colaboradores (2012), demonstraram que a piperina foi capaz de
inibir o crescimento tumoral em modelo de carcinoma mamário 4T1 em
camundongos.
Com relação aos tumores humanos, a piperina foi capaz de induzir
citotoxicidade em células de câncer de mama MCF-7 que superexpressam HER2
(Receptor do Fator de Crescimento epidérmico Humano 2) (DO et al., 2013).
Além disso, a piperina também foi capaz de inibir o crescimento das linhagens
LNCaP, DU145 e PC-3, além de ter efeito sobre a linhagem de RWPE-1, todas
linhagens de tumores prostáticos (OUYANG et al., 2013).
Uma maneira de estudar o mecanismo de ação dos fármacos
antineoplásicos se dá por meio da análise do ciclo celular, avaliando se o
fármaco é capaz de induzir a parada do ciclo, e, portanto, a inibição da
proliferação celular e ativação de mecanismos de morte (XIAO et al., 2011). O
método mais comum para avaliar o ciclo celular é a citometria de fluxo, durante
esse processo um corante fluorescente (iodeto de propídeo) se liga ao DNA, e
uma vez ligado, a quantidade de sinal fluorescente é diretamente proporcional à
quantidade de DNA (COBB, 2015).
A citometria de fluxo é utilizada como uma ferramenta analítica para
quantificar a ploidia do DNA, bem como para avaliar alterações nos perfis do
ciclo celular característicos de fragmentação do DNA (necrose) em comparação
com a clivagem de DNA padronizada (apoptose). Os tipos de informação obtidos
por análise de fluxo incluem a visualização de subpopulações de células com
diferentes conteúdos de DNA. Para cada subpopulação de núcleos identificados,
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os parâmetros de tamanho de população, frações de núcleos em cada fase do
ciclo celular e computação de razões de DNA podem ser discernidos (EVANS et
al., 2000).
A análise do ciclo celular, fundamenta-se na diferenciação de células nos
diversos estágios do ciclo celular pela marcação do DNA com a sonda
fluorescênte iodeto de propídio (PI), uma molécula no qual tem a capacidade de
intercala-se em qualquer DNA, desde que a membrana da célula esteja
permeável. As células na fase G0/G1 apresentam ploidia típica (2n) de células
que ainda não entraram em mitose. Já as células na fase S, apresentam uma
maior quantidade de DNA (>2n) e, consequentemente, uma maior intensidade
de marcação. As células que já tiveram seu material genético duplicado (4n) e
estão prestes a sofrer citocinese (fase G2/M), apresentam o dobro de
fluorescência quando comparada com a população G0/G1. As células situadas
no pico hipodiplóide (sub-G1) possuem conteúdo de DNA menor que 2n e podem
representar aumento na ocorrência de debri celulares ou DNA fragmentado,
característico de apoptose (MONTEIRO, 2012; SHIRALI et al., 2014). E esse
conteúdo acaba sendo representado nos histogramas pelo pico sub-G1
(POZAROWSKI; DARZYNKIEWICZ, 2004).
Com o objetivo de estudar o possível mecanismo de ação envolvido na
atividade antitumoral do HE02, foi investigada a distribuição das células tumorais
nas diferentes fases do ciclo celular dos animais tratados com HE02 durante
nove dias.
HE02 induziu apenas um discreto aumento do pico sub-G1 (10% maior que
o grupo controle), sugerindo que a substância não atua por induzir alterações no
perfil do ciclo celular. Todavia, considerando que o modelo estudado, carcinoma
ascítico de Ehrlich, é um modelo de avaliação da atividade antitumoral in vivo, e
ainda que, células em processo de morte são fagocitadas in vivo, o que pode ter
ocorrido durante os nove dias de tratamento com HE02, se faz necessário uma
avaliação dos efeitos de HE02 no ciclo de linhagens celulares in vitro para
descartar a atuação da substância no ciclo celular como parte do seu mecanismo
de ação antitumoral.
Os dados da literatura mostram que a piperina foi capaz de induzir a parada
do ciclo celular em linhagem de células de carcinoma mamário 4T1 na fase
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G2/M, além de diminuição de células na fase G0/G1 (LAI et al., 2012). Já em
células de câncer de próstata das linhagens LNCaP, DU145 e PC-3, a piperina
foi capaz de induzir a parada do ciclo celular nas fases G0/G1 e diminuir a
proporção de células na fase S nas linhagens LNCaP e DU145 (OUYANG et al.,
2013). Quando testada em modelos de melanomas nas linhagens SK MEL 28 e
B16F0, foi demonstrado que a piperina foi capaz de parar o ciclo celular na fase
G1, com concomitante diminuição do percentual de células na fase S e G2/M
(FOFARIA et al., 2014). Por fim, em estudo realizado por Yaffe e colaboradores
(2013), utilizando linhagens de câncer retal HRT-18, foi demostrado que a
piperina parou o ciclo na fase G0/G1 e reduziu o percentual de células em G2/M.
A terapia antiangiogênica é uma estratégia que visa impedir o crescimento
de novos vasos que fornecem oxigênio e nutrientes para que as células tumorais
possam proliferar continuamente. Atualmente, a abordagem mais bem
estabelecida para limitar a angiogênese é o bloqueio da via do fator de
crescimento do endotélio vascular (VEGF) (KUBOTA, 2011). Uma vez que a
angiogênese é necessária para o surgimento de metástases em diversos locais
do corpo, presume-se então que a terapia antiangiogênica deve ser benéfica
para evitar o desenvolvimento de metástases, o que representa a principal causa
de morte associada ao câncer (VASUDEV; REYNNOLDS, 2014).
Considerando que HE02 foi capaz de reduzir a microdensidade dos vasos
peritumorais, pode-se sugerir que esta substância exerce sua atividade
antitumoral, pelo menos parcialmente, via mecanismos antiangiogênicos. Dados
da

