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Resumo 

  

Câncer é a causa de 12% das mortes no mundo e 13,7% das mortes no 

Brasil. Dentre os diversos tipos de câncer que existem, as leucemias, que, embora 

não tenham uma grande incidência, se destacam por terem alto índice de 

mortalidade, especialmente em crianças e idosos. Globulinas 11S são proteínas de 

armazenamento presente principalmente em sementes e apresentam um potencial 

para fins humanos pouco estudado na literatura. Proteínas com capacidade 

hemaglutinante, por sua vez, são amplamente estudadas devido a sua capacidade 

de se ligar a carboidratos de superfície e, desta forma, desencadear inúmeras 

reações. Quenopodina é uma globulina 11S com interessante capacidade 

hemaglutinante extraída e purificada de sementes de Chenopodium quinoa. Neste 

trabalho, quenopodina purificada da variedade BRS Syetetuba apresentou 

homologia de 92% com a quenopodina publicada anteriormente extraída de uma 

outra variedade de C. quinoa. Nos testes de avaliação biológica, quenopodina exibiu 

atividade sensibilizadora à apoptose no tratamento antitumoral contra duas 

linhagens de leucemia (K562 e a linhagem resistente a fármacos, Lucena-1), 

auxiliando os fármacos de escolha comercialmente utilizados no tratamento da 

leucemia (vincristina e imatinib), aumentando em cerca de 50% as eficácias destes 

fármacos, mesmo em concentrações subclínicas dos mesmos (100nM e 200nM, 

respectivamente). Esta atividade está relacionada à atividade anti-inflamatória mas 

não antinociceptiva da globulina 11S da quinoa que inibe a via do fator de 

transcrição NFκB, responsável pela transcrição tanto de citocinas inflamatórias 

quanto pela transcrição de proteínas anti-apoptóticas. Com a inibição do NFκB pela 

globulina 11S da quinoa, mecanismos apoptóticos e de morte celular estimulados 

pelos fármacos comerciais nas associações com globulina 11S de quinoa são mais 

eficazes mesmo em doses consideradas subclínicas para os mesmos quando não 

associados. 
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Abstract 

  

Cancer is the cause of 12% of deaths in the world and 13.7% of deaths in Brazil. 

Among the several types of cancer that exist, leukemia, although they do not have a 

great incidence, stand out because they have a high mortality rate, especially in 

children and the elderly. 11S Globulins are storage proteins present in seeds and 

show a potential for human purposes little studied in the literature. Hemagglutinating 

proteins, in turn, are widely studied because of their ability to bind to carbohydrates 

and in this way trigger numerous reactions. Chenopodin is an 11S globulin with 

interesting hemagglutinating capacity extracted and purified from Chenopodium 

quinoa seeds. In this work, chenopodin purified from the BRS Syetetuba variety 

showed 92% homology with previously published chenopodin extracted from another 

variety of C. quinoa. In the biological evaluation tests, chenopodin exhibited 

apoptosis sensitizing activity in the antitumor treatment against two leukemia lines 

(K562 and Lucena-1, the drug-resistant strain), assisting the commercially available 

drugs of choice in the treatment of leukemia (vincristine and imatinib) Increasing the 

efficacies of these drugs by about 50%, even at subclinical concentrations thereof 

(100nM and 200nM, respectively). This activity is related to the anti-inflammatory but 

non-antinociceptive activity of quinoa 11S globulin that inhibits the NFκB transcription 

factor pathway, responsible for transcription of both inflammatory cytokines and 

transcription of anti-apoptotic proteins. With inhibition of NFκB by quinoa 11S 

globulin, apoptotic and cell death mechanisms stimulated by commercial drugs in 

combinations with quinoa 11S globulin are more effective even at doses considered 

sub-clinic when not associated. 
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Introdução 

  

Dentre as diversas proteínas presentes na semente de quinoa tem-se a 

globulina 11S, conhecida como quenopodina. Neste trabalho, a quenopodina foi 

estudada contra células leucêmicas e também contra processos inflamatórios. 

Câncer é provocado por um conjunto de desordens bioquímicas que resultam 

em células geneticamente modificadas cuja proliferação descontrolada pode levar o 

indivíduo à morte. Muitos cânceres, como as leucemias estão diretamente 

relacionados a processos inflamatórios. 

Câncer e inflamação compartilham diversos mecanismos biológicos, incluindo 

a ativação de um fator de transcrição, o NFκB. Este fator de transcrição é capaz de 

iniciar a transcrição de genes diretamente ligados tanto a citocinas inflamatórias 

quanto a mecanismos de sobrevivência celular e proliferação. A redução da via 

NFκB pode significar uma menor expressão de proteínas que beneficiariam a 

progressão do tumor e consequente agravamento da doença.  

Chenopodium quinoa ou quinoa é uma planta andina de alto valor nutricional 

e com excelentes propriedades agrícolas que tem chamado a atenção de diversas 

agências e órgãos internacionais no mundo como uma das possíveis soluções de 

alguns problemas da humanidade como por exemplo a ausência de alimentos em 

algumas regiões, a fome e a desnutrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Revisão Bibliográfica 

Chenopodium quinoa (Willd.) 

Chenopodium quinoa (Willd.) é um pseudocereal de origem andina cultivado a 

milhares de anos (MOTA et al., 2014; BHARGAVA et al., 2006). É uma planta anual 

de folhas largas, com 1 a 2 metros de altura com penetração profunda das raízes e 

que pode ser cultivada desde o nível do mar a altitudes acima de 3800m 

(BHARGAVA et al., 2006). Trata-se de um cultivo com altos índices de produção de 

sementes (ABUGOCH et al., 2008), produzindo grãos mesmo quando cultivadas 

acima de 4500 metros (VEGA-GÁLVEZ et al., 2010). 

A semente é resistente condições extremas como seca e congelamento e é 

frequentemente cultivada em solos pobres (BASCUÑAN-GODOY et al., 2016; 

MIRANDA et al., 2011). Nos altos andinos, seu ciclo de cultivo dura 8 meses mas 

isso pode chegar a 4 meses nas áreas áridas do centro do Chile (VEGA-GÁLVEZ et 

al., 2010). Apesar da origem andina, a quinoa tem sido plantada em todo o mundo 

(Figura 1)  Essa planta é caracterizada por seus frutos que são consideravelmente 

grandes e em tons claros (rosa e branco) e é tolerante a frio, salinidade e escassez 

de nutrientes (BASCUÑAN-GODOY et al., 2016). 

Pertence ao gênero Chenopodium. Este gênero engloba cerca de 250 

espécies (GIUSTI, 1970), incluindo herbáceas, sufrutecentes e arborescentes 

perenes, embora a maioria das espécies seja anual (BHARGAVA et al., 2006) 

(Figura 2).  
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Figura 1 - Principais áreas de cultivo de C. quinoa no Mundo. Originária dos Andes, a quinoa tem tido 
seu plantio estimulado em diversas partes do mundo, atingindo países da América do Norte, Europa, 
Ásia e Oceania. No Brasil, esta espécie está sendo adaptada para as condições climáticas e de solo 
do Cerrado brasileiro. Fonte: http://www.discoverlife.org/mp/20m?kind=Chenopodium+quinoa , 
acesso em 21/11/2013. 

 

Por seu valor nutritivo, a quinoa tem recebido atenção considerável como um 

grão alternativo na dieta em todo o mundo (ISHIMOTO E MONTEIRO, 2010). O grão 

possui alto teor proteico e rico em aminoácidos essenciais, quantidades 

consideráveis de fibras, minerais como o cálcio e ferro, um amplo espectro de 

vitaminas e antioxidantes como os polifenóis (NOWAK et al., 2015; MOTA et al., 

2014; BHARGAVA et al., 2006). 

Figura 2 - Plantação de quinoa nos Andes. Essa planta é caracterizada por seus frutos que são 
consideravelmente grandes e em tons claros (rosa e branco) e é tolerante a frio, salinidade e 
escassez de nutrientes. Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/quinoa-crop-other-information-osk-
reddy , acesso em 18/08/2017. 
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Seu alto conteúdo proteico, em particular a composição de aminoácidos da 

semente, similar à do leite (KOZIO, 1992), se aproxima do balanço proteico ideal 

recomendado pela FAO/WHO (ISHIMOTO E MONTEIRO, 2010). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, proteínas de quinoa podem suprir cerca de 180% 

de histidina, 274% de isoleucina, 338% de lisina, 212% de metionina + cisteína, 

320% de fenilalanina + tirosina, 331% de treonina, 228% de triptofano e 323% de 

valina recomendados em fontes proteicas para a nutrição de adultos (VEGA-

GÁLVEZ et al., 2010; FAO/WHO/UNU, 1985). 

Sendo uma fonte de proteínas de alto valor biológico (14%-16%) (KOZIOL, 

1992), a quinoa apresenta, em base seca, o maior conteúdo proteico encontrado em 

cereais, com teores particularmente elevados dos aminoácidos histidina, metionina e 

lisina (NOWAK et al., 2015; ISHIMOTO E MONTEIRO, 2010; KOZIOL, 1992). 

A quinoa apresenta, pela sua composição peculiar, todas as características 

de um alimento funcional (ISHIMOTO E MONTEIRO, 2010). Suas qualidades como 

“super alimento” e facilidade de cultivo em solos castigados levaram a FAO/ONU 

estimular não só seu consumo, mas também seu cultivo em todo mundo (RIZZELLO 

et al., 2015).  

A NASA é outra instituição a ratificar o uso da quinoa, alimento considerado 

ideal para missões humanas de longa duração, devido alto valor proteico e 

composição única de aminoácidos (SCHLICK E BUBENHEIM, 1993) e sua 

produtividade em culturas de ambiente controlado (SCHLICK E BUBENHEIM, 1993). 

Devido a importância cada vez maior deste importante cereal, o genoma da quinoa 

foi recentemente publicado (JARVIS et al., 2017)  com o objetivo de estimular o 

melhoramento da espécie. O presente estudo foi utilizado a variedade BRS 

Syetetuba (SPEHAR E SANTOS, 2005) desta espécie. 

O consumo das sementes é o uso mais comum da quinoa (VEGA-GÁLVEZ et 

al., 2010), sendo que o grão (Figura 3) é usado para fazer farinha, sopa, desjejum, 

cereal e álcool, enquanto a farinha é utilizada para biscoitos pães e comida 

processada. Para o correto aproveitamento deste interessante conteúdo proteico da 

quinoa, é importante, porém promover o aquecimento das sementes para a devida 

desnaturação dos fatores antinutricionais presentes nas suas sementes (SILVA et 

al., 2015). Recentemente, as sementes de quinoa vem despertando grande 

interesse também por ser um alimento “gluten-free”, fazendo com que a sua farinha 
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seja indicada à produção de alimentos para crianças, por seu baixo teor alergênico 

(NOWAK et al., 2015; GIMÉNEZ et al., 2015). 

Figura 3 – Sementes de quinoa. Com alto valor nutricional, as sementes de quinoa são amplamente 
utilizadas na alimentação de diversos povos. 

 

 

Globulinas 11S 

 Entre 10%(em cereais) a 40% (em leguminosas e oleaginosas) do peso seco 

das semente é constituído por proteínas (SHEWRY et al., 1995). Destas, cerca de 

80% a 90% são proteínas cuja função é fornecer reserva de aminoácidos para uso 

durante a germinação e brotamento da semente. Por este motivo, estas proteínas 

são conhecidas como proteínas de reserva (BOJÓRQUEZ-VELÁZQUEZ et al., 

2016). As proteínas de reserva são classificadas de acordo com suas solubilidades: 

albuminas (solúveis em água), globulinas (solúveis em soluções salinas), prolaminas 

(solúveis em mistura água/álcool) e gluteínas (solúveis em ácidos ou bases) (YIN et 

al., 2011). 

Algumas proteínas de reserva de sementes tem a habilidade de se ligar a 

carboidratos presentes na superfície de células (DODD E DRICKAMER, 2001). As 

funções biológicas associadas com as atividades de ligação a carboidratos destas 

famílias de proteínas são diversas (LORIS, 2002). Interações proteína-carboidrato 

ocorrem em um grande número de contextos biológicos. A glicosilação de 

superfícies celulares pode ser considerada o cartão de visitas de uma célula (LORIS, 

2002). Mais da metade de todas as proteínas na natureza foram eventualmente 

encontradas como sendo glicoproteínas (GABIUS et al., 2002). 
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Em outras palavras, se o número de glicosiltransferases, glicosidases e 

outras enzimas de processamento de oligossacarídeos tais como sulfotransferases, 

ocupa uma fração notável do código genômico, então é crível que a síntese e corte 

de glicanos é mais que um processo fortuito (GABIUS et al., 2002). O 

reconhecimento de glicanos como mediadores de importantes processos biológicos 

tem estimulado crescentes interesses em pesquisas da glicobiologia (ADAMCZYK et 

al., 2012). Nestes moldes, o glicano irá proteger uma seção não elegível da proteína 

de ataques proteolíticos. Ao mesmo tempo, isso irá conferir um novo conjunto de 

sítios para interações para conjugados (GABIUS et al., 2002). 

A ligação de proteínas multivalentes nas superfícies das células 

frequentemente leva a ligações cruzadas e  a agregações a receptores de 

glicoproteínas e glicolipídeos específicos, que por sua vez estão relacionadas com 

uma variedade de respostas biológicas, tais como, atividades mitogênicas e uma 

variedade de processos de sinais de transdução biológicos (LORIS et al.,1998). 

Entre as proteínas com habilidade de ligar a carboidratos encontram-se as 

lectinas, as lectinas-like e algumas globulinas. Lectinas são provavelmente as 

moléculas mais estudadas em glicobiologia (GHAZARIAN et al, 2011). Lectinas 

foram originalmente definidas como proteínas de origem não imune ligantes a 

carboidratos que são capazes de aglutinar células ou de precipitar carboidratos 

complexos, sem apresentar nenhuma atividade enzimática em direção aos 

carboidratos ligantes (LORIS et al., 1998). Posteriormente, o termo lectina foi 

redefinido com base em critérios funcionais e estruturais, sendo hoje definida como 

proteínas que possuem pelo menos um sítio não catalítico que se liga 

reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos (SINGH et al., 2016; 

GHOSH et al., 2016; FAHEINA-MARTINS, 2009). Neste novo conceito, foram 

adicionados às propriedades descritas anteriormente, a reversibilidade das 

interações lectina-carboidrato e também a definição de sítios específicos onde essas 

ligações ocorrem. Já lectinas-like são proteínas que, embora estruturalmente 

diversas às lectinas, apresentam também a atividade de ligação e reconhecimento 

de carboidratos típicas de lectinas (FREITAS et al., 2015).  

