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RESUMO 

O Glioblastoma Multiforme (GBM) é o tipo de neoplasia mais agressiva do sistema nervoso 

central. Apesar de raro, apresenta péssimo prognóstico e taxa de sobrevida baixa. As estatísticas 

mostram o aumento da incidência do câncer com tendência linear de crescimento da taxa de 

mortalidade. Além disso, o GBM não possui cura. Embora alguns tratamentos já estejam 

estabelecidos contra este tipo de tumor, são conhecidos por serem altamente invasivos. Neste 

contexto, busca-se como alternativa a amplitude de compostos secundários que os produtos 

naturais podem oferecer, com propriedades biológicas e terapêuticas. Diante disso, o objetivo do 

trabalho foi avaliar a capacidade antitumoral de derivados da espécie Macairea radula sobre 

linhagens celulares de glioma humano. Primeiramente, como controle positivo, foi avaliada a 

citotoxicidade da Temozolamida (TMZ) sobre as linhagens tumorais (U251 e GAMG) e sobre a 

linhagem de astrócito normal - NHA, por 24 e 72 horas. A partir da concentração inibitória 

determinada, foi calculado o Índice de Seletividadade Tumoral (IS) do quimioterápico. Foi 

observado que a TMZ não apresentou seletividade para nenhuma das linhagens tumorais 

estudadas. Paralelamente, as partições Hexânica e Clorofórmica da M. radula foram selecionadas 

através de triagem prévia para fracionamento por cromatografia em coluna. Foram obtidas 6 

frações derivadas da partição B e 8 derivadas da partição C. Foi avaliada a citotoxicidade de 12 

das frações obtidas, concomitantemente às partições B e C sobre as linhagens U251, GAMG e 

NHA, em 24 e 72 horas. Após determinada a CI50, foi calculado o IS de cada um dos 

correspondentes extratos. Aquelas frações que apresentaram maior IS com CI50 de 72 horas foram 

selecionadas para os posteriores ensaios - 23-B3, 23-B4, 23-B5 e 23-C6. Alterações morfológicas 

características, em resposta à citotoxicidade das frações, foram observadas. Em corroboração, foi 

realizada a caracterização de morte celular, através do ensaio por fluorescência. Foi observado 

que houve aumento significativo das células em estágio de morte das células tratadas em relação 

ao controle, com características predominantemente apoptóticas. Posteriormente, foi avaliada a 

capacidade dos extratos selecionados de inibir a migração das células tumorais, pelo ensaio de 

Wound Healing. Foi observado que nenhuma das frações testadas foi capaz de inibir, nem de 

reduzir a migração das linhagens U251 e GAMG. Em concordância, foram observadas projeções 

de superfície, mesmo quando as células foram tratadas. O efeito das frações de M. radula sobre a 

atividade da Metaloproteinase de Matriz 9 (MMP-9) foi avaliado por zimografia. Foi observado 

que as frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 foram capazes de reduzir a atividade da enzima proteolítica. 

Adicionalmente, as frações com potencial de reduzir a atividade da protease foram avaliadas sobre 

a adesão da linhagem U251. Foi possível perceber que as amostras modularam o complexo 

envolvido com a manutenção das junções, uma vez que aumentaram a adesividade celular. Além 

disso, a afinidade da Anexina V pela fosfatidilserina foi testada qualitativamente, após tratamento 

das células (U251) com as frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6. Observou-se que o número de células 

marcadas com a fluorescência foi analiticamente maior quando submetidas ao tratamento. Em 

adição, pôde-se verificar maior concentração dos marcadores na região celular periférica. Pela 

especificidade do teste, os dados podem indicar a indução de morte celular por apoptose. Baseado 

nisso, tais resultados foram utilizados como critério de seleção das proteínas, cuja a expressão foi 

avaliada por Western Blotting. Tendo isso em vista, o efeito das amostras sobre a modulação de 

enzimas apoptóticas foi verfificado sobre a U251. A fração 23-B4 não apresentou capacidade de 

modular significarivamente nenhuma das proteínas avaliadas. Já as frações 23-B5 e 23-C6 foram 

capazes de regular a expressão de proteínas envolvidas com a indução da morte celular 

programada, independente da ativação das Caspases. Apresentaram o mesmo perfil de atuação, e 

mostraram ativar fatores apopotóticos intrínsecos. Finalmente, a fração que apresentou maior 

seletividade tumoral (23-B5) foi avaliada, in vivo. A fração foi capaz de reduzir expressivamente 

o perímetro tumoral e potencial sobre a modulação negativa de fatores angiogênicos. As amostras 

foram capazes de modular parâmetros envolvidos na progressão do tumor, sendo considerados 

promissores candidatos antitumorais.  
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ABSTRACT 

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most aggressive type of neoplasm of the central 

nervous system. Although rare, it has a poor prognosis and a low survival rate. Statistics 

show an increase in the incidence of cancer with a linear tendency to increase the 

mortality rate. In addition, GBM does not. Although some treatments already await this 

type of tumor, they are known to be highly invasive. In this context, an alternative is 

sought to the range of secondary compounds that natural products can offer, with 

biological and therapeutic properties. Therefore, the objective of the work was to evaluate 

an antitumor capacity of derivatives of the species Macairea radula on human glioma 

cell lines. First, as a positive control, the cytotoxicity of Temozolamide (TMZ) on tumor 

lines (U251 and GAMG) and on the normal astrocyte line - NHA, was evaluated for 24 

and 72 hours. The Tumor Selectivity Index (SI) of the chemotherapeutic agent was 

calculated. It was observed that TMZ did not show selectivity for any of the studied tumor 

lines. At the same time, the hexane and chloroform partitions of M. radula were selected 

through previous screening for fractionation by column chromatography. Six fractions 

derived from B and 8 derived from C partition were obtained. The cytotoxicity of 12 of 

the fractions was evaluated, concomitantly with partitions B and C on lines U251, GAMG 

and NHA (24 and 72 hours). The IS of each of the corresponding extracts was calculated. 

Those fractions that presented higher IS with 72 hours IC50 were selected - 23-B3, 23-B4, 

23-B5 and 23-C6. Characteristic morphological changes, in response to the cytotoxicity 

of the fractions, were observed. In corroboration, the characterization of cell death was 

performed through the fluorescence assay. It was observed that there was an increase in 

the cells in the death stage of the treated cells, with predominantly apoptotic 

characteristics. Subsequently, the ability of the selected extracts to inhibit the migration 

of tumor cells was evaluated by the Wound Healing. It was observed that none of the 

tested fractions was able to inhibit or to reduce the migration of the U251 and GAMG. 

Accordingly, surface projections were observed, even when the cells were treated. The 

effect of the fractions on Matrix Metalloproteinase 9 (MMP-9) activity was performed by 

zimografy. It was observed that fractions 23-B4, 23-B5 and 23-C6 were able to reduce 

the activity of the proteolytic enzyme. Additionally, these fractions were evaluated on the 

adhesion of the U251 line. It was possible to notice that the samples modulated the 

complex involved with the maintenance of the junctions, since they increased cell 

adhesiveness. In addition, the affinity of Annexin V for phosphatidylserine was tested 

qualitatively, after treatment of cells (U251) with fractions 23-B4, 23-B5 and 23-C6. It 

was observed that the number of cells marked with fluorescence was analytically higher 

when subjected to treatment. In addition, it was possible to verify a higher concentration 

of markers in the peripheral cell region. Due to the specificity of the test, the data may 

indicate the induction of cell death by apoptosis. Based on that, these results were used 

as a protein selection criterion, whose expression was evaluated by Western Blotting. In 

view of this, the effect of the samples on the modulation of apoptotic enzymes was 

verified on U251. The 23-B4 fraction did not show the ability to modulate any of the 

evaluated proteins. Fractions 23-B5 and 23-C6 were able to regulate the expression of 

proteins involved in the induction of programmed cell death, regardless of Caspase 

activation, and were shown to activate intrinsic apopototic factors. Finally, the fraction 

with the highest tumor selectivity (23-B5) was evaluated, in vivo. The fraction was able 

to significantly reduce the tumor perimeter and it demonstrated potential for the negative 

modulation of angiogenic factors. The samples were able to modulate parameters 

involved in tumor progression, being considered promising antitumor candidates. 