literatura

demonstram

que

a

piperina

também

apresenta

efeitos

antiangiogênicos, onde foi capaz de reduzir em até 50% a angiogênese induzida
pela linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 inoculadas em embriões de
pinto (DOUCETTE et al., 2013).
Vários

mediadores

contribuem

para

a

angiogênese

durante

o

desenvolvimento tumoral, incluindo citocinas e quimiocinas (TECCHIO;
CASSATELLA, 2013), espécies reativas de oxigênio (ROS) (LI et al., 2013) e o
óxido nítrico (NO) (HALDER et al., 2016).
Sendo assim, no presente estudo foram realizadas quantificações de
citocinas, espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrito, para verificar as
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alterações que o HE02 promove no estado inflamatório e na modulação do
sistema imune.
A IL-1β é produzida por células inflamatórias e, juntamente com o TNF-α,
INF-γ e IL-18, tem função de ativação de macrófagos e neutrófilos para
fagocitose e liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (NETEA et
al., 2010).
Considerando o aumento nas concentrações de IL-1β e TNF-α observados
após tratamento com HE02, é possível inferir que este composto modula a
resposta inflamatória por meio da expressão destas citocinas, o que pode
explicar o efeito antitumoral do HE02 a partir da ativação de macrófagos e
neutrófilos que estariam produzindo ROS e NO para induzir citotoxicidade nas
células tumorais, o que foi confirmado nos ensaios de determinação destes
mediadores, a serem explicados a seguir.
Relatos da literatura com relação a influência de derivados de Piper longum
na quantificação de citocinas são, de forma geral, escassos. Contrário aos
resultados produzidos pelo HE02, nos quais pode-se observar aumento de TNFα, alguns dados da literatura mostram que a piperina, em modelos de estudo de
inflamação, inibe a estimulação do TNF-α para produção das moléculas de
adesão VCAM-1, E-selectine e ICAM-1, o que culmina com a redução da adesão
de neutrófilos a células endoteliais, o que, consequentemente, interfere na
migração celular (KUMAR et al., 2007).
Adicionalmente, em relação a influência da piperina sobre mediadores
inflamatórios, dados preliminares indicam que a piperina inibe fatores de
transcrição, tais como o NF-κB (KUMAR et al., 2007), reduz a expressão de INFγ em células mononucleadas de sangue periférico humano (CHUCHAWANKUL;
POOVORAWAN, 2012), e de IL-12 em células dendrítricas derivadas de medula
óssea estimuladas com LPS (Bae et al., 2012).
Em relação especificamente a IL-12, HE02, diferentemente do efeito
observado em células dendrítricas derivadas de medula óssea (Bae et al., 2012),
induziu um aumento na concentração desta citocina. Nesse caso, considerando
o efeito antiangiogênico da IL-12 bem descrito na literatura (TUGUES et al.,
2015), pode-se inferir que o aumento desta citocina está associado a redução da
microdensidade vascular peritumoral observada após tratamento com HE02.
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Ainda, a IL-12 é bem descrita como uma citocina que orquestra a resposta imune
do tipo Th1 (LASEK et al., 2013), o que reforça, juntamente com o aumento de
IL-1β e TNF-α, que HE02 estimula um perfil Th1 citotóxico contra células
tumorais.
Considerando que HE02 não induziu alteração nos níveis de CCL2, uma
quimiocina reconhecidamente pró-angiogênica (IZHAK et al., 2012), é possível
inferir que o mecanismo antiangiogênico do HE02 não está relacionado com a
redução das concentrações de CCL2.
Dados da literatura mostram atividade antimetastática e antiangiogênica
