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RESUMO 

Câncer é o termo usado para designar um grupo de doenças genéticas 
heterogêneas caracterizadas pela proliferação celular descontrolada. 
Problemas na eficácia, segurança e desenvolvimento de resistência ao 
tratamento impulsionam pesquisas de novas moléculas com potencial 
antitumoral. Os derivados hidantoínicos são reconhecidos por apresentar 
importantes atividades biológicas, dentre estas, antitumoral e antinociceptiva. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a toxicidade, atividade antitumoral, 
antinociceptiva e anti-inflamatória do derivado hidantoínico 3,5-difenil-
imidazolidina - 2,4 – diona (IM-15). IM-15 não induziu hemólise até a 
concentração de 2000 µg/mL, sugerindo baixa toxicidade em eritrócitos. No 
ensaio de toxicidade pré-clínica aguda, o IM-15 (300 ou 2000 mg/kg, i.p.) 
induziu efeito depressor no Sistema Nervoso Central (SNC) e sua DL50 (dose 
letal 50%) foi estimada em torno de 1000 mg/kg. O derivado hidantoínico (12,5; 
25 e 50 mg/kg, i.p.) reduziu (p<0,001) todos os parâmetros (volume e massa 
tumoral, e viabilidade celular) em modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich, o 
que caracteriza seu potencial antitumoral. Foi observado que IM-15 não 
interferiu na distribuição de células no ciclo celular. Todavia, os dados 
mostraram que IM-15 reduziu a microdensidade vascular peritumoral (p<0,05), 
bem como os níveis das citocinas IL-4, TNF-α, IFN-γ, e da quimiocina CCL-2 
(p<0,001), o que sugere que o potencial antitumoral desse derivado 
imidazolidínico envolve a modulação da resposta imune relacionada ao 
controle da proliferação celular, apoptose e angiogênese. Ainda, os resultados 
sugerem que a redução da angiogênese observada após tratamento com IM-
15 está associada com a redução nos níveis de CCL2, TNF-α e IL-4, citocinas 
reconhecidamente pró-angiogênicas. As análises toxicológicas indicam que o 
tratamento de nove dias com o derivado hidantoínico não induziu alterações 
nos parâmetros bioquímicos e hematológicos avaliados. No ensaio do 
micronúcleo, IM-15 (300 mg/kg, i.p.) não induziu aumento no número de 
eritrócitos micronucleados, o que indica baixa genotoxicidade. O IM-15 
(50 mg/kg, i.p.) apresentou atividade antinociceptiva nos testes da placa 
quente, contorções abdominais e formalina, neste último o efeito foi mais 
intenso na segunda fase, o que sugere ação na dor inflamatória. Foi 
demonstrado que o mecanismo de ação não envolve a via opióde e a via 
GABAérgica, porém envolve a participação do óxido nítrico na primeira fase do 
teste da formalina. IM-15 induziu efeito antiedematogênico, porém, não reduziu 
a peritonite induzida por carragenina. Portanto, é possível inferir que o IM-15 
apresenta baixa toxicidade e atividade antitumoral, antinociceptiva e 
antiedematogênica. 

 
 
Palavras-chave: Hidantoína. Atividade Antiangiogênica. Carcinoma ascítico de 
Ehrlich. Imunomodulação. Atividade Antinociceptiva. Toxicidade. 
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ABSTRACT 

Cancer designate a group of heterogeneous genetic diseases characterized by 
uncontrolled cell proliferation. Problems in regard to effectiveness, safety as 
well as development of resistance to treatment foment the need for researches 
on new molecules with antitumor potential. Hydantoin derivatives are known to 
present biological activities such as antitumor and antinociceptive ones. This 
paper aimed at investigating the toxicity, antitumor, antinociceptive and 
antiinflammatory activities of the hydantoin derivative 3,5-diphenyl-imidazolidine 
- 2,4 – dione (IM-15). IM-15 did not induce hemolysis to the concentration of 
2000 µg/mL, which suggested low toxicity in erythrocytes. In the pre-clinical 
acute toxicity trial, the IM-15 (300 or 2000 mg/kg, i.p.) induced a depressant 
effect on the Central Nervous System (CNS) and its LD50 (lethal dose 50%) 
was estimated at around 1000 mg/kg. The hydantoin derivative (12,5; 25 and 
50 mg/kg, i.p.) reduced (p<0,001) all parameters (tumor volume and mass, and 
cell feasibility) in Ehrlich's ascitic carcinoma model, which characterizes its 
antitumor potential. It was observed that IM-15 did not interfere in the 
distribution of cells during the cell cycle. However, data showed that IM-15 
reduced the peritumor vascular microvessel (p<0,05), cytokine levels IL4, TNF-
α, IFN-y, and chemokine CCl-2 (p<0,001). This suggests that the antitumor 
potential of such imidazolidine derivative involves the immune response 
modulation in connection to the control of cell proliferation, apoptosis and 
angiogenesis. Furthermore, the results suggest the angiogenesis reduction that 
was observed post-treatment with IM-15 is associated with the reduction of 
CCL2, TNF-α and IL-4, cytokines known as proangiogenic. Toxicological 
analysis indicate that the nine day treatment with the hydantoin derivative did 
not induce alterations in the biochemical and hematological parameters upon 
this study. In respect of the micronucleus trial, IM-15 (50 mg/kg, i.p.) did not 
induce the increase of the amount of micronucleated erythrocytes, thus, 
indicating low genotoxicity. IM-15 (50 mg/kg, i.p.) revealed antinociceptive 
activity in the hot plate, abdominal contortion and formalin trials, in which the 
last one had a stronger effect on the second phase, suggesting action in the 
inflammatory pain. It was shown that the mechanism of action involves neither 
the opioid's nor the GABAergic's pathways. Although, it does involve nitric oxide 
participation in the first phase of the formalin trial. IM-15 induced an 
antiedematogenic effect, but it did not minimize the peritonitis induced by 
carrageenan. Therefore, it is possible to infer that the IM-15 shows low toxicity 
and antitumor, antinociceptive and antiedematogenic activity. 

 

Keywords: Hydantoin. Antiangiogenic activity. Ehrlich ascites carcinoma. 

Immunomodulation. Antinociceptive activity. Toxicity. 
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SNA Sistema Nervoso Autônomo 

SNC Sistema Nervoso Central 

TAA Antígenos associados a tumores 

TAG Transtorno de ansiedade generalizada 

TAM Macrófagos associados a tumores 

TGF Fator de crescimento transformador 

TMB Tetrametilbenzidina 

TNF-α Fator de necrose tumoral- α 

Top 1 Topoisomerase 1 

TP Transtorno de pânico 

TPSA Área de superfície topológica 

TS Timidilato sintase 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

u-PA Plasminogênio ativador do tipo uroquinase 

VCM Volume Corpuscular Médio 

VEGF Fator de Crescimento de Endotélio Vascular 

VR1 Receptor vanilóide 1 

v/v volume/volume 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma condição patológica que atinge milhares de indivíduos a 

cada ano, sendo considerada a segunda causa de mortes em humanos. É uma 

doença de múltiplos passos, caracterizada pelo acúmulo progressivo de 

mutações genéticas nas células que alteram os processos de proliferação, 

diferenciação e morte celular (THORLEY; TETLEY, 2013).  

Nos últimos anos grandes avanços científicos foram observados em 

relação ao entendimento da doença, todavia, a terapia do câncer ainda é um 

desafio, especialmente pelos graves efeitos indesejáveis produzidos 

(SAFARZADEH et al., 2014). Desta forma, os esforços no campo das 

pesquisas científicas têm sido cada vez mais direcionados para o 

desenvolvimento de novas abordagens farmacológicas, a fim de reduzir a 

toxicidade e o desenvolvimento de resistência ao tratamento, além de 

minimizar sintomas comuns e angustiantes vivenciados pelos pacientes 

oncológicos, como a dor e a ansiedade (CALIXTO-CAMPOS et al., 2013; 

SAFARZADEH et al., 2014). 

A dor é um dos efeitos fisiopatológicos mais temidos do câncer, estando, 

muitas vezes, associada a sintomas depressivos e ansiedade (CALIXTO-

CAMPOSet al., 2013; EATON; FRIEZE, 2008). Para minimizar a utilização de 

diversos medicamentos na terapia do câncer e sintomas associados, ressalta-

se a importância de compostos que compartilham atividades farmacológicas 

reconhecidamente importantes, dentre estas, atividade antitumoral e 

antinociceptica. Nesse sentido, pode ser citada a pirplatina, que apresenta 

potencial anticâncer, antinociceptivo e ansiolítico (BEZERRA et al., 2013; LIMA 

et al., 2012), bem como, os derivados da pirazolina que têm numerosos efeitos 

farmacológicos proeminentes, a saber, atividade anti-inflamatória, analgésica, 

antidepressiva e anticâncer (SHAABAN et al., 2012). Ainda, os carbazóis 

representam uma importante classe de heterociclos, visto que exibem diversas 

atividades biológicas, dentre estas, antitumoral, anti-inflamatória, analgésica, 

além de propriedades neuroprotetoras (BASHIR et al., 2015). 

Nesse contexto, a síntese de fármacos, considerada uma aplicação 

nobre da química orgânica sintética, ocupa um lugar importante no 

desenvolvimento de novos fármacos por permitir o acesso a substâncias 
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terapeuticamente úteis, com níveis de complexidade variáveis (OLIVEIRA et 

al., 2008).  

O estudo de compostos heterocíclicos, que são importantes fontes de 

fármacos sintéticos, têm crescido exponencialmente, apresentando apreciáveis 

aplicações na indústria farmacêutica. A importância destes compostos está 

relacionada à possibilidade da introdução de heteroátomos no anel e novos 

grupos substituintes, o que lhes confere diferentes propriedades químicas e 

biológicas (MELO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008).  

Dentre os compostos heterocíciclos, a classe dos derivados da 

hidantoína, amplamente empregada em virtude da reatividade de seu sistema 

anelar, desperta grande interesse por apresentar ações farmacológicas 

importantes (OLIVEIRA et al., 2008), dentre estas, atividade antitumoral 

(BASAPPA et al., 2009; CARMI et al., 2006), antinociceptiva e anti-inflamatória 

(GUERRA et al., 2011). Modificações estruturais desse anel são, portanto, de 

grande interesse em virtude de sua vasta aplicabilidade (CATERINA et al., 

2008; SHARMA; KHAN, 2001). 

Nesse sentido, a síntese de derivados imidazolidínicos permitiu a 

caracterização de diferentes compostos, dentre estes: o 3,5-difenil-

imidazolidina-2,4-diona (IM-15), o qual possui poucos relatos na literatura de 

descrição química e efeitos farmacológicos. Desse modo, reconhecendo a 

importância da farmacologia dos derivados imidazolidínicos, o presente 

trabalho objetiva contribuir para a pesquisa científica no que se refere à 

investigação do potencial farmacológico do IM-15, avaliando, por meio de 

ensaios in vitro e in vivo, sua toxicidade e suas atividades antitumoral, 

antinociceptiva e anti-inflamatória, bem como, mecanismos de ação associados 

a esses efeitos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Câncer 

 

2.1.1 Aspectos gerais do câncer 

 

As neoplasias podem ser classificadas em benignas, que se 

caracterizam pela presença de células bem diferenciadas, com atipias celulares 

e arquiteturais discretas, baixo índice mitótico, crescimento lento e expansivo, 

com tumor bem delimitado, o que impede a formação de metastáses, e 

geralmente não recidivam após cirurgia. Os tumores benignos, por exibirem 

crescimento lento, possuem um estroma e uma rede vascular adequada 

(PIACENTINI, 2012; TALMADGE; FIDLER, 2010). 

No câncer, ou tumor maligno, ocorrem alterações na expressão gênica, 

com tendencia à síntese de isoformas das enzimas predominantes na fase 

embrionária, suas células captam aminoácidos com maior velocidade do que 

as células normais e são mais resistentes a hipóxia, mais indiferenciadas, tem 

menor adesão entre si, motilidade considerável e geralmente originam 

metástases, portanto, possuem a propriedade de se disseminar entre tecidos 

normais, formando tumores secundários. Devido à rapidez e desorganização 

do crescimento, pela capacidade infiltrativa e pelo alto índice de duplicação 

celular, os tumores malignos apresentam uma desproporção entre o 

parênquima tumoral e o estroma vascularizado, acarretando em áreas de 

necrose e hemorragia, de grau variável com a velocidade do crescimento e a 

idade do tumor (HANAHAN; WEINBERG, 2011; NATARAJAN et al., 2014; 

TALMADGE; FIDLER, 2010).  

Desse modo, câncer é um termo designado para definir um grupo de 

doenças genéticas complexas, de etiologia multifatorial, caracterizada pelo 

acúmulo progressivo de mutações. Tais mutações produzem alterações na 

expressão ou função de genes-chave para a manutenção da homeostasia 

celular, levando a transformação progressiva de células normais em derivados 

malignos, que passam a não mais responder aos sinais de controle de 

proliferação, morte e diferenciação celular (OUYANG et al., 2013; PARK et al., 

2000).  
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O processo de formação do câncer, conhecido como carcinogênese, é 

considerado um processo de múltiplos passos ativado por expressão alterada 

de oncogenes e fatores de transcrição que estão envolvidos na proliferação, 

regulação do ciclo celular, apoptose, diferenciação, angiogênese, invasão 

celular, como também, metástases (CHAFFER; WEINBERG, 2011; HANAHAN; 

WEINBERG, 2011; SINGH, 2013).  

No câncer, as células tumorais compartilham várias características, 

incluindo: potencial ilimitado de proliferação, acompanhado de transformação 

metabólica, uma vez que o metabolismo dessas células é reprogramado a fim 

de apoiar a rápida proliferação; autossuficiência em sinais de crescimento e 

resistência aos mecanismos antiproliferativos e apoptóticos, especialmente por 

induzir a perda da função da proteína supressora tumoral p53; aquisição de 

imortalidade replicativa, devido à reativação da telomerase que previne o 

encurtamento dos telômeros; instabilidade do genoma; e inflamação promotora 

de tumor. Além disso, os tumores evoluem para adquirir apoio a partir de 

células do estroma ao redor e atrair novos vasos sanguíneos (angiogênese) 

para levar nutrientes e oxigênio, bem como podem apresentar a habilidade de 

escapar da detecção imunológica, e, finalmente, adquirem a capacidade de 

invasão e formação de tumores secundários em tecidos diferentes ao de sua 

origem, as conhecidas metástases (APTSIAURI et al., 2007; CEKANOVA; 

RATHORE, 2014; GUEMBAROVSKI; CÓLUS, 2008; HANAHAN; WEINBERG, 

2011).  

Duas fases podem ser distinguidas na carcinogênese: uma fase 

preliminar de alterações intracelulares latentes que precedem o aparecimento 

de tumores e, evidentemente, que duram durante toda a vida, e uma fase de 

sintomas clínicos evidentes de crescimento do tumor. A primeira fase é 

caracterizada por acúmulo de mutações no genoma, que passo a passo 

causam transformações na célula (DOUCAS; BERRY, 2006; LICHTENSTEIN, 

2009; LIN et al., 2015;SINGH, 2013). 

Apesar de agirem inicialmente de forma distinta, todos os agentes 

oncogênicos têm a mesma via final que é a transformação de proto-oncogenes 

(genes não alterados) em oncogenes (genes alterados) e/ou inibição de genes 

supressores de tumor (SERRANO; THEODORO; PINHAL, 2014). Os proto-

oncogenes são genes responsáveis pela regulação positiva da proliferação 
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celular, enquanto os genes supressores de tumor se encarregam de inibir a 

multiplicação das células. Durante o desenvolvimento das neoplasias ocorre a 

ativação de proto-oncogenes e/ou inativação de genes supressores de tumor, o 

que leva a divisões celulares sem restrição (LINet al., 2015; LINDENBOIM; 

CHRISTOPH, 2011) e a incapacidade de inibir a divisão celular, e de induzir 

morte celular por apoptose (AUVERT et al., 2010; LINDENBOIM AND 

CHRISTOPH, 2011; LOPES, 2002).  

Devido à complexidade e a existência de vias alternativas no controle da 

proliferação celular, é necessária a ocorrência de diferentes alterações 

sucessivas em diferentes genes para que haja a formação de um tumor 

(ANDREOTTI et al., 2011; ITO et al., 2012; JAIN et al., 2012; MAXIMOV; 

MAXIMOV, 2008; MENENDEZ et al., 2007).  

Em relação às causas do câncer, estas podem ser consideradas 

intrínsecas, que são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, 

como a constituição genética herdada, que está associada a 5% dos cânceres 

em humanos (MATSUO et al., 2010; SONNENSCHEIN, SOTO, 2008). Como 

exemplo, mutações nos genes BRCA-1 e 2 aumentam a susceptibilidade aos 

cânceres de mama e ovário (LYNCH et al., 2008).  

Por outro lado, as causas extrínsecas que podem levar ao 

desenvolvimento do câncer estão relacionadas ao meio ambiente e aos hábitos 

ou costumes próprios de um ambiente social e cultural, que atuam de modo a 

alterar a estrutura genética das células (NASCIMENTO; FONSECA; 

RODRIGUES, 2012). Nesse contexto, foram relacionados cerca de 100 fatores 

físicos, químicos e biológicos como carcinogênicos. Entre os fatores físicos, a 

exposição à radiação ultravioleta está associada, por exemplo, ao 

desenvolvimento de câncer de pele (MASSARI et al, 2007). Asbestos, 

hidrocarbonetos aromáticos e tabaco representam importantes fatores 

químicos de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão (VEGLIA et al., 

2007). Ainda, certas infecções por vírus (vírus do papiloma humano), bactérias 

(Helicobacter pylori) ou parasitos (Schistosoma haematobium) têm sido 

identificadas como fatores de riscos para alguns tipos de câncer (VERDASCA; 

OLEASTRO, 2013 ).  

Os dados epidemiológicos continuam a mostrar que o câncer é um 

problema de saúde crescente em todo o mundo. Segundo relatório da Agência 
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Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC) da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o impacto global do câncer mais que dobrou nos últimos 30 

anos. É considerado uma tragédia humana, e a sua prevalência está 

crescendo continuamente.  As perspectivas futuras indicam que a mortalidade 

por câncer continuará aumentando, chegando em 2030 a 21,4 milhões de 

novos casos e 13,2 milhões de mortes em todo mundo (BRANDÃO et al., 2010; 

TAVAKOLI, 2012).  

Nesse contexto, as doenças tumorais vêm sendo indicadas como a 

segunda causa mortis mais frequente no Brasil, e juntamente com as doenças 

cardiovasculares e causas externas são responsáveis por 73% dos óbitos 

brasileiros (ALAPATI et al., 2012; MACHADO; MELO-JUNIOR, 2009). 

Considerando as diferentes características citadas para o câncer, 

diferentes abordagens podem ser utilizadas para o seu tratamento. Segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (NCI) dos Estados Unidos, para o tratamento da 

doença pode ser usada quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, cirurgia, 

transplante de medula óssea, terapia fotodinâmica, terapia alvo, entre outros. 

Em muitos casos, é necessário combinar mais de uma modalidade e mesmo 

assim, nem sempre estes métodos de tratamento são úteis e os resultados 

clínicos aceitáveis (SAFARZADEH; SHOTORBANI; BARADARAN, 2014). 

A quimioterapia é utilizada na terapia do câncer por ser um tratamento 

destinado a eliminar células de rápido crescimento, com o objetivo de destruir, 

controlar ou inibir o crescimento das células doentes. No entanto, ela também 

acaba afetando células saudáveis de rápida proliferação, dentre estas, as 

células capilares, células do trato gastrintestinal, do sangue e do sistema 

imunológico, sendo, portanto, considerado um tipo de tratamento muito temido 

por seus efeitos colaterais (BRANDÃO et al., 2010).  

Os antineoplásicos são fármacos quase tão heterogêneos (quando 

consideradas suas características químicas e mecanismos farmacológicos) 

quanto os tumores envolvidos (ALMEIDA et al., 2005). Uma classificação bem 

reconhecida é a que enquadra os antineoplásicos enquanto agentes ciclo-

celular específicos e não específicos, por induzirem ou não, bloqueio ou 

retardo no ciclo celular. Tal classificação é importante, exatamente por ser o 

ciclo celular alvo para muitos agentes antineoplásicos, que podem atuar em 

fases específicas, a exemplo dos antimetabólitos, como o 5-fluorouracil, na 
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fase S e os alcaloides da vinca, vincristina e vimblastina, na fase M do ciclo 

celular (ALMEIDA et al., 2005; BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). 

São classes de agentes antineoplásicos os agentes alquilantes 

(mostardas nitrogenadas – ciclofosfamida, ifosfamida; nitrosureias – 

carmustina, estreptozocina; agentes de metilação do DNA – procarbazina, 

temozolomida); os complexos de coordenação de platina (cisplatina, 

carboplatina); análogos do ácido fólico (metotrexato); análogos das pirimidinas 

(5-fluouracila); análogos da citidina (citarabina, gencitabina);  análogos das 

purinas (6-mercaptopurina); agentes que atuam nos microtúbulos (alcaloides 

da vinca - vinblastina, vincristina; taxanos - paclitaxel, docetaxel); antibióticos 

citotóxicos (dactinomicina, antraciclinas); epodofilotoxinas (etoposideo, 

teniposideo); análogos da camptotecina (irinotecana, topotecana), dentre 

outros (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). 

Outras classes de fármacos também têm sido utilizadas para o 

tratamento de diferentes tipos de câncer. A maioria delas, baseadas nos 

progressos realizados no conhecimento da biologia da célula cancerosa, se 

refere ao uso de alvos seletivos para atuação dos agentes antitumorais. Dentre 

elas, podem ser citadas: i) a terapia gênica (a utilização de oligonucleotídeos - 

ONs, “antisense oligonucleotides”) que permite o bloqueio da expressão de um 

oncogene. ONs que têm por alvos o gene Bcl-2 (um tipo de gene 

antiapoptótico) têm sido objeto de estudos clínicos; ii) os inibidores da 

transdução de sinal (mesilato de imatinib), que atua diretamente na proteína 

mutada BCR-ABL e previne a fosforilação de substratos envolvidos na 

regulação do ciclo celular. O imatinib é agora considerado padrão ouro para o 

tratamento de paciente com leucemia mielóide crônica - LMC que não possuem 

um doador compatível de medula ou que não são candidatos a transplante 

(PEGGS; MACKINNON, 2003); iii) os inibidores de Ras (proteína de ligação de 

nucleotídeos de guanina com atividade de GTPase) e vias por ela ativada. 

Esses inibidores bloqueiam a capacidade que tem os genes ras mutantes de 

se tornarem células malignas; iv) os inibidores de invasão e metástases (as 

enzimas chamadas metaloproteinases, que são uma família de 

endopeptidases, estão envolvidas, tanto na invasão, quanto nas metástases 

dos cânceres, por terem a capacidade de degradar os componentes da matriz 

extracelular). Agentes que inibem essas enzimas, como, por exemplo, o 
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marimastat, já se encontram em estudos clínicos de Fase III; v) os inibidores de 

angiogênese (bevacizumab); vi) os agentes indutores de diferenciação 

(tretinoína, trióxido de arsênico); vii) os reversores de resistência induzida por 

drogas (ciclosporina A); viii) os anticorpos monoclonais (rituximabe, 

trastuzumabe), além das novas drogas citotóxicas e indutores de apoptose 

(BERNARD et al., 2003; GIULIANO; PAGÈS, 2013; LIN et al., 2015).  

Na pespectiva de solucionar problemas da quimioterapia antineoplásica, 

como a baixa concentração de antineoplásicos em tumores, toxicidade 

sistêmica (EDMONSON et al., 2002; EXTERMANN et al., 2002; MA et al., 

2002; TSALIC et al., 2003), ausência de seletividade para células tumorais, e o 

aparecimento de células tumorais resistentes aos quimioterápicos 

(BLAGOSKLONNY, 1999; FRACASSO et al., 2000; KRISHNA; MAYER, 1997; 

PUSZTAI et al., 1998), novas estratégias terapêuticas vêm sendo estudadas. 

Então, a despeito do grande progresso na terapia do câncer, como 

demonstrado pela ampla diversidade de fármacos com diferentes mecanismos 

de ação antitumorais, muitos tumores ainda são de difícil remissão (RIVA et al., 

2012). Considerando ainda que o número de pessoas acometidas com a 

doença aumenta progressivamente no mundo inteiro, há um interesse 

crescente na pesquisa e desenvolvimento de produtos com atividade 

antitumoral, de fácil administração, alta eficácia e com poucos efeitos colaterais 

(COSTA-LOTUFO et al., 2010).  

 

 

2.1.2 Controle do ciclo celular, angiogênese e microambiente tumoral 

 

O ciclo celular é uma sequência complexa de eventos que permite que 

as células possam crescer e replicar (FOSTER, 2008; VERMEULEN; 

BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003). A regulação de suas fases é um processo 

diretamente relacionado com a geração e desenvolvimento de neoplasias. É 

imprescindível que ocorra o controle para a manutenção do ritmo de 

proliferação, garantia da correta replicação do material genético, segregação 

dos cromossomos, e coordenação dos processos de diferenciação, 

senescência e morte (MALUMBRES; BARBACID, 2009).  
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As células podem se dividir em resposta a fatores de crescimento que 

atuam sobre receptores de superfície tirosino-quinases (RTKs), que, por sua 

vez, deflagram eventos intracelulares que resultam na produção dos 

transdutores do ciclo celular, que levam à síntese de DNA e, 

consequentemente, à divisão celular. Um defeito em qualquer uma dessas 

etapas (por ativação de oncogenes ou inativação de genes supressores 

tumorais) pode resultar em proliferação descontrolada, já que a progressão, 

através do ciclo celular, depende do equilíbrio entre várias forças reguladoras 

positivas e negativas (KARP; BRODER, 1995).  