 

KEYWORDS: Cancer. Glioblastoma. Macairea radula. Chemotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os gliomas constituem os principais tipos de tumores que acometem o Sistema 

Nervoso Central (SNC), sendo classificados de acordo com o grau de invasividade. 

Apesar de raro, o Glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais agressivo dos 

astrocitomas (KNIZHNIK, ET AL.; 2013; DESAI; BHUSHAN, 2017).  

 O GBM é caracterizado por apresentar aumento da angiogênese, alto poder de 

invasividade de tecidos cerebrais normais e prognóstico ruim, além de possuir baixo 

potencial de diferenciação celular (JAIN, 2007; SANDBERG, et al.; 2013). O 

Glioblastoma pode ser dividido em primário e secundário, dependendo das células de 

origem. O surgimento do GBM primário pode estar relacionado com alterações da 

expressão de EGFR e PTEN, enquanto que no GBM secundário nota-se alterações na 

expressão do gene P53 e de PGDF (VINOGRADOV; WEI, 2012). 

 O desenvolvimento e progressão do Glioblastoma Multiforme possuem causas 

ainda pouco conhecidas, mas alguns autores relatam a pré-disposição genética, 

traumatismos físicos e/ou psicológcios e alteração do sistema imune como alguns fatores 

envolvidos (AOKI; HASHIMOTO; MATSUTANI, 2007). 

 Embora já existam quimioterápicos, tais como a Temozolamida, voltados 

especificamente para o GBM, combinados à ressecção cirúrgica e à radioterapia, ainda 

há limitações de cura. Apesar de existirem tratamentos disponíveis, são considerados 

apenas paliativos, uma vez que se trata de um tumor altamente invasivo, com 

heterogeneidade celular e com potencial índice de recidiva (ZHANG; STEVENS; 

BRADSHAW, 2012). Em adição, a terapia contra esse tipo de tumor torna-se bastante 

limitada devido à presença da barreira hematoencefálica, tendo os pacientes uma 

sobrevida média de aproximadamente 15 meses após o diagnóstico (CHAMBERLAIN, 

2010). Além disso, há a dificuldade de estabelecer terapias com eficácia devido à 

desregulação de inúmeras vias de sinalização e à citotoxicidade dos compostos às células 

normais (GULLETT, et al., 2010; HILLMAN; SINGH-GUPTA, 2011).  

 De acordo com esses dados, torna-se extremamente importante a busca por novos 

compostos que superem as limitações das terapias já existentes e que possam contribuir 

com a regressão do tumor. Uma opção é pesquisar a ação de substâncias com potencial 

citotóxico para as células tumorais, sem afetar as células normais, podendo influenciar 

em vias que possam estar envolvidas com a progressão do tumor. Outra alternativa gira 

em torno de combinação de diferentes compostos que possam melhorar o mecanismo de 
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ação das drogas já existentes sinergicamente, aumentando a sensibilidade das células 

tumorais e contribuindo para o tratamento alvo direcionado. 

 Em função disto, torna-se importante a pesquisa de diferentes perfis de metabólitos 

secundários como alternativa terapêutica a diferentes tipos de câncer.  Sendo assim, a 

ideia foi avaliar a citotoxicidade das frações derivadas da Macairea radula sobre 

linhagens de Glioblastoma humano. Além disso, a proposta foi testa-las sobre o 

comportamento celular e verificar sua influência a progressão tumoral. 

 

2. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 CÂNCER – VISÃO GERAL 

 As doenças neoplásicas são caracterizadas principalmente pela perda da modulação 

do ciclo celular, causada por inúmeros fatores, o que leva ao crescimento desordenado 

das células. As células tumorais possuem a capacidade de invadir tecidos e órgãos, 

perdem a capacidade de inibição do crescimento por contato e podem se espalhar para 

diversos lugares do corpo, o que caracteriza a metástase. Em geral, os eventos que 

acontecem durante os estágios do câncer estão envolvidos com um acúmulo de mutações 

no DNA, especialmente implicando na desordem dos genes envolvidos no ciclo celular.  

De acordo com a velocidade de replicação e com o perfil intrínseco celular, podem ser 

formados tumores malignos ou benignos. As células com multiplicação rápida e 

descontrolada são extremamente agressivas, perdem suas propriedades originais, e são 

estas que podem dar origem às neoplasias malignas. Ao contrário, tumores benignos são, 

geralmente, originados por células que se replicam vagarosamente e não perdem suas 

particularidades, mantendo-se bem semelhantes ao tecido original (INCA. 2017; 

CAIRNS; HARRIS; MAK, 2011). 

 As principais causas relacionadas ao surgimento do câncer estão relacionadas a 

alterações genômicas associadas a múltiplas mutações que comprometem a regulação de 

genes e fatores de transcrição envolvidos no controle do crescimento e diferenciação 

celular e apoptose, como alterações de proto-oncogenes que controlam positivamente o 

ciclo celular, como o gene Ras ou alterações de controladores negativos do ciclo, como o 

P53 (BOS, et al.; 2009). As células tumorais possuem algumas especificidades que 

marcam sua autossuficiência, sendo um dos principais motivos que dificultam o controle 

do tumor.  
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 O surgimento das neoplasias vai além da replicação descontrolada em si. Mutações 

de receptores de superfície e instabilidade genômica são marcadores genéticos de células 

tumorais que levam à produção e resposta exacerbada aos fatores de transcrição e 

hormônio de crescimento, deixando as células sem a capacidade de responder aos sinais 

de feedback negativo. Além disso, adquirem a capacidade de manter as vias de sinalização 

proliferativa ativas, constitutivamente, ao mesmo tempo que perdem sensibilidade a 

supressores tumorais, diferente das células normais. Em adição, outras características das 

células tumorais são consideradas marcadores envolvidos na patogênese do câncer, sendo 

uma delas a aptidão de reprogramar o metabolismo para apoiar o crescimento. A evasão 

do sistema imune adquirido, assim como a mobilização das células do sistema imune 

inato são também considerados marcadores que contribuem para a nutrição, pelo estímulo 

da angiogênese, e progressão do tumor, além de apontar possíveis alvos terapêuticos para 

a reversão das alterações que levam ao crescimento das células tumorais (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011) (Figura 1). 
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Figura 1: Marcadores envolvidos com a progressão tumoral e promissores alvos terapêuticos. 

 

Fonte: (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Adaptada pelo autor, em 24.01.2019. 

 

 Dentre as vantagens metabólicas que as células tumorais apresentam sobre as 

células normais, chama-se a atenção para a imortalização. Em células pluripotentes e 

embrionárias normais, a telomerase, responsável pela síntese coordenada dos telômeros, 

mantem-se ativa até a diferenciação. Após a diferenciação, as células somáticas tendem 

a sofrer o encurtamento do telômero e entram num período de senescência e repouso. Por 

outro lado, foi evidenciado que as células neoplásicas apresentam uma superexpressão da 

telomerase, com ativação constante da enzima, o que impede as células de entrarem em 

senescência ou na fase apoptótica (HANAHAN; WEINBERG, 2011; BELIZÁRIO, 

2002). Além disso, as células neoplásicas possuem mecanismos de escape da morte 

celular programada, protegendo-se através de estímulos que inibem a apoptose, 

destacando-se a ativação de Bcl-2. Outra maneira das células tumorais preservarem a 

sobrevivência é a capacidade de usar a autofagia a seu favor, em resposta à falta de 

nutrientes; elas conseguem induzir um estado de dormência reversível na presença de 

estímulo de morte celular (GRIVICICH; REGNER; ROCHA, 2007; ADAMS; CORY, 

2007).   

 Um dos mecanismos que conferem às células a capacidade de inibição do 

crescimento por contato é pela expressão da proteína Merlin, responsável por mediar a 
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interação de E-caderinas de superfície a receptores celulares de hormônios de 

crescimento. Em condições normais, a ligação das E-caderinas aos receptores bloqueia o 

sinal de proliferação, o que não acontece nas células tumorais (CURTO, et al.; 2007; 

OKADA, et al.; 2005). Além disso, acredita-se que a capacidade de invasão e a 

malignidade das células neoplásicas esteja relacionada com características bem 

específicas que elas apresentam. A migração das células tumorais, por exemplo, pode 

estar associada à capacidade de expressarem promotores típicos de outras células e usar 

em benefício próprio, adquirindo propriedades que normalmente não possuiriam 

(IKUSHIMA; MIYAZONO, 2010).  