 Globulinas são o grupo de proteínas melhor distribuído, estando presente 

tanto em monocotiledôneas como em dicotiledôneas (SHEWRY et al., 1995). Elas 

são classificadas em 2 grupos de acordo com seus coeficientes de sedimentação. 
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São eles: Globulinas 2S ou vicilinas e Globulinas 11S ou leguminas (BOJÓRQUEZ-

VELÁZQUE et al., 2015). Globulinas são as principais fontes de aminoácidos de 

sementes durante as fases de germinação e brotamento. Além deste papel 

nutricional, algumas Globulinas também podem apresentar atividade como inibidor 

de protease, atividade inseticida, de ligação a quitina e outras possuem atividade 

hemaglutinante indicando sua capacidade de ligar a carboidratos apresentando 

atividade de lectina (SINGH et al., 2015). Entre elas, tem-se a globulina 11S de 

sementes de Vicia sativa (RIBEIRO et al., 2004) e outras Globulinas 11S.  

Globulina 11S é o maior grupo de proteínas de reserva, não apenas em 

leguminosas mas também em muitos cereais e outras dicotiledôneas. 

Estruturalmente consiste em 6 subunidades (hexâmeros) ligados não 

covalentemente, onde cada subunidade possui massa molecular relativa de cerca de 

40kDa (subunidade ácida) e 20kDa (subunidade básica). Estas subunidades se 

arranjam em forma de um anel aberto e não são glicosiladas (ADACHI et al., 2003; 

BEYER et al, 2002; SHEWRY et al., 1995). Pertencem a superfamília das cupinas, 

que compreende proteínas cujas estruturas possuem pelo menos um barril β. 

Globulinas 11S possuem 2 barris β estruturalmente semelhantes em cada 

subunidade de suas composições. Em cada subunidade, os barris β são formadas 

por 8 folhas β antiparalelas unidas por um grupo de 2 ou 3 α-hélices (SHUTOV e 

KAKHOVSKAYA, 2011). Além das Globulinas 11S, pertencem a esta família: 

esferulinas fúngicas, esporulinas de samambaias, e também as globulinas 7S. Esta 

superfamília, devido à sua estrutura comum,  geralmente possui alta 

termoestabilidade e alta resistência à proteólise (MILLS et al., 2002). 

Como dito, a principal função das globulinas 11S nas sementes é o 

fornecimento de aminoácidos para a germinação e brotamento destas sementes. 

Considerando a alta estabilidade térmica e resistência a proteólise apresentada para 

esta classe de proteínas, surgiu então a questão: Qual o mecanismo envolvido na 

liberação destes aminoácidos para a nutrição da semente? A hipótese mais provável 

é a possibilidade de que elas se tornem instáveis como resultado de mudanças nas 

condições do meio, como por exemplo, alterações no pH no interior dos vacúolos de 

6.0 para 5.5. Isto permitiria a dissociação da forma hexamérica para forma trimérica, 

mais flexível e susceptível a ataque proteolítico (ADACHI et al., 2003). 
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Globulinas 11S são pouco estudadas quanto a suas possíveis atividades 

biológicas de interesse humano. Poucos exemplos são encontrados na literatura a 

este respeito. Um dos exemplos é a atividade inseticida contra Callosobrucus 

maculatus das proteínas legumina-like presentes em Coffea arabica e Coffea 

racemosa (COELHO et al., 2010). A globulina 11S presente em sementes de  

Chenopodium quinoa, por sua vez, tem demonstrado uma interessante capacidade 

como potencial fármaco para algumas situações por exemplo, contra as cepas 

bacterianas gram negativas Escherichia coli ATCC 11229 (250µg/mL e 500µg/mL), 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 (500µg/mL) e Salmonella enterica ATCC 

10708 (500µg/mL) (POMPEU et al., 2015). 

 

Quenopodina 

Quenopodina é a globulina 11S extraída das sementes de Chenopodium 

quinoa. Ela apresenta uma estrutura quaternária típica de globulinas 11S (Figura 4) 

com massa molecular relativa de 320kDa. Os polipeptídios ácidos e básicos 

possuem uma massa média relativa de 35,5kDa e 22,5kDa, respectivamente 

(BRINEGAR E GOUDAN, 1993). Embora estruturalmente não pertença à classe das 

lectinas, apresenta atividade hemaglutinante e ligante a açúcares, principalmente 

manose e glicose (POMPEU et al., 2015), permite a esta globulina 11S ser 

considerada como uma proteína com atividade semelhante a lectina ou lectin-like. 

 

A  B 

Figura 4 – A) Estrutura de quenopodina. Em B pode observar a presença de 2 barris β típicos de 
globulinas 11S. 
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Câncer 

 Câncer é, inquestionavelmente, uma doença que traz grandes impactos na 

saúde pública. Cerca de 12% das causas de mortes no mundo estão relacionadas 

com a doença e estima-se, até 2030, 27 milhões de novos casos e 

aproximadamente 17 milhões de mortes devido a câncer no mundo (WHO, 2014). 

No Brasil os tipos mais comuns são os de próstata, pulmão e estomago no sexo 

masculino e mama, colo de útero e intestino no sexo feminino (BRASIL, 2016). 

 Na investigação de esclarecimentos para a manifestação do câncer, estudos 

sobre a distribuição dos tipos de câncer nas populações e os fatores de risco, 

padrões distintos foram identificados. Hoje se conhece que o aparecimento do 

câncer está diretamente vinculado a uma multiplicidade de causas, suficientes para 

constituírem uma causa necessária. Não há dúvida de que em vários tipos de câncer 

a susceptibilidade genética tem papel importante, mas é a interação entre esta 

susceptibilidade e os fatores ou as condições resultantes do modo de vida e do 

ambiente que determina o risco do adoecimento por câncer.  

 Leucemias são o 7o tipo mais frequente em homens e o 6o mais frequente em 

mulheres com 3% e 2% dos casos respectivamente. Apesar de ser um tipo de 

câncer raro, possui uma elevada taxa de mortalidade. Quando se trata de câncer 

pediátrico, por sua vez, as leucemias são a maior ocorrência de neoplasias 

pediátricas ao lado dos linfomas. Estima-se que em 2016, 10.070 pessoas tenham 

sido diagnosticadas com leucemia no Brasil, destas 5.540 homens e 4.530 mulheres 

(http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/leucemia; 

acesso em 13 de julho de 2016).  

 Existem vários tipos de leucemia classificados em grupos pela Organização 

Mundial da Saúde. Entre os grupos tem-se: leucemia T-linfoblástica, leucemia B-

linfoblástica, leucemias agudas de linhagens ambíguas, leucemia mielóide aguda, 

síndromes miolodisplasticas, neoplasmas mielodisplásticas/mieloproliferativas, 

neoplasmas mielóides/linfoides com eosinofilia, e neoplasmas mieloproliferativos. 

Nesta última categoria encontra-se a Leucemia Mielóide Crônica (ARBER et al., 

2016). 

Leucemia Mielóide Crônica (CML) é uma desordem mieloproliferativa 

caracterizada pela superprodução de células mielóides no sangue periférico, medula 
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óssea e baço. Em mais de 90% dos casos, a doença é diagnosticada durante a fase 

crônica inicial (CML-CP), que é caracterizada pela expansão de células mielóides 

funcionais normais. Se não tratada, progride para uma fase acelerada inicial e 

subseqüentemente para uma fase de explosão mais agressiva, com perda da 

capacidade final de diferenciação (TABARESTANI E MOVAFAGH, 2016) 

 A Leucêmia Miolóide Crônica (CML) representa 15% dos casos de leucemia, 

a célula envolvida nesta doença contêm o gene BRC-ABL, produzindo a proteína 

BCR-ABL, ausente em outras leucemias. Esta proteína, por sua vez, é responsável 

pela proliferação exagerada das células (HIRJI et al., 2013).  

 K562 é uma linhagem celular derivada de pacientes com CML em crise 

explosiva isolada em 1976. Ela possui, além da superexpressão da proteína BCR-

ABL, ausência de marcadores B de imunoglobulinas e receptores EBV. Há também 

nestas células, a ausência de antígeno T que permite a inibição do crescimento 

celular pela ação da timidina (KLEIN et al., 1976). 

 Lucena-1 é uma linhagem celular derivada da linhagem K562 que apresenta 

resistência multidrogas. Esta resistência foi obtida através da seleção de gerações 

de K562 que apresentaram resistência ao alcalóide vincristina. As células Lucena-1 

superexpressam P-glicoproteína e são resistentes a radiação UVA e a peróxido de 

hidrogênio (RUMJANEK et al., 2000). 

Inflamação e Câncer 

 Inflamação é uma resposta inata fundamental para a proteção do organismo 

contra agentes agressores. Este mecanismo é altamente conservado em todos os 

organismos multicelulares e, devido a isto, a imunidade inata é considerada um dos 

6 princípios fundamentais para a vida animal (assim como crescimento e replicação 

celular regulado, morte celular programada, adesão célula-célula e célula-matriz, 

processos regulados de desenvolvimento e especialização celular) (BEN-NERIAH E 

KARIN, 2011). Apesar de essencial para a defesa do organismo, a inflamação, 

quando não controlada, pode provocar morte celular, danos aos tecidos e ser o 

principal componente de inúmeras doenças como artrite reumatóide, aterosclerose, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, esclerose múltipla, colite ulcerativa entre 

outras (WALLACH et al., 2014; LAWRENCE, 2009).  
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Dentre as doenças causadas ou iniciadas por uma resposta inflamatória 

exagerada e/ou persistente, ou mesmo que tenham a inflamação como componente 

essencial, pode-se citar diversos tipos de canceres (NEWTON E DIXIT, 2012). 

Glioblastoma, Linfoma de Hodgkin, Carcinoma hepatocelular associado à hepatite, 

Câncer Coloretal, Câncer de Próstata, Mieloma Múltiplo são alguns dos tipos de 

canceres que possuem a inflamação como um importante componente de seus 

desenvolvimentos (BEN-NERIAH E KARIN, 2011). Estima-se que cerca de 20% de 

todos os tipos de câncer estão de alguma maneira ligados a processos inflamatórios, 

mas este número pode ser ainda maior (BEN-NERIAH E KARIN, 2011).  

A relação inflamação-câncer foi apontada ainda no século 19, porém, apenas 

após a descoberta da via do Fator Nuclear kappa B (NFκB), a base mecanística 

desta relação pode ser confirmada e elucidada (BEN-NERIAH E KARIN, 2011). 

NFκB, um fator de transcrição específico, representa um grupo de proteínas 

estruturalmente e evolutivamente relacionadas. (GHOSH E KARIN, 2002). Esse 

grupo é composto por 5 proteínas caracterizadas por seus domínios Rel 

(responsáveis pela ligação ao DNA, dimerização e interação com inibidores 

específicos). São elas: p50/p105 (NFκB1), p52/p100 (NFκB2), Rel-C, Rel-B, e p65 

(Rel-A) (GHOSH E DASS, 2016; ORLOWSKI E BALDWIN, 2002). 

O grupo NFκB se liga especificamente à sequencia GGGRNNYYCC, onde R 

são purinas; Y, pirimidinas; e N, qualquer base (GHOSH E DASS, 2016; 

VERMEULEN et al., 2002). Esta sequência é encontrada na região promotora de 

uma grande variedade de genes, principalmente os gens que codificam citocinas 

como IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, TNF-α, LTα, LTβ e GM-CSF; quimiocinas como IL-8, 

MIP-1α, MCP1, RANTES, e eotaxin; moléculas de adesão como ICAM, VCAM, e E-

selectina; proteínas de fase aguda como SAA; e enzimas como iNOS e COX-2 

(GHOSH E KARIN, 2002). 

 Como observado acima, o NFκB é responsável pela transcrição de genes 

diretamente relacionados com a resposta inata e inflamação (Figura 5). Além dos 

genes relacionados com esta importante função, o NFκB também é importante na 

transcrição de genes relacionados a resposta ao estresse oxidativo, adesão celular, 

diferenciação e apoptose (GUPTA et al., 2010). O controle da transcrição destes 

genes faz do NFκB uma importante via também para processos envolvendo diversos 
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tipos de canceres, principalmente os que estão diretamente relacionados com 

resposta inflamatória (GHOSH E DASS, 2016). 

Figura 5 – Funções Pró e Anti-inflamatórias do NFκB. Este fator de transcrição está diretamente 
relacionado com a produção de citocinas, proteases e outras proteínas ligadas a processos 
inflamatórios. Adaptado de: BenNeriah e Karin, 2011 

 

  

Dentre as modificações celulares induzidas pelo NFκB relacionadas com 

neoplasias, as principais são: autossuficiência em sinais de crescimento, 

insensibilidade à inibição do crescimento, resistência aos sinais apoptóticos, 

imortalização, angiogênese, invasão tecidual e metástase (ALLAVENA et al., 

2008)(Figura 6) . 

O NFκB exerce papel estratégico em alguns tipos de canceres (Figura 7). 

Nelas, o NFκB é superexpresso através de mutações e constitutivamente ativo e, 

desta forma, estas células tem aumentadas a expressão de genes ligados a 

proliferação celular, invasividade, controle de diferenciação e supressão da 

apoptose. Como exemplos de neoplasias com os níveis aumentados deste fator de 

transcrição tem-se certas neoplasias de células B e linfoma de Hodgkin, dentre 

outros (ORLOWSKI E BALDWIN, 2002).  
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 Em células não estimuladas, o fator nuclear de transcrição kappa B encontra-

se inativo no citoplasma (YAMAMOTO E GAYNOR, 2001). A ativação do NFκB está 

fortemente correlacionada com sua localização. Quando no citoplasma, o NFκB se 

encontra associado com seu inibidor pertencente à família IκB. IκB compreende 3 

subtipos (IκBα, IκBβ, e IκBε), sendo o IκBα o mais abundante (GUPTA et al., 2010).

 No sistema de imunidade inata praticamente todos os receptores de 

sinalização de perigo levam à ativação do NFκB.  Quando estes receptores são 

ativados, o inibidor IκB que está associado ao NFκB no citosol é desligado do 

complexo pela ação do complexo I-κ quinase (IKK). O complexo IKK fosforila o 

inibidor IκB que, fosforilado, ubiquinado, libera o NFκB e é posteriormente 

degradado por complexos proteicos. O NFκB livre se transloca para o núcleo, onde 

pode se ligar ao DNA (DENG et al., 2016). As vias de NFκB podem ser divididas em 

canônicas e alternativas.  Vias canônicas são aquelas em que o NFκB é ativado 

conforme descrito acima, através dos complexos contendo Rel-A ou Rel-C pela 

ativação via TNFα, TLR e IL-1 (Figura 8). Já vias alternativas são aquelas em que o 

NFκB é ativado utilizando complexos contendo Rel-B. Para esta via, a fosforilação 

de IKK-α presente no complexo NIK (NFκB Inducing kinase) é essencial 

(LAWRENCE, 2009). 
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Figura 6 - Exemplos de modificações induzidas pelo NFκB como proliferação celular, supressão de 
apoptose, invasão e controle de diferenciação. 