As forças positivas envolvem fatores de crescimento, que estimulam a 

célula a entrar no ciclo, além de uma série de ciclinas e de cinases 

dependentes de ciclina (CDKs). CDKs constituem uma família de 20 membros, 

dos quais, cinco (CDK1, 2, 3, 4, 6) têm sido associados com o controle do ciclo 

celular. O reconhecimento de que a associação de uma CDK com uma ciclina 

forma um complexo ativo, o que estimula a progressão do ciclo celular, fez com 

que este processo se tornasse alvo de muitas pesquisas na busca de fármacos 

com atividade anticâncer (BISTEAU et al., 2014; BRANDÃO et al., 2010; 

HANSAKUL et al., 2014; CHUNG et al., 2015; MALUMBRES; BARBACID, 

2009; XAVIER; CALDEZ; KALDIS, 2014; XUE et al., 2015). 

A progressão das células através do ciclo celular ocorre em diferentes 

fases. A célula que não está replicando encontra-se na fase G0. Nesta fase, o 

DNA apresenta-se super-enovelado, com atividade nuclear baixa. Este estágio 

pode ser modificado para a fase G1, onde há a preparação da célula para a 

multiplicação, com a produção de constituintes celulares que serão essenciais 

para a nova célula que será gerada, além da preparação para a síntese de 

DNA, que ocorre na fase S. Na fase G2 há a síntese de componentes, tais 

como a produção do fuso mitótico, essencial para a mitose (divisão celular com 

manutenção do número de cromossomos específico da espécie), que 

corresponde a fase M. Após a divisão do material nuclear há a citocinese (que 

é a separação da célula mãe, formando as duas células filhas com suas 

organelas e demais constituintes celulares), finalizando o ciclo de replicação 

celular, com retorno à fase G0 (ALMEIDA et al., 2005; FOSTER, 2008).  

A célula tumoral não finaliza o ciclo de replicação celular (não retorna à 

fase G0), assim passa da fase M para nova fase G1, sustentando o perfil 
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celular proliferativo (ALMEIDA et al., 2005; FOSTER, 2008). Além disso, no 

câncer, as células são incapazes de pausar em ambos os pontos de 

verificação, resultando em desregulação do ciclo celular (HEMAISWARYA; 

DOBLE, 2006). A célula tumoral é, portanto, capaz de evadir-se de programas 

que regulam negativamente o ciclo celular. Muitos desses programas 

dependem das ações de genes supressores de tumor, como a proteína 

retinoblastoma (Rb) e a proteína p53, mutadas em muitos tipos de câncer 

(FURGASON; BAHASSI, 2013; HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

O desenvolvimento e a proliferação das células durante o crescimento 

normal e fisiológico dependem diretamente do adequado suprimento de 

nutrientes, oxigênio e de fatores de crescimento, além da retirada de resíduos 

tóxicos que poderiam comprometer a sobrevida celular (GACCHE; MESHRAM, 

2013). Tais necessidades são satisfeitas primariamente pela formação de 

novos vasos sanguíneos a partir de outros pré-existentes, e pelo aumento da 

permeabilidade vascular (FOLKMAN, 1976). Além disso, a angiogênese é a 

principal via pela qual as células malignas escapam do tumor e entram na 

circulação para estabelecer metástases (MAEDA et al., 2003).  

Os tumores apresentam uma vasculatura desorganizada, tortuosa, com 

múltiplas anormalidades estruturais e funcionais; possuem regiões dilatadas, 

numerosas fenestras e ausência da camada de pericitos, tornando-os mais 

permeáveis que os vasos de tecidos normais (CAIRNS et al., 2009).   

A aquisição de um fenótipo angiogênico parece ser um evento chave na 

progressão tumoral, conhecido como “angiogenic switch”, que permite ao tumor 

transmutar de uma lesão microscópica com um potencial maligno limitado a 

uma massa tumoral de rápida expansão favorecendo a malignidade 

(HANAHAN; FOLKMAN, 1996; HANAHAN; WEINBERG, 2011).  

No processo angiogênico existem diversos fatores solúveis envolvidos e 

o resultado final é determinado pelo equilíbrio local de fatores pró e anti-

angiogênicos produzidos por várias células do microambiente tumoral, como 

células hematopoiéticas e fibroblastos. Dentre as moléculas pró-angiogênicas 

destacam-se fatores de crescimento, como o fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF), o fator de crescimento fibroblástico básico (FGF-b), o fator de 

crescimento transformante alfa (TGF-α), o fator de necrose tumoral (TNF), a 

interleucina 8 (IL-8) e enzimas líticas, como as da família de metaloproteases 
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de matriz e serino-proteases da família uroquinase e do sistema cinina-

calicreína (BISACCHI et al., 2003; NAIDOO et al., 2004). Uma variedade de 

fatores, incluindo hipóxia e mudanças genéticas nas células tumorais (ativação 

de oncogenes e supressores de tumor), contribui para o aumento da produção 

de fatores angiogênicos (AHMED; BICKNELL, 2009; RAK et al., 2009). 

Outro mediador importante no processo de angiogênese é o óxido nítrico 

(NO) que participa de numerosos processos biológicos, incluindo 

vasodilatação, neurotransmissão e imunidade mediada por macrófago. NO 

medeia os efeitos vasodilatadores do VEGF e seus níveis séricos são 

diretamente relacionados com a hiperpermeabilidade vascular nos tumores 

(SARASWATI et al., 2013).  

Comprovada a importância da neovascularização no desenvolvimento 

tumoral, particularmente no processo de metastatização, os fármacos 

inibidores da angiogênese apresentam-se como uma importante terapia no 

tratamento de vários tipos de câncer (CARMELIET, 2003). Diversos trabalhos 

têm demonstrado o uso da terapia-alvo com bevacizumab (um inibidor de 

VEGF), isoladamente ou em combinação, por exemplo, para tumores cerebrais 

(glioblastoma recorrente) (BERGHOFF et al., 2014; MCNEILL et al., 2014; 

QUIÑONES-HINOJOSA; RAZA, 2014), e como terapia de primeira linha para 

pacientes com metástases cerebrais (KROS et al., 2014).  

Outro aspecto importante no desenvolvimento e manutenção do câncer 

é o microambiente tumoral. Todas as neoplasias têm como componentes 

básicos o parênquima, constituído pelas células tumorais, e o estroma, 

composto principalmente de vasos neoformados, células inflamatórias 

(principalmente macrófagos e linfócitos) e de tecido conjuntivo (células e matriz 

extracelular). As células parenquimatosas determinam o comportamento, as 

consequências patológicas, o crescimento e a evolução do tumor. Entretanto, o 

tumor é criticamente dependente de seu estroma (DVORAK, 1986).  

Nesse contexto, a percepção do câncer como um microambiente 

tumoral, onde interagem células geneticamente alteradas, células normais 

(fibroblastos, células imunes, células endoteliais), vasos e substâncias 

produzidas localmente ou provenientes da irrigação sanguínea, que co-

evoluem por meio de um circuito complexo de comunicação parácrina levando 
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ao estabelecimento do câncer, tem se mostrado muito mais satisfatória na 

compreensão do desenvolvimento tumoral (ONUCHIC; CHAMMAS, 2010). 

Em relação especificamente as células inflamatórias do microambiente, 

trabalhos recentes tem sugerido seu papel relevante no câncer, podendo atuar 

tanto reprimindo quanto promovendo o crescimento tumoral (LIU et al., 2014; 

LIN; PENG, SU, 2015). O recrutamento local e a ativação de efetores imunes, 

tais como macrófagos, granulócitos e linfócitos podem elicitar uma efetiva 

resposta antitumoral. Porém, condições inflamatórias também podem favorecer 

o crescimento e a disseminação tumoral pela promoção da angiogênese e 

destruição do tecido, bem como pela produção de fatores de crescimento, 

citocinas, quimiocinas e cininas. Além do papel das células inflamatórias no 

contexto do câncer, os efeitos de diferentes citocinas no microambiente tumoral 

têm sido extensamente estudados (MAN et al., 2013; MANTOVANI et al., 2008; 

XU et al., 2010).  

Monócitos, neutrófilos e linfócitos são ativamente atraídos da circulação 

periférica pelo tumor, principalmente devido à produção de quimiocinas das 

famílias CC e CXC, tais como a IL-8. Estas células também são capazes de 

produzir quimiocinas e fator de crescimento do endotélio vascular, que 

parecem recrutar células do endotélio e ativar células do infiltrado inflamatório, 

impulsionando a angiogênese em uma cascata de auto-amplificação 

(BISACCHI et al., 2003; MELNIKOVA; BAR-ELI, 2009; WILSON; BALKWILL, 

2002). Além disso, tem-se demonstrado que monócitos e granulócitos 

produzem metaloproteinases de matriz (MMP) que facilitam a invasão das 

células endoteliais durante a angiogênese (BISACCHI et al., 2003; ROY; 

YANG; MOSES, 2009).  

As citocinas podem regular o crescimento, sinalização e a diferenciação 

de células tanto estromais quanto tumorais. As citocinas produzidas por células 

cancerosas funcionam para criar ótimas condições de crescimento dentro do 

microambiente do tumor, enquanto que as citocinas segregadas pelas células 

do estroma podem influenciar o comportamento das células malignas 

(MANTOVANI et al., 2001).  

De particular interesse é a IL-1, uma citocina pleiotrópica com várias 

funções em ambos os estados, fisiológicos e patológicos. É conhecida por 

realizar up regulation em muitos tipos de tumor, e tem sido implicada como um 
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fator na progressão tumoral através da expressão de genes angiogênicos e 

metastáticos, tais como as metaloproteinases de matriz (MMP), além de fatores 

de crescimento como VEGF, IL-8, IL-6, TNF-α (AKAGI et al., 1999; APTE et al., 

2006; BARILLE et al., 1997; VORONOV et al., 2003). Estudos demonstraram 

que concentrações elevadas da IL-1 no microambiente tumoral, estão 

associadas a um fenótipo mais agressivo do tumor. Desse modo, a inibição da 

função da IL-1, reduz a invasividade tumoral, apontando para a sua viabilidade 

na terapia do câncer (LEWIS et al., 2006). 

A interleucina IL-4 é uma citocina fundamental na imunologia tumoral. 

Exibe capacidade antitumoral potente, indicando um forte potencial na terapia 

do tumor. No entanto, evidências em contrário, de fato existem, e é cada vez 

mais abundante a demonstração da IL-4 como uma molécula promotora de 

tumor. Esta citocina reduz a susceptibilidade das células T CD8+ humanas a 

morte celular através da manutenção do nível da proteína relacionada com a 

sobrevivência, Bcl-2 (RIOU et al., 2006). Além de células imunitárias, a IL-4 

também protege outros tipos de células da apoptose. Estudos revelaram 

quantidades geralmente elevadas da IL-4 em pacientes com câncer, o que 

sugere a possibilidade de uma terapia antitumoral que envolva diminuição na 

secreção e/ou função dessa citocina (TOOMER; CHEN, 2014), uma vez que, 

foi também demonstrado que a IL-4 induz atividade angiogênica in vivo 

(FUKUSHI et al., 1998; FUKUSHI et al., 2000). 

A IL -10, por sua vez, é uma interleucina anti-inflamatória, com papel de 

enfraquecer a resposta imunitária ao câncer. É produzida por muitas células 

diferentes do sistema imune, incluindo os linfócitos T e B, monócitos, células 

dendríticas e células NK. O aumento de sua expressão em modelos de câncer 

humano leva à rejeição do tumor e a uma imunidade tumoral de longa duração 

(OFT, 2014). IL-10 estimula a citotoxicidade de células TCD8+ e a expressão 

de IFN-γ. É, portanto, um agente terapêutico único, que estimula 

simultaneamente a imunidade antitumoral e inibe a inflamação associada ao 

tumor. Ainda, esta interleucina inibe a produção de IL-12 por macrófagos 

ativados e células dendríticas e também diminui a expressão de moléculas 

MHC classe II. Sendo assim, desempenha um papel fundamental na 

imunovigilância tumoral (OFT, 2014; SATO et al., 2011).   
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A IL-12 é uma citocina heterodimérica produzida principalmente por 

células fagocíticas, em resposta a estimulação antigênica, levando à produção 

de citocinas, principalmente de IFN-γ, a partir de células NK e células T 

(LASEK et al., 2014; LEONARD et al., 1997). Foi demonstrada indução de 

efeitos anti-angiogênicos e, portanto, atividade antitumoral em modelos 

murinos de melanoma, carcinoma do cólon, carcinoma da mama e sarcoma 

(BAJETTA et al., 1998; LENZI et al., 2002; WADLER et al., 2004; HAICHEUR 

et al., 2000; TUGUES et al., 2015). Ainda, a IL-12 parece ter a potente 

capacidade de induzir citocinas contra-reguladoras, tais como a IL-10 que pode 

revogar as suas propriedades imunoestimuladoras, dependendo da dose e 

esquema de administração (BEKAII-SAAB et al., 2009).  

Os interferons (IFN) constituem um grupo de citocinas pleiotrópicas que 

desempenham papéis importantes na comunicação intercelular durante a 

defesa inata e adquirida e respostas imunes do hospedeiro contra infecções 

virais e bacterianas, bem como controle do tumor (CRUSZ; BALKWILL, 2015).  

São divididos em 2 categorias principais em mamíferos, tipo I e tipo II, ambos 

os quais diferem substancialmente nas potências relativas às suas 

propriedades imunomoduladoras e modificação molecular da superfície celular 

(PESTKA et al., 2004; TRINCHIERI, 2010). 

O Interferon-γ é uma citocina cuja atividade biológica é 

convencionalmente associada com mecanimos citostático/citotóxicos e 

antitumorais durante a resposta imune adaptativa mediada pelas células. 

Algumas das características da inflamação associada ao tumor são: a presença 

de macrófagos associados ao tumor (TAM), mediadores inflamatórios como 

citocinas e quimiocinas, a ocorrência de remodelamento tecidual, angiogênese 

e metástase (MAN et al., 2013; MANTOVANI et al., 2008). Os macrófagos 

associados ao tumor normalmente apresentam dois fenótipos. O fenótipo M1 

que responde à ativação clássica por interferon γ (IFN-γ) e promove ações 

antitumorais, e, o fenótipo M2, que é ativado em resposta a IL-4 e IL-13 e 

promove remodelamento tecidual, imunorregulação e progressão tumoral 

(MANTOVANI; SICA, 2010). Dessa forma, IFN tem sido usado clinicamente 

para tratar uma variedade de doenças malignas, embora com resultados mistos 

e efeitos colaterais que podem ser graves, uma vez que executa diversas 

funções biológicas, principalmente relacionados com a defesa do hospedeiro e 
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regulação imunitária, ciclo celular, apoptose, inflamação, imunidade inata e 

adquirida (SCHRODER et al., 2004), todavia, conforme estudos realizados, tem 

sido reconhecido por induzir proliferação de células tumorais, podendo ter 

efeitos pró-tumorigênicos sob certas circunstâncias, como o microambiente 

e/ou a intensidade de sinalização (ZAIDI, MERLINO, 2011).  

Taniguchi et al. (1987) mostraram que o IFN-γ era um intensificador 

muito potente da colonização do pulmão de células de melanoma B16 

inoculadas por via intravenosa. Gorbacheva e colaboradores (2002), por sua 

vez, mostraram que IFN-γ acelerou a proliferação de células NIH-3T3 por 

regulação positiva de proteínas de ligação a guanilato 2 (GBP2), de modo que, 

o IFN-γ tem, de fato, dois perfis: ele pode ter efeitos citostáticos/citotóxicos, 

bem como citoproliferativo dependendo do contexto molecular (ZAIDI, 

MERLINDO, 2011). 

O TNF-α pode ser produzido por macrófagos ativados, linfócitos ou 

monócitos. Após ser produzido e liberado, o TNF-α irá ligar-se a receptores 

específicos denominados de receptores de TNF (TNF-R) I e II, para que possa 

produzir o seu efeito biológico. O principal efeito fisiológico do TNF-α é 

promover a resposta imune e a inflamatória por meio do recrutamento de 

neutrófilos e monócitos para o local da infecção, além de ativá-los. Para isto, o 

TNF-α provocará uma série de efeitos no organismo. Então, sendo o TNF uma 

citocina pró-inflamatória, é secretado pelas células inflamatórias, que podem 

estar envolvidas na carcinogênese associada à inflamação. De fato, 

numerosos relatos mostraram que a concentração de TNF no soro está 

aumentada em doentes com diferentes tipos de cancer (FERRAJOLI et al., 

2002). O aumento do nível de expressão de TNF em células pré-cancerosas e 

de tumores foi associada com a progressão de doenças malignas, tais como a 

leucemia linfocítica crônica, adenocarcinoma de Barrett, cancer da próstata, da 

mama, e carcinoma cervical (GARCIA-TUNON et al., 2006;  TSELEPIS et al., 

2002). Os receptores de TNF, principalmente o TNF-RII, podem desencadear o 

gatilho para a apoptose. Quando liberado em baixas concentrações, o TNF-α 

age nas células endoteliais promovendo vasodilatação e estimulando-as a 

secretarem um grupo de citocinas denominadas quimiocinas que possuem 

função quimiotática (BALKWILL, 2006; BALKWILL, 2009; SZLOSAREK; 

CHARLES; BALKWILL, 2006).  
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Entretanto, TNF-α, um potente inibidor do crescimento celular endotelial 

in vitro, é angiogênico in vivo, ou seja, essa citocina tem sido implicada na 

regulação intratumoral da angiogênese. Estudos sugerem que as propriedades 

angiogênicas deste agente podem ser consequente a produção de mediadores 

secundários, como prostaglandinas, fator ativador de plaquetas, IL-8, VEGF, 

metaloproteinases, dentre outros (MONTRUCCHIO et al., 1994; NAKAO et al., 

2003; SHIN et al., 2014; VANDERSLICE et al., 1998). Desse modo, TNF-α faz 

parte do arsenal de agentes angiopreventivos tem que tem por alvo a via da 

STAT3, bem como outros mediadores importantes da inflamação (CAO; CAO; 

BRAKENHIELM, 2002; GUPTA et al., 2010). 

As quimiocinas são pequenos polipeptídeos que controlam a adesão, 

quimiotaxia e ativação de vários tipos de leucócitos (CRUSZ, BALKWILL, 2005; 

SERHAN, 2008). A contribuição de quimiocinas na angiogênese e promoção 

de tumores tem sido objeto de intensa investigação. A quimiocina de ligante 2 

(CCL2), também referida como proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP1) e 

pequena citocina indutível A2, é uma pequena citocina que pertence à família 

de quimiocinas CC. CCL2 recruta monócitos, células T de memória e, células 

dendríticas para os locais de inflamação provocada por qualquer lesão tecidual 

ou infecção. Fortes evidências demonstram que os níveis da quimiocina CCL2 

estão associados com o acúmulo de macrófagos associados a tumores (TAM), 

podendo desempenhar um papel importante na regulação da angiogênese 

(ESCHE et al., 2005; GERARD; ROLLINS, 2001; XU et al., 1996).  

A quimiocina inflamatória CCL2 é, portanto, altamente expressa em 

ambas as populações de células tumorais e células estromais de muitos 

cânceres. Esta quimiocina estimula diretamente a proliferação de células 

tumorais, a sobrevivência e a migração, promove angiogênese, além de atuar 

como um fator quimiotático de células tumorais e monócitos inflamatórios 

(CRUSZ; BALKWILL, 2015). Sendo assim, CCL2 tem sido implicada em várias 

neoplasias e considerada como um alvo terapêutico (BONAPACE et al., 2014). 

Assim, o grande desafio atual na área de imunologia tumoral é o 

desenvolvimento de terapias antitumorais capazes de estimular a resposta 

imune do organismo, levando a uma ativação da vigilância imunológica e a 

uma interrupção do escape tumoral (POSTOW; CALLAHAN; WOLCHOK, 

2015).  
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2.2 Estudo da toxicologia/farmacologia de drogas com potencial 

antitumoral 

 

Inúmeros esforços foram empregados nas últimas décadas para a 

compreensão do processo de tumorigênese. Nesses sentido, diversos modelos 

experimentais foram desenvolvidos com a perspectiva de entender a biologia 

da doença, bem como, descobrir possíveis alvos terapêuticos. 

Especialmente em relação aos ensaios in vivo, a utilização de 

camundongos como modelo para estudos biológicos acontece, rotineiramente, 

na área de oncologia. Essa prática ocorre por diversas razões, dentre estas, o 

fato das linhagens de células tumorais de camundongos serem padronizadas, 

possuírem características conhecidas e monitoradas após várias gerações, 

além do fato de compartilharem similaridades genéticas e fisiológicas com os 

humanos, permitindo que múltiplas características da doença sejam estudadas 

nestes modelos (HANN; BALMAIN, 2001). Assim, os modelos tumorais murinos 

atuais mimetizam a sua contraparte humana e, possuem aplicações potenciais 

nos testes de eficácia de novas terapias antitumorais (PANTALEÃO; LUCHS, 

2010). 

O tumor de Ehrlich é um adenocarcinoma de mama de camundongos 

transplantável, constituído de células de origem epitelial (EHRLICH, 1906). 

Trata-se de um carcinoma de rápido crescimento com comportamento 

agressivo (NASCIMENTO et al., 2006), descrito primeiramente por Paul Ehrlich 

em 1906. É um bom modelo para estudos envolvendo citologia, por crescer na 

forma ascítica, o que permite a obtenção de células tumorais isoladas 

(HOSSNE, 2002). 

Originalmente de crescimento sólido foi convertido na forma ascítica por 

Loewenthal e Jahn em 1932, e desde então é estudado na forma sólida, 

quando as células são inoculadas no tecido subcutâneo, ou na forma ascítica, 

quando inoculado na cavidade peritoneal, desenvolvendo uma carcinomatose 

peritoneal, com grande acúmulo de fluido no abdômen (ascite) (EHRLICH, 

1906; VIEIRA et al., 2010).  Após a inoculação intraperitoneal das células do 

tumor de Ehrlich, o volume da ascite e o número de células aumentam 

progressiva e rapidamente (VIEIRA et al., 2010; VINCENT; NICHOLLS, 1967).   
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O tumor de Ehrlich ascítico cresce produzindo, nos primeiros dias, um 

líquido fluídico com baixa população celular, que progride até o sétimo ou nono 

dias. Após esse período ocorre diminuição do número de células e o líquido 

torna-se hemorrágico e fibrinoso, coagulando-se de forma relativamente rápida. 

Normalmente, dependendo do número de células inoculadas, o animal pode 

sobreviver cerca de 20 a 25 dias após a inoculação intraperitoneal, o que 

depende da linhagem dos camundongos utilizada do ensaio (BALA et al., 2010; 

DOLAI et al; 2012).  

A ascite característica é provavelmente formada como uma 

consequência da resposta inflamatória em direção as células tumorais, 

resultando em permeabilidade vascular peritoneal aumentada, que culmina na 

formação do edema, migração celular e formação progressiva do líquido 

ascítico. A formação do fluido ascítico é essencial para o crescimento do tumor, 

afinal seus constituintes servem de fonte nutricional para as células tumorais 

(FECCHIO et al., 1990; NASCIMENTO et al., 2006). Outros fatores que 

contribuem para a ascite e letalidade do tumor de Ehrlich incluem a drenagem 

linfática peritoneal prejudicada pelas células tumorais, a pressão mecânica 

exercida pelo aumento progressivo de fluido ascítico, hemorragia peritoneal, e 

endotoxemia (ABDEL-RAHMAN; KABEL, 2012; OZASLAN et al., 2011; 

PALERMO et al., 2003; RAMALHO et al., 2010).  

Células intensamente pleomórficas e anaplásicas, com relação núcleo-

citoplasma elevada, núcleo com cromatina frouxa e nucléolos múltiplos e 

proeminentes são características desse tumor. Ainda, o índice mitótico é alto, 

com várias figuras de mitose atípicas. O estroma é constituído por fibras 

colágenas e delicados capilares (PORTUGAL, 2012). Esse carcinoma 

apresenta, portanto, rápido crescimento e um comportamento muito agressivo 

(BHATTACHARYA; HALDAR, 2011). 

Desse modo, a forma ascítica do tumor de Ehrlich tem sido utilizada 

como modelo experimental para avaliar a influência de drogas de diferentes 

origens sobre a proliferação e resposta do hospedeiro contra as células 

tumorais (DOLAI et al; 2012; PORTUGAL, 2012). 

A relação entre os efeitos terapêuticos e toxicológicos de um composto é 

um importante parâmetro quando sua aplicabilidade farmacológica está em 

estudo. Modelos experimentais, in vitro e in vivo, são, portanto, importantes 
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para a obtenção de informações sobre a toxicidade de uma droga (PAILARD et 

al., 1999; TALMADGE et al., 2007).  

Adicionalmente, devido à relativa semelhança entre células malignas e 

normais do corpo, o grande desafio para o tratamento de cânceres é a 

distinção entre essas células, a fim de minimizar a toxicidade sobre células não 

tumorais do organismo. O tratamento da maioria dos casos de câncer consiste 

na combinação de diferentes técnicas como, por exemplo, cirurgia e 

quimioterapia. Esta última baseia-se na busca da destruição de células 

neoplásicas, que têm como característica o fato de se dividirem muito mais 

rápido que a maioria das células normais. Contudo, podem ocorrer efeitos 

secundários importantes naquelas células normais de crescimento rápido, 

como as gastrointestinais, capilares e as do sistema imunológico, causando 

diarreia, náuseas, vômitos, alopecia e maior susceptibilidade às infecções 

(BRANDÃO et al., 2010). A avaliação desses parâmetros é, portanto, de 

extrema importância na determinação de possíveis efeitos tóxicos de drogas 

antineoplásicas. 