 É importante ressaltar que o processo de desenvolvimento do câncer é muito bem 

elaborado, uma vez que consegue produzir e responder, sem modulação, a indutores de 

angiogênese para suprir a demanda nutricional e falta de oxigênio, necessários para a 

sobrevivência das células (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Adicionalmente, em 

decorrência do aumento da taxa metabólica na evolução do tumor, estudos têm mostrado 

que a superexpressão de transportadores de glicose (GLUTs) nestas células vem sendo 

considerado um marcador importante do câncer, pois levam ao aumento da sinalização 

endógena da via glicolítica. A maior captação e metabolismo de glicose pelas células 

tumorais têm influenciado no prognóstico dos pacientes e aumentando a resistência deles 

ao tratamento quimioterápico (YU, et al.; 2017). Nas células tumorais, o aumento da 

captação leva a uma drástica produção de ATP pela via glicolítica e promove o desvio 

dos intermediários da glicólise para vias biossintéticas, o que contribui para a ativação de 

vias proliferativas. Além disso, mesmo na presença de oxigênio, as células do câncer 

preferem a via fermentativa, sendo o piruvato convertido em lactato no citosol e aumento 

da acidez intracelular. Esse fenômeno tem sido descrito também como marcador tumoral 

e tem sido correlacionado como potencial de crescimento e agressividade das células (LU; 

TAN; CAI, 2015). 

 Embora vários estudos consigam relacionar causa e efeito no surgimento do tumor, 

é essencial ter em mente que uma mutação, apenas, não é o suficiente para que o câncer 

seja desenvolvido. Fatores multifatoriais ao longo do tempo, além de predisposição 

genética e imposição do ambiente estão intimamente envolvidos. 

 

2.2 INVASÃO E METÁSTASE 

 O potencial de invadir e criar focos de metástase das células tumorais está 

diretamente relacionado à malignidade e agressividade do tumor. Isso porque, com o 
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poder de invasão, as células tumorais podem induzir a fase G0 do ciclo, reprimindo sua 

capacidade replicativa em tecidos ou órgãos pelos quais se espalharam tornando-se 

inertes a distintos tratamentos. Tempo depois, através de alguns estímulos, retomam sua 

capacidade de replicação de forma rápida e podem como consequêmcia levar o paciente 

abruptamente a óbito (STETLER-STEVENSON, et al.; 1993; SUYAMA, et al.; 2002). 

 O principal motivo de compreender os mecanismos envolvidos na capacidade de 

invasão e metástase das células tumorais envolve a resistência terapêutica. As células com 

alto poder de atingirem outros tecidos tendem a parar de responder à ação das 

quimioterapias utilizadas, sendo as alterações celulares que justificam a progressão 

tumoral importantes alvos para o desenvolvimento de novas terapias (BISHOP, 1991; 

HAAR, et al.; 2012).  

 A capacidade metastática de uma célula tumoral depende de sua competência de se 

dissociar da massa em crescimento e invadir órgãos distantes do seu local de origem. Para 

a isso, a célula precisa gerenciar mecanismos que estejam envolvidos na degradação da 

matriz extracelular e membrana basal, assim como invadir os sistemas linfático e 

sanguíneo, além de montar estratégias para escapar do sistema imunológico e começar a 

se proliferar no tecido alvo (FIDLER; RADINSKY, 1990; NAKADA, et al.; 2011). 

Modificações genéticas são sugeridas como uma das principais características que dão às 

células o fenótipo com suficiência metastática. Alguns autores defendem que o potencial 

de invadir e criar focos de metástases já são bem estabelecidos por uma subpopulação de 

células no tumor, que possui alta resistência e peculiaridades genéticas pré-existentes 

(FIDLER; HAR, 1982; BEAUCHESNE, 2011). 

 A perda da expressão ou atividade de proteínas implicadas com a adesão celular, 

assim como a interação com componentes específicos da matriz celular, são aspectos 

importantes para o processo de invasão e metástase (ZHU, et al.; 1991; ALFONSO, et 

al.; 2017). Adicionalmente, a falta do controle e regulação gênica é um fator que contribui 

para a propriedade invasora das células tumorais, o qual é responsável por diferencia-las 

das normais que necessitam invadir, em processos fisiológicos, como a angiogênese 

(STETLER-STEVENSON, et al.; 1993; SUYAMA, et al.; 2002). 

 Muitas classes de proteínas de adesão estão associadas ao controle de interações 

entre matriz extracelular e célula e da interação célula-célula. Considerando isso, 

mudanças na modulação funcional da comunicação entre o meio intracelular de duas 

células e/ou componentes da matriz têm sido relacionadas ao surgimento de doenças, 

como tumores de origens distintas (ALBELDA, 1993; ALFONSO, et al.; 2017). Isso 
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porque, além dos mecanismos de adesão já descritos para algumas destas proteínas, foi 

reconhecido também o papel delas na sinalização celular que envolve proliferação, 

migração e invasão, e diferenciação.  

 As integrinas são proteínas transmembranas heterodiméricas, responsáveis pela 

comunicação entre o citoesqueleto e componentes da matriz extracelular. Autores 

sugerem que diferentes integrinas conseguem reconhecer seus ligantes de maneiras 

específicas ou não, dependendo da sua função. Como moléculas adesivas, elas conseguem 

reconhecer diferentes porções de diferentes substratos da matriz extracelular. Na função 

de moléculas sinalizadoras, as integrinas reconhecem, especificamente, uma região 

conservada de alguns componentes da matriz extracelular, como fibronectina, 

vitronectina e fibrinogênio. O sinal é composto por uma sequência de três aminoácidos, 

Arginina-Glicina-Aspartato (RGD), e está envolvido com o metabolismo e ativação de 

vias relacionadas com a modificação de processos intracelulares, os quais estimulam a 

migração e proliferação das células, além de participarem do estímulo da expressão de 

enzimas proteolíticas, responsáveis pela degradação dos componentes da matriz. Diante 

disso, pode-se considerar a falta de modulação das vias dependentes de integrinas uma 

causa associada à capacidade de migração e invasão de alguns tipos de células tumorais, 

sendo, portanto, importantes alvos terapêuticos (FERRAZ; FERNANDEZ, 2014).  

 As caderinas também compreendem uma classe de proteínas de adesão dependentes 

de cálcio, responsáveis por promover a conexão célula-célula através da associação com 

as cateninas e interação com componentes do citoesqueleto. São expressas na membrana 

celular e são classificadas de acordo com o local de expressão, sendo envolvidas com 

processos que modulam o crescimento e diferenciação, e não apenas na manutenção da 

arquitetura celular (FOTY; STEINBERG, 2004; JOAO, et al.; 2011). Baseado nisso, 

autores sugerem que a disfunção desta classe de proteínas adesivas pode estar relacionada 

com o potencial invasivo e metastático dos tumores (FURUKAWA et al., 1997; 

ALFONSO, et al.; 2017). 

 De um modo geral, paradoxalmente, o comportamento metastático e invasivo das 

células tumorais depende da modulação entre os processos de adesão e motilidade, uma 

vez que as moléculas adesivas podem participar de vias de sinalização celular. Isso 

porque, por um lado, a adesão mediada por proteínas pode estar envolvida na regulação 

do crescimento, diferenciação e migração, ao mesmo tempo em que podem modular a 

associação de células à matriz extracelular ou a outras células, e inibir fatores envolvidos 

na metástase (STETLER-STEVENSON, et al.; 1993; SUYAMA, et al.; 2002) 
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2.3 POTENCIAL DE INVASÃO DO TUMOR 

 Em condições fisiológicas, as células possuem capacidade de migração e de atingir 

tecidos alvo-específicos, através da proteólise de conteúdos inter- e extracelulares. Isso 

acontece de maneira altamente controlada, por fatores regulatórios relacionados à 

modificação do citoesqueleto e expressão de proteínas, principalmente (YOSHINO, et 

al.; 2008). Tal regulação refinada pode acontecer pela modulação de proteases 

específicas, tanto a nível de expressão gênica, inclusive de seus inibidores, quanto a nível 

de compartimentalização celular (GONG; CHIPPADA-VENKATA; OH, 2014). 