 

O NFκB exerce papel estratégico em alguns tipos de canceres. Nelas, o NFκB 

é superexpresso através de mutações e constitutivamente ativo e, desta forma, 

estas células tem aumentadas a expressão de genes ligados proliferação celular, 

invasividade, controle de diferenciação e supressão da apoptose. Como exemplos 

de neoplasias com os níveis aumentados deste fator de transcrição tem-se certas 

neoplasias de células B e linfoma de Hodgkin entre outros (ORLOWSKI e BALDWIN, 

2002).  
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Figura 7 - Efeitos Pró e Anti-tumorigênicos de NFκB. Esta via está intrinsecamente relacionada com 
vários tipos dde canceres, entre eles estão o Glioblastoma, Doença de Hodgkin, Carcinoma 
Hepatocelular, entre outros. Em cada um deles, NFκB exerce um efeito diferente. Adaptado de: 
Neriah e Karin, 2011 
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Figura 8 – Vias intrínseca e extrínseca do NFκB. Em ambas, a estimulação de receptores de 
membrana ativam diferentes complexos IKK. Adaptado de: Lawrence, 2009. 

 

 Estas vias de ativação do NFκB podem ser acionadas tanto por vias 

intrínsecas quanto por vias extrínsecas. A via extrínseca é a via iniciada por 

fatores extrínsecos como por exemplo as citocinas TNF-α e IL-1. Esta via está, 

portanto, diretamente relacionada com as condições do microambiente celular. A via 

intrínseca, por sua vez, está relacionada com a produção de proteínas, citocinas e 

quimiocinas produzidas via transcrição de genes tumorais. As proteínas HIF e Ras 

são exemplos de vias tumorais que levam à inflamação e, desta forma, à ativação do 

NFκB (ALLAVENA et al., 2008). 

 Considerando que o NFκB exerce importante função na transcrição de genes 

diretamente relacionados tanto com a resposta inflamatória quanto também com 

condições que podem levar à resistência celular à morte programada e descontrole 

na proliferação celular, a inibição da via do NFκB pode intensificar a eficácia de 

quimioterapias contra diversos tipos de câncer  (YAMAMOTO e GAYNOR, 2001).  
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 Existem diversos inibidores da via do NFκB. Entre eles, estão descritos 

antioxidantes, peptídeos, pequenos RNA/DNA, micro-organismos e proteínas virais, 

pequenas moléculas e polipeptídios. A grande maioria age como inibidores da 

ativação da via do NFκB, outros poucos têm alvos em um ou mais passos 

específicos da via. Os mecanismos de ação destes inibidores incluem: inibição das 

proteínas quinases; inibição da ativação do NFκB por proteínas fosfatases; 

inibidores de proteases e inibidores da ligação da ubiquinona nos IκB’s; 

bloqueadores da ativação do NFκB por inibidores da acetilação de p65; bloqueio da 

ativação do NFκB por metiltransferases; bloqueio da ligação do NFκB ao DNA; entre 

outros (GUPTA et al., 2010). 

 Embora haja muitas substâncias que, de alguma forma, exercem inibição da 

via deste fator de transcrição, um dos maiores desafios que este tipo de inibidor 

enfrenta é inibir vias específicas provocando o menor dano colateral possível 

(GUPTA et al., 2010; HAYDEN e GOSH, 2008). Considerando a importância do 

NFκB em diversos tipos de canceres, é lógico pensar que sua inibição pode ser um 

excelente acréscimo na quimioterapia destes canceres. Porém, deve-se ter cautela 

com outros tipos de câncer, onde o processo inflamatório exerce um balanço 

homeostático à célula, limitando danos genotóxicos (BEN-NERIAH e KARIN, 2011).  

Anterioridade de propriedade intelectual 

 Com o propósito de avaliar se já havia algum depósito de patente com a 

associação da Quenopodina com os quimioterápicos vincristina e imatinib para o 

tratamento de leucemia foi realizada uma busca de patentes na base de dados 

Google Patents, utilizando as palavras-chave Chenopodin, globulina 11S, quinoa, 

imatinib, vincristina, leucemia, inflação, anti-inflamatório. Não foi encontrado nenhum 

depósito de patente.  

 A única patente encontrada com o uso de biomoléculas em associação com 

quimioterápico foi a patente US 2004/0002499 A1, no qual relata a combinação de 

curcumina (diferuloylmethane), extraído da Curcuma longa, com paclitaxel. O 

objetivo dessa conjugação foi obter um efeito sinérgico na inibição do fator de 

transcrição NFkB, de efeito anti-neoplásico e inibidor do fator de crescimento  e 

metastases. A via antitumoral foi por apoptose e necrose. A concentração utilizada 

de curcumina na composição foi de 10mg/kg por via intraperitonial em animais. (US 

2004/0002499 A1, 2003). 
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As demais patentes utilizam outros mecanismos de ação antitumoral. A 

patente US 2006/0088899 A1 relata um novo método para tratamento de desordens 

relacionadas à proliferação celular, como câncer, com doses de clorotoxina e/ou 

derivados disso, em combinação com ao menos um agente quimioterápico. O 

composto clorotoxina pode ser administrado antes, em conjunto ou depois do agente 

químico. O composto clorotoxina é uma toxina extraída do veneno do escorpião. A 

dose usada foi de 10mg/kg de massa corporal. (US 2006/0088899 A1, 2003). 

A patente EP 2266537 B1 relata o encapsulamento de vincristina em 

lipossoma. A concentração de vincristina utilizada na composição foi de 0,1 a 

0,5mg/mL, sendo necessária a administração intravenosa em dosagens superiores a 

1,4mg/m2. (EP 2266537 B1, 2014).  

A invenção US 7157433 relata um novo composto representado pela 

combinação de três subunidades: macrolídeos (que possui a propriedade de 

acumulação de células inflamatórias), anti-inflamatório (esteróides ou não 

esteróides), e grupo covalentemente ligado às outras duas subunidades (como (b) 

aos seus sais farmacologicamente aceitáveis, pró-drogas e solvatos, (c) a processos 

e intermediários para a preparação de tais compostos, e (d) para a sua utilização no 

tratamento de doenças e condições inflamatórias, neoplásicas e virais em seres 

humanos e animais). 

Cada composto pode agir como pró fármaco, transportando o composto até 

as células alvo e liberando-o internamente numa concentração mais elevada do que 

poderia ser normalmente atingida pelo composto sozinho ou eles podem ser ativos 

na sua forma híbrida, como administrado. Estes compostos e suas utilizações 

anteriormente mencionadas, portanto, apresentam solução ao problema técnico no 

sentido de  melhorar a eficácia e/ou eficiência e/ou diminuir os efeitos colaterais de 

um ou mais dos ingredientes ativos anteriormente mencionados, fornecendo-lhes em 

forma híbrida preferencialmente às células alvo ou à vizinhança de células alvo (US 

7157433 B2, 2003, April, 22, 2004, Mercep M., Mesle M., Tomaskovic, L., Markovic, 

S.). 
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Objetivos 

1. Objetivo Geral 

Avaliar o potencial de quenopodina como anti-inflamatório e como auxiliar na 

terapia de leucemia. 

2. Objetivos Específicos 

• Determinar a sequência N-terminal de quenopodina purificada a partir de 

sementes da variedade BRS Syetetuba de Chenopodium quinoa; 

• Avaliar a ação de quenopodina como anti-inflamatório; 

• Avaliar a ação de quenopodina como anti-nociceptivo; 

• Avaliar a ação de quenopodina como antitumoral contra as linhagens 

leucêmicas K562 e Lucena-1; 

• Avaliar o efeito sinérgico de quenopodina com os fármacos vincristina e 

imatinib contra as linhagens K562 e Lucena-1; 

• Determinar as vias de sinalização envolvidas na atividade antitumoral contra 

as linhagens K562 e Lucena-1. 
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Justificativa 

 Câncer é um grave problema de saúde pública com aumento da sua 

incidência em todo o mundo nos últimos anos. Entre os diversos tipos de câncer, 

leucemias têm destaque não por sua taxa de incidência mas sua taxa de 

mortalidade, especialmente em grupos imunologicamente vulneráveis como crianças 

e idosos. 

 Os tratamentos disponíveis para leucemia, apesar de suas comprovadas 

eficácias apresentam grandes e significativos efeitos colaterais. Estes efeitos são 

muitas vezes o motivo da interrupção do tratamento ou mesmo troca frequente de 

estratégia de ação.  

 A redução das doses com manutenção ou mesmo aumento do efeito 

antitumoral dos mesmos pode significar redução dos efeitos colaterais, com 

consequente aumento na adesão e continuidade do tratamento, reduzindo desta 

forma a mortalidade provocada pela doença. 

 Além disto, uma característica da leucemia que também deve ser levada em 

conta no caso de pacientes leucêmicos é o fato de estes pacientes estarem em 

estado inflamatório, o que muitas vezes amplificam os efeitos colaterais. Por este 

motivo, grande parte dos protocolos de tratamento da leucemia envolve também o 

uso de corticóides. 

 A redução ou mesmo a resolução dos processos inflamatórios podem 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e permitir uma maior adesão ao 

tratamento. 

 A busca por moléculas com potencial de redução dos efeitos indesejados aos 

pacientes faz-se necessária para tornar o tratamento do paciente leucêmico menos 

desagradável principalmente quando observa-se a alta taxa desta doença em 

grupos debilitados como crianças e idosos.  
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Metodologia 

1. Material 

As sementes de Chenopodium quinoa (variedade BRS Syetetuba) cultivadas 

pela Embrapa  na região de Brasília – DF, foram gentilmente cedidas pelo 

Pesquisador Carlos Spehar (UnB). A Autorização de Acesso e de Remessa de 

Componente de Patrimônio Genético emitida pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 23 de maio de 2013 

encontra-se no Anexo 1 (página 69). 

2. Extração e técnicas clássicas de purificação de proteínas 

 O processo de extração e purificação da globulina 11S de semente de C. 

quinoa seguiu as etapas presentes no fluxograma proposto (Figura 9) (POMPEU, 

2014). 
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Figura 9 – Fluxograma das etapas de Extração e Purificação de quenopodina. Fonte: Pompeu, 2012 

 

 

3.Determinação N-terminal:  

 Formas reduzidas da globulina 11S-like (50µg) foram electrotransferidas para 

membranas de fluoreto de polivinilideno di- (PVDF) a partir de SDS-PAGE e as 

bandas desejadas, em seguida, excisadas e sequenciadas por Degradação de 

Edmann em sequenciador de proteína Procise Applied Biosystems modelo 491 

acoplada a um analisador de 120-A PTH-aminoácido. 

 O sequenciamento N-terminal foi realizado na Tuffts University Core Facility 

nos Estados Unidos, na divisão de Sequenciamento Proteico. A sequência obtida foi 

então analisada por Blast e comparada com outras proteínas já publicadas no 

Protein Data Bank para a determinação de sua homologia com outras proteínas. 
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4. Ensaios de atividade Anti-inflamatória e Antinociceptiva de 

quenopodina: 

4.1. Animais: 

Foram utilizados machos da espécie Swiss (28-31g) em ambiente de 

temperatura controlada (27-28oC) com acesso a água e comida à vontade. Todos os 

experimentos foram conduzidos de acordo com os guias dos institutos nacionais de 

saúde e aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São João del 

Rei, Brasil. Os animais foram utilizados apenas em um experimento. 

4.2. Atividade Antinociceptiva 

4.2.1. Placa Quente: 

Camundongos foram pré-tratados 30 minutos antes com solução de 

quenopodina i.v. aplicada na veia lateral da cauda. Os animais foram colocados em 

uma placa de aço à temperatura de 50oC. Foi medido o tempo de reação (em 

segundos) do animal à dor. São consideradas reações à dor: lambedura de pata, 

pulo, tentativa de fuga, retirada da pata da placa. 

4.2.2. Teste de Formalina: 

Os camundongos foram previamente tratados com quenopodina (10mg/Kg) 

30 minutos antes da aplicação subcutânea intraplantar (pata traseira direita) de 50 

µL de formaldeído 1% em 0,9% de solução salina. Eles foram observados por 60 

minutos após a aplicação de formalina e os recuos de pata foram contados durante 

o período de observação. A fase aguda foi definida como de 0-10min após a injeção 

de formalina e a fase persistente definida como de 40-60min após a injeção. 
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4.3. Atividade anti-inflamatória 

4.3.1. Edema de pata induzido por carragenina:  

Camundongos foram pré-tratados 30 minutos antes com solução de 

quenopodina i.v. aplicada na veia lateral da cauda Os animais receberão uma 

injeção intraplantar de 30µL de solução salina  estéril 0,9% (Equiplex) contendo 

carragenina 20mg/µL (Sigma) em uma pata traseira direita. Um grupo controle 

receberá solução salina 0,9% estéril (Equiplex) i.pl. O edema foi medido usando um 

plethysmometer (Ugo Basile) nos tempos 2; 4 e 6 horas após a injeção de 

carragenina.  

4.3.2. Migração de leucócitos – Modelo Pleurisia: 

Os procedimentos foram realizadas utilizando ou ratos em jejum durante 16 h 

antes do estudo ou ratos alimentados ad libitum. Os animais foram tratados por via 

intravenosa com a globulina 11S 30 minutos antes da introdução da carragenina. Os 

animais foram anestesiados com éter e colocado com o lado esquerdo para baixo e 

injetado intrapleuralmente com 0,2ml de 1% carragenina. Quatro a 24 horas após a 

injeção de animais foram sacrificados usando COG. Uma incisão intercostal foi feita 

na cavidade pleural, a cavidade foi lavada com 6ml de 0,9% NaCl, volumes de 

exudatos recolhidos, e fluidos centrifugados a 658 x g durante 10 min a 5°C. 

As amostras muito ensanguentadas foram descartadas. O sobrenadante 

restante foi decantado e as células ressuspensas em 2ml de NaCl a 0,9% contendo 

2% de heparina. As alíquotas foram usadas para determinar total de células e 

contagens diferenciais de células por meio da coloração de Wright. As alterações 

nos volumes de fluido foram calculadas como a diferença entre os primeiros 6ml 

utilizadas para a lavagem e o volume final recuperado a partir da cavidade pleural. 
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4.3.3. Concentrações do TNF-α: 

Amostras de sangue foram coletadas após o tratamento. Os sobrenadantes 

resultantes da homogeneização e da centrifugação das amostras foram recolhidos e 

armazenados em freezer -70°C. As concentrações do TNF-α foram determinadas de 

acordo com as instruções do fabricante R&D Systems. O ensaio foi realizado em 

placa de microtitulação de 96 poços. O anticorpo de captura foi diluído em solução 

tampão fosfato (PBS) e foram adicionados 100µl desse anticorpo em cada poço. A 

placa foi mantida na geladeira (4°C) durante 12h. 