para a piperlongumine, um análogo da piperina. Nesse estudo foi demonstrado
que a atividade antiangiogênica do composto está relacionada a uma
desregulação do proto-oncogene c-MYC em modelo de carcinoma renal. O cMYC está relacionado com o crescimento, motilidade, migração, invasividade,
proliferação e angiogênese (GOLOVINE et al., 2015). Sendo assim, faz-se
necessário estudos adicionais para identificar possíveis alvos moleculares
envolvidos na atividade antiangiogênica de HE02.
Em relação as citocinas anti-inflamatórias IL-10 e IL-4, sabe-se que estes
mediadores estão envolvidos na manutenção de um perfil de resposta Th2, que
produz um microambiente favorável ao crescimento dos tumores, e na
supressão de uma resposta Th1, citotóxica para as células tumorais (SACHIN et
al., 2016; SATO et al., 2011). No presente estudo, considerando que HE02
promoveu a redução da concentração destas duas citocinas, pode-se sugerir
que HE02 apresenta sua atividade para polarização do perfil Th1 produzindo sua
citotoxicidade.
Foram encontrados dados da literatura relacionados aos efeitos da piperina
nos níveis de IL-10 e IL-4 apenas em modelos de inflamação. A piperina foi
capaz de induzir aumento da concentração de IL-10 em um modelo animal de
artrite (UMAR et al., 2013). Em outro estudo, foi demonstrado que a piperina
apresenta atividade anti-inflamatória em modelos de inflamação aguda e crônica
(MUJUMDAR et al., 1990). Em um estudo realizado por Douccette e
colaboradores (2015), foi demonstrado que a piperina foi capaz de diminuir a
síntese de IL-4 em linfócitos T em modelo de lavado broncoalveolar induzido por
ovalbumina (OVA).
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Como relatado por Liu; Wang (2015), o excesso de ROS em células
tumorais pode promover a morte da célula tumoral. Muitos agentes
antineoplásicos compartilham essa propriedade, como por exemplo, os taxanos
e os alcaloides da vinca (BARREIRA et al., 2012). No presente estudo, foi
observado que HE02 induziu estresse oxidativo, o que permite sugerir que o
acúmulo de ROS está envolvido na citotoxicidade contra as células tumorais.
Dados da literatura corroboram com estes dados obtidos experimentalmente
para o HE02, uma vez que demonstram que a piperina e análogos induzem
estresse oxidativo em células tumorais. Por exemplo, a piperina, em linhagem
SK MEL 28, foi capaz de induzir dano ao DNA e parada do ciclo celular por
induzir a produção de ROS (FOFARIA et al., 2014).
Ainda, sabe-se que a piperlonguminina causa aumento de ROS em
diversas linhagens tumorais (RAJ et al., 2011). Em um estudo realizado por
Dhillon e colaboradores (2015), foi demonstrado que a piperlongumina foi capaz
de aumentar a concentração de ROS, avaliada pelo método do DCFH, nas
linhagens de câncer pancreático PANC-1, MIA PaCa-2 e BxPC-3. Outro estudo
demonstra que a piperlongumina promove aumento dos níveis de ROS
intracelular em modelos de U2OS, MEF e HELa, contribuindo para autofagia
dessas células (WANG et al., 2013).
O óxido nítrico apresenta atividade citotóxica, e é produzido por células NK,
macrófagos e células de Kupffer. Além da atividade citotóxica direta, o NO
também promove supressão da síntese de DNA e regulação da apoptose
(CHOUDHARI et al., 2013). Considerando esses aspectos, foi realizado o ensaio
de quantificação de NO após tratamento com HE02. Uma vez que HE02 induziu
aumento nas concentrações de nitrito no fluido ascítico peritoneal dos animais
experimentais, pode-se sugerir que, de forma semelhante ao que acontece com