 Em circunstâncias patológicas, as células tumorais conseguem usar mecanismos 

intracelulares para aumentar seu potencial invasivo. Considerando que os processos de 

invasão estão diretamente relacionados à degradação de constituintes de barreiras 

teciduais, como membrana basal e matriz extracelular, o desequilíbrio entre a expressão 

de enzimas proteolíticas e a expressão de seus inibidores estão intimamente envolvidos 

na agressividade tumoral. Evidências mostraram que a superexpressão de 

metaloproteinases de matriz (MMP), com baixa expressão de inibidores desta classe de 

proteínas, representam alguns marcadores moleculares envolvidos na capacidade 

metastática do tumor (YOSHINO, et al.; 2008; RIBEIRO, et al.; 2008; ALFONSO, et al; 

2017).  

 As metaloproteinases de matriz pertencem a uma família de proteases, capazes de 

degradar componentes específicos da matriz extracelular, que possuem algumas 

características em comum. Tais enzimas proteolíticas são secretadas como zimogênio, 

sendo sua atividade dependente da remoção de um fragmento na porção N-terminal da 

pró-enzima, assim como da ligação ao zinco. Em contrapartida, a inibição é feita através 

de inibidores teciduais específicos de metaloproteinases – TIMPs. Além disso, as 

proteases são conhecidas por apresentarem alta especificidade ao substrato. Por outro 

lado, apesar de compartilharem o mesmo perfil estrutural, possuem distinções funcionais, 

uma vez que apresentam habilidades particulares de degradação. Em consequência das 

peculiaridades catalíticas, as MMPs são subclassificadas, e em conjunto podem ser 

determinantes para a malignidade tumoral.  A MMP-2 e a MMP-9, por exemplo, são 

gelatinases com capacidade de degradar colágeno IV, constituinte da lâmina basal, e são 

consideradas importantes fenótipos do caráter invasivo das células tumorais (STETLER-

STEVENSON, et al.; 1993; RIBEIRO, et al.; 2008; KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 

2010). 

https://www.mdpi.com/search?authors=Yixuan%20Gong&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Uma%20D.%20Chippada-Venkata&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=William%20K.%20Oh&orcid=
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 Essa classe de enzimas vem sendo amplamente estudada em células tumorais com 

alta capacidade invasiva. Apesar das células normais expressarem MMPs, principalmente 

em processos de remodelagem tecidual, a diferença está na falta de controle de expressão 

gênica, evidente em tumores. Em condições patológicas, as células não respondem à 

regulação negativa para a expressão das metaloproteinases, ao mesmo tempo em que 

conseguem manter o sinal em resposta a fatores de crescimento. Além disso, a 

comunicação com a matriz extracelular pode ser determinante para a superexpressão das 

proteases, geralmente mediada pela interação entre integrinas e vitronectina (POWELL, 

et al.; 1999; RIBEIRO, et al.; 2008).  

 A capacidade mestastática das células tumorais, modulada principalmente pelas 

MMPs, acontece em diferentes estágios. Primeiramente, as células devem possuir 

potencial para invadir a barreira tecidual e atingir a corrente sanguínea. Para isso, há a 

necessidade de remodelamento da matriz extracelular com regulação negativa das 

proteínas de adesão. Envolvidas neste processo, as MMPs podem degradar receptores de 

superfícies e proteínas que medeiam a adesão, como CD44 e as caderinas, 

respectivamente (CUDDAPAH, et al.; 2014; ALFONSO, et al.; 2017). No sistema 

sanguíneo, as células malignas conseguem aproveitar dos mecanismos imunológicos 

ativados para completarem a invasão, explorando as funções proteolíticas e de fixação 

desempenhadas pelos elementos de defesa, geralmente macrófagos. Por fim, a metástase 

termina com a implantação das células tumorais em locais secundários, distantes da 

origem do tumor (Figura 2). Neste caso em particular, a MMP-2 e MMP-9 têm importante 

participação para a progressão maligna, uma vez que são responsáveis por estimular a 

angiogênese, controlando altos níveis de expressão do Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (VEGF) (KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010). 
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Figura 2: Representação esquemática do processo de invasão e metástase das células tumorais, assim 

como os principais estágios que envolvem Metaloproteinases e interação com a Matriz 

Extracelular.A. Tumor primário em progressão. B. Ativação de enzimas proteolíticas, como 

remodelamento da matriz extracelular e invasão. Geralmente, regulada pelo aumento da atividade de MMP 

e baixa expressão de caderinas. C. Intravasão das células tumorais na corrente sanguínea, onde acontecem 

a interação com células do sistema imunológico para aumentar respostas à fixação e alteração do 

citoesqueleto. Normalmente modulada pelo aumento da expressão de integrinas. D. Diapedese das células 

tumorais pelos espaços intervasculares. E. Implantação das células tumorais em tecido secundário, com 

estímulo da angiogênese.  

 

Fonte: GOUT; HUOT, 2008. Adaptada pelo autor, em 19/02/2019. 

 

 O crescimento e agressividade do tumor podem estar relacionados também com a 

capacidade das células em manterem-se responsivas a mecanismos de proliferação e 

sobrevivência, concomitantemente à evasão dos processos de morte celular. A apoptose, 

tipo programado de morte, pode ser iniciada extracelularmente, por intermédio dos 

receptores Fas. Esses receptores regulam sinais que levam à ativação de caspases 

intracelulares, resultando na degradação do material genético. Neste contexto, além de 

estarem envolvidas com o potencial de invasão e metástase, as MMPs podem contribuir 

para a progressão tumoral. A MMP-7, quando o seu nível de expressão não está 

modulado, possui capacidade de proteólise tanto do ligante quanto dos receptores Fas, 

acarretando na resistência das células aos mecanismos apoptóticos, deixando notável, 
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portanto, a participação das proteases no desenvolvimento tumoral (KESSENBROCK; 

PLAKS; WERB, 2010). 

 Adicionalmente, sabe-se que a grande taxa de recorrência do GBM pode estar 

relacionada com a sua alta mobilidade que corresponde a fortes características invasivas 

das células deste tipo tumoral (OTSUKI, et al.; 2016; ALFONSO, et al.; 2017). A 

transição epitélio mesenquimal (EMT) está associada com a aquisição de fenótipo 

mesenquimal das células epiteliais (ROCHE, 2018). É um processo que envolve 

receptores específicos, como o TGF-β1, e que participa da ativação de vias intracelulares 

que desempenham importante papel na capacidade de invasão. Dessa forma, embora 

esteja associado a condições fisiológicas normais, como desenvolvimento embrionário e 

regeneração de tecidos por exemplo, pode está diretamento envolvido na progressão 

tumoral e resistência terapêutica (LAMOUILLE; DERYNCK, 2014; ROCHE, 2018).  

 Os fatores relacionados à EMT estão envolvidos no desenvolvimento e malignidade 

tumoral, uma vez que a indução deste processo pelas células em crescimento estimula a 

aquisição de propriedades com maior poder de migração e invasão, como consequência 

da perda da polaridade e da adesão célula-célula e célula-matriz (XIE, et al.; 2003; 

LAMOUILLE; DERYNCK, 2014; ALFONSO, et al.; 2017). Além disso, a transição 

epitélio mesenquimal contribui para o fenótipo agressivo de diferentes tipos de câncer, 

em resposta a indutores específicos, visto que está associado à modulação metabólica e 

mediadores inflamatórios, expressão de fatores de crescimento, aumento da plasticidade 

celular e remodelação do citoesqueleto, tornando-se importante alvo de terapias 

(ROCHE, 2018) (Figura 3).  
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Figura 3: Representação esquemática da Transição Eipitélio Mesenquimal das células tumorais. 

Perda progressiva de marcadores epiteliais e resposta a marcadores epiteliais. Essa transição confere maior 

capacidade de migração e invasão do tumor, contribuindo para o maior potencial invasivo. 