Existem diferentes metodologias utilizadas para a realização de estudos 

de toxicidade aguda, uma delas é o “Guidelines for Testing of Chemicals” nº 

423 da The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(OECD, 2001). Os estudos de toxicidade aguda da OECD geralmente estão 

baseados na administração da substância a um grupo de animais, e 

dependendo da taxa de sobrevivência desse grupo inicial, outros grupos são 

adicionados ao estudo recebendo doses maiores ou menores da substância 

teste. A sobrevivência dos animais e sinais gerais de toxicidade são 

observados durante um período pré-determinado de tempo (14 dias) por meio 

de um protocolo abrangente de observações e análise dos animais após a 

administração da substância (OECD, 2001).  

Os resultados de um estudo bem desenvolvido de toxicidade aguda 

podem ajudar a prever possíveis desfechos e órgãos alvo quando a substância 

é exposta a humanos, ajudando a estabelecer categorias de risco e a seleção 

de doses a serem utilizadas em estudos clínicos (ALMEIDA, 2006; ANVISA, 

2013). No caso do Guia 423 da OECD (2001), a dose letal 50% é estimada e a 

substância é classificada em uma das categorias da “The Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS), um sistema 
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internacional de padronização e harmonização da classificação de substâncias 

químicas. 

Vários trabalhos envolvendo estudos pré-clínicos in vivo de novos 

candidatos a fármacos, utilizam parâmetros bioquímicos, hematológicos e 

anatomopatológicos para avaliar possíveis sinais de toxicidade (BEZERRA et 

al., 2008; BEZERRA et al., 2009; GONZAGA et al., 2009; MAGALHÃES et al., 

2010; OLIVEIRA et al., 2010). Nesses estudos farmacológicos/toxicológicos, 

após exposição às drogas, são analisados parâmetros que avaliam possíveis 

alterações na função hepática, como as transaminases, alanina 

aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST); função renal, 

como ureia e creatinina, bem como nos parâmetros hematológicos como o 

eritrograma, leucograma e plaquetograma. Ainda, exames anatomopatológicos 

(macro e microscópicos) são de extrema importância, pois analisam estrutura e 

função, em nível celular.  

Em âmbito mundial, tem-se encontrado forte relação entre a exposição a 

agentes genotóxicos e o desenvolvimento de diversos efeitos nocivos à saúde. 

É crescente a preocupação com o efeito mutagênico e carcinogênico de 

agentes genotóxicos em populações expostas ocupacionalmente, 

acidentalmente ou por estilo de vida, pelo fato de que a ação mutagênica por 

vezes se manifesta somente após muitos anos, no aumento da incidência de 

cânceres ou malformações congênitas, caracterizando os chamados efeitos 

cumulativos, o que tem contribuído para que a exposição a agentes 

genotóxicos seja um dos principais problemas de saúde pública (FLORES; 

YAMAGUCHI, 2008).  

Efeitos genotóxicos de medicamentos antineoplásicos em células não 

tumorais são de especial significância devido à possibilidade dos mesmos 

induzirem tumores secundários nos pacientes em tratamento (CAVALCANTI, 

2010). É bem documentado que mutações gênicas atuam em etapas do 

processo de carcinogênese e que ensaios que detectam componentes 

genotóxicos permitem identificar substâncias com risco potencial aos seres 

humanos (VARANDA, 2006). Tendo em vista esse fato, testes genéticos têm 

sido utilizados com sucesso para a detecção de mutágenos/carcinógenos e 

antimutágenos/anticarcinógenos. Além disso, a avaliação do potencial 

genotóxico é um dos mais importantes estudos de segurança pré-clínicos 
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necessários para a aprovação e registro de medicamentos (VIEIRA; PAULA; 

CHEN-CHEN, 2010). 

Dentre os métodos para investigação de toxicidade genética in vivo, o 

teste do micronúcleo, realizado em roedores, tem sido amplamente empregado 

e aceito pelas agências reguladoras e comunidade científica (MATEUCA et al., 

2006). Esse teste baseia-se na detecção de substâncias genotóxicas que 

quebram os cromossomos ou que interferem na formação do fuso mitótico, 

alterando a distribuição equitativa dos cromossomos durante a divisão celular. 

O micronúcleo é um corpúsculo cromatínico adicional e separado do núcleo 

principal de uma célula durante a divisão celular constituído por cromossomos 

(aneugênese) ou seus fragmentos (clastogênese) que se atrasam em relação 

aos demais. Resulta de alterações estruturais cromossômicas espontâneas ou 

experimentais induzidas ou ainda, falhas no fuso celular, sendo, portanto, 

excluído dos novos núcleos formados por ocasião da telófase (ALBAS et al., 

2014; ALMEIDA et al., 2015). 

Diante deste contexto, o teste do micronúcleo é uma ferramenta 

amplamente utilizada para a pesquisa e investigação da segurança de 

inúmeras substâncias, classificando-as ou não como genotóxicas/mutagênicas 

(ALBAS et al., 2014). 

 

2.3 Considerações Gerais sobre a dor 

 

A dor é gerada dentro de estruturas encefálicas semelhantemente ao 

prazer, ao calor e a outras experiências sentidas frente a estímulos ambientais 

(TRACEY, 2007). Isso é importante, porque as sensações possuem vias 

neuroanatômicas, com receptores específicos que permitem a detecção e 

medida de um estímulo.  Já as experiências incorporam componentes 

sensoriais com influências pessoais e ambientais importantes (KLAUMANN; 

WOUK; SILLAS, 2008; MILLAN, 1999). 

A dor foi conceituada pela primeira vez em 1986, pela Associação 

Internacional para o Estudo da Dor, como uma experiência sensorial e 

emocional desagradável que está associada a lesões reais ou potenciais. É 

uma sensação descrita como sendo uma experiência multidimensional na qual 

estão envolvidos vários componentes: motivacionais, sensório-discriminativo, 
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afetivos e cognitivos. É uma experiência complexa que envolve não apenas a 

transdução da informação gerada pelo estímulo nocivo, mas também o 

processamento cognitivo e emocional pelo cérebro (KLAUMANN; WOUK; 

SILLAS, 2008).  

A via neuroanatômica envolvida no processamento da dor é composta 

de duas partes: o sistema nervoso periférico, no qual a dor ou nocicepção são 

iniciadas quando os nociceptores são ativados por estímulos nóxicos de 

natureza química, térmica ou mecânica de intensidade suficiente para alcançar 

o limiar de excitabilidade neuronal e, então, transmitidos por axônios aferentes 

primários à neurônios localizados no corno dorsal da medula espinhal e, daí, 

para os núcleos hipotalâmicos, os quais projetam interneurônios em direção ao 

córtex cerebral; o qual permite o desencadeamento da sensação de dor por 

meio de mecanismos moduladores da atividade de regiões facilitatórias e 

inibitórias (MILLAN, 2002). 

Os receptores da dor na pele e em outros tecidos estão presentes em 

terminações nervosas livres sensíveis a estímulos dolorosos. A atividade no 

nociceptor e a via nociceptiva e outros processos neurofisiológicos induzidos 

pelo estímulo doloroso são chamados nocicepção (DICKENSON, 1997). 

Desse modo, nocicepção refere-se a percepção do sinal no sistema 

nervoso central evocado pela ativação de receptores sensoriais especializados, 

existentes no local da lesão, que fornecem informações sobre a lesão tecidual 

ocasionada por estímulos nocivos, por exemplo, inflamações, estímulos 

ambientais físicos ou químicos (FÜRST, 1999; FEIN, 2012; LOESER; 

MELZACK, 1999 ;MEYER et al., 1994). 

Os animais não são capazes de verbalizar os componentes subjetivos 

da dor, neles não se avalia dor, mas nocicepção. Portanto, os termos dor e 

analgesia são mais apropriadamente utilizados para o ser humano, enquanto 

nocicepção e antinocicepção são mais adequados para os animais (JULIUS; 

BASBAUM, 2001; WATKINS; MAIER, 2003). 

Os nociceptores apresentam corpos celulares localizados nos gânglios 

da raiz dorsal e nos gânglios trigeminal, possuindo ramificações axonais que 

inervam órgãos e a medula espinhal (BASBAUM et al., 2009). São terminações 

nervosas livres das fibras mielínicas Aδ e das fibras amielínicas C localizadas 

na pele, músculos, articulações, tecido conjuntivo e vísceras (PINTO, 2000).  
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A percepção dolorosa a um determinado estímulo nocivo tem como 

propósito biológico alertar o organismo sobre algum perigo no ambiente, 

incluindo a resposta comportamental de proteger o organismo contra possíveis 

lesões (CHENG et al., 2002). O reconhecimento da dor como reação sensitiva 

envolve uma sequência de eventos cujo primeiro passo é a transdução, ou 

seja, a transformação dos estímulos agressivos em potenciais de ação que, 

das fibras nervosas periféricas, são transmitidos para o SNC (JULIUS; 

BASBAUM, 2001). No processo de transdução de uma sensação dolorosa, 

ocorre uma amplificação dos eventos pela liberação local de uma grande 

variedade de substâncias químicas (denominadas genericamente de 

substâncias algogênicas) que surgem em grande quantidade nos tecidos em 

decorrência de processos inflamatórios, traumáticos ou isquêmicos 

(MARQUEZ, 2004).  

A dor se inicia, portanto, em áreas periféricas fora do encéfalo e medula 

espinhal (sistema nervoso central) (BASBAUM et al., 2009). Estímulos 

dolorosos são detectados por receptores fisiológicos (nociceptores), que 

conduzem impulsos pelas fibras C, que respondem a estímulos químicos, como 

por bradicinina ou prostaglandina, bem como pelas fibras A-δ, que respondem 

a estímulos de pressão intensa ou térmicos.  Essas fibras se inserem na raiz 

dorsal da medula espinhal, e então são conduzidas ao cérebro. Quando o 

agente nocivo é detectado pela extremidade periférica dos nociceptores, na 

pele ou algum outro órgão, um impulso elétrico é disparado e propagado por 

toda a fibra nervosa até atingir a medula espinhal (BASBAUM et al., 2009; 

DJOUHRI; LAWSON, 2004; GOLD; GEBHART, 2010). 

A dor pode ser classificada sob vários aspectos, um deles leva em 

consideração sua distribuição temporal, como também os mecanismos 

fisiológicos (RENTON, 2008), desse modo se classifica em dor nociceptiva e 

dor fisiológica. 

A dor nociceptiva consiste, na estimulação persistente de nociceptores, 

seja térmico, químico ou mecânico. Nesta dor, ocorre ativação contínua das 

vias centrais da dor e pode ser identificada, por exemplo, em indivíduos com 

câncer (MILLAN, 1999).  

A dor fisiológica é aquela que induz respostas protetoras, como o reflexo 

de retirada (ou reação de fuga), com intuito de interromper a exposição ao 
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estímulo nocivo. Este sinal é típico da dor aguda produzida por estímulos 

intensos na superfície da pele. A dor visceral e a dor somática profunda são 

causadas por estímulos inevitáveis e apresentam respostas adaptativas 

específicas, geralmente são subagudas e podem vir acompanhadas de 

respostas autonômicas ou comportamentais específicas (KLAUMANN; WOUK; 

SILLAS, 2008). 

A dor aguda tipicamente surge do trauma de tecidos moles ou 

inflamação e está relacionada com um processo adaptativo biológico para 

facilitar o reparo tecidual e cicatricial (LAMONT; TRANQUILLI, 2000). A dor 

crônica, por sua vez, persiste além do período esperado de uma doença ou 

injúria e tem sido definida como aquela com duração maior que três a seis 

meses. Pode manifestar-se espontaneamente ou ser provocada por vários 

estímulos externos. A resposta é tipicamente exagerada em duração, 

amplitude, ou ambas. A dor crônica além de simplesmente manifestar-se por 

um longo período de tempo implica numa síndrome debilitante que possui um 

significante impacto sobre a qualidade de vida do paciente e caracteriza-se por 

uma resposta pobre às terapias analgésicas convencionais (LAMONT; 

TRANQUILLI, 2000; JI; WOOLF, 2001).  

A dor inflamatória, assim como a dor nociceptiva, apresenta função 

fisiológica, sendo o primeiro resultado de qualquer inflamação. É 

desencadeada pela liberação de mediadores químicos a partir de células 

tumorais e inflamatórias, bem como pelos tecidos periféricos, os quais ativam 

ou modificam as propriedades de resposta dos aferentes nociceptivos 

adquiridas por parte de estruturas neurais centrais ou periféricas (MILLAN, 

1999; ZEILHOFER, 2007).  

Especificamente em relação a dor inflamatória, pode-se observar que 

esta está presente tantos em processos patológicos agudos quanto crônicos. 

A inflamação aguda é de duração relativamente curta, podendo durar 

minutos, horas ou, até mesmo, alguns dias. Durante esse processo, os 

principais mediadores envolvidos são o NO e prostaglandinas (PGs), como a 

PGI2, PGD2, PGE2 e a PGF2α, responsáveis principalmente pela 

vasodilatação, um dos sinais clássicos do processo inflamatório agudo, 

representado pelo calor e rubor característicos da reação inflamatória. Sua 

principal característica é a presença do exsudato rico em proteínas plasmáticas 
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(edema) e a migração de leucócitos, principalmente os neutrófilos (BLANCAS-

FLORES et al., 2010; GILROY et al., 2004; KULINSKY, 2007; SHERWOOD; 

TOLIVER-KINSKY, 2004).  

Na fase aguda da resposta inflamatória, ocorre ainda a liberação de 

vários mediadores em especial componentes do complemento como os 

fragmentos C3a e C5a, leucotrienos, quimiocinas como a IL-8 e ainda 

bioprodutos bacterianos como peptídeos N-formilados, que promovem a 

quimiotaxia de leucócitos e outras células fagocíticas para o sítio da reação 

inflamatória (GILROY et al., 2004; KULINSKY, 2007; SHERWOOD; TOLIVER-

KINSKY, 2004).  

A inflamação crônica, por sua vez é de longa duração (semanas a 

meses) e está relacionada com algumas alterações histológicas, como 

presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibrose 

e necrose do tecido (GILROY et al., 2004; SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 

2004).  

De modo geral, as substâncias químicas que modulam a transmissão de 

dor são liberadas para o tecido extracelular quando ocorre o dano tecidual. 

Entre as substâncias químicas que excitam os nociceptores estão os 

fosfolipídeos, (originados da lise de ácido araquidônico, especialmente as 

prostaglandina E), histamina, serotonina, bradicinina, citocinas, óxido nítrico, 

substância P, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), bem como, 

aminoácidos excitatórios, particularmente o glutamato, e inibitórios, como o 

ácido gama-amino-butrico (GABA) e a glicina. Também estão envolvidos na 

transmissão e modulação da dor a acetilcolina, polipeptídeos vasoativos, 

colecistocinina, enzimas proteolticas, peptídeos endógenos, dentre outros 

(CAILLIET, 1999; VITOR et al., 2008). 

Ainda, células inflamatórias, macrófagos e leucócitos liberam citocinas 

que vão contribuir para a migração de novas células para o local da lesão. Há 

produção e liberação de interleucina-1 e 6, fator de necrose tumoral, selectina, 

fatores quimiotáticos, NO e substâncias oxidantes. Novos receptores, então, 

são recrutados e passam a fazer parte do processo inflamatório. A substância 

P e a neurocinina A produzem vasodilatação e aumento da permeabilidade 

vascular, contribuindo também para a manutenção do processo inflamatório. A 

bradicinina, a prostaglandina E2, o fator de crescimento nervoso (NGF) e as 
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interleucinas, contudo, parecem exercer papel fundamental na nocicepção 

periférica.A prostaglandina e a bradicinina causam alterações em receptores 

específicos (TRPV1) acoplados a canais iônicos ligante-dependente via 

ativação do AMPc, e das proteínas cinases A (PKA) e C (PKC), reduzindo o 

tempo pós-hiperpolarização da membrana neural, causando redução do limiar 

para disparo da fibra nervosa (FERREIRA, 1995; ROCHA et al., 2007).  

O óxido nítrico é um importante mensageiro biológico que está envolvido 

na transmissão sináptica tanto no sistema nervoso central quanto periférico 

(FERREIRA, SANTOS; CALIXTO, 1999). Esse gás inogârnico é biossintetizado 

enzimaticamente a partir do aminoácido L-arginina pela ação catalítica de três 

isoformas da enzima óxido nítrico sintase (NOS): a neuronal, o tipo constitutivo 

expresso pelos neurônios (nNOS), a endotelial (eNOS), e a tipo induzível 

(iNOS), expressa apos indução por mediadores pró-inflamatórios, endotoxinas 

bacterianas entre outros (KOLIOS; VALATAS, WARD, 2004; LAURSEN et al., 

2013). Esta reação ocorre através de uma oxidação na porção N-terminal do 

aminoácido liberando NO e L-citrulina. As cNOS produzem NO em quantidades 

pico-nanomolares por curtos períodos, por mecanismo dependente de cálcio, já 

iNOS produz NO em grande quantidade e por longo tempo, uma vez que 

ocorra ativação celular por estímulos inflamatórios como citocinas e 

lipopolissacarídeo. A produção de NO via cNOS está relacionada à 

homeostase, enquanto a produção de NO via ativação da iNOS está ligada a 

fenômenos fisiopatológicos. Depois de sintetizado, o NO ativa a guanilato 

ciclase (GC), tida como seu receptor fisiológico, que por sua vez, converte a 

guanosina-5‟trifosfato em guanosina-3‟-5‟monofosfato cíclico (GMPc), que, 

enquanto segundo mensageiro, pode ativar proteínas quinases, canais iônicos 

e fosfodiesterases (MOORE et al., 1991), constituindo uma via comum em 

muitos processos, incluindo o relaxamento vascular das células do músculo 

liso, a inibição da atividade das plaquetas, inibição da quimiotaxia de 

neutrófilos e de transdução de sinal no sistema nervoso central e periférico 

(JAIN et al., 2001).  

O NO pode ser liberado após estimulação direta de fibras aferentes 

primárias de pequeno diâmetro, contribuindo para sua excitabilidade após 

estímulo nociceptivo, além de sensibilizar nociceptores (MOORE et al., 1991), 

portanto, está envolvido na nocicepção central e periférica, agindo como 
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agente pró-nociceptivo, bem como agente antinociceptivo. Estudos têm 

evidenciado alguma participação do NO durante a transmissão nociceptiva 

prolongada, notadamente medular, sugerindo importante papel do NO na dor 

(DICKENSON, 1995). Entretanto, o mecanismo exato pelo qual o óxido nítrico 

exerce esse duplo efeito ainda é incerto (ZAKARIA et al., 2005). 

Kawabata et al.(1994), sugerem que o NO induz um efeito pró-

nociceptivo em baixas concentrações e antinociceptivo em altas 

concentrações. Em nível supraespinhal o NO parece ter um efeito duplo 

dependendo da via que é ativada (KAWABATA et al., 1993). 

 

2.3.1 Tratamento farmacológico da dor 

 

O termo analgesia é empregado para o alívio ou o cessar da sensação 

dolorosa sem, no entanto, ocorrer a perda da consciência. As substâncias 

capazes de causar analgesia são designadas por analgésicos, os quais podem 

ser divididos, de maneira geral, em analgésicos periféricos, fármacos 

adjuvantes e os de ação central (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006; BRAINER-LIMA, 

1997). 

Os analgésicos periféricos são representados pelos anti-inflamatórios 

não-esteroidais (AINES), também conhecidos por analgésicos não-opioides. O 

seu mecanismo de ação envolve o bloqueio da produção de prostaglandinas 

por meio da inibição de enzima ciclooxigenase (COX) no local de lesão; 

diminuindo assim a formação de mediadores da dor no sistema nervoso 

periférico (STOLFI et al, 2013).  

Segundo Griffin e Woolf (2009), os AINES afetam as vias da dor por 

diferentes mecanismos.  Diminuem o recrutamento de leucócitos e, 

consequentemente, a produção de mediadores inflamatórios derivados dos 

leucocitos, como também, atravessam a barreira hematoencefálica e impedem 

a geração de prostaglandinas que atuam como neuromoduladores produtores 

de dor no corno dorsal da medula espinhal.  

O maior interesse dos AINES, ao inibirem a produção de 

prostaglandinas, é reduzir a quantidade de PGE2, que está envolvida na 

sensibilização periférica e central durante processamento nociceptivo, e está 

associada com hiperalgesia e alodinia. Esta ação faz com que seja inibida a 
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síntese de outros prostanóides, em outros locais do organismo. 

Consequentemente, o efeito analgésico está associado com complicações 

como problemas gastrintestinais, úlceras, problemas renais, hipertensão, asma 

ou ainda aumento de risco cardiovascular (SCHOLICH; GEISSLINGER, 2006). 

Os opioides, por sua vez, possuem destacada ação central, 

desencadeando potente analgesia associada à depressão das funções 

neurovegetativas e da consciência. Somam-se a essa potente ação analgésica 

as características sedativa e hipnótica, a tendência a produzir dependência 

psíquica e física e a produção de tolerância (GILBERT et al., 2004; OLIVEIRA, 

2003). Eles estão envolvidos tanto em componentes ascendentes quanto 

descendentes da modulação da dor (STAMFORD, 1995).  

Existem três tipos principais de receptores: opioides μ (mu), κ (kappa) e 

δ (delta). Eles estão presentes no hipotálamo, substância cinzenta 

periaquedutal, no corno dorsal da medula e nos nervos aferentes periféricos 

(STAMFORD, 1995). O receptor μ opioide é foco nos estudos de dor, pois sua 

ativação é necessária para a ação da maioria dos analgésicos potentes 

(FIELDS, 2007).  

Os opioides promovem a analgesia através de diversos mecanismos, 

dentre eles, a ativação das vias descendentes e a inibição da transmissão no 

corno dorsal (DELEO, 2006). Tanto os terminais aferentes primários quanto os 

neurônios de segunda ordem, no corno dorsal da medula, apresentam 

receptores μ e δ opioides. No momento em que há a interação do agonista com 

o receptor opióide, a subunidade αi/0 irá inibir a ciclase de adenilil e uma vez 

que este efetor esteja inibido haverá a diminuição dos níveis de monofosfato 

cíclico de adenosina (AMPc). Além disso, a ativação dos receptores opióides 

resulta no fechamento dos canais iônicos para Ca2+ dependentes de voltagem 

(reduzindo o influxo de cálcio) e abertura dos canais iônicos para K+ 

(aumentando o efluxo de potássio). Esses eventos levam a uma 

hiperpolarização da membrana, diminuindo a excitabilidade de neurônios 

envolvidos na transmissão da informação nociceptiva (DICKENSON; KIEFFER, 

2006).  Há também evidências de que os opioides inibem a descarga de 

terminações aferentes nociceptivas na periferia, particularmente sob condições 

de inflamação, e aumenta a expressão dos receptores opioides pelos 

neurônios sensitivos (OBARA et al., 2007).  
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São representantes opioides a morfina e a codeína, que podem 

modificar tanto os aspectos sensitivos da dor quanto o emocional. São 

particularmente úteis no tratamento de dores viscerais difusas, dores 

associadas ao câncer e na analgesia pré e pós-cirurgia. Dores neuropáticas, 

entretanto, costumam ser resistentes aos opioides, ao passo que dores 

inflamatórias ou dores somáticas de localização bem definida são mais 

adequadamente tratadas com analgésicos não-esteroidais ou com uma 

associação de um analgésico não esteroidal e um opioide (McDONALD; 

LAMBERT, 2009; MIZOGUCHI et al, 2012).  

Vários fármacos ditos adjuvantes também são usados como analgésicos 

particularmente para tratar estados dolorosos neuropáticos, que respondem 

mal aos analgésicos convencionais e trazem importantes problemas clínicos. 

Esse grupo inclui os seguintes: 

Antidepressivos tricíclicos, particularmente imipramina e amitriptilina. 

Exercem dois papéis distintos no tratamento da dor. O primeiro refere-se a 

situações em que não se obtém o alívio da dor com o uso de analgésicos 

comuns (ácido acetilsalicílico, paracetamol, morfina) ou quando esse alívio 

associa-se a graves reações adversas. O segundo papel da farmacoterapia 

com antidepressivos está na sua utilização para o tratamento da dor crônica, 

como coadjuvante a analgésicos convencionais. Observa-se isto, 

particularmente, em pacientes com dor neoplásica multi-localizada, melhorando 

seu sono (McQUAY, 1997). O efeito destes fármacos é mediado pelo bloqueio 

da recaptação da noradrenalina e serotonina, aumentando os níveis destes 

neurotransmissores e aumentando a ativação de neurônios inibitórios 

descendentes (CLARK, 2000). 

Antiepilépticos, que podem ser classificados como de 1ª geração 

(carbamazepina, fenitoína) e 2ª geração (gabapentina, pregabalina), ambos 

indicados e eficazes no tratamento da dor neuropática. Entre as duas classes, 

os fármacos de 2ª geração provocam menor sedação, são melhor tolerados e 

tem menores efeitos colaterais (MAIZELS, 2005). Em relação a seus 

mecanismos de ação, a carbamazepina e a fenitoína atuam sobre os canais de 

sódio operados por voltagem, apresentando mais afinidade pelo estado 

inativado dos mesmos. Já a gabapentina tem como alvo a subunidade α2δ dos 
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canais de cálcio ativados por voltagem, reduzindo assim a excitabilidade neural 

(KUO, 1997; MACDONALD, 1993; TAYLOR, 2004). 