Após esse período, a placa foi lavada com tampão de lavagem e bloqueada 

com tampão de bloqueio (BSA 1%). Após 1h, a placa foi lavada novamente e foram 

adicionados 100µl do TNF-α (duplicata), em diluição seriada, correspondentes à 

curva-padrão, nas duas primeiras colunas da placa. Nos outros poços, foram 

adicionados 100µl dos sobrenadantes diluídos (1:3) em BSA 0,1% e nos últimos dois 

poços, foram adicionados 100µl de PBS (branco). A placa foi mantida na geladeira 

(4°C) durante 12h. 

Em seguida, a placa foi lavada e foram adicionados 100µl do anticorpo de 

detecção em cada poço e, durante 2h, a placa foi mantida no agitador para 

microplaca de ELISA. Após esse período, a placa foi lavada e foram adicionados 

100µl do revelador estreptavidina em cada poço e, durante 20 min, a placa foi 

mantida novamente no agitador. Por último, foram adicionados 100µl da solução do 

substrato (OPD) em cada poço. A reação foi monitorada de acordo com o 

aparecimento de coloração amarelada (5 a 15 min) e foi interrompida com a adição 

de 50µl de H2SO4. A leitura foi feita no leitor de ELISA, usando comprimento de onda 

de 490nm. Os resultados foram expressos em quantidade do TNF-α ou da CXCL1 

presente no tecido (pg/100mg de sangue). 
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5. Ensaios de atividade Antitumoral de quenopodina – 

linhagens K562 e Lucena-1: 

5.1. Cultura Celular – Lucena-1 e K562: 

Células da linhagem Lucena-1 e K562 foram cultivadas em RPMI 

suplementado com penicilina, estreptomicina glutamina e SFB (0,1ml/mL) em 

atmosfera umidificada com acréscimo de 5% de CO2 a 37oC. As células da linhagem 

Lucena-1 também foram tratadas com 10µL para cada 10mL de vincristina 

(60µmol/L) (para a manutenção da resistência celular). 

5.2. Ensaio de Viabilidade  (Contagem): 

O ensaio de  viabilidade foi executado com densidade celular de 105 

células/mL para ambas as linhagens celulares (Lucena-1 e K562). Após 

centrifugação (2000rpm, 3 min), as células foram ressuspendidas em meio RPMI e 

dispostas em placas de 6 poços, em seguida tratadas com quenopodina (70µg/mL), 

Vincristina (100nM e 200nM), Imatinib (100nM e 200nM), quenopodina (70µg/mL) + 

Vincristina (100nM e 200nM) e quenopodina (70µg/mL) + Imatinib (100nM e 200nM) 

e deixadas em estufa com suplementação de 5% de CO2 a 37oC por 24h e 48h.  

Após estes tempos, as células foram homogeneizadas e contadas utilizando-

se uma câmara de Neubauer e microscópico ótico (Diastar – Leica Microsystems). O 

teste foi realizado em triplicatas para cada dose e o controle foi feito utilizando as 

células sem tratamento. 
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5.3. Western Blot 

Células na concentração de 105celulas/mL foram tratadas conforme descrito 

acima utilizando os seguintes grupos: Controle, Vincristina 100nM, Imatinib 100nM, 

quenopodina 70µg/mL, quenopodina 70µg/mL+Vincristina 100nM e quenopodina 

70µg/mL+Imatinib 100nM.  

Após tratamento de 48h, as células  foram lisadas em tampão de lise ((50mM 

Tris– HCl pH 7.4), 1% Tween20, 0,25% desoxicolato de sódio , 150nM NaCl, 1mM 

EGTA, 1mM Na3VO4, 1mM NaF e inibidores de protease (1mg/ml aprotinina, 

10mg/ml leupeptina, and 1mM hidroclorito de 4-(2-aminoetil)-benzenosulfonil-

fluoreto)) por 2 horas em banho de gelo. Após a lise, o material resultante foi 

centrifugado, e a concentração de proteínas presentes no sobrenadante foi 

determinado através do método de Bradford, usando Soro Albumina Bovina (BSA) 

em diferentes concentrações como padrão. As concentrações foram normalizadas 

utilizando tampão de lise a partir da amostra com menor concentração. Foram 

adicionados às amostras, tampão de amostra ((100 mM Tris–HCl pH 6.8), 200 mM 

DTT, 4% SDS, 0,1% azul de bromofenol e 20% glicerol)) em quantidade igual ao 

volume da amostra e em seguida o material foi aquecido a 100oC por 5 minutos. 

Os extratos celulares foram então submetidos a eletroforese em gel 

poliacrilamida-SDS 12% a 100V e transferido para membranas de PVDF a 400mA 

em banho de gelo. As membranas foram bloqueadas utilizando 3% de Soro 

Albumina Bovina em tampão Tris-salina-Tween 20 (0,1%) – TBS-T – por  2 hora e 

incubadas overnight a 4oC com o anticorpo primário apropriado (diluição 1:1000 em 

BSA 1% em TBS-T). Foram utilizados os seguintes anticorpos: IKKα (Cell Signaling); 

IKKβ (Cell Signaling); p-IKKα/β (Cell Signaling); p-NFκB p65 (Cell Signaling); NFκB 

p65 (Cell Signaling); IκBα (Cell Signaling); p-IκBα (Cell Signaling); Pan-actina (Cell 

Signaling); TNFR-1 (Santa Cruz); BAX (Santa Cruz); BCl-2 (Santa Cruz); PARP-1 

(Upstate); GAPDH (Santa Cruz);  

Após lavagem com TBS-T, as membranas foram incubadas por 1 hora com o 

anticorpo secundário correspondente diluído 1:1000 em solução de BSA 1% em 

TBS-T. Os anticorpos secundários utilizados foram: Anti-mouse (Cell Signaling) e 

Anti-rabbit (Cell Signaling). As proteínas foram detectadas por quimioluminêscencia 

utilizando-se de solução de luminol em fotodocumentador. 
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6. Análises estatísticas: 

 Médias e desvio padrão foram realizadas no software Prism. As análises 

estatísticas para verificar significância foram realizadas por meio de programa 

específico Epi-InfoTM versão 7, software de uso livre. As médias das variáveis 

numéricas foram comparadas usando ANOVA para amostras independentes. O 

nível de significância para todos os testes estabelecido em p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Resultados 

1. Determinação N-terminal:  

A análise do alinhamento do N-terminal (Tabela 1) da proteína purificada em 

nosso laboratório com outras proteínas publicadas no Protein Data Bank, foi possível 

notar que a proteína Globulina 11s (quenopodina) extraída e purificada de sementes 

de Chenopodium quinoa utilizadas nestes experimentos se diferenciam da Globulina 

11s (quenopodina) extraída e purificada em 1992 por Goundan em 08% (BRINEGAR 

E GOUNDAN, 1993). Além disso, a porção 1 quenopodina demonstrou homologia 

de 74% com a Prunin 2 (PDB ID 3FZ3.A) e de 70% com a Legumina de M.notabilis. 

Por outro lado não foi possível realizar a comparação de homologia da porção 

2 de quenopodina devido à finalização do sequenciamento N-terminal ao ser 

detectado um resíduo de prolina na posição 5.  
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Tabela 1 - Sequência N-terminal de quenopodina e sua homologia com outras Globulinas 11S 
publicadas:  

   1    5     10     15     20   

Quenopodina 1  001 G E D E T L C S A R L S E N I D D E P S S 20 

11S Globulina Cq 92% 294 - - D E T I C S A R L S E N I D D - P S L 310 

12S CRA 62% 283 G L E E T I C A R C A R D D N D D E P S L 302 

Prunin 2 74% 317 - - E E T F C S A R L S Q N I G D - P S L 334 

Legumina M. notabilis 70% 007 N D K E T F C M S R L K E N I D D - P S R 028 

Cruciferina 63% 332 - - E E T I C S M R T H E N I D D - P A R 339 

11s Globulina Amaranthus 67% 301 - - - E T - C A A R L A V N V D D - P S - 317 

                         

Quenopodina 2   G E D E P                   
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2. Ensaios de atividade Anti-inflamatória e Antinociceptiva de 

quenopodina: 

2.1. Antinocepção 

2.1.1. Placa Quente: 

A atividade Antinociceptiva de quenopodina foi analisada através de 2 

modelos. O primeiro deles foi o Modelo Placa Quente, onde o camundongo, após 

tratamento com quenopodina nas concentrações de 0,1mg/Kg; 1,0mg/Kg; 10mg/Kg; 

12,5mg/Kg; 25mg/Kg e 50mg/Kg – via intravenosa, é colocado em uma placa a 50oC 

e o tempo de resposta deste animal à dor é avaliado. Dipirona 300mg/Kg foi usado 

como controle. 

Observa-se na Figura 10 que não houve, nas concentrações testadas, 

nenhum aumento significativo no tempo de tolerância à dor nos animais. Em todas 

elas os animais resistiram em média cerca de 15 segundos, enquanto no controle 

tratado com dipirona a tolerância foi de cerca de 30 segundos em média e no 

controle sem tratamento os animais resistiram cerca de 10 segundos. Embora haja 

um aumento da tolerância em doses maiores de quenopodina, este aumento é 

pouco expressivo e não significativo, indicando que quenopodina não parece 

apresentar atividade antinociceptiva. 
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Figura 10 - Anti-nocicepção de quenopodina em teste de placa quente. Foi observado que em 
nenhuma das concentrações de quenopodina houve aumento do tempo de latência, indicando que 
quenopodina não alterou a percepção de nocicepção provocada pela placa quente. Apenas no grupo 
controle tratado com dipirona esta percepção ao estímulo doloroso. 
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2.1.2. Formalina: 

O segundo modelo para avaliar a atividade de quenopodina na nocicepção foi 

o Modelo Formalina. Este modelo, ao contrário do anterior que avalia atividade em 

dor fásica e de curta duração, permite avaliar a ação do potencial fármaco em dor de 

longa duração, contínua e moderada. Nele a resposta à dor é avaliada em 2 fases: 

uma imediata (3-5 minutos após a injeção de formalina) e outra fase, de longa 

duração, inicia cerca de 15 a 20 minutos após a injeção de formalina e dura de 20 a 

40 minutos. 

Nota-se na Figura 11 que, novamente, nenhuma alteração nos 

comportamentos relativos à dor foi observada nos camundongos tratados com 

quenopodina nas concentrações de 0,1mg/Kg; 1,0mg/Kg e 10mg/Kg tanto na 

primeira quanto na segunda fases. Na primeira, o tempo de latência observado para 

os grupos tratados foi de 50 segundos, mesmo tempo observado para o grupo não 

tratado. Na segunda fase, o  tempo de tolerância à dor foi de cerca de 150 segundos 

para todos os grupos, indicando que quenopodina não exerce qualquer atividade 

antinociceptiva. 
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Figura 11 - Anti-nocipepção de quenopodina avaliada por teste de Formalina. Não houve alteração no 
tempo de lambedura nos grupos tratados com quenopodina em ambas as fases do teste, 
correspondentes a nocicepção aguda e a nocicepção crônica. 
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2.2. Anti-inflamação: 

2.2.1. Edema de pata induzido por Carragenina: 

Para a avalição da atividade anti-inflamatória, inicialmente foi realizado o teste 

de Edema de Pata induzido por Carragenina. Para isto, a Globulina 11S extraída das 

sementes de quinoa foi aplicada por via intravenosa em camundongos Swiss 

machos nas concentrações de 0,1mg/Kg; 1,0mg/Kg; e 10mg/Kg, 30 minutos após a 

indução do edema por carragenina 20µg/µL por via intraplantar. O edema da pata foi 

medido nos tempos 2h, 4h e 6 horas. 

Observa-se nas Figura 12 que há uma redução significativa no edema da 

pata dos animais testados já na concentração 0,1mg/Kg (p-valor<0.01). Porém não 

há diferenças significativas desta dose para as demais doses testadas (1,0mg/Kg; e 

10mg/Kg). 

 Esta diferença é observada já no tempo de 2h e se mantem constante nos 

outros tempos analisados em todos os grupos. Após 6 horas, a diferença deixa de 

ser estatisticamente significativa, porém isto ocorre devido à redução natural deste 

tipo de edema, que, após 4 horas reduz gradativamente enquanto nos grupos 

tratados, observa-se que a atividade de quenopodina permanece inalterada e 

constante durante todo o tratamento.  
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Figura 12 - Volume da pata dos camundongos nas diferentes concentrações de quenopodina nos 
diferentes tempos. Observa-se que quenopodina reduziu consideravelmente o edema provocado pela 
administração de carragenina por via intraplantar em todas as doses testadas e que este efeito foi 
persistente ao longo dos tempos testados (2h, 4h e 6h). 
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2.2.2. Migração de Leucócitos:  

A carragenina aplicada na via intrapleural provoca aumento do exsudato na 

cavidade pleural e consequente migração de leucócitos na região. O número de 

leucócitos encontrados na cavidade pleural após o tratamento com quenopodina nas 

concentrações de 0,1mg/Kg; 1,0mg/Kg e 10mg/Kg (Figura 13) indicam que as 

concentrações de 0,1mg/Kg; 1,0mg/Kg e 10mg/Kg apresentam redução da migração 

dos leucócitos quando comparados ao controle com edema induzido e não tratado. 

Esta diferença porém, apenas é estatisticamente significativa na concentração de 

10mg/Kg, na qual o número de leucócitos foi de aproximadamente 18 x 105 

células/mL (p-valor<0.001). 
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Figura 13 – Migração de Leucócitos para a cavidade intrapleural após o tratamento com 
quenopodina. Observa-se que houve redução do número de leucócitos mobilizados já na 
concentração de 0,1mg/Kg mas esta redução apenas demonstrou diferença estatística na 
concentração de 10mg/Kg. 
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2.3. Concentrações do TNF-α: 

A quantificação dos níveis de TNF-α após o tratamento com quenopodina (Figura 

14) demonstrou que, embora quenopodina tenha a reduzido consideravelmente a 

inflamação em dois modelos testados, os níveis de TNF-α não se alteraram 

indicando que a ação anti-inflamatória de quenopodina não está diretamente 

relacionada com esta citocina inflamatória, pois não houve redução na expressão de 

seus níveis quando comparados com os controles onde houve apenas a 

administração de carragenina. É possível observar na figura 14 um leve aumento de 

TNF-α em relação ao grupo carragenina, porém este aumento não é 

estatisticamente significativo. 
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Figura 14 – Concentração de TNF-α após tratamento com quenopodina. Os níveis desta citocina 
encontrados no tecido não foram alterados nos grupos tratados com quenopodina indicando que a 
atividade anti-inflamatória detectada nos testes anteriores não é via TNF-α e sim via outras citocinas. 
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3. Ensaios de atividade Antitumoral de quenopodina – 

linhagens K562 e Lucena-1: 

3.1. Viabilidade Celular: 

 Foi testada a viabilidade celular dos seguintes grupos: Controle, 

quenopodina 70µg/mL, Vincristina nas concentrações de 100nM e 200nM, Imatinib 

nas concentrações de 100nM e 200nM e as combinações de quenopodina 70µg/mL 

tanto com vincristina (100nM e 200nM) quanto com Imatinib (100nM e 200nM) nos 

tempos de 24h e 48 horas de tratamento. 