 

Fonte: KALLURI; WEINBERG, 2009. Adaptado pelo auto em 20.10.2019. 

 

 

2.4 ANGIOGÊNESE E PROGRESSÃO TUMORAL 

 A angiogênese é um processo de formação de novos vasos a partir de vasos já 

existentes, que está envolvida com diversas demandas celulares. Está relacionada com a 

eliminação de produtos do metabolismo e dióxido de carbono, além de estar associada, 

principalmente, a fatores de sobrevivência como nutrição e suprimento de oxigênio 

(FOLKMAN, 2007; HANAHAN; WEINBERG, 2011; MASHREGHI, et al.; 2017). 

 Fisiologicamente, a angiogênese tem participação durante a embriogênese, por 

exemplo, que exige a produção de novas células endoteliais e estímulo de novos vasos 

sanguíneos para que ocorra o desenvolvimento da vasculatura. Além disso, há a indução 

de vias responsáveis por promover a angiogênese em processos normais de cicatrização, 

assim como na ativação do sistema imunológico, e durante o ciclo reprodutor feminino 

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

 Por outro lado, o processo de formação de novos vasos é bem descrito por 

apresentar associação a condições patológicas. A ativação ininterrupta da angiogênese é 

considerada um dos conhecidos marcadores tumorais, sendo um dos fatores que 
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contribuem para a progressão do câncer e indução de metástases. Isto porque esta é a 

maneira de sustentação das células tumorais, onde seu crescimento depende do 

suprimento de nutrientes e oxigênio de forma mais acentuada, quando comparado a 

situações fisiológicas. Evidências sugerem que a falta de compensação entre proteínas 

pró e anti-angiogênicas esteja relacionada com o desequilíbrio observado durante o 

desenvolvimento tumoral (BAERISWYL; CHRISTOFORI, 2009; HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). Considerando isso, o equilíbrio de expressão e ativação entre fatores 

angiogênicos e seus inibidores pode ser apontado como importante alvo terapêutico para 

diversos tipos tumorais.  

 O Fator de Crescimento Endotelial Vascular – VEGF (do inglês Vascular 

Endothelial Growth Factor) é descrito como uma das moléculas sinalizadoras que levam 

à indução de vias relacionadas à angiogênese, participando de mecanismos de 

sobrevivência, proliferação, migração e invasão de células. A expressão deste fator pode 

ser regulada em diferentes níveis, incluindo a ativação oncogene e hipóxia, condições que 

estão ligadas ao surgimento do câncer. Sendo assim, a superexpressão de VEGF por 

consequente falta de modulação está intimamente relacionada à malignidade e progressão 

tumoral (FERRARA, 2009; HANAHAN; WEINBERG, 2011; RAMJIAWAN, et al.; 

2017). Além disso, a ativação do VEGF pode ser regulada pela atividade da 

Metaloproteinase de Matriz 9 (MMP-9). Em algumas situações, o fator pode permanecer 

em latência a partir do aprisionamento da proteína por componentes da matriz 

extracelular. No entanto, o modo latente pode ser revertido através da ação proteolítica 

da MMP-9, protease também conhecida por participar de mecanismos de proliferação e 

invasão celular e metástase. Tendo isso em vista, nota-se que o próprio microambiente do 

tumor consegue mobilizar recursos intracelulares a favor da progressão tumoral 

(KESSENBROCK, et al.; 2010) (Figura 4). 
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Figura 4: Estímulo da angiogênese durante a progressão tumoral. Participação do microambiente do 

tumor na indução de fatores angiogênicos e no consequente crescimento acelerado da massa tumoral além 

da ativação de mecanismos associados à metástase. 

  

Fonte: (LETELLIER, et al.; 2015). Adaptado pelo autor em 30.01.2020. 

 

 Assim como a modulação dos fatores de indução da angiogênese, é de igual 

importância manter as proteínas inibitória controladas. A capacidade das células de 

manter o nível de expressão dos inibidores em equilíbrio ao nível de expressão dos 

estimuladores é o que determina a transição de condições fisiológicas para a manutenção 

e crescimento tumoral. A Trombospondina-1 (TPS-1) é um exemplo de proteína capaz de 

levar à expressão de supressores angiogênicos através da sua interação com receptores de 

superfície, principalmente pela inibição de receptores tirosina-kinase (KAZEROUNIAN, 

et al; 2008; RAMJIAWAN, et al.; 2017).  Baseado nisso, o bloqueio de sua atividade ou 

expressão torna-se fundamental para os processos de sustentação tumoral, devido à 

circunstancial manutenção de enzimas pró-angiogênicas ativas. 

 Em decorrência da falta de modulação da angiogênese, durante a progressão do 

tumor, os novos vasos sanguíneos formados apresentam características distintas e 

aberrantes. São definidos pela presença excessiva de junções/ramificações, calibre 

aumentado com fluxo sanguíneo irregular, micro-hemorragias e níveis anormais de 

proliferação das células endoteliais (NAGY, et al.; 2010). A avaliação destes parâmentros 

relacionados aos mecanismos angiogênicos podem conferir um suporte essencial para a 

pesquisa por novos candidatos terapêuticos contra o câncer. 
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2.5 ASPECTOS MORFOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS ASSOCIADOS A 

PROCESSOS TÍPICOS MORTE CELULAR 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 Características morfológicas das células podem conferir informações sobre as vias 

e processos de morte celular que estão sendo ativados. A morte celular pode ser 

classificada em apoptose, necrose, autofagia, ou por atípicas rotas, como a associada à 

catástrofe mitótica, por exemplo. Além disso, pode envolver ou não mecanismos 

enzimáticos, como proteases e nucleases (KROEMER, et al.; 2009).  

 Morfologicamente, as células em apoptose possuem características bem definidas, 

como arredondamento celular, retração e manutenção da integridade da membrana, 

redução do volume celular e condensação da cromatina, podendo ou não notar a presença 

de DNA fragmentado (ROACH; CLARKE, 2000). Já as células em morte por autofagia 

são definidas pela ausência de condensação de cromatina, mas são evidentes os vacúolos 

citoplasmáticos, e não há associação com fagócitos (BAEHRECKE, 2005). A morte por 

necrose já foi descrita como um mecanismo intracelular que acontecia sem regulação. 

Mas, atualmente, é relatada a modulação deste tipo de morte celular por diversos 

processos intrínsecos e extrínsecos. Morfologicamente, a célula em necrose tem o seu 

volume aumentado, ruptura da membrana plasmática com consequente perda de conteúdo 

citoplasmático e inchaço das organelas (GOLSTEIN; KROEMER, 2007).  

  

2.5.2 ASPECTOS BIOQUÍMICOS RELACIONADOS A DIFERENTES TIPOS DE 

MORTE CELULAR 

 2.5.2.1 VIA EXTRÍNSECA DA APOPTOSE  

 A via extrínseca da apoptose é definida pela ativação da morte celular 

programada, mediada por sinais extracelulares de estresse. A interação entre os ligantes 

de morte e receptores específicos de superfície celular é capaz de levar ao estímulo de 

fatores intracelulares, responsáveis por desencadear os processos apoptóticos (MEHLEN; 

BREDESEN, 2011; GALLUZZI, et al.; 2012). Já está bem descrita a participação de 

determinados receptores no estímulo da via de sinalização. São bem estudadas, por 

exemplo, as proteínas transmembranas FasR (CD95) e TNFR-α, pertencentes a uma 

superfamília, cuja oligomerização de suas estruturas está envolvida com a transdução de 

sinal (GREEN; LLAMBI, 2015). São caracterizados por possuírem um domínio de morte 

(DD – do inglês death domain) na porção proteica citosólica, cuja função é recrutar 
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complexos intracelulares adaptadores e iniciadores, associados à ativação da apoptose 

(WEBER; VINCENZ, 2001; LAVRIK; KRAMMER, 2012; LÁZARO, 2018). 