Outra classe bastante utilizada na terapêutica são os glicocorticóides, 

como a dexametasona, os quais são prescritos devido serem potentes anti-

inflamatórios e imunossupressores. Estes atuam em praticamente todos os 

órgãos e tecidos e agem nas fases iniciais e tardias da inflamação por 

mecanismos de transativação ou transrepressão gênica (AUPHAN et al, 1995).  

O mecanismo de ação dos glicocorticóides pode ser genômico no qual o 

fármaco se liga a receptores protéicos específicos, os receptores de 

glicocorticóides (RGC), que são proteínas citoplasmáticas, membros da 

superfamília de receptores nucleares. Por este mecanismo de ação, o 

complexo glicocorticóide-receptor ativado sofre transformação estrutural e se 

torna capaz de penetrar no núcleo celular, no qual se liga a regiões promotoras 

de certos genes, induzindo a síntese não somente de proteínas anti-

inflamatórias (IL-10), mas também de proteínas que atuam no metabolismo 

sistêmico, como proteínas que promovem gliconeogênese. Este processo é 

chamado de transativação (GOSSYE et al, 2009).  

Os glicocorticóides podem atuar sobre fatores de transcrição, alterando 

a expressão dos genes-alvo, mecanismo genômico chamado de 

transrepressão, em que monômeros de moléculas de GC e receptores de GC 

interagem com fatores de transcrição, como a proteína ativadora 1 (AP-1) e o 

fator nuclear κB (NF-κB) por interação proteína-proteína e promovem efeito 

inibitório de suas funções. Por essa via, por exemplo, a síntese de mediadores 

é diminuída como de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-6, IL-1 e 

prostaglandinas, moléculas de adesão, PLA2 e componentes do complemento 

(ADAMS; NASH, 1996; GOSSYE et al, 2009; VANE; BOTTING, 1995). 

Os ansiolíticos são adjuvantes no tratamento da dor, por atuarem 

reduzindo a ansiedade, a insônia e também promovendo relaxamento 

muscular. Os antipsicóticos, por sua vez, atuam com funções analgésicas 

através de mecanismos de modulação da dor que levam à diminuição da 

excitabilidade neuronal, proporcionando sedação e analgesia (SAKATA; 

GOZZANI, 1994; TEIXEIRA et al., 1999).  

Apesar destas classes de substâncias apresentarem excelentes 

propriedades terapêuticas e serem amplamente utilizadas, seu uso produz 
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importantes reações adversas. Em função disso, a busca por substâncias com 

menos efeitos indesejáveis e com maior seletividade de ação anti-inflamatória 

e/ou analgésica tem ganhado importância.  

O reconhecimento de novos marcadores intracelulares gerados em 

neurônios do corno dorsal da medula espinhal criou um novo impulso para 

futuras terapias analgésicas. Estes marcadores são responsáveis pelas 

alterações fenotípicas nos neurônios sensoriais periféricos: 1) expressão de 

genes (c-fos) que codificam proteínas envolvidas na iniciação da excitabilidade 

neuronal de longa duração. 2) ativação de enzimas (proteína cinase C e NOS) 

que possuem um importante papel na sensibilização central e desenvolvimento 

da tolerância por opióides. 3) secreção do fator de crescimento neural e 

citocinas neuropoiéticas, contribuindo para sensibilização central e periférica 

(LAMONT; TRANQUILLI, 2000). 

O tratamento da dor aguda e da crônica é, portanto, multimodal e 

envolve o uso de intervenções farmacológicas, psíquicas, físicas, a utilização 

de bloqueios anestésicos regionais e métodos neurocirúrgicos (KRAYCHETE, 

2002).  

Atualmente, o tratamento da dor oncológica envolve o uso de 

anticonvulsivantes, antidepressivos, anestésicos locais, antagonistas de N-

metil-D-aspartato (NMDA), canabinoides e analgésicos. Os opioides ainda 

representam a principal escolha no tratamento da dor tumoral (DICKENSON; 

KIEFFER, 2006; FALLON, 2013). 

O manejo da dor em pacientes criticamente doentes pode ser um 

desafio. Por uma variedade de razões, indivíduos criticamente doentes podem 

ser incapazes de verbalizar, ou podem não comunicar plenamente a natureza 

da sua dor. Os doentes e os prestadores de cuidados de saúde podem assumir 

que o tratamento com analgésicos opióides pode levar ao vício. E ainda, 

apesar dos esforços para aliviar a dor, efeitos indesejáveis podem ocorrer, 

incluindo o sono inadequado, cansaço, desorientação, ansiedade, taquicardia, 

aumento da demanda, imunossupressão e aumento do catabolismode oxigênio 

do miocárdio(KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008).  

Nesse sentido, novas modalidades terapêuticas são continuamente 

estudadas na perspectiva de aliviar a dor de forma eficaz, produzindo menos 

efeitos indesejáveis. 
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2.4 Hidantoínas (Imidazolidina - 2,4 - Diona) 

 

Os fármacos de origem sintética representam significativa parcela do 

mercado farmacêutico, correspondem a cerca de 75% dos fármacos utilizados 

na terapêutica, e movimentam cifras elevadas dentro do mercado mundial 

(BARREIRO; FRAGA, 2008; MENEGATTI; FRAGA; BARREIRO, 2001). O 

predomínio desses produtos no mercado pode ser explicado pela melhor 

adequação à produção em larga escala, essencial para se manter no 

competitivo mercado globalizado; além da possibilidade de alteração do 

fármaco protótipo de forma planejada, e a flexibilidade da adaptação do 

processo produtivo para a síntese da molécula alvo de maneiras distintas 

(CARVALHO, 2011). 

Uma significativa parcela do mercado farmacêutico é formada por 

compostos orgânicos, onde 62% são heterocíclicos, ou seja, possuem 

heteroátomos envolvidos em ciclos (BARREIRO; FRAGA, 2008). Entre estes 

átomos destaca-se o nitrogênio, componente da hidantoína, considerada 

substância protótipo para o desenvolvimento de outros fármacos imidazólicos 

(LUIS, 2007).  

A hidantoína é um composto heterocíclico de cinco membros, com 

fórmula molecular C3H4N2O2, também denominada de 2,4-

dicetotetrahidroimidazol; 2,4-dioxoimidazolidina ou imidazolidina-2,4-diona, 

sintetizada, pela primeira vez, por Baeyer em 1861, durante seus estudos 

sobre o ácido úrico (FINKBEINER, 1965 apud OLIVEIRA et al., 2008). 

A síntese de derivados da imidazolidina-2,4-diona tem sido amplamente 

empregada em virtude da reatividade de seu sistema anelar e por suas 

propriedades biológicas, tais como: anticonvulsivante, cicatrizante, 

miorrelaxante, antimicrobiana e esquistossomicida (OLIVEIRA et al., 2008). 

Modificações estruturais desse anel são, portanto, de grande interesse em 

virtude de sua vasta aplicabilidade. Dentre as hidantoínas estão a fenitoína e a 

nitrofurantoína, ambas presentes na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (BRASIL, 2010) e na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS 

(WHO, 2013). 
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A fenitoína (Hidantal®) é a hidantoína mais conhecida, sendo 

empregada como fármaco de primeira escolha no tratamento de crises 

epilépticas parciais e generalizadas do tipo tônico-clônica, mas contraindicada 

nas crises de ausência. Já a nitrofurantoína (Macrodantina®) é utilizada como 

agente antibacteriano no tratamento de infecções do trato urinário, sendo 

eficaz contra diversas bactérias gram-positivas e gram-negativas, raramente 

causando resistência (ASHNAGAR; GHARIB NASERI; AMINI, 2009; CUNHA; 

SCHOCH, HAGE, 2011). 

Em relação ao potencial antitumoral, Carvalho (2009) demonstrou 

atividade citotóxica de derivados imidazolidínicos frente à linhagem MDAMB-

435 (melanoma-humano). Basappa e colaboradores (2009) comprovaram o 

potencial de derivados hidantoínicos frente a células humanas de câncer de 

ovário e de osteosarcoma de camundongos. Além deste relato, a atividade 

antitumoral de outras hidantoínas frente a células tumorais de próstata 

(KHANFAR et al., 2010), pulmão (REDDY et al., 2010; ZULIANI et al., 2009), 

leucêmicas (KAVITHA, et al., 2009), de ovário (EL-DEEB et al., 2010), da 

mama (CESARINI et al., 2009; REDDY et al., 2010), dos rins e de melanoma 

(CESARINI et al., 2009; EL-DEEB et al., 2010), também foram descritas. 

Com relação às propriedades analgésicas, a família de compostos 

imidazolidínicos ou hidantoínicos é largamente reconhecida, devido à sua fácil 

absorção pelo organismo e pelo grande potencial analgésico de alguns de seus 

derivados. Há relatos evidenciando que esses compostos, quando 

administrados com outras drogas, atenuam o desenvolvimento de tolerância e 

dependência aos efeitos analgésicos de substâncias como a morfina, 

revelando, então, a relevância da continuidade das pesquisas com os mesmos 

(DURÁNTEZ, 2003). 

Estudos realizados por Queiroz (2011), Carvalho (2011) no Laboratório 

de Psicofarmacologia (PPgPNSB/UFPB) com outros derivados imidazolidínicos 

demonstraram significativo efeito antinociceptivo e perfil sedativo. O derivado 

imidazolidínico IM-3, de nomenclatura química 5-(4-etilfenil)-3-fenil-imidazolidin-

2,4- diona (QUEIROZ, 2011) demonstrou efeito antinociceptivo. Além disso, o 

perfil sedativo e antinociceptivo do derivado imidazolidínico IM-7, 5-(4-

isopropilfenil)-3-fenil-imidazolidin-2,4-diona por Carvalho (2011) também foi 

demonstrado. 
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Derivados imidazolidínicos também já foram descritos por apresentar 

propriedades ansiolíticas e antidepressivas, a exemplo do (1-[3-(4-(2-

methoxyphenyl)piperazin-1-yl)propyl]-3',4'-dihydro-2'H-spiro[imidazolidine-4,1'-

naphthalene]-2,5-dione) (CZOPEK et al., 2010). 

Compondo o arsenal de derivados imidazolidínicos, foi sintetizado o 3,5-

difenil-imidazolidina-2,4-diona (IM-15) (Figura 1), que apresenta poucos relatos 

na literatura, do ponto de vista farmacológico e toxicológico. Foi demonstrado 

papel essencial deste derivado imidazolidínico enquanto inibidor da hidrolase 

amida de ácido graxo (FAAH) (MUCCIOLIet al., 2006), bem como atividade 

anticonvulsivante (CORTES et al., 1985) e indução de reação linfoproliferativa 

nos nodos linfáticos em camundongos (MARINTCHEV et al., 1995). 

 

 

  

Figura 1 – Estrutura química do 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

(IM-15) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

▪ Avaliar a toxicidade e as atividades antitumoral, psicofarmacológica e 

anti-inflamatória do derivado hidantoínico 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-

diona (IM-15). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

▪ Avaliar a citotoxicidade do IM-15 em eritrócitos de camundongos; 

▪ Investigar a toxicidade pré-clínica aguda do IM-15 em camundongos; 

▪ Avaliar a genotoxicidade do IM-15; 

▪ Estudar a atividade antitumoral in vivo do IM-15 em modelo de 

carcinoma ascítico Ehrlich; 

▪ Analisar as alterações no perfil do ciclo celular induzidas por IM-15;  

▪ Avaliar o efeito antiangiogênico do IM-15; 

▪ Investigar a participação de citocinas no mecanismo de ação antitumoral 

do IM-15; 

▪ Avaliar o perfil de toxicidade do IM-15 após tratamento antitumoral em 

camundongos transplantados com tumor de Ehrlich; 

▪ Avaliar os efeitos do IM-15 no comportamento e atividade motora de 

camundongos; 

▪ Avaliar a atividade antinociceptiva do IM-15 utilizando os testes da placa 

quente, formalina e ácido acético; 

▪ Estudar mecanismos de ação envolvidos na ação antinociceptiva: 

participação do sistema opióide, participação da via do óxido nítrico e 

participação do sistema GABAérgico; 

▪ Investigar a atividade anti-inflamatória do IM-15: peritonite e edema de 

pata induzidos por carragenina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS   

 Os estudos toxicológicos e farmacológicos do IM-15 foram realizados de acordo com o fluxograma abaixo. 

 

Fluxograma 1 – Representação esquemática dos métodos utilizados para a avaliação da toxicidade, atividade psicofarmacológica, 

atividade antitumoral e anti-inflamatória in vivo. 
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4.1 Local da pesquisa 

 

As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no Laboratório de 

Oncofarmacologia (ONCOFAR), Laboratório de Psicofarmacologia Professor 

Elizaldo A. Carlini e no Biotério Prof. Thomas George, todos localizados no 

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

o Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

(PPgPNSB), do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 

 

 

4.2 Material 

 

4.2.1 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

  

O 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona (IM-15) foi obtido por técnicas 

específicas, e gentilmente fornecido pelos colaboradores Dr. Severino Araújo 

de Souza e Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde-Filho, do Laboratório de 

Síntese Orgânica/CCEN/UFPB. 

A primeira etapa da síntese envolve a reação de um aldeído aromático 

com cianeto de potássio e cloreto de amônio, seguido de hidrólise ácida, para 

formar o aminoácido intermediário, de acordo com a Síntese de Strecker. A 

segunda etapa, por sua vez, envolve a reação entre o aminoácido obtido na 

etapa anterior, o C-fenilglicina (AA-15) com fenilisocianato, obtendo-se o 

derivado imidazolidínico 2,4-diona (SOUSA-LUIS et al., 2010). 

O composto sintetizado teve sua estrutura elucidada por Ressonância 

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

de Hidrogênio (RMN H1).  O quadro 1, expressa as características físico-

químicas, bem como o rendimento do composto estudado.  
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Quadro1. Características físico-químicas do IM-15 

Código ClogP/LogP Solubilidade TPSA Rendimento 

(%) 

Massa 

molar 

Estrutura 

molecular 

Aparência 

IM-15 2.15/1.585 -3.34 49.41 96,50 252 C15H12O2N2 Cristais brancos 

com aspecto 

algodonoso 

*TPSA – área de superfície polar topológica 

 

 

4.2.2 Linhagem de células 

 

Para os ensaios in vivo foi usada a linhagem de células de 

adenocarcinoma mamário de camundongo (Carcinoma ascítico de Ehrlich). A 

linhagem foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. João Ernesto de Carvalho 

(CPQBA/UNICAMP) e é mantida na cavidade peritoneal de camundongos 

Swiss no Biotério Prof. Thomas George (IPeFarM/UFPB).  

 

4.2.3 Animais 

 

Camundongos albinos Swiss (Mus musculus) machos (32 - 35g) e 

fêmeas (28 - 32g), com faixa etária aproximada de 60 dias, obtidos do Biotério 

Prof. Thomas George (IPeFarM/UFPB) foram utilizados. 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 0511/11 (ANEXO A).  
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4.3 Métodos 

 

4.3.1 Estudos 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 coletado do 

sinus orbital. A agulha foi heparinizada (heparina sódica - Parinex® - Hipolabor) 

para prevenir coagulação. Para obter a suspensão de eritrócitos, 1 mL de 

sangue total foi solubilizado em 10 mL de solução tampão fosfato (PBS) e 

então centrifugado a 3.000 rpm durante 5 minutos. O plasma sobrenadante foi 

descartado e esse processo repetido mais duas vezes. Os eritrócitos foram 

finalmente ressuspensos em PBS, obtendo-se então a suspensão de eritrócitos 

a 0,5% (v/v) que foi utilizada para o ensaio de hemólise. IM-15 foi solubilizado 

em DMSO (5%) e preparado em PBS, no dobro das concentrações desejadas. 

A cada 100 μL dessas soluções foi adicionado 100 μL da suspensão de 

eritrócitos, em quadruplicata. Os controles positivo e negativo foram também 

utilizados, pela incubação de eritrócitos em uma solução de 0,1% de Triton X-

100 (Sigma- Aldrich®) 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. Após a remoção, foi adicionado a 

cada poço 200 μL de solução de Triton X-100 (0,1%) e a placa foi 

cuidadosamente agitada. A quantidade de hemólise causada pela solução do 

Triton X-100 (0,1%) foi determinada espectrofotometricamente a 415 nm e 

serviu como prova inversa para determinação da CH50 (concentração do que 

produz 50% de hemólise) do IM-15. 
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4.3.1.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda 

 

O ensaio de toxicidade aguda em camundongos foi realizado de acordo 

com o “Guidelines for Testing of Chemicals” nº 423 da OECD, com algumas 

modificações (OECD, 2001). 

Para tanto, camundongos, três machos e três fêmeas por grupo, foram 

submetidos a doses de 300 mg/kg ou 2000 mg/kg do IM-15 por via 

intraperitoneal (i.p.), e ao grupo controle foi administrado apenas o veículo 

(salina e tween 80 a 5%).  

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 ou 2000 mg/kg. Quando não 

existe qualquer informação sobre a substância a ser testada, por razões de 

proteção dos animais, recomenda-se a utilização de uma dose inicial de 300 

mg/kg. 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 B). 

 

4.3.1.3 Avaliação da genotoxicidade 

 

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

camundongos foram intraperitonealmente tratados com dose única de 300 

mg/kg do IM-15. Um grupo controle positivo (ciclofosfamida - 50 mg/kg – i.p.) e 

um grupo controle negativo (solução salina e tween 80 à 5%) foram incluídos 

(n=6). Após 48 horas os animais foram submetidos a uma pequena incisão na 

cauda e obtenção de uma amostra de sangue para confecções das extensões 

sanguíneas. Após secagem, as lâminas foram coradas com coloração panótica 
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(Newprov®) para posterior análise em microscópio óptico. Para cada animal, 

três extensões sanguíneas foram preparadas e um mínimo de 2000 eritrócitos 

contados para determinação da frequência de eritrócitos micronucleados 

(OECD, 1997). 

 

4.3.2 Estudos de atividade anticâncer 

 

4.3.2.1 Avaliação da atividade antitumoral in vivo 

 

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 

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

15 foi solubilizado em Tween 80 (5%) e administrado diariamente por via 

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

mg/kg, por nove dias. O grupo controle foi tratado com uma solução de 5% de 

Tween 80 5% (n=6) e um quinto grupo de animais foi tratado com 5-

Fluorouracil (5-FU) (Sigma-Aldrich®), 25 mg/kg, como droga padrão (n=6). 

 

 

4.3.2.2 Volume e massa tumoral e viabilidade celular 

 

Para a avaliação do efeito antitumoral do IM-15, um dia após a última 

administração do tratamento descrito no item anterior, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical, o líquido ascítico foi coletado da 

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

retirada para a determinação da viabilidade celular pelo ensaio de exclusão do 

azul de tripan. Para tanto, foram incubados volumes semelhantes de líquido 

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

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

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

permitindo assim, a quantificação dessas células (RENZI; VALTOLINA; 

FORSTER, 1993).  
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A massa do tumor foi determinada pela diferença dos pesos dos 

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

gramas (g).  

 

4.3.2.3 Análise do ciclo celular  

 

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove 

dias com o IM-15 conforme descrito no item 4.3.2.1. Um dia após a última 

administração, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e as 

células coletadas da cavidade peritoneal dos camundongos submetidos aos 

diferentes tratamentos foram ressuspenssas em solução de NaCl 0,9% (p/v) a  

fim de se obter uma concentração final de 1 x 106 células/mL. Para a análise do 

ciclo celular, as suspensões celulares foram centrifugadas a 3000 rpm, por 

cinco minutos, o sobrenadante foi desprezado e o pellet celular foi ressupenso 

com 300 μL da solução fluorocrômica hipotônica (HFS) [citrato de sódio 0,1% 

(p/v) e Triton X-100; 0,1% (p/v)] (Sigma-Aldrich® – T-8787, EUA), 50 μg/mL de 

Iodeto de Propídeo (PI) e água ultrapura (Milli-Q, volume final = 50 mL). Em 

seguida, a leitura foi realizada em citômetro de fluxo (FacsCanto II, BD, EUA), 

adquirindo-se 10.000 eventos/amostra. Os dados foram obtidos com o software 

Diva e tratados no programa WinMDI versão 2.9. 

 

4.3.2.4 Avaliação do efeito antiangiogênico 

 

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove 

dias com o IM-15 conforme descrito no item 4.3.2.1 No dia seguinte após a 

administração da última dose, os animais foram eutanasiados, o peritônio foi 

cortado e o revestimento interior da cavidade peritoneal dos animais de todos 

os grupos foi examinado e fotografado para investigação da microdensidade 

vascular peritumoral, com o auxílio do software AVSOFT®. A microdensidade 

dos vasos foi determinada pela área ocupada por vasos sanguíneos dividido 

pela área total selecionada (AGRAWAL et al., 2011). 
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4.3.2.5 Quantificação das citocinas IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, CCL2, TNF-α e 

IFN-γ no lavado peritoneal 

 

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

para implante das células de CAE e tratados conforme descrito no item 4.3.2.1. 

Após nove dias de tratamento, o líquido ascítico coletado da cavidade 

peritoneal dos animais foi centrifugado a 1200 rpm, por 5 minutos a 4 °C. Em 

seguida, o sobrenadante foi coletado e armazenado a – 20 °C para posterior 

dosagem das citocinas, por meio de ELISA, de acordo com o protocolo 

especificado no Kit do fabricante (BIOSCIENCE, Inc. Science Center Drive, 

San Diego, CA-USA).  

Brevemente, placas de 96 poços (NUNC-Immuno™) foram 

sensibilizadas com o anticorpo de captura, anti-IL-1, anti-IL-4, anti-IL-10, anti-

IL-12, anti-CCL2, anti-TNF-α e anti-IFN-γ, diluídos em tampão fosfato, e 

incubadas overnight a 4°C. Após este período, as placas foram lavadas com 

PBS contendo 0,05% de Tween 20 (PBST) (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, MO-

USA) e os sítios inespecíficos foram bloqueados com a 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, TNF-α e IFN-γ para a obtenção da curva. As placas foram 

novamente incubadas overnight a 4 °C. Terminado o período de incubação, as 

placas foram lavadas e o complexo detector formado pelo anticorpo de 

detecção biotinilado foi adicionado às placas que foram incubadas por uma 

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

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

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

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

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

ácido sulfúrico 1N e a leitura realizada em leitor de placa (Synergy HT, BioTek) 

a 450 nm. A quantidade de citocinas foi calculada a partir das curvas-padrão. 
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4.3.2.6 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com células de 

carcinoma ascítico de Ehrlich 

 

4.3.2.6.1 Avaliação ponderal e do consumo de água e de ração 

 

Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos produzidos pelo tratamento 

com o IM-15, os animais foram pesados no início e no final do tratamento e 

diariamente foram avaliados os consumos de água e de ração. 

 

4.3.2.6.2 Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos 

 

Os animais transplantados com células de CAE foram tratados por nove 

dias com o IM-15 conforme descrito no item 4.3.2.1. No dia seguinte após a 

administração da última dose, após jejum de quatro horas, os animais foram 

anestesiados com tiopental sódico (50 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 Cobas 

Mira Plus® (Roche Diagnostic System) e o analisador hematológico celular 

automático Animal Blood Counter Vet (Horiba ABX Diagnostics), 

respectivamente. As extensões sanguíneas foram coradas com coloração 

panótica e analisadas em microscópio óptico, para realização da contagem 

diferencial de leucócitos. 

 

4.3.2.6.3 Avaliação dos índices dos órgãos 

 

Para o cálculo dos seus índices, os órgãos (timo, baço, fígado, rins e 

coração) foram extirpados, pesados e examinados macroscopicamente para 
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investigação de mudanças de coloração, hemorragias ou outras alterações. O 

índice dos órgãos foi calculado seguindo a fórmula: Índice = peso do órgão 

(mg)/peso do animal (g). 

 

4.3.3 Estudos psicofarmacológicos 

 

4.3.3.1 Campo aberto 

 

Calvin Hall propôs em 1934 o teste do campo aberto. Esse teste consiste 

em confrontar o animal com um novo ambiente e mensurar comportamentos 

relacionados com a emocionalidade do animal, tais como exploração, auto-

limpeza e defecação (WALSH, CUMMINS, 1976; PRUT, BELZUNG, 2003).  O 

aparelho utilizado no teste compreende uma arena em acrílico transparente, 

cujo piso está dividido em 16 segmentos sendo um deles central onde o animal 

é colocado no inicio do experimento. Nestas condições são avaliados alguns 

parâmetros de comportamento apresentado pelo animal, a saber: 

 

a) Ambulação; 

b) Auto –Limpeza (ou grooming); 

c) Levantar (ou rearing); 

d) Defecação; 

e) Tempo de Imobilidade. 

 

Os parâmetros atividade motora e defecação, por exemplo, permitem aferir 

a emocionalidade do camundongo possibilitando avaliar drogas potencialmente 

ansiolíticas (COLOMBO, 2014). 