 Após 24h (Figuras 15 e 16), há uma redução no número de células viáveis 

tanto nas células K562 quanto em sua linhagem mais resistente, Lucena-1. Embora 

numericamente próximos, verifica-se através de análise de variância (ANOVA) que 

estas diferenças são representativas.  

Nas células K562 (Figura 15) há diferenças estatisticamente significativas em 

todos os grupos em relação ao controle (30,25 x 105células/mL ± 2,7). Esta 

diferença é menor para o grupo quenopodina 70µg/mL (24,25 x 105células/mL ± 1,7; 

p-valor igual a 0.01). Quando comparados os grupos Vincristina 100nM (9,5 x 

105células/mL ± 1) e Vincristina 100nM + quenopodina 70µg/mL (5,25 x 

105células/mL ± 0,5), verifica-se também diferença estatisticamente significativa (p-

valor <0.001). A comparação entre Vincristina 200nM (6,5 x 105células/mL ± 1,7) e 

Vincristina 200nM + quenopodina 70µg/mL (2 x 105células/mL) também apresenta 

diferença estatisticamente significativa, porém com p-valor um pouco maior (0.007). 

Na linhagem resistente Lucena-1 quando tratadas com diferentes 

concentrações de vincristina (Figura 15), verifica-se, em relação ao controle (24,5 x 

105células/mL ±2,1), diferença significativa nos grupos tratados com quenopodina 

70µg/mL (18,75 x 105células/mL ± 1,5; p-valor 0.004), vincristina 200nM (16,25 x 

105células/mL ± 0,95; p-valor < 0.001), vincristina 100nM + quenopodina 70µg/mL 

(16,25 x 105células/mL ± 1,5; p-valor < 0.001) e vincristina 200nM + quenopodina 

70µg/mL (14,25 x 105células/mL ± 0,95; p-valor < 0.001). Já quando comparado com 

o grupo tratado com vincristina 100nM (24,25 x 105 células/mL ± 1,7) nenhuma 

diferença significativa foi encontrada. Quando comparados, os grupos tratados com 

vincristina 100nM (24,25 x 105 células/mL ± 1,7) e vincristina 100nM + quenopodina 

70µg/mL (16,25 x 105células/mL ± 1,5) verifica-se diferença significativa (p-valor < 
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0.001). Já entre os grupos vincristina 200nM (16,25 x 105células/mL ± 0,95) e 

vincristina 200nM + quenopodina 70µg/mL (14,25 x 105células/mL ± 0,95) nenhuma 

diferença foi encontrada. 
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Figura 15 - Viabilidade das linhagens K562 e Lucena-1 quando tratadas com quenopodina e com 
quenopodina em composição com Vincristina após 24 horas de tratamento. Houve maior morte 
celular nos grupos tratados com quenopodina e vincristina quando comparados com os grupos 
tratados com as mesmas doses de vincristina. 
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Há diferença estaticamente significativas nas células K562 em todos os  

tratamentos quando se comparado ao controle (35 x 105células/mL ± 2,1) nos testes 

onde o Imatinib foi utilizado como fármaco comercial a fazer composição com 

quenopodina (Figura 16) após 24 horas de tratamento. Comparando-se o tratamento 

com Imatinib 100nM (23,75 x 105células/mL ± 1,5) com o tratamento Imatinib 100nM 

+ quenopodina 70µg/mL (17 x 105células/mL ± 2,2), observa-se diferença estatística 

com p-valor de 0.002. Já comparando-se o tratamento com Imatinib 200nM (19,5 x 

105células/mL ± 1) com o tratamento de Imatinib 200nM + quenopodina 70µg/mL 

(14,75 x 105células/mL ± 0,5) também observa-se diferença estatisticamente 

significativa (p-valor < 0.001).  

Já considerando-se a linhagem Lucena-1, após 24 horas (Figura 16), quando 

comparados os grupos tratados com Imatinib 100nM com (22,5 x 105células/mL ± 

1,73) e sem associação com quenopodina 70µg/mL (17,75 x 105células/mL ± 2,22) 

verifica-se diferenças estatisticamente significativas. O mesmo é observado nos 

grupos tratados com imatinib 200nM (19,75 x 105células/mL ± 1,5) e imatinib 200nM 

+ quenopodina 70µg/mL (15,75 x 105células/mL ± 0,96). Interessante notar que a 

associação de quenopodina 70µg/mL com Imatinib 100nM apresentou melhores 

resultados que o grupo tratado com Imatinib 200nM. 
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Figura 16 - Viabilidade das linhagens K562 e Lucena-1 após 24 horas de tratamento com 
quenopodina e quenopodina associado a Imatinib em diferentes concentrações. Houve maior morte 
celular nos grupos tratados com quenopodina e imatinib quando comparados com os grupos tratados 
com as mesmas doses de imatinib. 
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Após 48 horas de tratamento (Figuras 17 e 18), houve redução significativa 

de todos os grupos em relação ao controle tanto nas células K562 quanto em sua 

linhagem resistente Lucena-1.  

Nas células K562 tratadas com vincristina (Figura 17) houve uma drástica 

redução no número de células quando comparados ao controle (67,75 x 

105células/mL ± 2,63) tanto nos tratamentos nas concentrações de 100nM (2,5 x 

105células/mL ±1,3) e 200nM (0,5 x 105células/mL ± 0,6) quanto  nos tratamentos 

combinados de quenopodina 70µg/mL com a vincristina nas concentrações de 

100nM (2,25 x 105células/mL ±1,5) e 200nM (0,75 x 105células/mL ± 1). Por esta 

razão, quando comparados os grupos tratados com vincristina 100nM e vincristina 

100nM + quenopodina 70µg/mL, e vincristina 200nM e vincristina 200nM + 

quenopodina 70µg/mL não foram observados diferenças estatisticamente 

significativas. 

Nas células Lucena-1, após tratamento de 48h (Figura 17), houve redução 

significativa no número de células quando comparados ao controle (59,75 x 

105células/mL ± 2, p-valor <0.001 para todos os grupos). Quando comparados os 

grupos tratados com Vincristina 100nM (40,25 x 105células/mL ± 3,4) e Vincristina 

100nM + quenopodina 70µg/mL (22,75 x 105 células/mL ± 1) e  Vincristina 200nM 

(22,5 x 105células/mL ± 2,4) e Vincristina 200nM + quenopodina 70µg/mL (14,75 x 

105 células/mL ± 1), verifica-se diferença estatisticamente significativa com p-

valor<0.001 para ambos os casos. 
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Figura 17 - Viabilidade após 48 horas das linhagens K562 e Lucena-1 quando tratadas com 
quenopodina e em associação de quenopodina com Vincristina em diferentes concentrações. 
Observa-se que as células K562, menos resistentes, foram quase completamente eliminadas após 48 
horas de tratamento tanto nos grupos vincristina quanto nos grupos vincristina + quenopodina. Nas 
células resistentes Lucena-1, os grupos onde houve tratamento combinado de vincristina e 
quenopodina tiveram maior morte celular que os grupos tratados apenas com vincristina, mostrando 
que estas células foram amplamente sensibilizadas pela ação da quenopodina. 
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O tratamento com o Imatinib (Figura 19), por sua vez, a redução no número 

de células nas concentrações de 100nM e 200nM não foram tão drásticas (35,75 x 

105 células/mL ± 1,26 e 25 x 105 células/mL ± 1,6, respectivamente). Ao serem 

comparadas com os tratamentos combinados com quenopodina 70µg/mL nas 

respectivas concentrações, observa-se que há diferença estatística tanto entre os 

tratamentos Imatinib 100nM e Imatinib 100nM + quenopodina 70µg/mL (35,75 x 105 

células/mL ± 1,26 e 17 x 105 células/mL ± 1,4, respectivamente, p-valor <0.001), 

quanto entre os tratamentos Imatinib 200nM e Imatinib 200nM + quenopodina 

70µg/mL (25 x 105 células/mL ± 1,6 e 8,75 x 105 células/mL ± 2,2, respectivamente, 

p-valor<0,001). Todos os tratamentos apresentaram diferenças significativas em 

relação ao controle (49 x 105 células/mL ± 2,45, p-valor <0.001 em todos os casos). 

No tratamento com o Imatinib, as células Lucena-1 (Figura 19) também 

apresentaram reduções significativas em relação ao controle (43,75 x 105 células/mL 

± 2,5) após 48 horas de tratamento com p-valor < 0.001 para todos os tratamentos 

exceto o tratamento com quenopodina 70µg/mL (37,75 x 105células/mL ± 1,9, p-

valor igual a 0.01). A comparação entre os efeitos de Imatinib 100nM (30,25 x 

105células/mL ± 1) com Imatinib 100nM + quenopodina 70µg/mL (10,5 x 

105células/mL ± 1,3) e Imatinib 200nM (24 x 105células/mL ± 1,1) com Imatinib 

200nM + quenopodina 70µg/mL (7,25 x 105células/mL ± 1,7) também demonstraram 

diferença significativa (p-valor <0.001, em ambos os casos). 
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Figura 18 - Viabilidade após 48 horas das linhagens K562 e Lucena-1 quando tratadas com 
quenopodina e quenopodina em associação com Imatinib em diferentes concentrações. Em ambas 
as linhagens celulares houve uma significativa perda de viabilidade celular nos grupos tratados com 
quenopodina e imatinib, corroborando com os resultados dos testes com vincristina. 
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Embora estatisticamente a perda de viabilidade celular tenha ocorrido em 

praticamente todos os grupos após 24 horas de tratamento, o tratamento em 48 

horas se mostrou mais eficaz, com perda mais significativa nos grupos onde houve 

diferença e, naqueles em que não foi detectada diferença significativa na perda de 

viabilidade em 24 horas, esta diferença se torna relevante no tempo de 48 horas. 

Por esta razão, o tempo de tratamento de 48 horas foi escolhido como o melhor 

tempo de tratamento e foi utilizado nos experimentos seguintes para a 

caracterização da atividade observada.  

Com relação às dosagens, apesar das doses de 200nM tanto de vincristina, 

quanto de Imatinib terem apresentado maior perda de viabilidade, para os 

experimentos posteriores foi escolhido os tratamentos com as concentrações de 

100nM. Esta escolha foi baseada no fato que mesmo as doses de 100nM já 

apresentaram atividade interessante (principalmente quando combinadas com 

quenopodina 70µg/mL) e também nas vantagens de uma quimioterapia com 

menores efeitos adversos que um tratamento com menores doses pode 

proporcionar aos pacientes no futuro. 

Para os experimentos posteriores a linhagem escolhida para ser utilizada foi a 

Lucena-1. Esta escolha foi devido a esta ser uma linhagem mais resistente que a 

K562 e ainda sim ter apresentado interessantes resultados de viabilidade celular 

quando tratada com os tratamentos propostos neste trabalho. 

 

3.2. Western Blot: 

3.2.1. Western Blot – Apoptose: 

Para a avaliação do mecanismo de ação dos tratamentos analisados, foi 

utilizado a técnica de Western Blot.  GAPDH foi utilizado como controle e as 

amostras testadas foram extraídas de células Lucena-1 tratadas por 48h com os 

seguintes tratamentos Vincristina 100nM (VCR 100nM), Imatinib 100nM (IMA 

100nM), quenopodina 70µg/mL, quenopodina 70µg/mL + Vincristina 100nM e 

quenopodina + Imatinib 100nM. Células não tratadas foram utilizadas como controle.  
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Para a confirmar a atividade observada nos testes de viabilidade, proteínas 

ligadas a vias apoptóticas foram analisadas. Os níveis de expressão de BAX, BCl-2 

e PARP-1 foram analisados por western blot. 

Os dados obtidos por Western Blot das proteínas BAX, BCL-2 e Parp-1 

(Figura 19) e analisados por densitometria (Figura 20) demonstram que há, nas 

células tratadas com quenopodina 70µg/mL um aumento apoptose. O aumento da 

proteína pró-apoptótica BAX é observado em todos os grupos tratados com 

quenopodina em relação ao controle e também aos grupos tratados com os 

fármacos comerciais vincristina e imatinib puramente. Este aumento é 

especialmente significativo quando compara-se o grupo tratado com vincristina e o 

grupo tratado com vincristina e quenopodina, onde há um aumento de quase 2x. 

 Já quando a proteína anti-apoptótica BCL-2 é analisada, verifica-se que nos 

grupos em que quenopodina foi utilizada que os níveis de expressão desta proteína 

é reduzido nos grupos onde foi realizado o tratamento combinado de quenopodina 

com vincristina e, em especial com o imatinib. Neste último grupo, a expressão de 

BCL-2 reduz a apenas 34% dos níveis expressos no grupo tratado apenas com 

imatinib. Os resultados de BAX e BLC-2 indicam que quenopodina permitiu o 

aumento da razão BAX/BCL-2. O aumento desta razão é um forte indicativo de 

aumento de apoptose nas células tratadas com quenopodina, notadamente nos 

grupos onde foi realizado o tratamento combinado com fármacos comercialmente 

disponíveis, vincristina e imatinib. 

Outro indicativo de apoptose, a proteína PARP-1 encontra-se mais clivada 

nas combinações com quenopodina quando comparados com o controle, indicando 

desta forma, um aumento da atividade apoptótica nas células tratadas com 

quenopodina. 

 



 52 

Figura 19 - Análise densitométrica do western blot de proteínas envolvidas em processos apoptóticos 
e Western Blot de proteínas envolvidas na Apoptose de células Lucena-1 tratadas com quenopodina 
e quenopodina associado a vincristina e imatinib. Nota-se um aumento de BAX e redução de BCL-2 
nos grupos tratados com quenopodina, indicando aumento da sensibilidade destes grupos à 
processos apoptóticos. Da mesma forma, o aumento da clivagem de PARP-1 nestes grupos também 
é indicativo de apoptose. 
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3.2.2. Western Blot – Via NFκB:  

Para a elucidação dos mecanismos da atividade de quenopodina, foi 

analisado adicionalmente a via do NFκB, um fator de transcrição envolvido em 

inibição de apoptose,  controle de ciclo celular e processos inflamatórios. Foram 

analisados nesta via as seguintes proteínas: IKKα, IKKβ, p-IKKα/β, p-NFκB, NFκB, 

IκBα, p-IκBα.   

Observou-se que a via do NFκB é, de fato, inibida nos grupos tratados com 

quenopodina. Esta inibição é observada pela redução dos níveis expressos de 

proteínas como IKKα (Figura 20), p-IκBα (Figura 21), NFκB (Figura 22), p-NFκB 

(Figura 22) em relação ao controle. Estas proteínas, constitutivamente expressas 

quando a via está ativa, foram drasticamente reduzidas, principalmente nos 

tratamentos contendo quenopodina, indicando assim que esta globulina 11S exerce 

papel fundamental na inibição das mesmas.  