 Especificamente, um dos mecanismos de indução da apoptose extrínseca é 

conhecido através da interação entre o ligante Fas (FasL) e seu receptor – FasR 

(WAJANT, 2002; GALLUZZI, et al.; 2012). Esta comunicação leva à formação de um 

complexo proteico na membrana interna da célula, denominado DISC (do inglês death-

inducing signaling complex). Uma fez formada, a estrutura oligomérica faz com que 

mediadores relacionados à apoptose sejam recrutados, sendo a proteína adaptadora 

FADD e a procaspase-8 os principais transdutores associados ao complexo. Como 

consequência, de um modo geral, há ativação da capase-8, que é uma enzima iniciadora 

que participa da sequencial clivagem de efetores apopóticos (SPRICK, et al.; 2002; 

LAVRIK; KRAMMER, 2012; LÁZARO, 2018). Sendo a caspase-8 ativada, portanto, 

podem ser estimuladas duas rotas distintas para induzir a morte celular. A primeira é 

desencadeada pela ativação direta da capase-3, e sequencialmente da -7, através da 

clivagem realizada pela caspase-8 ativa. A segunda, entretanto, exige uma cascata de 

amplificação de sinal. Neste tipo de mediação, há a ativação da proteína Bid, levando à 

consequente conversão à Bid truncado (tBid). A tBid é uma enzima pró-apóptotica da 

família da Bcl-2 capaz de levar à alteração da permeabilidade da membrana mitocondrial 

e liberar o citocromo C para o citosol. Isso resulta na formação do apoptossoma através 

da combinação com Apaf-1, com ativação da caspase-9. A caspase-9 é também uma 

enzima iniciadora que pode clivar e ativar diretamente as proteínas efetoras caspase-3, e 

de modo sequencial a caspase-7, e ainda levar à indução da caspase-6, paralelamente 

(KAUFMANN, et al.; 2007; LAVRIK; KRAMMER, 2012; SUITA; TAKAHISA; 

YUKITOSHI; 2017). Sendo assim, uma vez as caspases efetoras ativadas, pode-se 

observar a modulação de particulares mecanismos pró-apopototicos, como a 

desorganização de componentes do citoesqueleto ou o rompimento do envelope nuclear, 

por exemplo. Tais processos são respondidos com alterações morfológicas típicas, sendo 

possível perceber modificações celulares evidentes, como a condensação da cromatina, 

fragmentação do material genético, alteração do tamanho celular, e irregularidades de 

membrana plasmática (GREEN; LLAMBI, 2015; MAHAJAN, et al.; 2017). 

 Adicionalmente, foi considerada outra rota de ativação da caspase-8, a partir do 

estímulo de FasR. Foi descrito o recrutamento da caspase e da enzima adaptadora FADD 

mediada por c-FLIP, a qual participa de uma ação pró-apoptótica através da formação do 

Complexo II. Trata-se de um complexo independente que pode levar à regulação positiva 
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da morte celular, modulada pela expressão de RIP – do inglês receptor-interacting 

protein (GESERICK, et al.; 2009; LAVRIK; KRAMMER, 2012).  

 A apoptose pode ser induzida, também, através da comunicação entre TNFR-1α 

e seu ligante, a partir de um processo de crosstalk entre as proteínas recrutadas por esta 

interação e os mediadores estimulados pelo receptor de Fas. A transdução de sinal 

acontece pelo acoplamento de componentes pro-apoptóticos pertencentes às duas vias. 

Sendo assim, primeiramente nota-se a oligomerização citosólica do TNFR-1α, que leva à 

associação de enzimas adaptadoras, como TRADD e RIP1. A partir daí, a montagem 

multiproteica, por sua vez, é responsável por ativar a caspase-8, através da formação do 

complexo II, mediado pelo acoplamento de FADD, expressão de RIP e pela presença de 

um inibidor de sobrevivência e ativador da apoptose, a proteína Smac (WAJANT; 

SCHEURICH, 2011; LAVRIK; KRAMMER, 2012; LÁZARO, 2018). Além disso, 

autores relatam a relação entre a indução de TNFR-1α e a alteração da membrana 

lisossomal, o que permite a liberação de enzimas hidrolíticas para o citosol, como as 

catepsinas por exemplo, e a indução da apoptose por processos independentes da ativação 

das caspases (BRÖKER, et al.; 2004; FRITSCH, et al.; 2016). 

 Apesar do estímulo de TNFR-1α estar associado à ativação de mecanismos de 

morte, o receptor paradoxalmente é bem descrito por induzir vias de sobrevivência e 

proliferação celular (WAJANT; SCHEURICH, 2011). Neste caso, a organização do 

complexo citosólico induzida pela interação ligante/receptor medeia a liberação do 

dímero de NF-κβ, que está normalmente associado a um inibidor e aprisionado no citosol. 

Isto resulta na translocação da proteína para o núcleo, onde atua como fator de transcrição 

e modula a ativação de genes envolvidos em processos de sobrevivência e crescimento 

das células (HAYDEN; GHOSH, 2008; WAJANT; SCHEURICH, 2011). A transdução 

de sinal, nessa condição, também se inicia pelo recrutamento da proteína adaptadora 

TRADD, o que induz a ligação de RIP ao complexo. No entando, ao contrário do que se 

observa durante o estímulo de mecanismos apoptóticos através do complexo II, aqui é 

notada forte interação entre TRADD e TRAF2, sem a interferência de um inibidor de 

proliferação celular (Smac). A TRAF2 é uma enzima adaptadora com a presença de 

domínios de dedo de zinco, responsáveis por aumentar a afinidade e a associação com 

TRADD. Esta comunicação estabilizada, portanto, recrutra uma enzima inibidora da 

apoptose, a cIAP1/2, que leva à inibição de RIP. Como consequência, mediadores de 

sobrevivência são atraídos e ativados. Além disso, já foi descrito recrutamente de TRAF2 

e indução de NF-κβ independente da montagem oligomérica com TRADD 
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(POBEZINSKAYA, et al.; 2008; ZHENG, et al.; 2010). Neste ponto, o complexo 

citosólico de TNFR-1α montado com a associação de TRAF2 sofre uma automodificação, 

que gera a formação de um sistema de degradação proteassomal, mediado por ubiquinas. 

Este sistema multienzimático é responsável pela ativação de proteínas kinases, as quais 

são capazes de fosforilar e ativar o complexo IKK2. Na sequência, o IKK2 ativado tem 

um importante papel na fosforilação de degradação da multiproteina lκB ligada ao NF-

κβ, resultando na liberação do fator de transcição e sua exportação ao núcleo (Fan, et al.; 

2010; WAJANT; SCHEURICH, 2011; GALLUZZI, et al.; 2012). 

 Em resumo, as vias de sinalização abordadas acima estsão ilustradas abaixo 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Figura 5: Representação esquemática de vias de sinalização mediadas por receptores de morte 

celular. A figura representa a indução da apoptose através do recrutamento de FADD e ativação da caspase-

8, pela interação entre FasL/FasR. Demonstra também a indução das caspases efetoras através da formação 

do apoptossoma, mediado por tBid. Além disso, mostra a ativação de processos apoptóticos pelo crosstalk 

entre proteínas ativadas pelo estímulo de TNFR-1α e FADD, levando à regulação positiva de caspase-8 por 

intermédio da proteína RIP1. Em adição, e curiosamente, a figura deixa claro a ativação de NF-κβ, induzido 

pelo TNFR-1α através do recrutamento de TRAF2, envolvida no mecanismo de sobrevivência celular. 

 

Fonte: Cell Signaling Technology. PathwayDiagram. Adaptado pelo autor em 04.03.2020. 

  

 2.5.2.2 VIA INTRÍNSECA DA APOPTOSE: MORTE CELULAR 

DEPENDENTE OU INDEPENDENTE DA ATIVAÇÃO DAS CASPASES 

 A morte celular programada pode ser induzida por eventos intracelulares, 

caracterizando a modulação da via intrínseca da apoptose. Geralmente, os mecanismos 

associados ao estímulo dessa rota de morte são heterogêneos, mas todos estão 

relacionados com alterações mitocondriais como ponto fundamental da via. Condições de 

estresse no interior da célula como o dano ao material genético, estresse oxidativo, influxo 

citosólico permanente de cálcio, assim como o desenovelamento de proteínas do retículo 

endoplasmático são exemplos de fatores que participam como iniciadores da via 
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intrínseca. Vale ressaltar que, muito embora os processos apoptóticos sejam induzidos 

por diferentes situações de compromentimento celular interno, complexos citoprotetores 

também são estimulados como forma de reverter a maquinaria de morte. Apesar disso, a 

ativação da apoptose prevalece quando o equilíbrio é deslocado para a produção de 

proteínas pró-apoptóticas quando comparadas às relacionadas com a sobrevivência 

celular (KROEMER; GALLUZZI; BRENNER, 2007; GALLUZZI, et al.; 2012; 

LÁZARO, 2018).  