No teste do campo aberto cada animal submetido ao estudo, após no 

mínimo 30 minutos da administração do IM-15 (50 mg/kg), foi colocado no 

centro da arena e por cinco minutos foi realizada observação e registro do 

comportamento no que diz respeito ao número de levantamentos em duas 

patas (“rearing”), número de quadrantes percorridos com as quatro patas 

(ambulação), tempo de auto-limpeza (“grooming”) e o número de bolos fecais 

(SÁ et al., 2013).  
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4.3.3.2 Rota rod 

 

O teste da barra giratória (rota-rod) foi proposto por Dunham e Miya 

(1957). Consiste em colocar roedores sobre uma barra que gira a uma 

velocidade constante e verificar a capacidade do animal equilibrar-se sobre a 

mesma. O modelo disponível no Laboratório de Psicofarmacologia é 

constituído por uma barra giratória, dividida por cinco discos, delimitando-se um 

total de quatro segmentos, com velocidade regulável em rotações por minutos 

(r.p.m.). Este aparelho ainda dispõe de um mecanismo automático capaz de 

contabilizar o tempo de permanência do animal na barra giratória. Através 

desta metodologia é possível medir o efeito de relaxamento muscular ou 

incoordenação motora.  

Os camundongos passaram por um treinamento, e uma pré-seleção 24 

horas antes do teste com a substância em estudo (IM-15), sendo para isto 

submetido ao aparelho. 

O teste do rota-rod foi realizado um dia após a realização do teste do 

campo-aberto. Uma vez transcorridos pelo menos 30 minutos da administração 

do IM-15 (50 mg/kg), os animais foram colocados em barras giratórias e o 

tempo de permanência foi registrado, limitando-se as observações ao tempo 

máximo de três minutos por animal ou três reconduções à barra 

(NÓBREGA, 2012). 

 

4.3.6.3 Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

4.3.3.3.1 Teste da placa quente 

 

O método foi descrito inicialmente por Woolfe e MacDonald (1944), onde 

o tempo de reação do animal ao estímulo térmico é quantificado quando é 

exibido o comportamento de levantar (tentativa de pular) ou lamber uma das 

patas traseiras, indicativo de nocicepção. Esses dois comportamentos são 

interpretados como respostas integradas no córtex cerebral, enquanto a 

agitação das patas posteriores é interpretada como sendo uma resposta 

apenas de integração medular (ALMEIDA, 2006). 
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Os animais foram separados em grupos de 08 camundongos machos, e 

antes de iniciar o experimento, foi realizada uma avaliação da resposta inicial 

dos animais à sensibilização térmica frente ao estímulo doloroso provocado 

pelo aparelho (foram considerados não aptos a participarem do experimento 

aqueles animais que não responderam em até 15 segundos).  

Os grupos de camundongos foram tratados com o veículo (salina e 

tween 80 a 5%), morfina (10 mg/kg) como droga-padrão, e IM-15 (12,5; 25 e 50 

mg/kg) por via intraperitoneal. Em seguida, os animais foram submetidos à 

superfície da placa quente (aquecida previamente a 46,5 ± 1 ºC) 30, 60, e 120 

minutos após as administrações. O tempo necessário para a resposta inicial ao 

estímulo doloroso foi contabilizado, sendo esta latência de resposta 

quantificada num tempo máximo de 30 segundos, para que se evite lesão 

tecidual (BASTOS et al., 2006).   

 

4.3.3.3.2 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

O teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético é um 

método que se baseia no fato de que a injeção intraperitoneal da solução de 

ácido acético a 0,8% em camundongos provoca irritação nesta região, 

envolvendo a estimulação de nociceptores que gera reações comportamentais, 

sendo tal efeito nociceptivo caracterizado por contorções abdominais seguidas 

de extensões dos membros posteriores (KOSTER; ANDERSON; DEBBER, 

1959). De um modo geral, as drogas com propriedades analgésicas reduzem 

ou mesmo inibem esse comportamento (COLLIER et al., 1968). 

Para este experimento cinco grupos de 08 camundongos machos 

receberam intraperitonialmente os pré- tratamentos: veículo (salina e tween 80 

a 5%), morfina (10 mg/kg), e IM-15 (12,5; 25 e 50 mg/kg). Transcorridos 30 min 

dos tratamentos iniciais, os animais foram tratados com solução de ácido 

acético 0,8% em água destilada (0,1 mL/10 g) por via i.p. e colocados em 

caixas de polietileno individuais, sendo então registrada a “latência” para o 

aparecimento da primeira contorção, e contabilizado o número de contorções 

abdominais apresentados por cada animal durante um período de 15 minutos 

de observação (NARDI et al., 2006). 
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4.3.3.3.3 Teste da formalina 

 

No teste da formalina, um padrão de resposta é observado pelos 

animais tratados que consiste na intensa atividade de lamber a pata que 

receberá o estímulo nocivo em dois períodos distintos. A primeira fase, com 

duração de 5 minutos e iniciada logo após a administração da formalina, e uma 

fase tardia (segunda fase), dos 20 aos 30 minutos após a administração do 

estímulo químico. Ainda, foi proposto o envolvimento de mecanismos 

nociceptivos distintos para cada fase, onde a primeira caracterizava-se pela 

ação direta da formalina sobre os nociceptores (resposta neurogênica ou 

aguda), e a segunda fase envolvia respostas inflamatórias (HUNSKAAR; 

BERGE; HOLE, 1986; HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

Grupos de camundongos (n = 08 machos) receberam via i.p., os 

seguintes pré-tratamentos veículo (grupo controle), os grupos experimentais 

nas doses de 12,5, 25 ou 50 mg/kg, i.p. e a morfina 10 mg/kg, i.p. (grupo 

padrão). Após 30 minutos, 20 μL de solução de formalina 2,5%, que consiste 

em 0,92% de formaldeído em solução salina, foram injetados na região 

subplantar da pata posterior direita dos camundongos. Em seguida, esses 

animais foram colocados em caixas de observação, sendo, então, registrado o 

tempo total de lambida da pata que recebeu a formalina durante 5 minutos (1ª 

fase). Após um período de 10 minutos, novamente foi contabilizado o 

parâmetro citado por mais 15 minutos (2ª fase). 

 

4.3.3.4 Avaliação dos mecanismos de ação 

 

 De acordo com os resultados obtidos durante a avaliação geral da 

atividade no SNC bem como durante a avaliação do tipo de atividade 

psicodepressora, seguiu-se com uma investigação mais aprofundada visando 

caracterizar o mecanismo de ação da substância teste. Para tanto, recorremos 

ao uso de ferramentas farmacológicas (antagonistas de receptores) e 

metodologias mais específicas para investigar com detalhes efeitos 

antinociceptivos da substância em estudo. 
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4.3.3.4.1 Participação do sistema opióide 

 

Com o objetivo de avaliar a participação do sistema opióide sobre o 

efeito antinoceptivo da substância teste, foram utilizados grupos com 08 

animais machos cada, que receberam o tratamento com o antagonista opióide 

não seletivo, naloxona, na dose de 6 mg/kg subcutânea (s.c.), 15 minutos 

antes do grupo ser tratado com a  substância teste (IM-15) na dose de 50 

mg/kg. O grupo controle recebeu o veículo e o grupo padrão recebeu morfina 

na dose de 10 mg/kg. Dessa forma, foi possível verificar se o efeito analgésico 

corresponde ao bloqueio de receptores opióides e se o grupo padrão, morfina, 

reconhecidamente tem o seu efeito analgésico reduzido pelo antagonismo da 

naloxona aos receptores opióides (TJOLSEN et al., 1992). 

 

4.3.3.4.2  Participação da via do óxido nítrico 

 

Na tentativa de investigaro papel do óxido nítrico (NO) na antinocicepção 

causada pelo IM-15, os camundongos machos (n=8) foram pré-tratados com L-

name (bloqueador da síntese do NO, 20 mg/kg, i.p.) e, em seguida, receberam 

o IM-15 (50 mg/kg,i.p.). Após quinze minutos da administração do L-name e 

meia hora do tratamento com IM-15, foram injetados 20 µL de solução de 

formalina 2,5 % na pata direita do animal, para avaliação do comportamento 

nociceptivo. 

 

4.3.3.4.3 Participação do sistema GABAérgico 

 

A fim de evidenciar o envolvimento do sistema GABAérgico na ação 

antinociceptiva do IM-15, os animais machos (n=8) foram pré-tratados com a 

bicuculina (antagonista GABAA, 1 mg/kg, i.p.) quinze minutos antes da 

administração do IM-15 (50 mg/kg, i.p.). Sendo assim, após quinze minutos da 

administração da bicuculina e meia hora do tratamento com o IM-15, foram 

injetados 20 µL de solução de formalina 2,5 % na pata direita do animal, para 

avaliação do comportamento nociceptivo. 
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4.3.4 Estudos de atividade anti-inflamatória 

 

4.3.4.1 Peritonite induzida por carragenina (Cg) 

 

A carragenina foi utilizada como estímulo (agente flogístico), para 

produzir uma resposta inflamatória aguda na cavidade peritoneal em 

camundongos após 4 h, com grande número de leucócitos no exsudato.Para 

avaliar a possível atividade do IM-15 no recrutamento de leucócitos para a 

cavidade peritoneal, foram utilizados cinco grupos de camundongos machos 

(n=8). Os animais foram pré-tratados por via i.p. com o veículo (salina e tween 

80 a 5%), IM-15 (50 mg/kg, i.p) e a droga padrão dexametasona (0,5 mg/kg, 

s.c.). Após 30 minutos, os animais receberam carragenina 1% por via i.p. (Cg; 

500 μg/cavidade), dissolvida em 0,5 mL de salina estéril. A migração de 

neutrófilos foi avaliada 4 horas após a injeção de Cg. Para tanto, os animais 

foram eutanasiados por deslocamento cervical, anteriormente anestesiados. 

Em seguida, as células presentes na cavidade peritoneal foram coletadas 

através de lavagem, injetando-se 2,0 mL de salina contendo 5 UI/mL de 

heparina. Os abdomens dos animais foram levemente massageados, e, 

através de uma incisão, foram coletados os fluidos peritoneais, utilizando-se 

uma pipeta de Pasteur de plástico. 

A contagem total dos leucócitos foi realizada conforme descrito por 

Souza; Ferreira (1985). Nesse procedimento, o fluido coletado de cada animal 

foi diluído no reagente de Turk (1:40) e, posteriormente, usado para a 

contagem global de leucócitos em câmara de Neubauer. Os resultados foram 

expressos como as médias dos números de leucócitos totais (x 106/mL) de 

cada grupo experimental.  

A contagem diferencial de leucócitos é um dos principais parâmetros de 

avaliação da resposta inflamatória (PORFIRE et al., 2009). Diante disso, 100µL 

de uma solução diluída (1:10) do lavado peritoneal, posteriormente, foram 

centrifugados em uma citocentrífuga a 1500 rpm, por 15 minutos, para 

obtenção das lâminas. As células foram coradas com a coloração de May-

Gruanwald-Giemsa, e a contagem diferencial foi realizada com objetiva de 

100X. 
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4.3.4.2 Edema de pata induzido por carragenina (Cg) 

 

A determinação da atividade anti-inflamatória também foi avaliada 

através do teste edema de pata induzido por carragenina, segundo a técnica 

preconizada por Winter, Risley e Nuss (1962). Esta é uma metodologia que 

permite a observação do efeito sistêmico da substância teste através da 

indução de um estímulo inflamatório local. Uma hora após a administração das 

substâncias, IM-15 (50mg/kg) e indometacina (10 mg/kg) por via 

intraperitoneal, foi injetado 50 µL carragenina 1% na região subplantar da pata 

traseira direita de cada animal. O grupo controle recebeu apenas o veículo 

(salina + tween 80 5%). O volume da pata foi medido antes da indução do 

agente flogístico, imediatamente após a injeção da carragenina (tempo zero), e 

nas 4h seguintes, em intervalos constantes de 1 hora.  

O volume do edema, em mililitros (mL), foi registrado através de um 

pletismômetro (Ugo Basile, Itália). A pata traseira do animal foi submersa até a 

junção tíbio-tarsal, na câmara de leitura do aparelho. O volume de líquido 

deslocado foi registrado digitalmente. Os resultados da ação supressiva das 

drogas foram expressos em percentual de inibição do edema de acordo com a 

fórmula Tw% = (1-Vt/Vc) x 100 (KERHARO; ADAMS, 1974), onde Tw% 

representa percentual de inibição do edema, Vt e Vc representam a média dos 

volumes das patas nos grupos tratados e controle, respectivamente. 

 

4.3.5 Análise estatística 

 

Para os ensaios in vitro com eritrócitos, foram realizados três 

experimentos em triplicata. O valor de CH50 foi calculado por meio da 

expressão dos resultados como uma porcentagem dos controles, e foi 

determinado graficamente a partir das curvas concentração-resposta por 

regressão não linear com intervalo de confiança de 95%.  

Os resultados obtidos nos experimentos in vivo foram expressos em 

média ± desvio padrão da média (e.p.m.) e analisados empregando-se o teste t 

não pareado, para análise de duas colunas, e teste de análise de variância 

(ANOVA) one-way, para a comparação de mais de duas colunas, seguido do 
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teste de Tukey, Newman-Keuls e/ou Dunnett (para variáveis paramétricas). Os 

resultados foram considerados significativos quando p< 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Estudos toxicológicos 

 

5.1.1 Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos  

 

A percentagem de hemólise produzida pelo IM-15 em eritrócitos de 

camundongos Swiss não permitiu o cálculo da CH50, uma vez que a máxima 

concentração testada (2000 μg/mL) apresentou uma média de 43,1% de 

hemólise (Figura 2). 

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

IM -1 5  ( g /m L )

H
e

m
ó

li
s

e
 (

%
)

 

Figura 2 – Percentual de hemólise em eritrócitos de camundongos Swiss após tratamento com 

IM-15 (μg/mL). Cada ponto representa média ± erro padrão da média de três experimentos em 

quatro replicatas. 

 

5.1.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda  

 

No ensaio de toxicidade pré-clínica aguda, pode-se observar que o 

tratamento com as doses de 300 ou 2000 mg/kg do IM-15, doses escolhidas 

com base no Guia da OECD,  induziram efeitos característicos de alterações 

no Sistema Nervoso Central (SNC). Foram evidenciados, nos primeiros 15 

minutos de observação, efeitos estimulantes, tais como, hiperatividade, 

irritabilidade e piloereção nos animais de ambos os gêneros. Em seguida, 

efeitos depressores do SNC tornaram-se evidentes, a saber: ptose, sedação, 
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analgesia, perda do reflexo corneal e auricular, dentre outros, os quais 

persistiram até quatro horas após o tratamento (Tabela 1).  

Alterações no Sistema Nervoso Autônomo (SNA) também foram 

observadas, como constipação, micção, tônus muscular e força para agarrar 

diminuídos.  

Ao final dos 14 dias de observação foi contabilizada a morte de duas 

fêmeas submetidas ao tratamento com a dose de 2000 mg/kg, todavia, com 

animais machos não foram evidenciadas mortes. O tratamento com a dose de 

300 mg/kg não provocou mortes nos animais experimentais de ambos os 

gêneros, como mostrado na Tabela 1. Desse modo, tomando por base as 

instruções contidas no Guia n. 423 da OECD, o valor da DL50 (dose letal 50%) 

foi estimado em torno de 1000 mg/kg e a amostra, pela classificação “Globally 

Harmonized Classification System” (GHS), se enquadrou na categoria 4 (> 300-

2000 mg/kg) para fêmeas e na categoria 5 (> 2000-5000 mg/kg) para machos 

(ANEXO C). 
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Tabela 1 - Efeitos da administração i.p. de doses únicas do IM-15 em camundongos. 

M-macho; F- fêmea; M/T– morte/tratado 

 

 

 

 

Grupo  Sexo M/T Sintomas 

Controle  M 

F 

0/3 

0/3 

Nenhum 

 

 

 

 

 

 

 

300 mg/kg 

 

 

 

Experimento 

1 

 

M 

 

 

 

F 

 

0/3 

 

 

 

0/3 

Hiperatividade,piloereção,irritabilidade, 

ptose, sedação, analgesia, resposta ao 

toque diminuído, perda do reflexo 

corneal e auricular, diminuição da 

ambulação, constipação, micção, tônus 

muscular e força para agarrar 

diminuídos 

 

 

Experimento 

2 

 

M 

 

 

 

F 

 

0/3 

 

 

 

0/3 

Hiperatividade,piloereção,irritabilidade, 

ptose, sedação, analgesia, resposta ao 

toque diminuído, perda do reflexo 

corneal e auricular, diminuição da 

ambulação, constipação, micção, tônus 

muscular e força para agarrar 

diminuídos 

 

 

 

 

2000 mg/kg 

  

M 

 

 

 

F 

 

0/3 

 

 

 

2/3 

Hiperatividade,piloereção,irritabilidade, 

escalar, ptose, sedação, analgesia, 

ataxia, catatonia, resposta ao toque 

diminuído, perda do reflexo corneal e 

auricular, diminuição da ambulação, 

constipação, micção, tônus muscular e 

força para agarrar diminuídos, abdução 

das patas do trem posterior (apenas 

fêmeas)  
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5.1.3 Avaliação da genotoxicidade 

 

Para avaliar o possível efeito genotóxico in vivo do IM-15 foi realizado o 

ensaio do micronúcleo, cujo resultado é apresentado na Tabela 2. O 

tratamento dos animais com dose única de 300 mg/kg do IM-15 não induziu 

aumento na frequência de eritrócitos micronucleados no sangue periférico  

(4,00 ± 0,71 eritrócitos micronucleados) quando comparados ao grupo controle 

(4,80 ± 0,37 eritrócitos micronucleados). 

 

Tabela 2 – Número de eritrócitos micronucleados em sangue periférico de camundongos 

tratados com IM-15* e ciclofosfamida (i.p.), após 48 horas do tratamento. 

Grupos 
Dose  

(mg/kg) 
Número de células micronucleadas 

Controle 

Ciclofosfamida 

IM-15 

- 

50 

300 

4,80 ± 0,37 

18,20 ± 1,56
a

 

4,00 ± 0,71 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado aos pares 

por teste T de Student (Mann-Whitney). 
a
p< 0,05 comparado ao controle.  

IM-15*: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

 

 

5.2 Estudos de atividade antitumoral 

 

5.2.1 Avaliação da atividade antitumoral in vivo  

 

5.2.1.1 Volume e massa tumoral e viabilidade celular 

 

Camundongos transplantados com carcinoma ascítico de Ehrlich foram 

tratados (i.p.) com IM-15 (12,5; 25 e 50 mg/kg), por nove dias. O volume 

tumoral nos animais tratados com as doses de 25 mg/kg (6,00 ± 1,22 mL; 

p<0,001) e 50 mg/kg (4,65 ± 1,09 mL; p<0,0001) do IM-15 foi significativamente 

reduzido quando comparado aos animais do grupo controle (10,88 ± 0,39 mL).  
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Redução na massa tumoral dos animais tratados com as doses de 25 

mg/kg (6,74 ± 2,09 g; p<0,01) e 50 mg/kg (5,29 ± 1,52 g; p<0,001) também 

foram observadas quando comparados ao grupo controle (13,33 ± 0,46 g).  

Ainda, a viabilidade celular diminuiu significativamente nos animais 

tratados com as doses de 12,5 mg/kg (112,00 ± 9,10 x 106 células/mL; p<0,01) 

25 mg/kg (77,44 ± 13,11 x 106 células/mL; p<0,0001) e 50 mg/kg (64,44 ± 

10,21 x 106 células/mL; p<0,0001) quando comparados ao grupo controle 

(177,40 ± 12,42 x 106 células). 

Os animais tratados com o 5-FU apresentaram significante redução em 

todos os parâmetros avaliados (massa tumoral: 0,78 ± 0,22 g; volume tumoral: 

0,01 ± 0,01 mL e viabilidade celular: 64,60 ± 10,11 x 106 células/mL; p<0,0001) 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Efeito do tratamento (i.p.) com IM-15 e 5-FU em camundongos transplantados com 

CAE. A: volume tumoral. B: massa tumoral. C: viabilidade celular. Dados apresentados como 

média ± erro padrão da média de seis animais analisados por ANOVA seguido de Tukey. 

**
p<0,001, 

***
p< 0,0001 comparado ao grupo controle.

#
p < 0,05 comparado ao grupo 5-FU. 

A 

C 

B 
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5.2.2 Análise do ciclo celular 

 

O tratamento de nove dias com o IM-15 não induziu alterações 

significativas na distribuição das células de carcinoma ascítico de Ehrlich nas 

diferentes fases do ciclo celular (Figura 4), quando comparado ao grupo 

controle. 

 

 

Figura 4 – Percentagem de células de CAE nas fases do ciclo celular após os tratamentos com 

IM-15. Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por 

ANOVA seguido de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle.  

 

 

5.2.3 Avaliação do efeito antiangiogênico 

 

A microdensidade vascular peritumoral foi quantificada no grupo controle 

e nos grupos submetidos ao tratamento com o IM-15 nas doses de 25 mg/kg e 

50 mg/kg. Uma redução na microdensidade dos vasos foi observada nos 

grupos tratados com o IM-15 (33,8 ± 7,7%; p<0,05 e 28,8 ± 7,4%; p<0,05, para 

as doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg, respectivamente), assim como no grupo 

tratado com a droga padrão 5-FU, 25 mg/kg (27,6 ± 2,5%; p<0,05) quando 

comparados ao grupo controle (77,8 ± 7,8%) (Figura 5). 
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Figura 5 - Efeito do tratamento com IM-15 e 5-FU na microdensidade dos vasos peritoneais de 

camundongos transplantados com CAE. A: Microdensidade dos vasos. Determinado pela área 

ocupada por vasos sanguíneos dividido pela área total selecionada. B: Imagens 

representativas dos camundongos submetidos aos diferentes tratamentos. Dados 

apresentados como média ± desvio padrão da média de seis animais analisado por ANOVA 

seguido de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle. 

Controle 5-FU (25mg/kg) 

IM-15 (25mg/kg) IM-15 (50mg/kg) 
 

A 

B 
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5.2.4 Quantificação das citocinas IL-1, IL-4, IL-10, IL-12, CCL2, TNF-α e 

IFN-γ no lavado peritoneal 

 

A figura 6 apresenta os resultados da concentração de IL-1, IL-4, IL-10, 

IL-12, CCL2, TNF-α e IFN-γ no lavado peritoneal de camundongos submetidos 

ao tratamento com as diferentes doses do IM-15 e com a droga padrão (5-FU).  

Pode-se observar uma diminuição significativa na concentração de IL-4 

(1,36 ± 0,76 pg/mL; p<0,001), IFN-γ (12,32 ± 5,36 pg/mL; p<0,05), TNF-α 

(81,16 ± 12,40 pg/mL; p<0,001) e CCL2 (818,70± 121,00 pg/mL; p<0,001) nos 

animais tratados com a dose de 50 mg/kg do IM-15, quando comparados aos 

animais do grupo controle (7,20 ± 0,90 pg/mL; 1278 ± 226,40 pg/mL; 194,70 ± 

28,88 pg/mL; 3102 ± 43,50 pg/mL para IL-4, IFN-γ, TNF-α e CCL2, 

respectivamente).  

Os animais tratados com o 5-FU, por sua vez, apresentaram um 

aumento significativo na concentração de IL-12 (45,80 ± 5,60 pg/mL; p<0,0001) 

quando comparado ao controle (16,46 ± 3,70 pg/mL), como também diminuição 

da CCL2, IFN-γ e TNF-α (140,20 ± 9,19 pg/mL; 78,80 ± 12,17 pg/mL; 32,72 ± 

4,32 pg/mL; p<0,0001), quando comparados aos animais do grupo controle 

(3102 ± 43,50 pg/mL; 1278 ± 226,40 pg/mL; 194,7 ± 28,88 pg/mL, 

respectivamente).  
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Figura 6 – Concentração de citocinas no lavado peritoneal de camundongos transplantados com CAE 

submetidos aos diferentes tratamentos. A: TNF-α. B: IFN-γ. C: IL-1. D: IL-12. E: IL-10. F: IL-4.G: CCL2. 

Dados analisados por ANOVA seguido por Newman-Keuls. 
*
p< 0,05;

**
p< 0,001; 

***
p< 0,0001comparado ao 

grupo controle. 
#
p< 0,05 comparado ao grupo 5-FU. 

C D 

E 

G 

F 
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5.2.5 Avaliação da toxicidade em animais transplantados com células de carcinoma 

ascítico de Ehrlich 

 

5.2.5.1 Avaliação ponderal e do consumo de água e de ração  

 

Na tabela 3 estão expressos os valores referentes ao consumo de água 

e de ração, avaliados durante os nove dias de tratamento com o IM-15, bem 

como a evolução ponderal dos animais experimentais. 

 

Tabela 3– Consumo de água e ração, e evolução ponderal de camundongos transplantados 

com carcinoma ascítico de Ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com IM-15* 

Grupos Dose 

(mg/kg) 

Consumo de 

ração (g) 

Consumo de 

água (mL) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

      

Controle - 28,11 ± 0,57 

29,94 ± 1,86 

36,88 ± 1,31 

28,75 ± 1,83 

30,50 ± 0,36 

29,87 ± 0,64 

41,50 ± 2,20 

26,97 ± 1,43
 a
 5-FU** 

IM-15 

25 

12,5 34,68 ± 1,15 

29,22 ± 1,65 

29,74 ± 1,61 

38,13 ± 1,61 

33,75 ± 2,95 

39,38 ± 3,46 

29,93 ± 0,56 

29,95 ± 0,48 

30,20 ± 0,45 

40,43 ± 1,93
 b
 

35,57 ± 2,51
 b
 

43,38 ± 1,49
 b
 

IM-15 

IM-15 

25 

50 

Dados apresentados como média ± erro padão da média de seis animais, analisados por 

ANOVA seguido por Tukey. 
a
p < 0,05 comparado ao grupo controle.

b
p< 0,05 comparado ao 

grupo 5-FU (25 mg/kg).  