as ROS, HE02 promove sua atividade citotóxica também pelo estímulo da
produção de NO. Esses dados corroboram dados anteriores da quantificação de
citocinas, principalmente IL-1β, TNF-α e IL-12, que, em conjunto, sugerem que
a atividade citotóxica do HE02 se dá provavelmente por estímulo do sistema
imune, polarizando um perfil Th1.
Um estudo realizado por Raj e colaboradores (2011) demonstrou que a
piperlonguminina promove morte das células de linhagem EJ, MDA-MB-231,
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U2OS e MDA-MB-435 por aumento do óxido nítrico, bem como de outras
espécies reativas como o peróxido de hidrogênio.
Após o estudo de possíveis mecanismos de ação envolvidos no efeito
antitumoral do HE02, o estudo prosseguiu com a avaliação da sua toxicidade.
Os antineoplásicos são fármacos que apresentam o índice terapêutico mais
baixo que qualquer outro, e, em consequência disso, causam toxicidade múltipla
e previsível. Em geral, tecidos com alta capacidade de proliferação são
susceptíveis a terapia antineoplásica. Entre as toxicidades mais comuns está a
toxicidade hematológica, do sistema nervoso central, hepática, cardíaca e
anormalidades metabólicas (REMESH, 2012). A partir dessa observação, é
fundamental o estudo da toxicidade dos potenciais medicamentos a fim de
caracterizar os seus possíveis efeitos tóxicos.
Assim, durante a realização do experimento de avaliação de atividade
antitumoral in vivo, foram também investigados os possíveis efeitos tóxicos do
HE-02 nas doses farmacológicas testadas nesse modelo.
O primeiro parâmetro avaliado foi o consumo de água e ração, além da
evolução ponderal. Considerando que HE02 induziu redução no consumo de
água e de ração, bem como redução no peso final dos animais, pode-se sugerir
que este análogo da piperina induz uma possível toxicidade gastrintestinal, que
precisa ser melhor caracterizada.
Dados da literatura demonstram que a extrato etanólico de Piper longum
na dose de 100 mg/kg/dia em teste de toxicidade crônica, não reduziu o peso
final dos animais (SHAH et al., 1998). Em estudo realizado por nosso grupo de
pesquisa, com o HE03, ficou evidenciado que essa substância não causou
alteração no consumo de ração e peso final dos animais. Isso sugere que o perfil
de toxicidade dos novos análogos da piperina sintetizados, HE01, HE02 e HE03,
pode ser diferente. Diversas drogas antineoplásicas causam alterações
gastrointestinais (TALMADGE et al., 2007; OLIVEIRA, 2010), como é o caso do
5-FU, que no modelo testado promoveu redução do peso final dos animais.
Portanto, o aparecimento desse efeito indesejável não significa per se um fator
limitante para a continuação dos estudos não clínicos com HE02.
O fígado é um órgão vital que cumpre funções diversas que estão
intimamente ligadas ao metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, a
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eliminação de toxinas e patógenos, bem como a regulação de respostas imunes
(PROTZER et al., 2012). Ele é responsável pelo metabolismo e eliminação de
muitos agentes antineoplásicos (MAES et al., 2016).
A toxicidade hepática é um problema comum na quimioterapia do câncer.
Praticamente a maioria dos pacientes submetidos a quimioterapia têm exposição
a hepatotoxinas, incluindo medicamentos e álcool. Alguns podem ter doença
hepática coexistente, e outros, por causa do estado imunocomprometido, podem
ser propensos à infecção. As reações de hepatotoxicidade podem ocorrer em
um padrão variável incluindo lesão de células parenquimatosas com necrose,