A proteína IκBα (Figura 21), inibidor natural da via, que normalmente estaria 

inibido em uma via NFκB ativa, por sua vez,  apresenta seus níveis de expressão 2-

2,5 vezes aumentados nos grupos tratados com quenopodina em relação ao 

controle. Já sua forma inativa, o p-IκBα (Figura 21), como observado tem seus níveis 

de expressão bastante reduzidos (50%).  

 O NFκB (Figura 22), proteína principal da via, tem seus níveis reduzidos tanto 

na forma livre, quanto na forma fosforilada (essencial para a ligação ao DNA). Assim 

como a proteína IKKα (Figura 20), fortemente inibida. IKKβ (Figura 20), por sua vez, 

apresenta seus níveis de expressão aumentados. Apesar do aumento da expressão 

de IKKβ, o complexo fosforilado p-IKKα/β (Figura 20) , presente na via ativa da  

apresenta uma redução de 60% nos níveis de expressão, principalmente se 

comparados os  grupos tratados com vincristina 100nMe vincristina 100nM + 

quenopodina 70µg/mL e Imatinib 100nM e Imatinib 100nM + quenopodina 70µg/mL, 

assim como o grupo tratado somente com quenopodina 70µg/mL e o controle onde 

não houve tratamento, indicando, mais uma vez, que a inibição da via do NFκB por 

quenopodina está presente já no início da via. 
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Figura 20 - Análise densitométrica do western blot de células Lucena-1 tratadas com quenopodina e 
associação de quenopodina com imatinib e vincristina incubados com as proteínas IKKα, IKKβ e p-
IKKα/β e Análise de Western Blot das proteínas IKKα, IKKβ e p-IKKα/β de células tratadas com 
quenopodina e quenopodina com os fármacos vincristina e imatinib. Verifica-se principalmente o 
acumulo de IKKβ e um decréscimo nos níveis de p-IKKα/β, a forma ativa do complexo IKK na via. 
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Figura 21 - Análise de Western Blot das proteínas IκBα e p-IκBα de células tratadas com 
quenopodina e quenopodina com os fármacos vincristina e imatinib e análise densitométrica do 
western blot de células Lucena-1 tratadas com quenopodina e associação de quenopodina com 
imatinib e vincristina incubados com as proteínas IκBα e p-IκBα. Através destas análises verifica-se 
que há um acumulo do inibidor Iκbα, especialmente nos grupos tratados com quenopodina. O 
aumento deste inibidor inibe portanto, a via do NFκB. 
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Figura 22 - Análise densitométrica do western blot de células Lucena-1 tratadas com quenopodina e 
associação de quenopodina com imatinib e vincristina incubados com as proteínas NFκB e p-NFκB e 
análise de Western Blot das proteínas NFκB e p-NFκB de células tratadas com quenopodina e 
quenopodina com os fármacos vincristina e imatinib. Observa-se que tanto o NFκB quanto o p-NFκB 
encontram seus níveis reduzidos nos grupos tratados com quenopodina, em especial naqueles 
tratados em combinação com os fármacos comercialmente utilizados. 
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Outra proteína diretamente ligadas à via NFκB também foi investigada a fim 

de se esclarecer melhor o mecanismo dos efeitos observadas nos testes de 

viabilidade celular. O TNFR-1, um receptor de membrana que embora não pertença 

à via NFκB, está diretamente relacionado com ela considerando que, este receptor 

de membrana, uma vez ativado, leva à ativação da via. 
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Figura 23 - Análise de Western Blot da proteína TNFR-1 de células tratadas com quenopodina e 
quenopodina com os fármacos vincristina e imatinib e análise densitométrica do western blot de 
células Lucena-1 tratadas com quenopodina e associação de quenopodina com imatinib e vincristina 
incubados com a proteína TNFR-1. Esta proteína manteve sua expressão inalterada quando 
compara-se os grupos vincristina e vincristina associada a quenopodina e imatinib e imatinib 
associado à quenopodina. Quenopodina em si também não causou alterações. 

 

 Os níveis de TNFR-1 expressos nas células Lucena-1 tratadas com 

quenopodina (figura 24) indicam que quenopodina não altera a expressão deste 

receptor de membrana quando utilizado sozinho e quando compara-se os grupos 

tratados com imatinib com e sem quenopodina. Porém, observa-se que ao se 

comparar o grupo tratado com vincristina100nM com o grupo tratado com vincristina 

100nM + quenopodina 70µg/mL há uma redução de aproximadamente 19% dos 

níveis de TNFR-1 entre estes grupos. 
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Discussão: 

 

 Observando-se a análise do alinhamento do N-terminal da proteína purificada 

em nosso laboratório com outras proteínas publicadas no Protein Data Bank, foi 

possível notar que a proteína Globulina 11S (quenopodina) extraída e purificada de 

sementes de Chenopodium quinoa utilizadas nestes experimentos se diferenciam da 

Globulina 11s (quenopodina) extraída e purificada em 1993 por Goundan em 08% 

(BRINEGAR e GOUNDAN, 1993). Esta diferença pode ser devido ao uso de 

diferentes variedades da mesma espécie (Chenopodium quinoa). As sementes 

utilizadas neste estudo foram cultivadas no Cerrado Brasileiro e eram da varidedade 

BRS Syetetuba, diferentemente das sementes utilizadas no estudo de Goundan 

onde as sementes foram obtidas em um mercado americano, sem indicação de 

origem. 

Diferentes variedades de uma mesma espécie podem possuir pequenas 

diferenças nos genótipos (SPEHAR e SANTOS, 2005), o que explica o fato da 

mesma proteína ter, nestes dois estudos diferenças leves em sua estrutura N-

terminal. Além disso, a porção 1 quenopodina demonstrou homologia  alta com 

outras globulinas 11S como por exemplo, com a Prunin 2 (PDB ID 3FZ3.A) cuja 

homologia foi de 74% e de 70% com a legumina de M.notabilis (PDB ID 

XP_010097607.1). 

Por outro lado não foi possível realizar a comparação de homologia da porção 

2 de quenopodina devido à finalização do sequenciamento N-terminal ao ser 

detectado um resíduo de prolina na posição 5. 

Muito se sabe sobre a estrutura das globulinas 11S, porém há poucos 

estudos sobre seus potenciais usos de interesse humano especialmente em relação 

a suas potencialidades como medicamentos. Tendo isto em vista, este trabalho teve 

como objetivo de pesquisar o efeito da globulina 11S purificada de sementes de 

quinoa como anti-inflamatório e também como antileucêmico. 

Quenopodina apresentou uma interessante atividade anti-inflamatória com 

redução significativa do edema de pata induzido por carragenina e também uma 

redução considerável da migração dos leucócitos no exsudato na cavidade pleural 

também após a aplicação de carragenina por via intrapleural. Quenopodina, porém, 
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não apresentou nenhum efeito antinociceptivo tanto nos testes de nocepção por 

placa quente quanto nos testes de formalina, indicando portanto que esta proteína 

não possui ação contra dor. Vários anti-inflamatórios não esteroidais comercialmente 

disponíveis apresentam o mesmo perfil como por exemplo a classe dos 

medicamentos antileucotrienos (Zileuton, Zafirlukast e Montelukast, por exemplo) 

(SHARMA e MOHAMMED, 2006). Leucotrienos são mediadores químicos da 

inflamação derivados do ácido araquidônico produzidos por leucócitos e que agem, 

entre outras funções, na atração de outros leucócitos para a região onde a 

inflamação está presente (RIBEIRO et al., 2006). A ação de quenopodina como um 

anti-inflamatório com ação similar com os  antileucotrienos explicaria sua ação anti-

inflamatória apresentada com grande redução da migração de leucócitos e também 

sua não atividade quando no tratamento da percepção de estímulos nocivos 

(nocicepção). 

Os níveis de TNF-α nos animais tratados com quenopodina, por sua vez, não 

se alteraram indicando que esta citocina não sofre interferência da Globulina 11S de 

quinoa pura e que sua atividade anti-inflamatória observada não está relacionada à 

redução desta citocina, e sim a outros mecanismos. TNF-α é uma citocina envolvida 

em processos inflamatórios, tumorais, entre outros. Quando avaliados seus 

receptores de membrana (TNFR-1) nos testes antitumorais contra as linhagens 

leucêmicas K562 e Lucena-1, estes também não apresentaram variações em seus 

níveis quando tratadas apenas com quenopodina confirmando o resultado obtido 

nos testes anti-inflamatórios. Nos testes antitumorais, por outro lado, quando em 

associação com o fármaco comercial vincristina, os níveis de TNFR-1 foi reduzido. 

Na tumorigênese, o TNFR-1 possui papel ambíguo, podendo tanto gerar sinais pró-

apoptóticos quanto sinais anti-apoptóticos, principalmente em células do sistema 

imunológico (HAM et al., 2016) 

Quenopodina reduziu os níveis de expressão de diversas proteínas presente 

na via do NFκB, como por exemplo p-IKKα/β e o próprio NFκB e sua forma ativa, p-

NFκB, o que explica não apenas o efeito antitumoral observado contra as linhagens 

leucêmicas K562 e Lucena-1 nos grupos tratados com quenopodina e os fármacos 

comerciais. Outra proteína que é alterada por quenopodina é o IκBα, que tem seus 

níveis aumentados. O IκBα é o inibidor natural da via e seu aumento representa uma 

maior inibição de toda a via provocando acúmulo do complexo IKK na sua forma 
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inativa não fosforilada (HOESEL e SCHMID, 2013). Seu acúmulo na forma não 

fosforilada impede que NFκB forme dímeros ao se ligar a ele e, bloqueando com 

isto, o sítio onde se localiza a Sequencia de Localização Nuclear (NLS, sigla em 

inglês). Com NLS bloqueado estericamente por IκBα, NFκB não consegue entrar no 

núcleo, onde é ativo (KARIN, 1999). 

O inibidor IκBα é inativado pela sua fosforilação em p-IκBα que encontra-se 

reduzido nos tratamentos com quenopodina. Esta fosforilação é realizada pela 

quinase p-IKKα/β (DEMCHENKO et al., 2014) que também encontra-se diminuída 

nos quenopodina, causando acumulo de suas formas inativas de IKK, especialmente 

IKKβ, principal subunidade envolvida na via canônica de NFκB (LAWRENCE, 2009). 

Todas estas alterações moleculares na via resultam em consequente redução 

dos níveis do produto final da via, o NFκB, tanto em sua forma livre, que dimeriza e 

se desloca para o núcleo, quanto em sua forma fosforilada (p-NFκB) que se liga ao 

DNA (Hoesel e Schmid, 2013). O NFκB é um fator de transcrição de diversos genes, 

entre eles os genes responsáveis pela codificação de proteínas envolvidas tanto em 

processos inflamatórios como por exemplo a citocina IL-1β quanto em processos 

tumorigênicos como os inibidores de apoptose cIAP1 e cIAP2 (YAMAMOTO e 

GAYNOR, 2001). O controle desta via como o observado nos grupos tratados com 

quenopodina representa o controle da superexpressão de citocinas e consequente 

controle de processos inflamatórios, como visto nos testes anti-inflamatórios 

apresentados neste trabalho como também o controle da superexpressão de 

diversas proteínas envolvidas na formação e desenvolvimento de tumores.  

Uma das proteínas anti-apoptóticas transcritas por genes NFκB dependentes 

envolvidas no processo de desenvolvimento tumoral é a proteína A1/BFl-1, 

pertencente à classe das proteínas Bcl-2 (YAMAMOTO e GAYNOR, 2001). Como 

observado neste trabalho, os níveis expressos de Bcl-2 foram drasticamente 

reduzidos, enquanto a proteína Bax, cuja atividade é pró-apoptótica teve sua 

expressão amplificada, gerando um aumento na proporção Bax/Bcl-2, especialmente 

nos grupos onde foi feito a associação de quenopodina com fármacos usados no 

tratamento com a leucemia quando comparados com os grupos tratados apenas 

com estes fármacos. O aumento da razão Bax/Bcl-2 torna as células mais sensíveis 

e este é um grande indicativo de apoptose (RAISOVA et al., 2001).  
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Outro indicativo de apoptose observado foi o aumento da clivagem da 

proteína Parp-1 nos grupos tratados com quenopodina. Parp-1 é uma polimerase de 

reparo de DNA que se torna alvo preferencial de proteases “suicidas” envolvidas em 

processos apoptóticos. Quando a célula entra em apoptose, estas proteases atacam 

a polimerase Parp-1, provocando o aumento da clivagem desta proteína 

(CHAITANYA et al., 2010). O aumento da clivagem de Parp-1 é, portanto, um 

excelente indicador de apoptose. 

Estas alterações moleculares provocadas por quenopodina como o controle 

da via do NFκB, o aumento da relação Bax/Bcl-2 e o aumento da clivagem de Parp-

1 explicam os resultados observados nos testes de viabilidade. Neles é possível 

notar que, embora quenopodina em si não provoque grandes alterações no número 

de células viáveis, sensibiliza bastante as células à ação dos fármacos imatinib e 

vincristina, mesmo na linhagem Lucena-1, uma linhagem resistente derivada da 

linhagem K562 caracterizada pela superexpressão do gene MDR-1 que causa 

resistência múltipla a drogas (RUMJANEK et al., 2000). Esta sensibilização permite 

que o número de células viáveis caia em aproximadamente 50% quando 

comparadas com os grupos tratados apenas com estes fármacos, mesmo em doses 

consideradas sub-clínicas para ambos.  

A sensibilização das células parece não interferir no mecanismo de ação dos 

fármacos testados mesmo tendo eles diferentes mecanismos de ação. Vincristina é 

um alcalóide derivado da Vinca e age ao se ligar nas tubulinas, desabilitando o 

mecanismo celular de alinhamento e movimento de cromossomos 

(MOHAMMADGHOLI et al., 2013). Já Imatinib é o fármaco de escolha no tratamento 

das leucemias. Pertence à classe dos Inibidores de Tirosino-quinases múltiplos 

BCR-ABL e, ao inibir as tirosino-quinases BCR-ABL impede a proliferação das 

células onde esta quinase é superexpressa, como é o caso das células leucêmicas 

(BAUER et al., 2016). Mesmo tendo estes dois fármacos diferentes mecanismos de 

ação, quenopodina apresentou resultados semelhantes, com redução de cerca de 

50% da viabilidade celular após 48 horas nas duas doses testadas para ambos os 

fármacos nas duas linhagens. 

Importante salientar que esta redução da viabilidade causada pela 

sensibilização provocada por quenopodina aconteceu mesmo na concentração de 

100nM dos fármacos. O aumento da sensibilização das células em dose 
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consideradas subclínicas para ambos os fármacos (ROUSSELOT et al., 2015; HAIM 

et al., 1994) permite que quenopodina possa ser utilizada como alternativa de 

redução das doses utilizadas nos tratamentos, com redução dos efeitos adversos de 

ambos e aumento de suas eficácias. 