 Em decorrência disso, diante do estresse intracelular, observa-se um aumento na 

permeabilidade da membrana mitocondrial. Por um lado, isso pode ser resultado da 

formação de poros na membrana externa, mediada pela expressão de proteínas pro-

apoptóticas da família da Bcl-2, como BAX e BAK. Por outro lado, essa alteração pode 

estar relacionada à abertura de um complexo enzimático, presente na membrana interna 

da mitocôndria (TAIT; GREEN, 2010). De todo modo, isso traz como consequência o 

desacoplamento da cadeia respiratória, o que impede a síntese de ATP e leva à geração 

de espécies reativas de oxigênio. Além disso, permite que proteínas aprisionadas na 

matriz mitocondrial e que são tóxicas para o ambiente celular sejam liberadas para o 

citosol. Independentemente do mecanismo acionado, a mitocôndria desempenha um 

papel central nesta via de sinalização e contribui para a amplificação dos sinais de morte 

(KROEMER; GALLUZZI; BRENNER, 2007; GALLUZZI, et al.; 2012; LÁZARO, 

2018). 

  Dentre as proteínas liberadas para o citoplasma, a citocromo C é uma das que 

medeiam o estímulo apoptótico. Está envolvida na formação do apoptossoma através da 

sua interação com Apaf-1, complexo associado à ativação direta da caspase-9. Sendo 

assim, como já descrito anteriormente, a caspase-9 iniciadora, uma vez ativa, pode levar 

à indução das caspases-3, -7 e -6 efetoras, por processos de clivagem sítio-específicos 

(GALLUZZI, et al.; 2012; LAVRIK; KRAMMER, 2012; SUITA; TAKAHISA; 

YUKITOSHI; 2017; LÁZARO, 2018). 

 Em contrapartida, a apoptose intrínseca pode ser induzida de forma independente 

da ativação das caspases. A alteração da permeabilidade da membrana mitocondrial faz 

com que algumas classes de nucleases sejam liberadas para o citosol e atuem como 

efetores de morte celular. Deste modo, o mecanismo de indução da via acontece por 

fragmentação direta do DNA, através da translocação das proteínas, como AIF e 

Endonuclease G, para o núcleo (JOZA, ET AL.; 2001; BUTTNER, et al.; 2007; 

GALLUZZI, et al.; 2012). Autores reforçam que comumente é observada essa inibição 
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de caspases pela via intrínseca da apoptose, in vitro. Isso porque o sistema de 

autoproteção celular é estimulado concomitantemente à indução de proteínas envolvidas 

em processos de morte, estimulados pelo estresse. Muito embora isso aconteça, foi 

ressaltado que a queda na expressão ou atividade das caspases como mecanismo 

citoprotetor apenas atrasa os processos apoptóticos. Foi descrito, portanto, o 

desencadeamento da morte celular sob estas condições, uma vez que a via modulada pelo 

estresse intracelular se relaciona também com mediadores que não estejam associados à 

ativação desta classe de proteínas (KROEMER; MARTIN, 2005; GALLUZZI, et al.; 

2012). Sendo assim, de um modo geral, nota-se que a participação da mitocôndria durante 

a regulação da apoptose intrínseca pode envolver fatores relacionados à realocação de 

proteases/nucleases, liberação de proteínas tóxicas para o citosol, desacoplamento da 

cadeia respiratória e depleção da síntese de ATP (DAISH; MILLS; KUMAR, 2004; 

GALLUZZI, et al.; 2012).   

 Abaixo, estão representadas as duas vertentes da via intrínseca da apoptose 

(Figura 6). 
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Figura 6: Representação esquemática da via intrínseca da apoptose: morte celular induzida pela 

ativação ou por mecanismos indepentes de caspases. A figura mostra a participação do apoptossona na 

ativação da caspase-9 iniciadora com sequencial estímulo da caspase-3 efetora – há indução também de 

caspase-7 e -6 (não mostrado). Adicionalmente, representa a liberação de nucleases (AIF e Endonuclease 

G) para o citosol, sendo possível a translocação destas proteínas para o núcleo e fragmentação direta no 

material genético, desencadeando processos apoptóticos independentemente da ativação das caspases. 

Além disso, pode-se observar processos de sobrevivência sendo estimulados concomitante a estímulos de 

morte celular, o que pode implicar na inibição das caspases como tentativa de autoproteção celular.  

 

Fonte: Cell Signaling Technology. PathwayDiagram. Adaptado pelo autor em 04.03.2020. 

 

 Além dos mecanismos apoptóticos induzidos através da alteração da 

permeabilidade mitocondrial, está descrito que processos de morte celular programada 

podem ser desencadeados também pela modificação da membrana dos lisossomos. A 

ativação da apoptose pelo aumento da permeabilidade lisossômica está associada à 

liberação de conteúdo do lúmem da organela para o citosol, incluindo enzimas 

hidrolíticas. A desestabilização da membrana lisossomal pode trazer como consequência 

uma série de hidrólise citoplasmática, e levar à acidificação celular, resultando na 
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ativação de mediadores de morte. Além disso, pode acionar mecanismos apoptóticos 

regulados, a partir da liberação de proteases específicas, como a classe das catepsinas por 

exemplo. São enzimas que atuam em pH ácido sobre a degradação de proteínas 

lisossomais, mas que de certa forma, quando liberadas, mantêm sua atividade mesmo em 

contato com o pH neutro do citosol. Sendo assim, uma vez no citoplasma, podem 

desempenhar um importante papel na regulação de vias apoptóticas (APPELQVIST, et 

al.; 2012; SILVA, et al.; 2019). Sob tais condições, a morte celular pode ser induzida 

através da ativação direta de caspases pelas catepsinas, da comunicação lisossomo-

mitocôndria e formação do apoptossoma, ou por mecanismos independentes de caspases, 

mediados por enzimas hidrolíticas, proteases ou nucleases (GÓMEZ-SINTES; 

LEDESMA; BOYA, 2016; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018).  

 Neste contexto, o mecanismo de transdução de sinal que envolve as catepsinas, 

mais especificamente a catepsina B e a D, pode ser pela ativação direta das caspases ou 

através da formação do apoptossoma pelo crosstalk com a via mitocondrial. Neste último, 

as hidrolases são responsáveis por ativar tBid e levar à formação dos poros na membrana 

da mitocôndria, mediado pelas proteínas BAX e BAK (APPELQVIST, et al.; 2012; 

SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018) (Figura 7). Em adição, está descrito que a família 

das catepsinas pode estar associada à clivagem das proteínas inibidoras de BAX. Esta 

classe de enzimas sequestra BAX no citosol e impedem que haja a alteração da 

permeabilidade mitocondrial. Uma vez clivadas pelas proteases lisossomais, BAX é 

liberado e realocado na membrana externa da mitocôndria, onde induz à formação dos 

poros e permite a saída de enzimas específicas da matriz (APPELQVIST, et al.; 2012). A 

indução da via intrínseca da apoptose, modulada por mediadores mitocondriais, portanto, 

pode desencadear as duas possíveis rotas de morte já descritas anteriormente: a via 

intrínseca dependente de caspases ou aquela que não depende de processos que induzem 

à ativação dessa classe de proteases (LÁZARO, 2018; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 

2018). 
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Figura 7: Representação da via apoptótica induzida pela alteração da membrana lisossomal. A figura 

mostra a comunicação entre as enzimas hidrolíticas liberadas pela indução dos poros nos lisossomos e 

enzimas envolvidas na via intrínseca, mediada por alteração da permeabilidade mitocondrial. 

 

Fonte: (SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018). Adaptado pelo autor em 15.02.2020. 