fibrose, lesão dutal com colestase, e doença hepática venoclusiva. Os agentes
quimioterápicos que causam hepatotoxicidade produzem um padrão previsível
de lesão onde o mecanismo é direto ou idiossincrático (REMESH, 2012).
As enzimas aminotransferases, AST e ALT, catalisam a transferência
reversível dos grupos amino de um aminoácido para o α-cetoglutarato, formando
cetoácido e ácido glutâmico. São encontradas em grandes quantidades no
citoplasma dos hepatócitos. Lesões ou destruição das células hepáticas liberam
estas enzimas para a circulação. A ALT é encontrada principalmente no
citoplasma do hepatócito, com isso pode ser considerada marcador específico
de dano hepático, enquanto 80% da AST estão presentes na mitocôndria das
células hepáticas, além de estarem presentes no músculo esquelético e
cardíaco, rins, pulmões, eritrócitos, entre outros, sendo assim um marcador
inespecífico da lesão hepática (AQUINO et al., 2014).
Alguns fármacos antineoplásicos como a cisplatina podem provocar
hepatotoxicidade; nesse caso, já foi demonstrado que o estresse oxidativo
causado pela cisplatina leva a uma depleção da glutationa reduzida. Como efeito
final, ocorre degeneração e necrose dos hepatócitos (DASARI; TCHOUNWOU,
2014).
A administração do HE02 em doses farmacológicas não foi capaz de alterar
a concentração das enzimas hepáticas AST e ALT, mantendo as mesmas dentro
dos valores de normalidade para os camundongos da referida espécie, o que
sugere que HE02 não induz dano hepático nas condições avaliadas. Estudos
realizados por nosso grupo de pesquisa também demonstraram que HE03 não
causa alterações nos níveis de AST e ALT, corroborando com os dados do seu
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análogo. Ainda, esses dados corroboram dados da literatura que mostram que
pirplatina e piperina, em modelo de Sarcoma 180 transplantados em
camundongos, também não induzem danos hepáticos, o que foi avaliado por
meio da determinação de AST e ALT (BEZERRA et al., 2008).
Para o HE02, os dados bioquímicos de AST e ALT são suportados pela
ausência de alteração no índice do fígado, e pela ausência de evidência de
danos aos hepatócitos avaliados por meio da análise histológica. No entanto, foi
observado congestão dos ramos da veia porta, que tem relação com a pressão
portal. Vários fatores podem alterar o índice de congestão portal, desde o
aumento da pressão na veia porta, resistência intra-hepática, aumento do fluxo
de sangue portal e circulação colateral portossistêmica. Em geral esse quadro
pode levar a ascite (FERREIRA et al., 2005). Esse dado sugere que a ausência
de efeito do HE02 sobre o volume intra-abdominal, mesmo com a redução da
viabilidade das células tumorais, pode estar relacionada a ascite induzida pelo
dano hepático, ou seja, a essa congestão portal. Dados da literatura
demonstraram que camundongos tratados com pirplatina e a piperina não foram
capazes de alterar a massa hepática. E com relação ao histopatológico, o
mesmo estudo demonstrou que a piperina e pirplatina causaram extensas áreas
de coagulação e necrose no fígado desses animais (BEZERRA et al., 2008). Já
o tratamento com o análogo da piperina, o HE-03 (25 mg/kg) induziu alterações
histopatológicas como, hepatotóxicidade, discreto infiltrado linfo-histiocitário
perivascular e subcapsular, esteatose macrovesicular e microvesicular, e lesões
de etiologia metabólica (SOUSA, 2015). Esses dados em conjunto sugerem que
o HE02 apresenta melhor perfil de segurança hepática que seus análogos.
Os rins exercem múltiplas funções que podem ser didaticamente
caracterizadas