A redução dos efeitos adversos dos fármacos utilizados na quimioterapia leva 

a um aumento na qualidade de vida dos pacientes e a maior adesão ao tratamento. 

Dentre os efeitos adversos mais comuns da vincristina relatados estão fraqueza, dor 

nas articulações, dificuldade de andar, náuseas, dores de cabeça, visão dupla, entre 

outros (EGBELAKIN et al., 2011). Já entre os efeitos adversos mais comuns 

relatados para o imatinib estão dores abdominais, sangramentos no nariz, olhos e 

urina, tosse, diarréia, febre, dores musculares entre outros (SCHMIDT, 2016; 

BAUER et al., 2016).  
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Conclusões 

A globulina 11S purificada das sementes de Chenopodium quinoa Willd. 

utilizadas neste estudo apresentou homologia de 92% com a globulina 11S 

anteriormente publicada. Esta diferença se deu em função de diferenças nos 

genótipos das diferentes variedades utilizadas nestes dois estudos. 

Esta Globulina 11S (quenopodina) não possui atividade antinociceptiva nos 

modelos testados, porém apresenta uma interessante atividade anti-inflamatória com 

redução significativa tanto no edema de pata quanto na migração dos leucócitos.  

Quenopodina, quando utilizado sozinho não altera os níveis da citocina TNFα e 

nem de seus receptores celulares (TNFR-1) nas células das linhagens leucêmicas 

K562 e Lucena-1 nos testes antitumorais. Porém, quenopodina reduz 

consideravelmente a via do NFκB, fator de transcrição de genes envolvidos em 

processos inflamatórios e tumorais. Esta via é inibida principalmente pela não 

degradação de seu inibidor, IκBα, através da não ativação da quinase IKK 

responsável pela degradação de IκBα em p-IκBα. Como consequência, a proteína 

NFκB é reduzida tanto na sua forma livre quanto na sua forma ativa fosforilada. 

A redução de NFκB leva à redução dos processos inflamatórios, como 

observado nos testes anti-inflamatórios e também a redução de níveis de proteínas 

anti-apoptóticas como observado com a proteína Bcl-2. A redução de Bcl-2 aliado ao 

aumento da proteína Bax leva a um aumento na razão Bax/Bcl-2, um forte indicativo 

de sensibilização a apoptose. A degradação de Parp-1 confirma a existência de 

apoptose nos grupos tratados com quenopodina, especialmente os grupos nos quais 

foi realizado tratamento com associação com os fármacos vincristina e imatinib. 

Quenopodina amplificou a eficácia destes fármacos, reduzindo a viabilidade 

celular nas linhagens K562 e Lucena-1 mesmo em doses consideradas subclínicas 

dos mesmos às células (100nM) após 48 horas. 

Quenopodina é, portanto, um potencial fármaco contra leucemia mielóide 

crônica pois esta globulina 11S provocou a sensibilização das células, mesmo nas 

linhagens resistentes, tornando-as mais susceptíveis a ação dos fármacos 

atualmente utilizados na terapêutica. Esta sensibilização ocorre devido ao fato de 



 65 

quenopodina reduzir a via do NFκB, reduzindo os processos inflamatórios e os 

processos anti-apoptóticos estimulados pelo NFκB.  

Ao tornar os fármacos mais eficazes já a doses até então subclínicas, reduz-se 

os efeitos adversos dos mesmos, aumentando a qualidade de vida dos pacientes e a 

adesão ao tratamento.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Autorização de Acesso e de Remessa de Componente do Patrimônio Genético emitida 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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Anexo 2: 

Figura 25 – Autorização para uso de animais da Comissão de ética no uso de Animais (CEUA) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

  
  

 

  

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

CEUA

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

CERTIFICADO

Certificamos que o projeto intitulado "Avaliação das atividades anti-inflamatória e antinociceptiva das lectinas
purificadas de sementes de Chenopodium quinoa", protocolo do CEUA: 237/2016 sob a responsabilidade de Renes
de Resende Machado que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao filo Chordata,
subfilo Vertebrata (exceto o homem) para fins de pesquisa científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os
preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto nº 6.899 de 15 de julho de 2009, e com as normas
editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO
DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, em reunião de
06/09/2016.

    Vigência do Projeto 30/08/2016 a 30/12/2017

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico26

  Nº de animais 40

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico27

  Nº de animais 24

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico28

  Nº de animais 48

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico29

  Nº de animais 40

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico30

  Nº de animais

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  *Espécie/linhagem Camundongo heterogênico31

  Nº de animais 40

  Peso/Idade 25g / 42(dias)

                               1 / 2
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  Sexo masculino

  Origem Biotério da Faculdade de Farmácia da UFMG

  Considerações posteriores:

  06/09/2016 Aprovado na reunião do dia 05/09/2016.

Belo Horizonte, 03/10/2016.

Atenciosamente,

Sistema Solicite CEUA UFMG

https://aplicativos.ufmg.br/solicite_ceua/

  

  Universidade Federal de Minas Gerais

Avenida Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha

Unidade Administrativa II – 2º Andar, Sala 2005

31270-901 – Belo Horizonte, MG – Brasil

Telefone: (31) 3409-4516

www.ufmg.br/bioetica/ceua - cetea@prpq.ufmg.br
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Apêndice 1: 

Quenopodina no tratamento do melanoma: 

Introdução 

 Melanoma é a mais agressiva forma de câncer de pele, sendo responsável 

por cerca de 70% das mortes por câncer de pele no mundo embora sua prevalência 

seja de apenas 5% entre os canceres de pele no mundo(LIDEIKAITĖ et al., 2017). 

No Brasil, canceres de pele não melanoma são responsáveis por uma incidência de 

81,66 novos casos para cada 100mil homens e 91,98 novos casos para cada 100mil 

mulheres. Já melanomas têm baixa incidência (cerca de 3000 novos casos para 

cada 100 mil habitantes) e alta letalidade (BRASIL, 2016). 

 Existem vários fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento do 

melanoma, entre eles pode-se citar: pele branca, ausência de cabelos, olhos claros, 

sensibilidade ao sol, tendência a pintas, histórico familiar e imunossupressão 

(EVANS et al., 2013).  

 Embora na ultima década tenha havido grandes desenvolvimentos nos 

estudos sobre o melanoma, o tratamento de melanoma em estágio avançado ainda 

é um grande desafio pois as mutações presentes provocam a ativação de diversas 

vias diretamente relacionadas com proliferação celular e sobrevivência 

(EGGERMONT et al., 2010). 

 Para driblar esta resistência, a ação de fármacos em mecanismos-chave é 

essencial. Dentre os principais mecanismos-chave geradores da resistência das 

células de melanoma podemos citar as vias MAPK, B-RAF e MEK (EVANS et al., 

2013). 

 Nesta parte do trabalho, a ação de quenopodina como potencial fármaco para 

o tratamento do melanoma foi avaliado. 

Metodologia: 

Cultura Celular – SKMEL 103  

Células da linhagem SKMEL 103 foram cultivadas em DMEM suplementado 

com penicilina, estreptomicina e SFB (0.1 mL/mL) em atmosfera umidificada com 
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acréscimo de 5% de CO2 a 37oC. As células foram coletadas usando tripsina 

(0.1g/100mL), 1 mmol/L de EDTA em tampão PBS livre de Ca2+ e Mg2+. 

Ensaio de Viabilidade  (MTT) 

O ensaio de  viabilidade foi executado com densidade celulares  de 

3500cels/poço. As células foram dispostas em placas de 96 poços e deixadas em 

estufa com suplementação de 5% de CO2 a 37oC por 24h. Após este tempo, as 

células foram tratadas com diferentes concentrações de Quenopodina (10µg/mL, 

20µg/mL, 30µg/mL, 40µg/mL, 50µg/mL, 60µg/mL, 70µg/mL, 80µg/mL e 100µg/mL) e 

incubadas em estufa com suplementação de 5% de CO2 a 37oC pelos tempos de 

24h, 48h e 72h. 

Após o tratamento o meio foi retirado, as células lavadas com 200µL de PBS 

e em seguida incubadas com 0.5 mg/mL MTT por 3h em condições-padrão. A 

viabilidade celular, medida por colorimetria em leitor de placas (Microplate Reader 

Epoch – BioTeK Instruments, Winooski, VT, USA) a 570nm após solubilização do 

formazan formado com 100 mL/poço de etanol 98%. O teste foi realizado em 6 

replicatas para cada dose e foi usado DMEM contendo SFB (0.1 mL/mL) como 

controle. 

Adesão Celular: 

Uma densidade de 12x104cel/poço foi colocada em placa de 24poços 

contendo DMEM acrescentado com SFB (0.1 mL/mL) e Quenopodina nas 

concentrações de 20µg/mL, 40µg/mL, 60µg/mL, 80µg/mL e 100µg/mL. O controle foi 

realizado utilizando DMEM enriquecido com SFB(0.1 mL/mL). Após 3 horas em 

estufa com suplementação de 5% de CO2 a 37oC até que as células do controle se 

aderissem, o meio foi retirado, as células lavadas com PBS e realizado o ensaio de 

MTT para avaliação da alteração na capacidade das células em se aderir na placa 

pela presença de Quenopodina. 

Western Blotting 

Células cultivadas em placas de petri de 10mL sob a densidade de 

7x104cels/mL e 3.5x104cel/mL foram tratadas por 48h com 70µg/mL de 

Quenopodina para a densidade de 7x104cels/mL e 30µg/mL e 70µg/mL para a 

densidade de 3.5x104cel/mL.  Após  tratamento, o meio sobrenadante foi separado 
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para o teste de zimografia, as células foram lavadas duas vezes com 2mL de NaCl 

0,9% gelado e extraídas da placa e centrifugadas a 5000rpm a 4oC por 5min. 

O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso com 1mL de 

NaCl 0,9% e novamente centrifugado nas mesmas condições. O sobrenadante foi 

novamente descartado e ao precipitado foi acrescentado 100µL de tampão de lise, 

sonicadas em 2 ciclos de 10 segundos, mantidas em banho de gelo por 2h 

vortexadas a cada 15minutos e em seguida centrifugada a 10000rmp por 10minutos 

a 4oC. O precipitado foi descartado. A concentração proteica, tanto do meio retirado 

para zimografia quanto do lisado celular forma determinadas pelo método de 

Bradford utilizando BSA 2mg/mL como padrão. 

Volumes equivalentes a 100µg de proteína foram aplicados em géis de SDS-

PAGE. Após a corrida eletroforética, foi realizada a transferência das proteínas do 

gel para a membrana de nitrocelulose em sistema de eletroforese a 400mA por 

90minutos a 4oC. Em seguida foi feito o bloqueio com BSA 5% por 1hora sob 

agitação moderada. As membranas depois de separadas foram incubadas overnight 

a 4oC no anticorpo primário (PARP-1, LC3, TFAM, HSP90, P21, VIMENTINA, 

ERK1/2, AXL, TNFR-1, PI3K, p-PI3K, CAVEOLINA, GAPDH, PAN-ACTINA, p-ERK, 

p-CAVEOLINA, EPH ReceptorB6, α-TUBULINA, HDAC, ATK, p-ATK(Ser), p-

ATK(Thr), P38, PTP e ROCK1). Após este período, foi realizada a lavagem com 

TBS-T (3X), sob agitação moderada, em seguida adicionado o anticorpo secundário 

correspondente sob agitação leve por 2 horas, e lavado novamente em TBS-T (3X 

sob agitação moderada). Por fim, foi realizado o ensaio foi detectado utilizando 

Luminol em fotodocumentador. 

Zimografia: 

Foi medido um volume equivalente a 50µg de proteína no meio sobrenadante 

retirado das células cultivadas em placas de petri de 10mL e aplicado em SDS-

PAGE a 10% contendo gelatina. Após a corrida eletroforética a 40A por 1hora e 30 

minutos, o gel foi retirado e colocado em solução Triton X 100 (2%) por 45minutos 

sob agitação moderada, e, em seguida, o gel foi incubado por 20h em tampão TRIS 

(50mM) pH 7,4 contendo CaCl2 em estufa a 37oC. Após este período, o gel foi 

corado com solução de coomassie blue 0,5% por 20 minutos e descorado na 

sequencia utilizando água ultrapura. O gel foi escaneado em scanner para géis. 
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Microscopia: 

 A imunocoloração de células SKMEL 103 foi conduzida da seguinte forma. As 

células foram semeadas a uma densidade de aproximadamente 35000 células por 

poço de uma placa de 24 poços contendo uma cobertura de vidro de 12 mm x 1,5 e 

incubadas durante a 48h. As células foram extraídas opcionalmente por 30s com 

PEM (0,1 M TIPOS pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM MgCl2) contendo 0,5% Triton-X-100 

imediatamente antes da fixação. As amostras foram fixadas durante 10 minutos 

numa solução contendo 3,2% de paraformaldeído e 0,1% de glutaraldeído em PEM 

(para microtúbulos) ou PBS (para organelas), seguido de lavagem breve PBS e 

redução de uma solução aquosa de boro-hidreto de sódio 10 mM durante 5 minutos.  

Após a redução, as amostras foram lavadas três vezes com PBS e depois 

incubadas com tampão de bloqueio / permeabilização (PBS com 3% de BSA e 0,5% 

de Triton X-100) durante 30 minutos. Os espécimes foram então incubados com 

anticorpos primários (TNFR-1 e Clatrina) em tampão de bloqueio / permeabilização 

durante 45 minutos, lavados três vezes com PBS e incubados durante 45 minutos 

com anticorpos secundários em tampão de bloqueio / permeabilização. Após mais 

três lavagens com PBS, as células foram tratadas com MA-NHS. O tratamento com 

MA-NHS consistiu numa incubação de 60 minutos a temperatura ambiente com MA-

NHS 25 mM em PBS seguido por lavagem três vezes com PBS. 

Para o microscópio de localização pré-expansão correlacionado e a imagem 

ampliada pós-expansão de células SKMEL 103, realizou-se uma imunossinção de 

anticorpo terciário, incluindo etapas para: anti-mouse secundário Alexa 488 , 

Anticorpo terciário Alexa 546 anti-rabbit e finalmente tratamento GA. Além disso, 

imediatamente antes, as células foram incubadas com 1 µM de TO-PRO-3 em água 

por 15 minutos. A microscopia foi realizada em Microscópio Confocal Leica CTR 

4600. 
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Resultados 

Viabilidade: 

O teste de viabilidade celular (Figura 27) mostrou que quenopodina não 

reduziu o número de células viáveis em nenhuma das concentrações. Com a 

ausência de ação inibitória da quenopodina, as células SKMEL 103 se multiplicaram 

livremente com o passar do tempo considerando seu alto grau de proliferação. 