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

**5-FU: 5-fluorouracil 

  

De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que foram 

encontradas alterações significativas apenas para o tratamento com o 5-FU, 

que induziu redução no peso final dos animais (26,97 ± 1,43 g; p<0,05), em 

comparação com o controle (41,50 ± 2,20; p<0,05). 

 

5.2.5.2 Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos  

 

O estudo toxicológico dos efeitos do IM-15 incluiu também a avaliação 

de parâmetros bioquímicos e hematológicos. Não foram observadas alterações 



89 

significativas na atividade das transaminases, AST e ALT, nos grupos tratados 

com todas as doses do IM-15, em comparação ao grupo controle (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Parâmetros bioquímicos de sangue periférico de camundongos transplantados com 

carcinoma ascítico de Ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com IM-15* 

Grupos Dose 
(mg/kg) 

AST(U/L) ALT 
(U/L) 

Ureia 
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

Parâmetros 
normais** 
 

- 70 – 400 25 – 100 15 – 40 0,2 – 0,6 

Controle - 149,60 ± 18,10 
 

27,50 ± 7,20 44,50 ± 7,80 0,34 ± 0,03 

5- FU*** 25 121,50 ± 2,70 44,00 ± 5,70 40,00 ± 0,70 0,37 ± 0,04 

IM-15 12,5 146,00 ± 2,40 44,50 ± 3,30 36,00 ± 2,60 0,28 ± 0,02 

IM-15 25 158,20 ± 17,50 42,50 ± 12,50 47,80 ± 2,70 0,36 ± 0,00 

IM-15 50 161,90 ± 21,00 28,50 ± 3,00 41,10 ± 5,80 0,40 ± 0,07 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por ANOVA seguido 

de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle. 

b
p< 0,05 comparado ao grupo IM-15 (25 mg/kg).

 c
p< 

0,05 comparado ao grupo IM-15 (50 mg/kg). 
d
p< 0,05 comparado ao grupo 5-FU.  

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

**Parâmetros bioquímicos normais segundo GAD (2007). 

***5-FU: 5-fluorouracil 

 

Em relação à função renal, não foram observadas alterações nas 

concentrações séricas de ureia e creatinina nos grupos tratados com todas as 

doses do IM-15, quando comparados ao grupo controle (Tabela 4). 

No que diz respeito à avaliação hematológica, não foram evidenciadas 

alterações significativas em nenhum dos parâmetros do eritrograma nem do 

leucograma nos animais tratados com IM-15, quando comparados ao grupo 

controle (Tabela 5). 

Nos animais do grupo tratado com o 5-FU, observa-se que houve uma 

redução significativa do número total de leucócitos (4,1 ± 1,0 103/mm3; p<0,05), 

em comparação com o grupo controle (19,9 ± 6,4 103/mm3; p<0,05) (Tabela 9). 

Ainda, houve um aumento significativo na percentagem de linfócitos 

(90,8 ± 2,0%; p<0,05) e diminuição significativa na percentagem de neutrófilos 

(6,8 ± 1,6%; p<0,05), nos animais tratados com 5-FU, quando comparado ao 

grupo controle (40,5 ± 8,5 e 56,5 ± 8,9%, respectivamente) (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Parâmetros hematológicos de sangue periférico de camundongos transplantados 

com carcinoma ascítico de Ehrlich submetidos aos diferentes tratamentos com IM-15* 

Parâmetro 
Parâmetros 

normais* 
Controle 5-FU 

IM-15 

12,5  
mg/kg 

25  
mg/kg 

50 
 mg/kg 

Hemácias 
(10

6
/mm

3
) 

9,0 – 11,5 7,7 ± 0,4 8,3 ± 0,3 8,3 ± 0,4 8,4 ± 0,4 7,8 ± 0,3 

Hemoglobina 
(g/dL) 

14,5 – 17,5 13,3 ± 0,3 14,2 ± 0,4 14,1 ± 0,4 14,3 ± 0,3 13,7 ± 0,4 

Hematócrito 
(%) 

45,0 – 57,0 40,5 ± 2,0 44,1 ± 2,0 44,4 ± 1,8 46,7 ± 2,1 45,4 ± 1,6 

VCM (fm
3
) 45,0 – 55,0 53,8 ± 1,4 52,6 ± 1,7 53,6 ± 1,5 55,2 ± 1,0 57,9 ± 1,3 

HCM (pg) 13,0 – 16,0 17,4 ± 0,7 16,9 ± 0,2 17,1 ± 0,9 16,9 ± 0,5 17,4 ± 0,5 

CHCM (g/dL) 29,0 – 34,0 32,4 ± 0,6 32,4 ± 0,8 31,9 ± 1,0 30,8 ± 0,9 30,1 ± 0,5 

Leucócitos 
totais 
(10

3
/mm

3
) 

1,0 – 12,0 19,9 ± 6,4 4,1 ± 1,0
 a
 17,3 ± 3,5 15,5 ± 2,6 14,4 ± 1,0 

Linfócitos 60 – 90 40,5 ± 8,5 90,8 ± 2,0
a
 35,8 ± 5,6

d
 50,6 ± 7,2

d
 43,5 ± 2,7

d
 

Segmentados 10 – 40 56,5 ± 8,9 6,8 ± 1,6
a
 56,6 ± 6,6

d
 43,0 ± 7,8

d
 52,1 ± 3,0

d
 

Monócitos 0 – 6 3,0 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,6 ± 0,6 4,8 ± 0,1 3,8 ± 0,9 

Eosinófilos 0 – 5 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,2 0,3 ± 0,2 0,3 ± 0,2 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por 

ANOVA seguido de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle. 

d
p< 0,05 comparado ao 

grupo 5-FU.  

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

**Parâmetros hematológicos normais segundo GAD (2007). 

***5-FU: 5-fluorouracil 

 

5.2.5.3 Avaliação dos índices dos órgãos  

 

O tratamento com o IM-15 não apresentou alterações significativas nos 

índices de fígado, coração, baço e rim. Todavia, o tratamento com a dose de 

25 mg/kg do IM-15 resultou em aumento significativo no índice de timo (2,5 ± 

0,1 mg/g) quando comparado ao grupo controle (1,3 ± 0,2 mg/g), e ao grupo 

tratado com a droga padrão 5-FU (1,4 ± 0,3 mg/g) (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Índices dos órgãos de camundongos transplantados com CAE submetidos aos 

diferentes tratamentoscom IM-15* 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 

Índice de 

coração 

(mg/g) 

Índice de 

timo 

(mg/g) 

Índice de 

baço 

(mg/g) 

Índice de 

fígado 

(mg/g) 

Índice de 

rins 

(mg/g) 

Controle - 2,5 ± 0,3 1,3 ± 0,2 3,7 ± 0,8 44,9 ± 3,3 7,3 ± 0,7 

5-FU** 25 3,9 ± 0,2 1,4 ± 0,3 4,4 ± 0,2 52,1 ± 2,0 10,0 ± 0,5 

IM-15 12,5 2,6 ± 0,4 1,8 ± 0,3 3,1 ± 0,8 42,4 ± 2,5 7,8 ± 1,1 

IM-15 25 3,4 ± 0,4 2,5± 0,1
a,b

 5,1 ± 0,7 53,9 ± 2,4 9,1 ± 0,7 

IM-15 50 3,3 ± 0,7 1,7 ± 0,3 2,9 ± 0,3 42,7 ± 3,6 6,1 ± 1,1 

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.
b
p< 0,05 comparado ao 

grupo 5-FU (25 mg/kg).  

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

***5-FU: 5-fluorouracil 

 

5.3 Estudos psicofarmacológicos 

 

5.3.1 Campo aberto 

 

No teste do campo aberto, observou-se que os animais tratados com o 

IM-15 (50 mg/kg) apresentaram redução significativa no parâmetro ambulação, 

que compreende o número de quadrantes percorridos (50,30 ± 7,0 quadrantes; 

p<0,05) em relação ao controle (112,4 ± 10,4 quadrantes) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Efeito do IM-15 (50 mg/kg, i.p.) sobre a ambulação de camundongos machos 

submetidos ao teste de campo aberto  

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Ambulação (nº de quadrantes) 

Controle 

IM-15 

Diazepam 

- 

50 

1 

 

112,4 ± 10,4 

50,30 ± 7,0
a
 

82,7 ± 7,7 

 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisado por 

ANOVA seguido de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle. 

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 
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Ainda no teste do campo aberto, não foi observado alteração 

significativa no tempo de auto-limpeza dos camundongos machos após 

tratamento com 50 mg/kg do IM-15 (15,9 ± 3,6 s), quando comparados ao 

grupo controle (15,44 ± 4,3 s) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Tempo de auto-limpeza no teste de campo-aberto de camundongos submetidos ao 

tratamento com IM-15 (50 mg/kg, i.p.)  

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Auto-limpeza (s) 

Controle 

IM-15 

Diazepam 

- 

50 

1 

 

15,44 ± 4,3 

15,90 ± 3,6 

17,89± 8,0 

 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisado por 

ANOVA seguido de Tukey.  

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

 

Após tratamento com o IM-15 (50 mg/kg), os camundongos 

apresentaram uma diminuição significativa no número de levantamentos (0,0 ± 

0,0; p<0,05), em comparação ao grupo controle (7,7 ± 1,1) (Tabela 9). A droga 

padrão, diazepam, também apresentou uma redução no número de 

levantamentos (1,8 ± 1,5). 

 

Tabela 9 – Número de levantamentos em duas patas no teste de campo aberto de 

camundongos submetidos ao tratamento com IM-15 (50 mg/kg, i.p.) 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Levantamentos (nº) 

Controle 

IM-15 

Diazepam 

- 

50 

1 

 

7,7 ± 1,1 

1,0 ± 0,5
a
 

1,8 ± 1,5
a
 

 

 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisado por 

ANOVA seguido de Tukey. 
a
p< 0,05 comparado ao grupo controle. 

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 
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Não foram observadas alterações significativas na taxa de defecação 

dos animais submetidos ao tratamento com IM-15 quando comparados ao 

grupo controle. 

 

5.3.2 Rota rod 

 

Não foram observadas alterações significativas no tempo de 

permanência dos animais na barra giratória do aparelho de rota-rod, após 

tratamento com o IM-15, quando comparado ao tempo dos animais do grupo 

controle  (Tabela 10). 

 

Tabela 10– Tempo de permanência na barra giratória (rota-rod) de camundongos submetidos 

ao tratamento com IM-15 (50 mg/kg, i.p.) 

Grupos 
Dose 

 (mg/kg) 

Tempo de permanência na barra 

giratória (s) 

 

Basal 30 min 60 min 120 min 

Controle 

IM-15 

Diazepam 

- 

50 

1 

165,8 ± 0,0 

168,0 ± 5,5 

170,0 ± 3,1 

178,2 ± 1,8 

151,6 ± 12,3 

62,8 ± 4,4
a
 

178,6 ± 1,4 

179,0 ± 1,0 

162,0 ± 12,8 

180,0 ± 0,0 

174,4 ± 3,4 

180,0 ± 0,0 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais por gênero analisado 

por ANOVA seguido de Tukey.
 a
p < 0,05 comparado ao grupo controle. 

*IM-15: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

 

5.3.3 Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

5.3.3.1 Teste da Placa Quente 

 

          De acordo com a figura 7, o derivado hidantoínico IM-15 (50 mg/kg) não 

foi capaz de aumentar o tempo de latência (em segundos) dos animais no 

estímulo térmico da placa quente após 30 e 90 minutos de sua administração. 

Entretanto, após 60 minutos, assim como a droga padrão morfina (18,7 ± 4,3 

s), o IM-15 aumentou o tempo de latência dos animais (7,00 ± 0,9 s; p<0,05), 

quando comparado com o grupo controle (2,8 ± 0,5s).  



94 

             

3
0

6
0

9
0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

C o n tro le

IM -1 5  (5 0  m g /k g )

M o r fin a  (1 0  m g /k g )

T e m p o  (m in )

L
a

tê
n

c
ia

 (
s

)

*

**

 

Figura 7 – Efeito do IM-15 (50 mg/kg) no teste da placa quente, em camundongos, via i.p. Os 

valores estão expressos em média ± erro padrãoda média (n=8). 
*
p< 0,05 vs grupo controle 

(ANOVA “one way” seguido pelo post- test de Dunnett). 

 

5.3.3.2 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

        O tratamento com o IM-15 nas doses de 25 e 50 mg/kg promoveu uma 

diminuição do número de contorções abdominais (2,75 ± 1,2 e 1,87 ± 1,0 

contorções; p<0,0001, respectivamente), quando comparados ao grupo 

controle (18,63 ± 1,7 contorções). Os animais tratados com a morfina (10 

mg/kg) não apresentaram contorções, conforme figura 8A. 

          Em relação ao tempo de latência para a primeira contorção, observou-se 

um aumento, de maneira significativa, para os camundongos tratados com as 

doses de 25 mg/kg  (698,4 ± 63,8 s; p<0,0001) e 50 mg/kg  (769,4 ± 56,3 

s;p<0,0001) do IM-15, quando comparados ao grupo controle (261,6 ± 14,7 s) 

(Figura 8B). 
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Figura 8 – Efeito do IM-15 no teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético, em 

camundongos, via i.p. (A) Númerode contorções. (B)Latência para a 1ª contorção. Os valores 

estão expressos em média ± erro padrãoda média (n=8). ***p< 0,0001 vs grupo controle 

(ANOVA “one way” seguido pelo post- test de Dunnett). 

 

5.3.3.3 Teste da Formalina 

 

           Com base na figura 9A, os camundongos tratados com a dose de 12,5 

mg/kg do IM-15 não demonstrou redução significativa do tempo de lambida da 

pata (65,1 ± 6,4s), em relação ao grupo controle (83,5 ± 6,0 s), na primeira fase 

do teste da formalina. Entretanto, resultados significativos foram observados 

nos camundongos tratados com as dosesde 25 e 50 mg/kg (61,2 ± 5,7s; 30,5 ± 

5,3 s,respectivamente,p<0,0001), bem como com as drogas padrão, morfina 

(25,7 ± 3,6 s, p<0,0001) e indometacina (53,8 ± 6,9 s, p<0,001).  

Conforme resultados apresentados na figura 9B, o IM-15 diminuiu, de 

maneira significativa, o tempo de lambida da pata na segunda fase do teste da 

formalina na dose de 50 mg/kg (0,8 ± 0,4; p<0,0001) quando comparada ao 

controle (207,8 ± 15,7s). Com relação às drogas padrão, apenas a morfina 

produziu redução significativa (54,7 ± 19,5s; p<0,0001) em relação ao grupo 

controle. 

 

 

 

 

B 



96 

 Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Efeito do IM-15 na fase 1 (A) e fase 2 (B) do teste da formalina em camundongos tratados por 

via i.p. Os valores estão expressos em média ± erro padrão da média (n=8). *p< 0,05,**p< 0,001, ***p< 

0,0001 vs grupo controle (ANOVA “one way” seguido pelo post- test de Dunnett). 

 

5.3.4 Avaliação dos mecanismos de ação  

 

5.3.4.1 Participação do sistema opióide 

 

A 

B 
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A figura 10 mostra o efeito do IM-15 sobre a via opióide no teste da 

formalina. Tanto o IM-15 na dose de 50 mg/kg (fase 1 – 26,7 ± 5,8s e  fase 2 - 

1,8 ± 1,6s) como a morfina na dose de 10 mg/kg (fase 1 – 6,5 ± 4,8s e fase 2 - 

55,0 ± 19,4s), reduziram significativamente o tempo de lambida da pata no 

teste da formalina, quando comparados ao controle (fase 1 – 81,6 ± 5,7s e  

fase 2 - 195,0 ± 18,2s). Todavia, o pré-tratamento com naloxona (5 mg/kg) não 

bloqueou o efeito antinociceptivo observado nos animais tratados com o IM-15 

(50 mg/kg) (fase 1 – 44,6 ± 6,5s e fase 2 - 1,6 ± 1,6s), quando comparados ao 

grupo que recebeu apenas o IM-15 (fase 1 – 26,7 ± 5,8s e fase 2 - 1,8 ± 1,6s). 

A morfina apresentou aumento no tempo de lambida da pata, tendo seu efeito 

revertido pela naloxona (grupo naloxona + morfina: fase 1 – 54,9 ± 8,1s e fase 

2 –155,3 ± 20,8s), comparado ao grupo que recebeu apenas a morfina.Tal 

resultado já era esperado, uma vez que houve o bloqueio dos receptores 

opióides e a naloxona atua por esta via. 
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Figura 10: Efeito da naloxona (2 mg/kg, i.p.) sobre a atividade antinociceptiva do IM-15 (50 

mg/kg, i.p), na fase 1 (A) e 2 (B) do teste da formalina. Valores expressos em média ± erro 

padrão da média (n=8). ***p< 0,0001 vs controle, 
#
p< 0,001 vs morfina (ANOVA “one way” 

seguido pelo post- test de Newman-Keuls múltiplas comparações). 

 

5.3.4.2 Participação da via do óxido nítrico 

 

De acordo com os dados apresentados na figura 11, o tratamento com o 

IM-15 na dose de 50 mg/kg resultou em uma diminuição significativa do tempo 

de lambida da pata, em ambas as fases do teste da formalina (1ª fase - 21,2 ± 

1,8s e 2ª fase - 0,33 ± 0,2s), quando comparado ao grupo controle (1ª fase - 

77,3 ± 10,7 e 2ª fase - 206,8 ± 23,4).  

A administração do L-name (20 mg/kg, i.p.), inibidor da NO sintase, não 

induziu alteração significativa (1ª fase - 58,8 ± 4,2s e 2ª fase - 273,2 ± 50,8s) 

no tempo de lambida da pata, quando comparado ao grupo controle. Todavia, 

quando se administrou IM-15 na presença do L-name, observou-se que o 

inibidor da NO sintase, foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo produzido 

pelo derivado hidantoínico na 1ª fase do teste da formalina (54,7 ± 7,7s), 

porém, tal reversão não foi obervada na 2ª fase (0,40± 0,26s). 

B 
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Figura 11: Efeito do L-name (20 mg/kg, i.p),  sobre a atividade antinociceptiva do IM-15 (50 

mg/kg, i.p), na fase 1 (A) e fase 2 (B) do teste da formalina em camundongos. Valores 

expressos em média ± erro padrão da média (n=8). ***p< 0,0001 vs controle; 
#
p< 0,0001 vs IM-

15 (ANOVA “one way” seguido pelo post- test de Newman-Keuls múltiplas comparações). 

 

5.3.4.3 Participação do sistema GABAérgico 

 

         A figura 12 demonstra o efeito do IM-15 em relação ao sistema 

GABAérgico. O grupo tratado com a bicuculina (1mg/kg), antagonista 

GABAérgico, não apresentou diferença significativa (1ª fase - 65,6± 5,4s e 2ª 

fase - 164,3 ± 23,1s) em relação ao controle (1ª fase - 81,1± 5,4s e 2ª fase - 

229,6 ± 18,9s). Os camundongos tratados com o IM-15 (50 mg/kg, i.p) 

apresentaram uma diminuição no tempo de lambida da pata  (1ª fase - 33,0± 

2,7s e 2ª fase - 13,6 ± 6,5s) em relação ao grupo controle. O tratamento com a 

A 

B 
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bicuculina, quinze minutos antes da administração do IM-15, por sua vez, não 

foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo do IM-15 (1ª fase - 30,0± 5,9s e 2ª 

fase - 5,5 ± 2,9s), quando comparado ao grupo tratado apenas com o IM-15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Efeito da bicuculina (2 mg/kg, i.p.) sobre a atividade antinociceptiva do IM-15 (50 

mg/kg, i.p), na fase 1 (A) e fase 2 (B) do teste da formalina. Valores expressos em média ± erro 

padrão da média (n=8). **p< 0,0001 vs controle (ANOVA “one way” seguido pelo post- test de 

Newman-Keuls múltiplas comparações). 
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5.4 Estudos de atividade anti-inflamatória 

 

5.4.1 Peritonite induzida por carragenina (Cg) 

 

Como mostrado na figura 13, a administração da carragenina aumentou 

o número de leucócitos totais em 11,0 ± 0,9 x 106/mL. O pré-tratamento com o 

IM-15 nas doses de 12,5 (9,5 ± 1,4x 106 leucócitos/mL), 25 (9,3 ± 0,6x 106 

leucócitos/mL), e 50 mg/kg (9,0 ± 0,9 x 106 leucócitos/mL), não diminuiram a 

população de leucócitos. A dexametasona (2 mg/kg, s.c.), droga padrão, inibiu 

(4,3 ± 0,9 x 106 leucócitos/mL) o infiltrado celular, conforme já esperado.  

 

Figura 13: Efeito da administração do IM-15 (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p) e da dexametasona 

(2mg/kg, s.c.) sobre a migração de leucócitos totais, na peritonite induzida por carragenina. 

*p<0,05. Os valores estão expressos em média ± e.p.m. ANOVA “one-way” seguido pelo Teste 

de Dunnett.  

 

5.4.2 Edema de pata induzido por carragenina (Cg) 

 

Na tabela 11 podemos observar que a administração i.p. do IM-15 

apresentou um significativo efeito antiedematogênico, com relação ao edema 

de pata induzido por carragenina. Tal efeito antiedematogênico foi observado 

no tempo de 120 min e se manteve até o tempo de 240 min. Para o grupo 

controle, os volumes de edema, respectivamente, nos tempos de 60, 120, 180 

e 240 min, foram 23,1 ± 0,6mL; 28,7 ± 1,6mL; 32,8 ± 1,3mL; 27,5 ± 1,9mL. No 

grupo tratado com o IM-15 na dose de 50 mg/kg os volumes de edema foram 
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reduzidos significativamente, respectivamente nos tempos de 120, 180 e 240 

min, 19,6 ± 1,1 mL; 16,6 ± 1,8 mL; 13,1 ± 0,1 mL (p < 0,05, teste T), 

apresentando um perfil farmacológico semelhante ao da indometacina, droga 

anti-inflamatória não esteroidal, utilizada como padrão, cujos valores de 

redução do volume de edema, respectivamente, nos tempos de 120, 180 e 240 

min foram 19,5 ± 1,3 mL; 16,6 ± 0,7 mL; 14,8 ± 0,7 mL (p < 0,05, teste T).     

 

Tabela 11: Percentuais de inibição do edema de pata (Tw%) induzido por carragenina 

(1%) de camundongos tratados com IM-15* e indometacina (i.p.) 

 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado aos pares por teste T 

de Student (Mann-Whitney). 
a
p< 0,05 comparado ao controle.  

IM-15*: 3,5-difenil-imidazolidina-2,4-diona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose 

(mg/kg) 

1h 2h 

 

3h 4h TW% 

Controle - 23,17 28,67 32,83 27,50 - 

IM-15 50 22,00 19,67a 16,67a 13,17a 36 

Indometacina 10 21,33 19,50a 16,67a 14,83a 36 

k 
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6 DISCUSSÃO 

 

Considerando o potencial farmacológico das hidantoínas, o presente 

trabalho se propôs a investigar os efeitos antitumoral, antinociceptivo e anti-

inflamatório do derivado hidantoínico IM-15, bem como sua toxicidade.  

Para investigar a segurança de drogas para uso humano, avaliações 

toxicológicas são realizadas primeiramente em modelos celulares/teciduais e 

modelos animais, com o objetivo de investigar uma potencial toxicidade e 

prover informações sobre doses seguras a serem utilizadas nos ensaios 

farmacológicos não clínicos e, subsequentemente, nos ensaios clínicos 

(IMINJAN, 2014).  

Para avaliação da toxicidade in vitro do IM-15 foi realizado o ensaio de 

hemólise. Os eritrócitos são células sanguíneas que contêm altas 

concentrações de ácidos graxos poli-insaturados, oxigênio molecular e íons 

ferrosos. Como consequência, são altamente vulneráveis à ação de agentes 

citotóxicos e de radicais livres e, portanto, muito suscetíveis a alterações na 

integridade estrutural, como mudanças na fluidez da membrana e hemólise 

(FÖLLER et al., 2013; SANTOS, 2009). A estabilidade mecânica de sua 

membrana é, portanto, um bom indicador para avaliação da citotoxicidade de 

uma droga em estudo frente células não tumorais do organismo, fornecendo 

por meio de seus resultados, indícios para uma possível toxicidade in vivo 

(FÖLLER et al., 2013; SHARMA; SHARMA, 2001). 

Ainda, sabe-se que a incidência de anemia, a mais comum manifestação 

hematológica no câncer, afeta 40 a 60% dos pacientes com a doença, e é 

potencializada com o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Isso reduz a 

qualidade e encurta o tempo de vida de pacientes com câncer (GASPAR et al., 

2015). As células vermelhas do sangue e a hemoglobina, após exposição a 

quimioterapia, podem reduzir em quantidade por dois processos, a inabilidade 

da medula óssea sintetizar mais células ou a destruição intravascular. Algumas 

novas drogas antitumorais, como a bleomicina, ciclosporina, cisplatina e a 

mitomicina-C possuem a capacidade de causar destruição de eritrócitos 

(ZBIDAH et al., 2013; WU et al, 1997).   

Considerando que não foi observado efeito hemolítico até a maior 

concentração testada (2000 μg/mL), pode-se inferir que o IM-15 demonstrou 
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baixo efeito citotóxico contra eritrócitos. Tal resultado é compartilhado por 

outros compostos da série imidazolidina-2,4-diona e compostos 

imidazolidínicos derivados da 2-tioxo-imidazolidin-4-ona, que também não 

demonstraram danos diretos sobre a membrana plasmática quando 

submetidos à avaliação da atividade hemolítica (CARVALHO, 2009). 