como

filtração,

reabsorção,

homeostase,

funções

endocrinológicas e metabólicas. A ureia é o principal metabólito nitrogenado
derivado da degradação de proteínas pelo organismo, é produzida pelo fígado,
sendo que 90% da ureia produzida é excretada pelos rins (GOWDA; DESAI;
VERNKAR, 2010). A principal utilidade clínica da ureia parece estar na
determinação em conjunto com a creatinina. A razão ureia sérica/creatinina
sérica pode indicar estados patológicos diferentes. Em valor abaixo do esperado
ela pode ser encontrada em afecções como a necrose tubular aguda, baixa
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ingestão de proteínas, condições de privação alimentar ou redução da síntese
de ureia por insuficiência hepática. A análise dessa razão elevada pode ser feita
de forma dicotomizada com a creatinina dentro do valor de referência, indicando
processos que levam a diminuição do fluxo sanguíneo renal, aumento na
ingestão proteica, ou sangramento gastrintestinal; e com a creatinina acima do
valor normal, denotando processos obstrutivos pós-renais, como tumores ou
estenose de vias urinárias (SODRÉ et al., 2007).
A creatinina é um produto residual da creatina. A transformação de creatina
em creatinina acontece no tecido muscular, no qual 1-2% da creatina livre se
converte espontânea e irreversivelmente em creatinina todos os dias. Logo, a
quantidade de creatinina produzida é dependente da massa muscular e não
apresenta grandes variações diárias. A creatinina é filtrada livremente no
glomérulo. Ao contrário da ureia, a creatinina é ativamente secretada em uma
pequena parcela, mas o suficiente para superestimar a TFG (Taxa de Filtração
Glomerular). A quantidade secretada não é constante e depende do indivíduo e
da concentração plasmática desse analito, dificultando sobremaneira a
determinação de uma constante de secreção. Em termos gerais, 7-10% da
creatinina presente na urina é secretada. Apesar de superestimar a TFG e
depender da massa muscular, o clearance de creatinina continua sendo um dos
marcadores mais usados na avaliação da função renal (SODRÉ et al., 2007).
Antineoplásicos como a cisplatina apresentam importantes efeitos
adversos que limitam sua dose, como é o caso da nefrotoxicidade (BALIGA et
al., 2008). A nefrotoxicidade é um efeito adverso inerente de certos agentes
antitumorais. Eles podem causar lesão renal por meio da vasconstricção
intrarrenal, danos aos vasos, toxicidade tubular direta e obstrução intratubular
(FUKASAWA et al., 2014).
HE02 nas doses farmacológicas testadas induziu aumento apenas na
concentração de ureia no modelo testado. Como houve apenas aumento nos
níveis de ureia, não é possível afirmar que o HE02 possa causar danos renais.
A ureia sozinha é considerada um indicador fraco da taxa de filtração glomerular,
pois sua produção depende de outros fatores não renais, incluindo a dieta.
Aumento da ureia no sangue é associado com doença renal ou falha, bloqueio
do trato urinário, insuficiência cardíaca congestiva, desidratação, febre, choque
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e sangramento no trato digestivo (GOWDA; DESAI; VERNEKAR; 2010).
Corroborando os dados do HE03, HE02 também promoveu aumento apenas das
concentrações de ureia. Dados da literatura demonstram que os níveis séricos
de ureia, em camundongos implantados com Sarcoma 180 e tratados com
piplartina e piperina, não foram alterados (BEZERRA et al., 2008).
Para confirmação do perfil de toxicidade do HE02, foi realizado o estudo
histológico renal, o qual, corroborando os dados bioquímicos, e os dados de
ausência de alteração no índice dos rins, indicou a preservação das estruturas
renais. Dados da literatura de Bezerra e colaboradores (2006), demonstram que
a administração de 100 mg/kg da piperina foi capaz de produzir discretas
mudanças no epitélio tubular proximal, e hemorragia tubular e proximal. Ainda,
observou-se que esses tratamentos não induzem alteração da massa renal
(BEZERRA et al., 2006). Portanto, para o HE02, os dados em conjunto sugerem
que este análogo da piperina não induz toxicidade renal.
O baço é o segundo maior órgão linfoide do organismo (ROSA et al., 2010).
As funções básicas do baço são fundamentalmente hematológicas e
imunológicas (SABISTON et al., 1999). Do ponto de vista hematológico, podese ressaltar que o órgão age como um filtro, por meio da remoção com destruição
dos eritrócitos senescentes ou defeituosos. Este órgão age ainda na regulação