Quenopodina parece, com o passar do tempo agir como estimulante da divisão 

celular das células da linhagem SKMEL103, uma vez que as maiores doses no  

tempo de 72h apresentou uma densidade celular cerca de 60% maior que o 

observado para o controle após o mesmo período de tempo. 

 

Figura 26 -  Viabilidade celular de SKMEL 103 depois de tratamento com quenopodina em diferentes 
concentrações por 24h, 48h, e 72h. Nota-se que quenopodina não reduziu o número de células 
viáveis em nenhuma das concentrações nos diferentes tempos. 
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Adesão Celular: 

No teste de adesão celular (Figura 28), verificou-se que quenopodina não 

afetou a taxa de adesão das células epiteliais da linhagem SKMEL 103 de nenhuma 

forma. O aumento da dose provocou um leve aumento da adesão celular mas de 

forma não significativa. Considerando que SKMEL 103 é uma célula aderente, a 

alteração em sua adesividade poderia afetar a taxa de crescimento do tumor. 

Quenopodina porém não alterou este parâmetro.  

 

Figura 27 – Adesão celular de SKMEL 103 após tratamento com quenopodina em diferentes 
concentrações após 48h. Não houve alteração na aderência celular no fundo do poço após o 
tratamento com nenhuma das doses de quenopodina. 
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Western Blot 

 Dos 25 anticorpos primários testados foi possível obter apenas as imagens de 

12 deles (PARP-1, LC3, TFAM, HSP90, P21, VIMENTINA, ERK1/2, AXL, TNFR-1, 

PI3K, p-PI3K, CAVEOLINA). Os demais (GAPDH, PAN-ACTINA, p-ERK, p-

CAVEOLINA, EPH ReceptorB6, α-TUBULINA, HDAC, ATK, p-ATK(Ser), p-ATK(Thr), 

P38, PTP e ROCK1) não foi possível avaliar.  

 Infelizmente, dentre os que não foi plausível a imagem estão GAPDH, α-

TUBULINA e PAN-ACTINA, comumente usados como controle interno, o que 

impossibilitou a análise densitométrica das proteínas cuja imagem foi possível. 

Considerando os resultados anteriores de viabilidade e adesão celular, foi decidido 

pela não continuidade dos testes de Western Blot. 

 

Figura 28 – Imagens dos Western Blot obtidos da ação de quenopodina em SKMEL 103. A ausência 
de um controle interno confiável impossibilitou a análise devida dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

PARP-1 

CTRL      Quenopodina 

         70(µg/mL) 

 

LC3 
AXL 

TFAM 

CTRL      Quenopodina 

         70(µg/mL) 

 

HSP90 

P21 

ERK1/2 

CTRL   Quenopodina   
            30µg/mL 70µg/mL 

 

!"#$%&'

()*+'

,%()*+'

-./012)".'
VIMENTINA 



 84 

Zimografia 

 Na análise da zimografia (Figura 30), verificou-se que quenopodina não altera 

a expressão das metaloproteinase 2 e 9 (MMP2 e MMP9), também importantes na 

tumorigenese. Foram testadas amostras oriundas de SKMEL 103 tratadas com duas 

diferentes concentrações de quenopodina e em ambas não houve alteração em 

relação ao controle. 

 

Figura 29 – Zimografia de amostras de SKMEL 103 tratadas com quenopodina nas concentrações de 
30µg/ml e 70µg/ml por 48h. Em ambas não houve alteração na expressão de MMP2 e nem de 
MMP9. 

 

 

Microscopia 

 Paralelamente aos experimentos anteriores, foi realizado a microscopia em 

microscópio confocal Leica CTR 6500 utlizando-se de TNFR-1 e Clatrina como 

anticorpos primários. Nesta microscopia (Figuras 31 e 32), observou-se que 

quenopodina na concentração de 70µg/ml aumenta bastante a quantidade de 

clatrina expressa em relação ao controle. Este efeito porém é reduzido na 

concentração de 140µg/ml.  

 Quenopodina não afeta a expressão de TNFR-1 em ambas as concentrações. 

 

!"#$%%%%%%%%%%%%%%&'()*+*,-).%
%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/01234$%%%%%%%501234$%



 85 

Figura 30 – Microscopia confocal de SKMEL 103 tratadas com quenopodina nas concentrações de 
70µg/ml e 140µg/ml utilizando TNFR-1 e Clatrina como anticorpos primários, aumento 20x. Observa-
se aumento de clatrina no grupo tratado com quenopodina 70µg/ml. TNFR-1 permanece inalterado. 

 

Figura 31 - Microscopia confocal de SKMEL 103 tratadas com quenopodina nas concentrações de 
70µg/ml e 140µg/ml utilizando TNFR-1 e Clatrina como anticorpos primários, aumento 63x. Observa-
se aumento de clatrina no grupo tratado com quenopodina 70µg/ml. TNFR-1 permanece inalterado. 
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Conclusões 

 É possível concluir que quenopodina, embora tenha alterado alguns 

parâmetros bioquímicos como a expressão de clatrina e, aparentemente de outras 

proteínas, não possui ação contra as células de melanoma da linhagem SKMEL103.  

 Os testes de adesão celular e zimografia não demonstraram qualquer 

interferência de quenopodina nos resultados indicando que esta proteína não altera 

a adesividade entre as células ou mesmo a expressão das metaloproteinases de 

matriz extracelular. 

 A viabilidade porém mostrou-se aumentada na presença de quenopodina 

indicando que esta proteína provavelmente tenha, para as células SKMEL 103, ação 

pró-tumorigênica. Infelizmente a análise de western blot não foi conclusiva para 

determinar quais vias estavam sendo alteradas por quenopodina. O estudo foi então 

interrompido por razões financeiras. 
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Apêndice 2: 

Quenopodina no Sistema Nervoso Central: 

 Desordens neurodegenerativas são um grande desafio para a medicina uma 

vez que ainda pouco se sabe sobre suas características e também por representar 

um grave problema de saúde pública com incidência cada vez mais frequente 

(ANDRADE et al., 2017). De acordo com a Comissão Européia pra saúde pública, 

desordens neurodegenerativas são definidas como condições esporádicas ou 

hereditárias caracterizadas pela disfunção progressiva do sistema nervoso. Mais de 

600 doenças são classificadas como neurodegenerativas, entre elas pode-se citar 

Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer, Esclerose Múltipla e Epilepsia 

(EUROPEAN COMISSION, 2017). 

 Entre as doenças neurodegenerativas, um fator exerce papel central no 

desenvolvimento e progressão de tais doenças: a inflamação, ou neuroinflamação, 

como é chamado o processo inflamatório desenvolvido no Sistema Nervoso Central 

(MORALES et al., 2014).  

 A principal responsabilidade pelo proteção imune das células do Sistema 

Nervoso Central encontra-se na micróglia. De acordo com a condição, a micróglia 

pode alterar fenótipos e desencadear uma resposta inflamatória ao agente agressor. 

Esta resposta é, na maioria das vezes, auto-limitante e rapidamente desligada 

(GLASS et al., 2010). 

A neuroinflamação é uma resposta primária de neuroproteção, porém quando 

descontrolada ou persistente pode provocar danos irreversíveis devido a efeitos 

deletérios envolvendo células imunes, células cerebrais e moléculas de sinalização 

(KEMPURAI et al., 2017). 

Esta parte deste trabalho se dedicou a avaliar o potencial da quenopodina no 

Sistema Nervoso Central, uma vez que, doenças neurodegenerativas estão 

intimamente ligadas à processos inflamatórios e a quenopodina apresentou, como 

demonstrado anteriormente um interessante potencial anti-inflamatório. 

 



 88 

Metodologia: 

Aprovação ética 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com o Comitê de 

Ética e Uso de Animais da UFSJ (CEUA). 

Preparação da fatia 

As fatias transversais do hipocampo foram obtidas a partir de ratos Wistar 

machos de 4-6 semanas de idade. Após a decapitação, os cérebros foram 

removidos do crânio e imersos em solução de fluido cerebrospinal artificial gelado 

(ACSF) (em mM: 127 NaCl, 2 KCl, 1,5 MgSO4, 1,1 KH2PO4, 26 NaHCO3, 2 CaCl2 e 

10 glicose, saturados Com carbógeno 95% O2-5% CO2 a pH 7,4 e temperatura ≈ 

4°C). Nesta solução, os hipocampos foram dissecados e seccionados a 400 µm 

usando um cortador tipo cortador. Assim, as fatias foram mantidas imersas em 

solução ACSF a 28°C, com oxigenação constante durante ≤ 1 h antes dos registros 

eletrofisiológicos.  Todos os registros foram realizados em uma câmara de 

interface (estilo Haas) sob perfusão constante com ACSF, a 32°C e atmosfera de 

carbógeno umidificado. 

Gravações eletrofisiológicas 

As gravações extracelulares foram obtidas utilizando microeletrodos de vidro 

de borosilicato (resistência da ponta de 5 a 10 MΩ) preenchidos com NaCl 2 M 

(resistência). O sinal foi amplificado por um headstage (modelo HS-9A x1, Axon 

Instruments, EUA) e um amplificador (modelo AxoClamp 900A - Axon Instruments, 

EUA), com ganho total de 200 e filtro passa-baixa com frequência de corte de 3kHz. 

A atividade epileptiforme envolvendo os mecanismos sinápticos foi induzida 

elevando o potássio da solução ACSF para 10 mM. Este procedimento permite 

gravar descargas rítmicas interictais na camada de corpo celular da região CA1. A 

atividade epileptiforme não-sináptica foi induzida no giro dentado bloqueando a 

transmissão sináptica com retração de Ca2 + e aumentando a concentração de 

potássio para 8 mM. Colocando o eletrodo de gravação na camada granular, as 

explosões típicas registradas são caracterizadas por aglomerados prolongados de 

espiras populacionais espontâneas com mudança negativa. Uma vez que as 

atividades aparecem, o intervalo entre a explosão e a duração do evento 
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permanecem estáveis por muitas horas (Taylor & Dudek, 1982; Pan & Stringer, 

1996; Bikson et al., 1999). 

Para testar os possíveis efeitos de quenopodina. Em mecanismos sinápticos 

ou não sinápticos durante atividades epileptiformes induzidas no hipocampo, a 

Quenopodina (100mM) foi adicionada à solução de ACSF modificada. 

Potencial de campo extracelular 

Para a análise quantitativa dos eventos interictais da CA1, os parâmetros 

máximos da população (PSsyn) e intervalo entre eventos (TBEsyn) foram 

quantificados. Os parâmetros analisados nas atividades epileptiformes não-

sinápticas (NEAs) foram: picos de população máxima (PSnsyn), duração dos 

eventos (ED), amplitude do componente DC (DC shift) e intervalo entre eventos 

(TBEnsyn). A quantificação de potenciais extracelulares foi realizada utilizando 

programas desenvolvidos na plataforma MATLAB, versão 6.5. 

Foram utilizadas dez amostras de eventos interictais sinápticos e 10 amostras 

de eventos ictal não sinápticos por experiência (n = 4, para experimentos sinápticos 

e n = 5 para experimentos não sinápticos) para analisar os parâmetros. Os eventos 

selecionados correspondiam a aproximadamente 30 minutos desde o início das 

atividades epileptiformes. Para evitar viés subjetivo na análise dos parâmetros de 

quantificação, utilizou-se a Transformada de Fourier Digital. 

A mudança DC para cada evento foi determinada considerando apenas os 

componentes de frequência abaixo de 10 Hz permitindo e determinação evidente da 

deflexão basal. Os componentes de frequência acima de 10 Hz foram considerados 

para a determinação da amplitude máxima dos PS's. O ED foi calculado após 

determinar o instante em que o DC-shift atinge 20% da linha de base, considerado o 

início do evento. O final do evento foi assumido como o instante de tempo em que o 

DC-shift negativo retorna para 20% de sua amplitude máxima. O TBE foi calculado 

subtraindo o início do evento a partir do final do evento anterior. 

Análise estatística 

Os dados são apresentados nas gamas mediana e interquartil. O teste 

Shapiro-Wilk foi aplicado para analisar a distribuição da amostra. Dada a distribuição 

não normal de dados, o teste de classificação assinado pelo par correspondente 

Wilcoxon (p-W) foi aplicado para a análise dos parâmetros dos registros de 
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potenciais extracelulares antes e após a perfusão de quenopodina. Um nível de 

significância de 5% foi adotado para todos os casos. 

Resultados: 

Efeito da quenopodina durante a atividade epileptiforme sináptica e não-

sináptica 

A investigação dos efeitos da quenopodina nos mecanismos sinápticos e não 

sinápticos durante a indução de atividades epileptiformes foi realizada através da 

análise dos parâmetros eletrofisiológicos de 20 minutos antes e 20 minutos durante 

a infusão de quenopodina (100 mM) em soluções de ACSF modificadas. 

Conforme mostrado na Figura 33, não foram observadas alterações 

significativas em nenhum dos parâmetros eletrofisiológicos estudados (eventos 

sinápticos: PSsyn - 4.424 mV, intervalo interquartil 5.615 a 8.704 mV, antes, 6.617 

mV, intervalo interquartil 5.608 a 7.423 mV, durante quenopodina, p = 0,25; TBEsyn 

- 0,4859 segundos, intervalo interquartil 0,42 a 0,60 segundos, antes; 0,6005 

segundos, intervalo interquartil 0,4955 a 0,6903 segundos, durante quenopodina, p = 

0,1250; eventos não-sinápticos: PSnsyn - 1,924 mV, intervalo intercuartil de 1,283 a 

6,728 mV, antes , 1.525 mV, intervalo interquartil 1.337 a 5.863 mV, durante 

quenopodina, p = 0.3125; DC Shift - 5.664 mV, intervalo interquartil 5.341 a 8.934 

mV, antes, 5.800 mV, intervalo interquartil 5.223 a 9.082 mV, durante 

QUENOPODINA, p> 0,9999; ED - 24,94 segundos, intervalo interquartil 13,10 a 

32,11 segundos, antes, 25,09 segundos, intervalo interquartil 18,38 a 33,44 

segundos, durante quenopodina, p = 0,3125; TBEnsyn - 26,19 segundos, intervalo 

interquartil 19,90 a 47,84 segundos, antes, 25,87 segundos, intervalo interquartil Ge 

24,32 a 46,29 segundos, durante quenopodina, p = 0,4375; Todos os dados 

analisados por p-W). 
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Figura 32 - Gravações extracelulares típicas da atividade de epileptiformes induzidas no corte do 
hipocampo na presença (A) e na ausência de sinapses (B). A perfusão com quenopodina não 
mostrou efeito sobre a atividade epileptiforme em ambos os casos, sugerindo nenhum efeito sobre o 
sistema nervoso central. 

 

Conclusões 

A ausência de diferenças significativas nos parâmetros eletrofisiológicos 

antes e durante a perfusão quenopodina exclui a atividade desta proteína em 

substratos sinápticos e não sinápticos responsáveis por atividades epileptiformes 

induzidas no hipocampo. 
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