Em seguida, objetivando avaliar a possível toxicidade in vivo do IM-15, 

bem como determinar doses seguras a serem utilizadas nos ensaios 

farmacológicos, foi realizado o estudo de toxicidade pré-clínica aguda em 

camundongos. Dentre as observações de interesse para a avaliação da 

segurança farmacológica de novas drogas incluem-se aquelas relacionadas à 

investigação de toxicidade sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) 

(ANVISA, 2013). Desse modo, realizou-se triagem farmacológica 

comportamental no ensaio de toxicidade pré-clinica aguda, respeitando os 

princípios éticos de racionalização do uso de animais de laboratório. 

A triagem farmacológica comportamental é um teste preliminar de fácil 

execução e capaz de detectar de forma qualitativa algumas importantes ações 

no SNC (ALMEIDA et al., 1999). Nesse teste, foi observado que o IM-15 

provocou comportamentos semelhantes àqueles provocados por drogas 

estimulantes do SNC, como hiperatividade, irritabilidade e piloereção, apenas 

nos primeiros 15 minutos após a administração. Esse resultado é 

compartilhado por outras hidantoínas que também apresentaram efeitos 

estimulantes no SNC, embora em tempos observacionais e doses diferentes 

(CARVALHO, 2011; QUEIROZ et al, 2015).  Entretanto, até quatro horas após 

o tratamento, observou-se que IM-15 induziu alterações comportamentais 

sugestivas de substâncias que reduzem a atividade do SNC, dentre elas, 

diminuição da ambulação, sedação, diminuição da resposta ao toque e 

antinocicepção/analgesia e, portanto, os efeitos depressores foram 

predominantes. Esses resultados corroboram dados da literatura que apontam 

efeitos depressores do SNC para hidantoínas (CARVALHO, 2011; CZOPEK et 

al., 2016; GUERRA et al., 2011; QUEIROZ et al, 2015; SZTANKE et al., 2005). 

A DL50 (i.p.), estimada segundo método descrito no Guia n. 423 da 

OECD (OECD, 2001) como sendo maior que 1000 mg/kg permitiu a escolha 

das doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg para avaliação da atividade antitumoral, anti-

inflamatória e antinociceptiva em camundongos. Em geral, se a DL50 de uma 
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determinada substância em estudo 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). Esses dados corroboram dados da literatura que relatam 

que derivados hidantoínicos apresentam baixa toxicidade pré-clínica aguda. 

É crescente a preocupação acerca dos efeitos genotóxicos de agentes 

químicos, incluindo fármacos, no que diz respeito à indução de diversas 

desordens genéticas, como envelhecimento precoce e câncer. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), assim como os órgãos de regulamentação sanitária 

da maioria dos países, preconizam a realização de testes de genotoxicidade in 

vivo e in vitro para novos ativos, anteriormente aos estudos de fase clínica. 

Várias drogas, apesar de comprovada ação farmacológica, são descartadas, 

logo no início das pesquisas, por conta do alto potencial genotóxico e 

mutagênico (MALUF; ERDTMANN, 2003; TURKOGLU, 2008). 

O teste do micronúcleo in vivo é um dos testes mais utilizados no mundo 

inteiro para avaliar a genotoxicidade, por permitir a detecção de 

clastogenicidade e aneugenicidade  (KRISHMA; HAYASHI, 2000).  

IM-15 não induziu aumento no número de eritrócitos micronucleados no 

sangue periférico dos animais, sugerindo baixa genotoxicidade desta 

substância. Esse resultado difere de dados da literatura que mostram que 

outros derivados imidazolidínicos, como o 3-(2-cloro-6-fluorobenzil)-

imidazolidina-2,4-diona (PT-31), análogo estrutural da clonidina, apresentou 

indícios de mutagenicidade (LUCIO NETO, 2011), e a fenitoína foi considerada 

como um possível carcinógeno para humanos pela avaliação em testes 

citogenéticos in vitro e in vivo, incluindo testes de carcinogenicidade 

(BRAMBILLA; MARTELLI, 2009).  

Estudos têm demonstrado que os derivados hidantoínicos possuem a 

capacidade de inibir a proliferação de células tumorais. Foi reportado, que 

complexos contendo ligantes hidantoínicos são descritos por exibir atividades 

antiviral, anticonvulsivante, antiproliferativa e citotóxica (BALAKOVA et al., 

2005; BALAKOVA et al., 2008; BASAPPA et al., 2009; CARMI et al., 2006; 

OBNISKA et al., 2010; RAJIC et al., 2006). Novos complexos de platina (II) e 

platina (IV) com hidantoínas também já demonstraram significantes efeitos 

citotóxicos (BALAKOVA et al., 2008). Basappa e colaboradores (2009) 
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demonstraram o potencial antitumoral de uma série de derivados hidantoínicos, 

via mecanismos antiangiogênicos.  

Ainda, estudos recentes demonstraram que a fenitoína, hidantoína com 

semelhança estrutural ao IM-15, inibiu a migração de células de câncer de 

próstata, como também inibiu o crescimento do tumor de mama e metástases, 

sugerindo que a molécula possa ter ampla utilidade em diferentes tipos de 

câncer. Em apoio, foi demonstrado que a fenitoína pode ser eficaz em 

combinação com terapias convencionais existentes, no cenário adjuvante, 

todavia, tal potencial precisa ser testado em ensaios clínicos randomizados 

controlados (NELSON et al., 2015). 

Assim, tendo em vista os dados apresentados de atividade antitumoral 

de substâncias da classe das hidantoínas, bem como a semelhança estrutural 

entre o IM-15 e a fenitoína, o estudo prosseguiu com a investigação de sua 

atividade antitumoral e possíveis mecanismos de ação associados a esse 

efeito. Para isso, foi utilizada a linhagem de Carcinoma ascítico de Ehrlich, um 

adenocarcinoma mamário de camundongos fêmeas, que tem se mostrado um 

excelente modelo de neoplasia experimental (PORTUGAL, 2012; SILVA, 

2003). 

Considerando que o IM-15 reduziu todos os parâmetros de atividade 

antitumoral avaliados (volume e massa tumoral, e viabilidade celular), pode-se 

inferir que a substância tem eficácia antitumoral no modelo experimental 

estudado. Para a viabilidade celular, principal parâmetro utilizado nessa 

avaliação, não houve diferença entre os grupos tratados com o IM-15 e o grupo 

tratado com a droga padrão, 5-fluorouracil (25 mg/kg).  

5-fluorouracil (5-FU) é um análogo da pirimidina usado para tratar uma 

vasta gama de tumores sólidos (CAMACHO et al., 2010; HONG et al., 2014). O 

seu mecanismo inclui a inibição da timidilato sintase (TS) pelo 5-fluoro-2‟-

deoxiuridina-5‟-monofosfato (FdUMP), incorporação de 5-fluorouridina-5‟-

trifosfato (FUTP) ao RNA e incorporação do 5-fluoro-2‟-deoxiuridina5‟-trifosfato 

(FdUTP) ao DNA. A inibição da TS, uma enzima importante na síntese de 

pirimidina, resulta na depleção do trifosfato de deoxitimidina (dTTP) e um 

aumento no trifosfato de deoxiuridina (dUTP) seguida da diminuição na síntese 

e reparo de DNA. Portanto, trata-se de um antineoplásico, da classe dos 

antimetabólitos, que interfere com o processo de replicação celular. A 
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incorporação do 5-FU ao RNA também tem sido relatada à sua ação citotóxica 

(NOORDHUIS et al., 2004).  

Pode-se perceber, ainda, que o efeito do IM-15 não foi dependente de 

dose, sendo este observado especialmente para as doses de 25 e 50 mg/kg, 

as quais foram escolhidas para investigação de possíveis mecanismos de ação 

da amostra.  

São considerados mecanismos chave na prevenção e supressão do 

câncer, a inibição da maquinaria do ciclo celular e a indução de apoptose 

nestas células aberrantes (WILLIAMS; STOEBER, 2012). Sendo assim, após 

verificar o potencial antitumoral do IM-5, prosseguiu-se a investigação da 

possível influência da droga no ciclo celular.  

Para isso, foi examinada a distribuição das células de carcinoma ascítico 

de Ehrlich nas diferentes fases do ciclo celular, utilizando análise por citometria 

de fluxo. Como IM-15 não promoveu alterações no perfil das células no ciclo 

celular sugere-se que o efeito citotóxico do IM-15 não envolve parada do ciclo 

celular. Esse resultado difere do observado na literatura que mostra que a 

atividade antitumoral de hidantoínas envolve a parada do ciclo celular tanto na 

fase S, como na fase G2/M (KAVITHA et al., 2013; CIŽEKOVÁ et al., 2014). 

Considerando que o processo de angiogênese é um passo essencial 

para a propagação e progressão tumoral (AGRAWAL et al., 2011), esse 

processo tem se apresentado como potencial marcador de comportamento 

biológico e prognóstico (FOLKMAN, 2007; HASAN et al., 2002; SHARMA et al., 

2005). 

Diversos estudos têm procurado identificar marcadores de angiogênese, 

principalmente após 1971 quando Folkman propôs que a terapia anti-

angiogênica poderia ser coadjuvante no tratamento do câncer. Desde então, 

considerou-se que o crescimento tumoral é angiogênese-dependente 

(BOCKHORN et al., 2007). A ideia de que a angiogênese é um alvo em 

potencial para a terapia tumoral é, portanto, amplamente aceita. 

Até a data, têm sido relatados cerca de 300 agentes antiangiogênicos e 

mais de 80 deles são fármacos utilizados em diferentes fases de ensaios 

clínicos. A maioria das drogas antiangiogênicas são eficazes contra uma 

grande variedade de tumores (KESHET; BEN-SASSON, 1999; VINAYAK et al., 

2014). Vários agentes antiangiogênicos que inibem tanto fatores de 
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crescimento angiogênicos quanto seus receptores já foram desenvolvidos e 

têm sido objeto de diversos experimentos pré-clínicos e clínicos, dentre estes, 

o bevacizumab (PAPETTI; HERMAN, 2002), o primeiro inibidor da angiogênese 

aprovado pela FDA, que bloqueia uma única proteína angiogênica, VEGF, 

produzida por cerca de 60% dos tumores humanos (MACKENZIE; 

RUHRBERG, 2012). 

O tratamento com o IM-15 diminuiu significativamente a capacidade 

angiogênica do carcinoma ascítico de Ehrlich, o que permite sugerir que o 

mecanismo de ação antitumoral deste derivado hidantoínico envolve, pelo 

menos parcialmente, um efeito antiangiogênico. Esses resultados corroboram 

dados da literatura que mostram que outros derivados hidantoínicos 

apresentam atividade antitumoral via mecanismos antiangiogênicos. Por 

exemplo, o derivado 8-(3,4- difluorobenzil)-1‟-(4-(metilsulfonil)benzil)-8-

azaspiro[biciclo[3.2.1]octano-3,4‟-imidazolidina]-2‟,5‟-diona, reduziu a secreção 

do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), fazendo correlação com 

um potencial antiangiogênico e consequente ação antitumoral (BASAPPA et 

al., 2009). Para o IM-15, estudos posteriores devem ser realizados no sentido 

de elucidar qual(is) mediador(es) da angiogênese são alvos moleculares de 

ação desta hidantoína.  

No contexto do câncer, células do sistema imunológico atuam 

incialmente na tentativa de destruir as células cancerosas, porém, durante o 

desenvolvimento e progressão tumoral, elas atuam promovendo angiogênese 

tumoral, crescimento, invasão e metástase, por meio da manutenção de um 

microambiente favorável a expansão tumoral (ALBINI et al., 2012; DE VISSER; 

EICHTEN; NOOANAN et al., 2008; SIVEEN; KUTTAN, 2012).  

Desse modo, embora saibamos que a função principal do sistema imune 

dos mamíferos seja monitorar a homeostase tecidual, proteger contra 

patógenos invasores ou infecciosos e eliminar as células danosas, estudos 

clínicos e modelos de animais experimentais de carcinogênese ampliam nossa 

compreensão da complexa relação entre células do sistema imunológico e 

tumores em desenvolvimento. Portanto, fica claro que a modulação da resposta 

imune é extremamente relevante na destruição de células tumorais 

(GURUVAYOORAPPAN; KUTTAN, 2007).  
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Nash e colaboradores (1999) sugerem que existam pelo menos dois 

caminhos pelos quais as citocinas podem auxiliar no crescimento das células 

tumorais: (1) podem aumentar o crescimento do tumor diretamente 

funcionando como fatores de crescimento, promovendo metástases a partir da 

perda de adesão entre as células e/ou aumentando a angiogênese no tumor e 

(2) podem ser moduladoras importantes do sistema imunológico, aumentando 

o crescimento do tumor e bloqueando mecanismos de identificação e 

destruição do tumor mediados por células. 

Nesse contexto, o estudo dos efeitos antitumorais do IM-15 prosseguiu 

com a avaliação de um possível efeito imunomodulador desta substância. 

A IL-4 é uma citocina que tem sido frequentemente associada à 

atividade proliferativa, antiapoptótica de células tumorais e angiogênica 

(FUKUSHI, et al., 2000; HALLETT; VENMAR; FINGLETON, 2012; 

TODARO et al., 2007). Sua inibição está associada a redução de viabilidade 

celular tumoral e aumento da eficácia de tratamento antitumoral com agentes 

antineoplásicos padrões, tais como, oxaliplatina e 5-fluorouracil. Então, a via de 

pró-sobrevivência mediada pela IL-4 é considerada um promissor alvo 

terapêutico (TODARO et al., 2007; TOOMER; CHEN, 2014). 

Deng e colaboradores (2011) mostraram que a habilidade em reduzir a 

expressão de um supressor endógeno de angiogênese (TNFSF15) sugere que 

CCL-2 é capaz de mudar o equilíbrio entre forças pró- e antiangiogênese no 

microambiente do câncer, em favor da inflamação e neovascularização, 

tornando CCL-2 um potente promotor da progressão do câncer. Ainda, foi 

demostrado que quanto maior o nível de VEGF na região tumoral, maior a 

expressão de CCL-2 (DENG et al., 2011). Notavelmente, a inibição de CCL2 

significativamente reduz metástases e aumenta a sobrevivência dos animais. 

Desse modo, CCL2 tem sido implicada em várias neoplasias e adotada como 

um importante alvo terapêutico (BONAPACE et al., 2014;ZHANG; PATEL; 

PIENTA, 2010). 

O IFN-γ é uma citocina que desempenha um papel importante na 

detecção e eliminação de células tumorais (DIGHE et al., 1994). Foi sugerido 

que o IFN-γ participa em funções de vigilância do tumor, aumentando a 

imunogenicidade de células tumorais, bem como está envolvido em efeitos 

antiproliferativos (HOBEIKA et al., 1999), antiangiogênicos (BEATTY; 
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PATERSON, 2001) e pró-apoptóticos (CHAWLA-SARKAR et al., 2003) contra 

células cancerosas. Entretanto, mais ou menos na mesma época em que o 

IFN-γ foi sendo apontado como um agente antitumoral promissor, o oposto foi 

sendo também relatado. Diferentes trabalhos mostram que o IFN-γ potencializa 

colonização e induz proliferação de células tumorais (TANIGUCHI et al., 1987; 

GORBACHEVA et al., 2002), o que caracteriza o efeito dual desta citocina: 

efeitos citostáticos/citotóxicos ou proliferativos a depender da especificidade do 

tumor, das células, dos fatores microambientais, e/ou da intensidade de 

sinalização e contexto molecular (ZAIDI; MERLINDO, 2011).  

O cenário acima apresentado não é um conceito novo, uma vez que, o 

fator de crescimento transformante (TGF)-β e fator de necrose tumoral (TNF) 

são exemplos bem conhecidos de fatores secretados que apresentam este tipo 

de comportamento dual contrastante (ROBERTS; WAKEFIELD, 2003). 

TNF foi identificado na década de 1970, como uma citocina produzida 

por células imunitárias possuindo uma capacidade de suprimir a proliferação de 

células tumorais e induzir a regressão do tumor. Em nível celular, o TNF exerce 

seus efeitos por meio da ligação com seus receptores que ativam vias de 

sinalização distintas que regulam a sobrevivência, proliferação, ou a morte 

celular. Assim, os complexos papéis do TNF no câncer têm emergido. Por um 

lado, esta citocina possui propriedades anticâncer, principalmente através da 

indução de morte celular. Por outro lado, pode ser um promotor tumoral 

endógeno, porque estimula o crescimento, proliferação, invasão, metástase e 

angiogênese de células tumorais. Assim como o IFN-γ, TNF é considerado pró 

ou antitumorigênico (BERTAZZA; MOCELLIN, 2010; WANG; LIN, 2008). 

Dessa forma, a redução das citocinas IL-4, TNF-α, IFN-γ, e da 

quimiocina CCL-2 induzida pelo tratamento com o IM-15 sugere que o 

potencial antitumoral desse derivado imidazolidínico envolve a modulação da 

resposta imune relacionada ao controle da proliferação celular, apoptose e 

angiogênese. Especialmente em relação ao parâmetro angiogênese, os 

resultados sugerem que a redução na microdensidade vascular observada 

após tratamento com IM-15 está associada a redução nos níveis de CCL2 e 

TNF-α, citocinas reconhecidamente pró-angiogênicas.  

Apesar de dados da literatura mostrarem o papel da imunomodulação no 

efeito anti-inflamatório das hidantoínas (GUERRA et al., 2011; SUZUKI et al., 
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2009), pouco se sabe sobre o envolvimento de citocinas no mecanismo de 

ação antitumoral de substâncias dessa classe. Até o momento, estudos 

demonstraram atividade imunoestimulante do extrato metanólico de Acacia 

ferruginea, cujos derivados imidazolidínicos estão entre os componentes 

majoritários, que por sua vez, foram capazes de inibir a progressão tumoral 

através da regulação de mediadores inflamatórios (TNF-α, iNOS, COX-2, IL-1ß, 

IL-6, IFN-γ, IL-2, GM-CSF) (SAKTHIVEL; GURUVAYOORAPPAN, 2013). 

A toxicidade dos quimioterápicos é, com frequência, considerada o fator 

limitante para a utilização de antineoplásicos, uma vez que seu agravo pode 

significar prejuízos irreversíveis e mesmo letais para o paciente. Por não 

possuírem especificidade, os quimioterápicos não agridem seletiva ou 

exclusivamente as células tumorais. Essas drogas agridem também células 

normais que possuem características comuns às células tumorais, ou seja, 

rápida proliferação, caracterizada por alta atividade mitótica e ciclo celular 

ininterrupto (RIUL, AGUILLAR, 1999). 

Sendo assim, considerando o potencial antitumoral do IM-15 observado 

nos ensaios farmacológicos em modelo de carcinoma ascítico de Ehrlich, na 

sequência, procedeu-se a investigação dos possíveis efeitos tóxicos do IM-15 

no mesmo modelo experimental. 

Os achados para o 5-FU em relação a parâmetros gerais de toxicidade, 

tais como, consumo de água e ração, e evolução ponderal, corroboram dados 

da literatura que mostram efeitos anoréticos para este fármaco antineoplásico 

(SAKAI et al., 2016). Entretanto, o tratamento com IM-15 não alterou tais 

parâmetros, o sugere baixa toxicidade geral, especialmente em relação a 

sintomas gastrointestinais, como a anorexia, tão comum para a maioria dos 

tratamentos antineoplásicos (OLIVEIRA, 2010).  

O fígado é um órgão que exerce funções vitais para a manutenção, 

desempenho e regulação da homeostase do organismo. Sua função está 

relacionada com o metabolismo dos nutrientes, e com a biotransformação de 

drogas e produtos químicos, protegendo assim o organismo contra substâncias 

tóxicas. Nesse contexto, o fígado fica exposto a uma elevada concentração de 

substâncias e seus metabólitos, o que pode levar a uma lesão hepática (AL-

ASMARI et al., 2014; XAVIER; MATIAS; PHILIPP, 2014). 
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O dano hepático induzido por medicamentos pode ser hepatocelular, 

sendo traduzido pelo aumento plasmático das enzimas transaminases 

aspartato aminotransferase (AST) e a alanina aminotransferase (ALT) 

(BERTOLAMI, 2005; RUSSO; JACOBSON, 2002). Portanto, com a lesão 

hepática, estas enzimas podem extravasar para o plasma e podem ser úteis 

para o diagnóstico e monitoramento desse tipo de lesão. AST é uma enzima 

encontrada em altas concentrações no citoplasma e nas mitocôndrias das 

células hepáticas, mas também no músculo esquelético e cardíaco, rins, 

pâncreas e eritrócitos. Quando qualquer um desses tecidos é danificado, a 

AST é liberada no sangue. Já a ALT é encontrada em altas concentrações 

apenas no citoplasma dos hepatócitos, o que a torna útil para o diagnóstico de 

agressão hepática, com relativa especificidade (BRANCO, 2009; JORGE, 

2006). 

O tratamento com o IM-15 não produziu alterações significativas nos 

níveis plasmáticos das transaminases AST e ALT, quando comparado ao grupo 

controle, sugerindo que o derivado imidazolidínico possui baixa toxicidade 

hepática. 

Diversos medicamentos disponíveis no mercado são capazes de causar 

algum grau de hepatotoxicidade, com elevação dos níveis de AST e ALT, como 

é o caso da imidazolidina fenitoína (HAYASHI; FONTANA, 2014). A 

hepatotoxicidade da fenitoína é uma reação idiossincrática grave que ocorre 

em menos de um por cento dos pacientes. Tal hepatotoxicidade pode elevar o 

nível de transaminases, desidrogenase láctica, fosfatase alcalina, bilirrubina, e 

tempo de protrombina no soro. Embora o mecanismo exato da 

hepatotoxicidade da fenitoína seja desconhecido; dados da literatura suportam 

um mecanismo de hipersensibilidade (PANDIT; SACHDEVA; BAFNA, 2012; 

SMYTHE; UMSTEAD, 1989).  

O IM-15, embora estruturalmente semelhante à fenitoína, não 

compartilha dos seus efeitos hepatotóxicos, particularidade digna de nota, 

tendo em vista que, produtos químicos muitas vezes causam danos 

substanciais ao fígado que se manifestam apenas com os testes de enzimas 

hepáticas anormais. Todavia, a análise histopatológica do fígado deve ser 

realizada para confirmação desse achado. 
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Os rins estão envolvidos em muitas funções corporais críticas, uma vez 

que os mesmos possuem um alto fluxo sanguíneo circulante, pois são os 

órgãos que filtram o sangue (PFALLER; GSTRAUNTHALER, 1998). Os rins 

também possuem função endócrina e são essenciais para a eliminação dos 

produtos de degradação (CURY; BRUNETTO; AYDOS, 2010; HENRY, 2008). 

A avaliação da função renal pode ser realizada por meio da determinação das 

concentrações sanguíneas de ureia e creatinina, particularmente, o acúmulo 

destas substâncias nitrogenadas no sangue pode ser um indicativo de falha 

renal (HENRY, 2008). 

A ureia é um produto da degradação do metabolismo dos aminoácidos, 

produzida a partir da amônia no ciclo da ureia hepática. É filtrada pelos 

glomérulos e reabsorvida nos dutos coletores juntamente com a água (GROSS; 

WEHRLE; BUSSEMAKER, 1996). A creatinina, por sua vez, é um produto da 

degradação da creatina muscular. É uma substância que também é filtrada 

pelo glomérulo, mas que não é reabsorvida pelos túbulos renais. O processo 

de secreção tubular da creatinina é insignificante, de modo que a quantidade 

excretada de creatinina representa sua quantidade real filtrada. Dessa forma, a 

capacidade renal de filtrar esse metabólito representa um importante parâmetro 

para avaliação da função glomerular. Dentro desse contexto, ao ocorrer falha 

renal, produtos de degradação do metabolismo, que seriam eliminados pelos 

rins, particularmente substâncias nitrogenadas como a ureia e a creatinina, se 

acumulam levando a um aumento dos seus níveis sanguíneos (BRENNER; 

LEVINE, 2004; PEREIRA, 1998). 

IM-15 não induziu qualquer alteração nos níveis plasmáticos de ureia e 

creatinina, sugerindo que possui baixa toxicidade renal. Análise histopatológica 

também deve ser realizada para confirmação desse achado, considerado de 

grande significado clínico, já que muitos agentes antineoplásicos, incluindo, 

metotrexato, docetaxel e cisplatina induzem nefrotoxicidade (BEZERRA, 2008; 

PFALLER; GSTRAUNTHALER, 1998). 

Diferentemente da maioria dos agentes antineoplásicos, IM-15 não 

provocou alterações nos parâmetros hematológicos dos animais tratados. 

Entretanto, foi possível evidenciar uma leucopenia, acompanhada de linfocitose 

e neutropenia, após tratamento com o 5-FU, efeito colateral já conhecido deste 

antineoplásico (VAN KUILENBURG  et al., 2002). 
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Com relação a avaliação do índice dos ógãos dos animais, a observação 

de aumento no timo, dá indícios de uma imunoestimulação, todavia, esse valor 

isoladamente não permite que se chegue a conclusões, uma vez que, os dados 

de leucócitos totais e linfócitos não alteraram em relação ao grupo controle. 

Sendo assim, uma análise histopatológica deve ser realizada para observação 

de uma possível toxicidade no órgão avaliado.   

 A dor do câncer tem sido descrita como um dos principais e mais 

graves sintomas referidos em cerca de 70 a 90% dos pacientes com câncer 

avançado. Assim, em qualquer estratégia de tratamento adotado para esses 

pacientes, o objetivo prioritário é o de aliviar a dor (GREEN et al., 2009; 

MYSTAKIDOU et al., 2009). 