do fluxo sanguíneo para o fígado, e reciclagem do ferro endógeno (HENRY;
LONGO, 1998). Uma das atividades importantes é iniciar a reatividade
imunológica a antígenos drenados para esse sítio. Nele, os componentes da
reatividade imune inata e adaptativa podem ser eficientemente ativados
tornando-o um órgão importante para a homeostase imunológica (MEBIUS;
KRAAL, 2005).
HE02 foi capaz de causar hipotrofia do baço no modelo testado. Quando
comparado ao HE03, pode-se observar efeito oposto, pois, para este análogo da
piperina, foi evidenciado hipertrofia desse órgão. No entanto, dados da literatura
indicam a diminuição do baço, quando os animais foram tratados com a piperina
nas doses de 4,5 e 100 mg/kg (BEZERRA et al., 2006). Em outro estudo
realizado por Dogra e colaboradores (2004), foi demonstrado que a piperina
reduziu o peso do baço na dose de 4,5 mg/kg. Esse resultado pode demonstrar
uma diminuição na população de células periarteriolar da bainha linfoide, como
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ocorre com os animais tratados com a piperina. Isso pode reprsentar uma
atividade reduzida dos linfócitos T, levando a uma redução dos títulos de
anticorpos (DOGRA et al., 2004).
O timo é o local primário de maturação dos linfócitos T, em exame
histológico ele é organizado em múltiplos lóbulos que estão dispostos em um
córtex externo e medula interna. O córtex é composto por linfócitos T imaturos e
células epiteliais tímicas, já a medula contém linfócitos em maturação
(GOLDSTEIN et al., 2014).
O tratamento com HE02 foi capaz de reduzir a massa do timo, resultado
este que foi corroborado ao resultado obtido para o análogo HE03, que também
promoveu redução do timo neste mesmo modelo experimental. Dados da
literatura demonstram que a piperina na dose de 4,5 mg/kg foi capaz de reduzir
a massa do timo (DOGRA et al., 2004). Estudo realizado por Meghwal; Goswami
(2013) também relata que a piperina reduz a massa do timo. Ainda, segundo
Dogra e colaboradores (2004), a piperina causa diminuição da população de
células da região cortical do timo, levando a uma supressão da maturação dos
linfócitos T. Com base nesses achados, pode-se sugerir que o HE02 pode induzir
a uma supressão da diferenciação celular do timo, levando assim a uma
diminuição da massa tímica.
Quase todos os quimioterápicos exercem toxicidade sobre a formação do
tecido hematopoiético, sendo assim chamados de mielossupressores ou
mielotóxicos, e é esta a toxicidade mais importante relacionada ao uso destas
drogas. Essa toxicidade pode levar a incapacitação da medula óssea de repor
os elementos figurados do sangue, levando a quadros de leucopenia,
trombocitopenia e/ou anemia, ou pancitopenia. A mielossupressão não ocorre
de forma uniforme na terapia antineoplásica, onde varia de acordo com o
medicamento utilizado e também de indivíduo para indivíduo (ÁVILA; SOARES;
SILVA, 2013).
A avaliação dos parâmetros hematológicos após tratamento com HE02
indicou redução da concentração de hemoglobina e, consequentemente, do
hematócrito. Em estudo realizado por Dogra e colaboradores (2004), ficou
demonstrado que a piperina provocou diminuição dos parâmetros de eritrócitos,
hemoglobina e leucócitos, caracterizando toxicidade medular. Dados obtidos por
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nosso grupo de pesquisa haviam demonstrado que o HE03 não provocou
alterações no eritrograma. Dados da literatura trazem que pacientes portadores
de doenças neoplásicas apresentam alta frequência de anormalidades das
células sanguíneas relatadas na literatura como anemia e trombocitopenia
(DIETL et al., 2007; CONNOLLY et al., 2010; Da SILVA et al., 2014). A anemia
é a alteração mais comum encontrada em pacientes com câncer (GASPAR et
al., 2014). A partir disso, é possível inferir que a anemia detectada no grupo
tratado não teria relação com o tratamento, podendo está relacionada à própria
doença neoplasia, visto que, o grupo controle também apresentou um quadro de
anemia.
As alterações em nível de leucograma para o HE02 incluíram leucocitose,
acompanhada de redução de linfócitos e aumento de neutrófilos. A leucocitose
e, consequentemente, a neutrocitose pode estar relacionada ao mecanismo
citotóxico do HE02. A linfopenia nesse caso, corrobora com os dados da massa
do timo, uma vez que esses dados são complementares para a redução da
maturação dos linfócitos nesse órgão linfoide.
Já o HE03, análogo da piperina estudado anteriormente pelo nosso grupo
de