Os fatores que motivaram as pesquisas para investigação da atividade 

antinociceptiva do IM-15 consistiram no fato de que compostos hidantoínicos 

apresentam diversos usos farmacológicos, dentre estes, tratamento da dor 

neuropática e dor tumoral, a exemplo do fármaco fenitoína. Além disso, vários 

compostos dessa classe compartilham significante atividade antinociceptiva em 

modelos experimentais, apresentando por sua vez, similaridade estrutural com 

o derivado sintético IM-15 (BERTOLUCCI, 2011; CARVALHO, 2011; 

QUEIROZ, 2011).  

Ainda, os resultados obtidos na triagem farmacológica comportamental, 

realizada no ensaio de toxicidade pré-clínica aguda, indicam uma atividade 

depressora e antinociceptiva do derivado imidazolidínico servindo de premissa 

para avaliação da atividade antinociceptiva utilizando testes mais específicos. 

Todavia, para descartar a possibilidade de efeitos neurotóxicos que afetassem 

a coordenação motora dos animais, inicialmente realizou-se o teste do rota rod.  

De acordo com os resultados obtidos, é possível inferir que a ação 

depressora do IM-15 não está associada a um efeito da substância na 

coordenação motora dos camundongos, uma vez que os animais submetidos 

ao teste supracitado não apresentaram alteração no tempo de permanência na 

barra giratória nas observações procedidas, descartando, assim, a 

possibilidade de um efeito miorrelaxante ou neurotóxico. 

Uma forma comum de se verificar o efeito depressor de uma substância 

é a redução da ambulação. A tendência natural do animal ao ser colocado em 

um novo ambiente é de explorá-lo, apesar do estresse e do conflito provocados 
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pela aversão ao desconhecido. Esse comportamento permite ao animal obter 

informações acerca deste novo ambiente (PRUT; BELZUNG, 2003; WALSH; 

CUMMINS, 1976). 

A ambulação está diretamente relacionada com o grau de excitabilidade 

do SNC, desse modo, redução desse comportamento é sugestiva de atividade 

sedativa (FRANCO et al., 2005). O tratamento com o derivado imidazolidínico 

IM-15 reduziu o parâmetro ambulação dos animais submetidos ao teste do 

campo aberto. Todavia, para confirmação ou não de um possível efeito 

sedativo desse derivado, os demais parâmetros avaliados, grooming e 

defecação, precisam ser considerados. Desse modo, não foram observadas 

alterações significativas nos parâmetros acima citados, o que descarta um 

possível potencial sedativo do IM-15. Ainda, considerando que apenas a 

presença da redução da ambulação não classifica a droga como 

psicodepressora, tendo em vista que drogas depressoras centrais, como os 

opióides, provocam um aumento na ambulação de camundongos tratados, 

outros ensaios comportamentais também foram realizados e estão descritos 

adiante.  

 O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, que é 

um modelo de dor visceral empregado como uma ferramenta para avaliação da 

atividade antinociceptiva ou anti-inflamatória de novos agentes analgésicos, foi 

utilizado (DE SOUZA et al., 2009).  

A excitabilidade neuronal pode alterar-se pela interação direta dos 

prótons liberados pela dissociação do ácido acético com canais iônicos 

presentes sobre as terminações nervosas sensoriais (JULIUS; BASBAUM, 

2001). A resposta nociceptiva ao ácido acético presente na cavidade peritoneal 

de camundongos também resulta na liberação de diversos mediadores 

inflamatórios, como os derivados do metabolismo do ácido araquidônico (PGE2 

e PGF2α) (DERAEDT et al., 1980; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006).  

Tendo o IM-15 provocado um aumento no tempo de latência para a 

primeira contorção, bem como reduzido o número de contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético, propõe-se que, no teste em questão, IM-15 

apresenta atividade antinociceptiva e/ou inibe a liberação de mediadores 

inflamatórios ou citocinas. Estes resultados são similares aos obtidos por 

CARVALHO (2011), onde o derivado imidazolidínico IM-7 (5-(4-isopropilfenil)-3-
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fenil-imidazolidina-2,4-diona) aumentou a latência para início das contorções e 

reduziu o número de contorções dos animais tratados, em todas as doses 

testadas, via i.p. Queiroz (2011), também relatou a ação antinociceptiva do 

derivado imidazolidínico IM-3 (5-(4-etilfenil)-3-fenilimidazolidin-2,4-diona), no 

referido teste, demonstrando aumento na latência para início das contorções e 

redução no número das mesmas.  De seis derivados imidazolidínicos obtidos a 

partir da molécula 8-aril-3,4-dioxo2H,8H-6,7-diidroimidazol[2,1-c][1,2,4]triazina, 

cinco deles foram capazes de reduzir o número de contorções diante do 

tratamento com ácido acético (SZTANKE, et al., 2005). 

Em virtude da baixa especificidade apresentada pelo teste das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, tendo em vista que 

agentes antiinflamatórios, narcóticos, sedativos, antidepressivos tricíclicos, 

dentre outros fármacos, ao demostrar eficácia em inibir as contorções 

abdominais, gerava resultados falso-positivos (YEH et al, 1986; TAKAHASKI et 

al, 1987; ALEXANDRE-MOREIRA et al., 1999; BASTOS et al., 2006), fez-se 

necessária a utilização de outros modelos de nocicepção objetivando reforçar e 

melhor caracterizar tais efeitos.  

O teste da placa quente é uma metodologia sensível e específica usada 

para mostrar o envolvimento de mecanismos antinociceptivos centrais, frente a 

um estímulo térmico (SULAIMAN et al., 2009; ANKIER, 1974).  

De maneira semelhante a metodologia anterior, o derivado 

imidazolidínico IM-15 foi capaz de aumentar a latência para percepção do 

estímulo térmico no tempo de 60 minutos, confirmando o envolvimento de 

componentes centrais na antinocicepção. Entretanto, estudos demonstraram 

que o também derivado hidantoínico, IM-3, não compartilha do mesmo efeito, 

visto que, ao utilizar a mesma metodologia, não observou-se o envolvimento de 

componentes centrais (QUEIROZ, 2011). 

Dando continuidade ao estudo da atividade antinociceptiva do IM-15, foi 

selecionado o Teste da Formalina, amplamente empregado como modelo de 

dor persistente, tendo boa correlação com a dor clínica (CAMPOS et al., 2002; 

TJOLSEN et al., 1992). 

O mecanismo de ação nociceptiva na primeira fase do teste, que tem 

início imediatamente após a administração de formalina, caracteriza-se pela 

excitação direta das fibras C sensoriais, através da ativação de receptores 
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TRPA1 (MCNAMARA, et al., 2007). Relata-se também que mediadores como 

substância P e bradicinina participam deste mecanismo neurogênico 

(FERREIRA et al., 2006). 

Uma interfase de 10 minutos é observada entre a primeira e segunda 

fase do teste. Neste período de repouso, não há resposta do animal ao 

estímulo álgico (formalina) e constata-se uma diminuição da atividade das 

fibras C, além da ativação de processos inibitórios, como a liberação do 

neurotransmissor GABA que tem como alvo de atuação o receptor GABAA na 

medula espinhal (KANEKO; HAMMOND, 1997). Entretanto, na segunda fase 

do teste da formalina, é observada liberação de mediadores inflamatórios, 

entre os quais, prostaglandinas, serotonina, bradicinina, histamina, aminas 

simpaticomiméticas, TNF-α e interleucinas (FERREIRA et al., 2006; TORNOS 

et al., 1999). 

A redução do tempo de lambida da pata do animal tanto na primeira 

quanto na segunda fase é característica de drogas de ação central, como os 

analgésicos opióides, enquanto que drogas de ação periférica, como os anti-

inflamatórios não-esteroidais causam inibição apenas da segunda fase 

(ADEYEMI; OKPO; OKPAKA, 2004; FARSAM et al., 2000; SHIBATA et al., 

1989). 

Os resultados obtidos com o derivado imidazolínico IM-15 demonstraram 

redução significativa no tempo de lambida da pata dos animais. Entretanto, o 

efeito demonstrado foi mais acentuado na segunda fase do teste. Carvalho 

(2011) relata que o também derivado imidazolidínico IM-7 causa uma 

diminuição neste comportamento, nas duas fases observadas. Já o derivado 

IM-3, da mesma classe que os anteriores, segundo Queiroz (2011), apresentou 

atividade antinociceptiva apenas na segunda fase do teste. 

Diversos estudos têm mostrado que sistemas de neurotransmissores, 

como o oxidonitrérgico, GABAérgico, glutamatérgico, opióide, colinérgico, 

serotoninérgico, adrenérgico, dopaminérgico, canabinóides e outros podem 

agir de diferentes maneiras durante o processo doloroso, tornando a dor um 

fenômeno muito complexo (XIE, et al. 2009). Substâncias sintéticas ou naturais 

com propriedades analgésicas podem atuar em algum destes componentes 

para promover analgesia (HESS et al., 2010). 
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Então, tendo sido confirmado que o IM-15 apresentou atividade 

antinociceptiva, partiu-se para a investigação de um possível mecanismo de 

ação envolvendo o clássico sistema opióide. Esse sistema de 

neurotransmissão participa tanto da modulação quanto da percepção da 

sensação dolorosa (BRUEHL, et al., 2009). 

Para tanto, os animais foram novamente submetidos ao teste da 

formalina, onde alguns grupos receberam o pré-tratamento com o antagonista 

opióide não-seletivo naloxona. A naloxona é utilizada principalmente para 

reverter o efeito tanto de agonistas puros quanto de agonistas-antagonistas 

(BARNHART; HUBBEL; MUIR, 2000). A dose de 50 mg/kg foi escolhida para a 

realização dos testes antinociceptivos pelo fato de ter demonstrado efeito mais 

pronunciado nos testes inicialmente realizados.  Em relação a tal 

metodologia, verificou-se que em ambas as fases do teste da formalina, o 

efeito antinociceptivo do IM-15 não foi revertido pelo bloqueio prévio dos 

receptores opióides, através da naloxona. Sztanke et. al. (2005) relataram que 

compostos derivados da molécula 8-aril-3,4-dioxo-2H,8H-6,7-diidroimidazol[2,1-

c][1,2,4]triazina, tiveram seu efeito antinociceptivo revertido pela naloxona, o 

que indica uma possível participação da via opioide nesta resposta. Sendo 

assim, apesar de pertenceram à mesma classe, o derivado IM-15 inibe a via 

nociceptiva central por mecanismos que não os opioides. 

Em condições saudáveis, os interneurônios GABAérgicos e glicinérgicos 

servem como “portas”, controlando a transmissão do sinal nociceptivo da 

periferia até o sistema nervoso central (ZEILHOFER; MOHLER; DI LIO, 2009). 

Estudos recentes sugerem que um déficit na inibição mediada pelo 

neurotransmissor GABA na medula espinhal está relacionado com o 

surgimento da dor de diversas origens (ZEILHOFER, 2008; ZEILHOFER; 

MOHLER; DI LIO, 2009). Embora haja progresso no desenvolvimento de novos 

fármacos, a utilização sistêmica de agonistas GABAérgicos é limitada por 

efeitos colaterais em outros sistemas que não estão envolvidos na dor (ENNA; 

MCCARSON, 2006).  

Frente a estes dados, avaliou-se a participação dos receptores GABAA 

na antinocicepção mediada pelo IM-15, através da utilização de um 

antagonista, a bicuculina. Uma vez bloqueada, a via GABaérgica pode 

provocar neuropatias, devido à perda da inibição mediada pelo receptor GABA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Enna%2520SJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=17175808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Enna%2520SJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=17175808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McCarson%2520KE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=17175808
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no mecanismo nociceptivo (BASBAUM et al., 2009; MALAN; MATA; 

PORRECA, 2002). O derivado imidazolidínico foi capaz de diminuir o tempo de 

lambida da pata nas duas fases do teste da formalina, entretanto esse efeito 

não foi inibido ao administrar a bicuculina. Tal resultado indica que o efeito 

antinociceptivo do IM-15 não é mediado pelos receptores GABAA.  

Ainda, foi avaliada a participação da via do óxido nítrico na 

antinocicepção mediada pelo IM-15, através da utilização de um inibidor da NO 

sintase, o L-NAME. 

O NO, perifericamente, parece estar mediando a ação analgésica de 

diversos fármacos, todavia,  sua participação nesse processo ainda não está 

clara. O bloqueio da síntese de NO na coluna espinhal e a consequente 

diminuição de sua concentração pode realçar o efeito central analgésico de 

agonistas opióides no teste da formalina em ratos (MACHELSKA et al., 1997). 

Além disso, o L-NAME também pode evocar um efeito antinociceptivo direto no 

sistema nervoso central no teste da formalina em camundongos (MOORE et 

al.,1991). Tem sido sugerido também, a participação do NO na hiperalgesia 

mecânica periférica induzida por bradicinina (NAKAMURA et al., 1996).  

Pesquisas demonstraram que a síntese de NO na medula espinhal e no 

sistema nervoso central estaria associada à nocicepção. Perifericamente, em 

um modelo de dor neuropática, foi observado aumento da síntese de NO a 

partir da estimulação da enzima iNOS no neuroma e nas fibras distais à lesão, 

sugerindo-se participação do NO na patogênese da hiperalgesia neuropática 

(LEVY et al., 1999). Entretanto, como mencionado anteriormente, o papel do 

NO nos processos periféricos não está claro, uma vez que alguns autores 

relatam papel pró-nociceptivo (MELLER, GEBHART, 1994), enquanto outros 

autores descrevem ação antinociceptiva. Neste sentido, Mashimo et al. (1995) 

relataram que a administração intravenosa de nitroglicerina pode aliviar a dor 

espontânea e a causalgia em humanos. No modelo de injúria por constrição do 

ciático em animais, a administração intratecal do NO em altas concentrações 

parece não exercer nenhum efeito ou pequeno efeito nociceptivo, enquanto em 

baixas concentrações induz diminuição da alodinia dinâmica (SOUZA; PRADO, 

2001). 

Sendo assim, uma característica marcante do NO é sua dualidade, ou 

seja, sua capacidade de apresentar efeitos antagônicos em estados 
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patológicos diversos, como por exemplo, na dor. De fato, quando se utiliza 

ativadores ou inibidores da cascata L-arginina/NO/GMPc, o NO pode agir como 

um pró-nociceptivo ou antinociceptivo, tanto em sítios periféricos quanto em 

supraespinhais (ALEY, MCCARTER; LEVINE, 1998). A saber, tanto inibidores 

da NOS e/ou da guanilato ciclase solúvel quanto substratos da NOS exibem 

atividade antinociceptiva (ABACIOGLU et al., 2000; SOUZA; PRADO, 2001).  

O efeito antinociceptivo do IM-15 observado neste estudo parece 

envolver a participação do NO, uma vez que, o pré-tratamento experimental 

com o inibidor da óxido nítrico sintase, L-name, reverteu o efeito antinociceptivo 

demonstrado pelo IM-15, de maneira significativa, na primeira fase do teste da 

formalina. Todavia, resultado semelhante não foi verificado na segunda fase 

desse teste, onde observou-se que o  pré - tratamento com o L-name não 

conseguiu reverter a antinocicepção causada pelo derivado imidazolidínico. 

Além disso, é importante enfatizar que o tratamento com o L-name 

isoladamente não alterou a resposta comportamental à formalina em 

comparação ao grupo controle, demonstrado que tal agente, não é capaz de 

promover alterações na resposta basal dos animais à estimulação nociceptiva 

pela formalina. 

Há evidências experimentais de que o efeito analgésico periférico da 

morfina assim como de outros analgésicos tradicionalmente utilizados na 

prática clínica como a dipirona (LORENZETTI; FERREIRA, 1985) e o 

diclofenaco (TONUSSI; FERREIRA, 1994) está associado com a estimulação 

periférica da via óxido nítrico-guanilato ciclase solúvel-GMPc solúvel (NO-GCs-

GMPc). A participação da via NO-GCs-GMPc no efeito antinociceptivo de 

opióides é sustentada por várias observações, entre as quais a reversão do 

efeito antinociceptivo periférico da morfina por inibidores da síntese de NO (L-

name e Nw-nitro-monometil-L-arginina, L-NMMA), além da observação da 

potencialização do efeito da morfina pela administração periférica de inibidores 

da fosfodiesterase do  GMPc como o sildenafila, capazes de aumentar as 

concentrações intracelulares do GMPc e, portanto, a transmissão da via 

(AGUIRRE-BAÑUELOS; GRANADOS-SOTO, 2000; FERREIRA, DUARTE; 

LORENZETTI, 1991). 

Ficou constatado através dos testes anteriormente descritos, por 

exemplo, o teste da formalina (2ª fase), que o IM-15 apresenta não apenas 
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atividade antinociceptiva, mas também pode apresentar uma possível atividade 

anti-inflamatória. 

Sendo assim, para investigar o potencial anti-inflamatório do IM-15, 

analisamos o efeito deste composto químico no ensaio de peritonite induzida 

por carragenina. Trata-se de um modelo experimental bem caracterizado de 

inflamação aguda, empregada largamente para testar novas terapias anti-

inflamatórias por permitir a quantificação e correlação da migração celular e do 

exsudato inflamatório (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). A carragenina 

é uma substância caracterizada por elicitar a liberação de vários mediadores 

inflamatórios, tais como histamina, serotonina e cininas na primeira fase, nas 

quais são responsáveis pelo desenvolvimento dos eventos vasculares, 

enquanto uma segunda fase é mantida por outros mediadores, tais como 

citocinas (IL-1 e TNF-α), prostaglandinas e óxido nítrico. Associado a isso, esse 

evento também é caracterizado por apresentar um infiltrado celular intenso, 

onde se destaca a presença de neutrófilos com produção de radicais livres 

derivados do oxigênio (DAMAS et al., 1990).  

Vários mediadores pró-inflamatórios estão envolvidos na inflamação 

aguda induzida por carragenina como neuropeptídeos, prostaglandinas, NO e 

citocinas (DE CASTRO FRANCA et al., 2007). Em relação à participação de 

citocinas pró-inflamatórias neste modelo, está bem estabelecido que os 

leucócitos, entre outras células, produzem IL-1b, IL-6, IL-8 e TNF- α (PEREIRA, 

MEDEIROS, FRODE, 2006). Por outro lado, os macrófagos produzem IL-10, 

uma citocina anti-inflamatória que possui mecanismos importantes no controle 

da inflamação (MOSSER, ZHANG, 2008).   

Acredita-se que as citocinas pró-inflamatórias que participam do 

processo nóxico podem ter origem em células imunológicas, neuronais e gliais 

(micróglia e astrócitos), tanto no sistema nervoso periférico quanto no central, e 

que essas moléculas podem desencadear efeitos em curto e longo prazo, com 

eventual hiperexcitabilidade crônica e alterações na expressão fenotípica dos 

nociceptores, processamento anormal dos sinais nóxicos e exacerbação dos 

processos de dor. Esses efeitos são causados diretamente pelas citocinas ou 

por mediadores formados sob seu controle (WATKINS; MAIER, 2002).  

Guerra et al. (2011), avaliaram a capacidade anti-inflamatória dos 

derivados imidazolidínicos:  5 - (1H-indol-3-il-metileno)-2-tioxo-imidazolidin-4-
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ona (LPSF/NN-56) e 3 - (4-bromo-benzil) -5 - (1H-indol-3-il-metileno)-2tioxo-

imidazolidin-4-ona (LPSF/NN-52) e evidenciaram a atividade anti-inflamatória 

dos compostos, por uma redução tanto na migração de leucócitos quanto na 

liberação  de TNF-α e IL-1β nos modelos de peritonite. Estes resultados 

indicaram que os compostos testados exibiram atividades promissoras anti-

inflamatórias e antinociceptiva que provavelmente estão envolvidos na 

modulação do sistema imunológico. A dor, sinal clássico do processo 

inflamatório, e o sistema imunológico influenciam-se mutuamente, o que torna 

difícil determinar se o bloqueio da nocicepção contribui para a redução da 

produção de citocinas pró-inflamatórias, ou vice-versa, com a redução da 

formação de citocinas pró-inflamatórias resultando em dor menos intensa. 

Embora tenha sido observado efeito anti-inflamatório promissor com 

derivados hidantoínicos, efeito semelhante não foi alcançado pelo tratamento 

com o IM-15, tendo em vista que o derivado sintético não foi capaz de 

promover redução na migração leucocitária, no teste da peritonite induzida por 

carragenina. A ideia tradicional do microambiente pós-trauma revela que a 

migração de leucócitos associados à inflamação é responsável por secretar 

mediadores químicos que produzem dor. Entretanto, evidências atuais 

sugerem quea função da resposta inflamatória na geração de dor não é 

limitada apenas a efeitos produzidos pela migração de leucócitos, o que 

justifica o fato do IM-15 não ter apresentado efeito no teste da peritonite 

induzida por carragenina. 

Então, considerando que derivados hidantoínicos possuem propriedades 

analgésica e anti-inflamatória significativas (CARVALHO, 2011; QUEIROZ, 

2011), são sinalizadas perspectivas favoráveis para o desenvolvimento de 

novos fármacos para o controle da dor inflamatória e assim, diminuição da 

inflamação promotora de tumor. 

Desse modo, analisamos ainda o efeito do derivado hidantoínico sobre 

um dos sinais da inflamação, o edema. Para tal, foi utilizado o modelo de 

edema de pata induzido por carragenina. 

A inflamação aguda da pata é caracterizada pela migração de células 

inflamatórias no sistema microvascular e a entrada de fluido no tecido 

intersticial. Estes eventos são induzidos por mediadores inflamatórios os quais 
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se ligam a receptores especficos nas células inflamatórias e endoteliais 

(DOERSCHULK et al., 1999; SAITO et al., 2002). 

O edema de pata induzido por carragenina é muito usado como modelo 

experimental in vivo para a avaliação de potencial anti-inflamatório, sendo um 

modelo padrão para a avaliação de inflamação aguda (OKPO et al., 2001; 

CHATTOPADHAYAY et al., 2002;PERIANAYAGAM et al., 2006). Além disto, 

este modelo é muito sensível a ação de drogas anti-inflamatórias não-

esteroidais (MORRIS, 2003).   

A injeção intraplantar de carragenina resulta em uma resposta 

inflamatória caracterizada por aumento no edema de pata tempo-dependente, 

infiltração de neutrófilos, aumento nos níveis de diversos mediadores no 

exsudato da pata e pelo desenvolvimento de hiperalgesia a estímulos térmicos 

e mecânicos (MORRIS, 2003). O edema induzido por carragenina possui fases, 

caracterizadas pela liberação sequencial de mediadores inflamatórios: nos 

primeiros 90 minutos ocorrem a liberação concomitante de histamina e 

serotonina (responsáveis pela vasodilatação e aumento da permeabilidade); a 

segunda fase, que se estende até aproximadamente 150 minutos é 

desencadeada por cininas (induzindo um aumento na permeabilidade dos 

vasos sanguíneos); enquanto na terceira fase que começa a partir de 150 

minutos, ocorre a liberação de PGs com um pico máximo na terceira hora 

(ocorrendo infiltração maciça de leucócitos polimorfonucleares) (DI ROSA; 

GIROUD; WILLOUGHBY, 1971). Estudos mais recentes mostram ainda que a 

carragenina induz uma liberação periférica de NO, produção esta mediada por 

nNOS na fase inicial e pela nNOS e iNOS na fase tardia (OMOTE et al., 2001).    

O IM-15 apresentou significativo efeito antiedematogênico utilizando o 

teste de edema de pata induzido por carragenina. Tal resultado corrobora 

dados da literatura, onde outros derivados hidantoínicos também apresentam 

efeito antiedematogênico ao utilizar o mesmo teste (PEREIRA, 2003). 

Considerando os dados apresentados, o presente trabalho apresenta 

dados promissores, tanto do ponto de vista farmacológico como toxicológico, 

que subsidiam a realização de testes pré-clínicos adicionais com o derivado 

imidazolidínico IM-15, tanto na área da oncologia como na psicofarmacologia. 
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7 CONCLUSÕES 

 

  

De acordo com os estudos realizados com o derivado imidazolidínico IM-15, 

pode-se concluir que: 

 

• IM-15 mostrou baixa citotoxicidade em eritrócitos de camundongos; 

 

• IM-15 apresentou baixa toxicidade aguda, quando administrado por via 

intraperitoneal em camundongos; 

 

• IM-15 apresentou baixa genotoxicidade in vivo; 

 

• IM-15 apresentou atividade antitumoral in vivo em modelo de carcinoma 

ascítico de Ehrlich, via imunomodulação e ação antiangiogênica (reduziu 

os níveis das citocinas IL-4, TNF-α, IFN-γ e da quimiocina CCL2); 

 

• IM-15 não interferiu na progressão do ciclo celular; 

 

• IM-15 apresentou baixa toxicidade in vivo, em animais com CAE 

submetidos a tratamento de doses repetidas (nove dias); 

 

• IM-15 não interferiu na atividade motora dos animais; 

 

• IM-15 apresentou atividade antinociceptiva; 

 

• A atividade antinociceptiva do IM-15 parece envolver a via do óxido 

nítrico na fase 1 do teste da formalina, entretanto, não foi efetivo em 

receptores GABaérgicos e no sistema opióide; 

 

• IM-15 apresentou atividade antiedematogênica. 
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ANEXO A – Certidão Comissão de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B – Triagem farmacológica comportamental 
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ANEXO C – Fluxograma de realização do teste de toxicidade aguda com 

uma dose inicial de 300 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