pesquisa,

induziu

leucopenia,

acompanhado

de

neutropenia.

Contraditoriamente, Dogra e colaboradores (2004) demonstraram que a piperina
levou a redução da concentração de leucócitos. Esses dados demonstram que
análogos da piperina podem ter diferentes perfis de toxicidade hematológica.
Esse trabalho apresenta, em conjunto, o potencial farmacológico do HE02
relacionado à sua atividade antitumoral via mecanismos antiangiogênicos e
imunomoduladores no sentido de induzir uma resposta Th1 citotóxica, além da
caracterização de possíveis efeitos tóxicos decorrentes de sua administração, o
que subsidiam a realização de testes pré-clínicos adicionais na perspectiva de
contribuir com o estudo de novos candidatos a fármacos antitumorais.
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Conclusão
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7 CONCLUSÕES

Com base nos estudos realizados com o análogo da piperina 2-oxo-2-(4nitrofenilamina)-piperinoato de etila (HE02), foi possível concluir que:
•

HE02

apresentou

baixa

citotoxicidade

em

eritrócitos

de

camundongos
•

HE02 apresentou moderada citotoxicidade em linhagem de células
de macrófagos RAW 264.7

•

HE02 apresentou baixa toxicidade aguda em camundongos, quando
administrado por via intraperitoneal

•

HE02 apresentou atividade antitumoral in vivo em modelo de
carcinoma ascítico de Ehrlich.

•

HE02 exerceu seu efeito antitumoral por modular o sistema imune a
um perfil Th1 citotóxico, levando a produção de NO e ROS que
promovem danos celulares diretos, além de induzir efeitos
antiangiogênicos

•

HE02 apresentou baixa toxicidade in vivo, em animais com
carcinoma

ascítico

de

Ehrlich

submetidos

ao

tratamento

farmacológico de doses repetidas;
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ANEXO A – Certidão do Comitê de Ética em Pesquisa Animal
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ANEXO B – Fluxograma de realização de toxicidade aguda com uma dose inicial de
2000 mg/kg
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ANEXO A – Ficha de triagem farmacológica comportamental (tempos
adaptados)

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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