 

 Apesar da participação das catepsinas como mediadores apoptóticos, 

curiosamente, autores relataram essa família de proteases como marcadores de diferentes 

tipos tumorais. Tendo isso em vista, a superexpressão das catepsinas e sua presença no 

citosol foram ressaltadas como um fator determinante para a progressão de diversos tipos 

de câncer, incluindo os gliomas. A desmodulação destas proteases, em decorrência da 

perturbação lisossomal, foi descrita também por conferir potencial invasivo e matastático 

das células tumorais, além de mediar processos angiogênicos (LIAUDET-COOPMAN, 

et al.; 2006; ANANTARAJU, et al.; 2016; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018). 

Considerando isso, fica óbvio o cenário controverso sobre a liberação da catepsina no 

citosol e a modulação das vias apoptótica ou de sobrevivência.  

 A atuação destas enzimas no desenvolvimento tumoral parece estar 

correlacionada a mecanismos de maturação associados à atividade enzimática. O 

processo envolve modificações pós-traducionais e de clivagem sequencial, em pH ácido, 

que caracteriza e distingue as isoformas ativas (maduras) e inativas (pró-

enzimas/zimogênio). O acúmulo assim como a secreção da catepsina como zimogênio no 

ambiente extracelular foram relacionados à indução de fatores pró-mitógenos, 

angiogênicos e com a degradação de componentes da matriz, o que contribui com a 

ativação das vias de proliferação e de mediadores de invasão (LIAUDET-COOPMAN, et 

al.; 2006; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018) (Figura 8). 
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Figura 8: Relação entre a liberação e secreção da Catepsina em processos que envolvem a progressão 

tumoral. A figura retrata a participação da hidrolase citosólica e no ambiente extracelular na indução de 

mecanismos relacionados à proliferação, nutrição e invasão, contribuindo para o desenvolvimento de 

determinados tipos de câncer. 

 

Fonte: (LIAUDET-COOPMAN, et al.; 2006). Adaptado pelo autor em 19.02.2020. 

 

 Por outro lado, é evidente o envolvimento das catepsinas na indução da apoptose, 

como consequência de estímulos por agentes citotóxicos. Entretanto, ainda não está 

totalmente clara a relação entre a expressão das proteases, seu nível de maturação e a 

modulação de específicos transdutores de sinal. Muito embora não seja bem esclarecida 

a dualidade de rotas moduladas por estas enzimas, a ativação de mecanismos de morte 

parece envolver a liberação da catepsina ativa para o ambiente celular (LIAUDET-

COOPMAN, et al.; 2006; BOŽIČ, et al.; 2019).  

 Sendo assim, tendo em vista a expressão desta família de proteínas, indícios 

sugerem que o processo de clivagem das enzimas e sua atividade em pH neutro podem 

estar diretamente relacionados à regulação de distintas vias de sinalização (LIAUDET-

COOPMAN, et al.; 2006; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018; BOŽIČ, et al.; 2019). 

 Adicionalmente, a estabilidade da membrana lisossomal está associada à 

expressão de HSP70 (do inglês Heat shock protein 70). A permemabilidade dos 

lisossomos é mantida através da interação entre diferentes lipídeos que formam a 

bicamada, sendo mediada por esta classe de proteínas (KIRKEGAARD, et al.; 2010). Em 
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condições de estresse, quando há um aumento no cálcio intracelular e/ou em espécies 

reativas de oxigênio por exemplo, pode-se observar uma clivagem da HSP70 do 

complexo lipoprotéico responsável por manter a membrana lisossomal estável 

(VILLALPANDO; TORRIGLIA, 2013; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018) (Figura 

9). Como consequência, está descrita a formação de poros lisossomais, os quais podem 

estar correlacionados com a liberação da catepsina para o citosol. Em decorrência disso, 

pode-se verficar uma diminuição da expressão ou inibição da atividade de proteínas que 

participam da manutenção da permeabilidade da membrana, como a HSP70, e resultar no 

desencadeamento de processos de morte, independentes de caspases (MENA, ET AL.; 

2012; BEWLEY, et al.; 2014; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018). 

 

Figura 9: Alteração da permeabilidade lisossomal, correlacionada à indução de morte celular 

independente de caspases. Clivagem da HSP70 do complexo lipoprotéico responsável pela estabilidade 

da membrana do lisossomo, em resposta a diferentes processos de estresse intracelular, resultando na 

ativação de fatores de morte. 

 

Fonte: (SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018). Adaptado pelo autor em 21.02.2020. 

 

 

 2.5.2.3 MORTE CELULAR INDUZIDA POR NECROSE  

 A necrose é um tipo de morte celular caracterizado pela ausência de modulação e 

de morfologia bem definida (ZHANG, et al.; 2009; GALLUZZI, et al.; 2012). É 

conhecida por ser desencadeada por eventos patológicos, levando à indução de fatores 
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inflamatórios com consequente produção de toxinas, depleção energética e danos à 

membrana plasmática (LÁZARO, 2018).  

 Em contrapartida, ficou evidente a ativação de mecanismos altamente regulados 

associados a processos necróticos, que consiste em um sistema de sobreposição entre a 

apoptose e a necrose (VANDENABEELE, et al.; 2010; GALLUZI, et al.; 2012; 

CONRAD, et al.; 2016; LÁZARO, 2018). Esse sistema é denominado necroptose, e pode 

ser estimulado pela mediação de fatores intra e extracelulares. O estímulo dessa via pode 

estar relacionado a danos recorrentes ao DNA, produção de excitotoxinas e ingteração 

entre ligante e receptor de superfície, mais especificamente o TNFR-1α (GALLUZI, et 

al.; 2012; CONRAD, et al.; 2016). 

 Uma vez regulada positivamente, a necroptose é mediada pela ativação de 

iniciadores e efetores de morte celular.  Neste contexto, o estímulo da via envolve a 

formação do complexo II, conhecido como necroptossomo, através do recrutamento de 

FADD e RIP1 e RIP3. O complexo formado resulta no aprisionamento da pró-Caspase-8 

(inativa) e consequente ativação da mutienzima MLKL (do inglês mixed lineage kinase 

domainlike protein) por RIP3, o que implica no desencadeamento do processo de morte. 

A necroptose está associada à desestabilização da membrana plasmática através de poros 

formados pela MLKL e pela desregulação dos níveis de cálcio e sódio intracelular 

(WANG, et al.; 2007; GALLUZI, et al.; 2012; CONRAD, et al.; 2016) (Figura 10). 
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Figura 10: Representação esquemática de morte celular mediada pela necroptose. Necrose modulada 

através do recrutamento de FADD, RIP1 e RIP3 e aprisionamento de pró-caspase 8 (inativa) com ativação 

de MLKL. A figura mostra a possibilidade de formação de poros na membrana plasmática ou desregulação 

iônica no ambiente interno da célula, o que leva à indução de processos de morte celular. 

 

Fonte: (Zhou; Yuan, 2014). Adaptado pelo autor em 02.03.2020. 

 

 

 2.5.2.4 MORTE CELULAR POR AUTOFAGIA 

 A autofagia, caracterizada principalmente pela presença de vacúolos 

citoplasmáticos, não apresentava grande importância funcional, mas vem sendo 

amplamente estudada como um tipo de morte celular bem definido (KROEMER; 

LEVINE, 2008; GALLUZI, et al.; 2012). Literalmente, o processo autofágico é bem 

descrito por participar da reciclagem celular, impedindo o acúmulo de agregados tóxicos 

(MIZUSHIMA; KOMATSU, 2011; DOHERTY; BAEHRECKE, 2018). Neste contexto, 

os mecanismos associados à autofagia são regulados de forma a considerar a degradação 

de componentes intracelulares, mas garantir a sobrevivência da célula. A indução de 

fatores autofágicos é mediada pelo estímulo de um complexo de kinases e enzimas de 

ubiquitinação (Atg - do inglês Autophagy-related protein/Ulk – do inglês unc-51-like 

kinase) que leva ao recrutamente e ativação de proteínas da família VSP34. Tais proteínas 
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são responsáveis por desencadear a via autofágica através da liberação de PIP3 (do inglês 

phosphatidylinositol 3-phosphate) pela PI3K. Sendo assim, uma vez ativados, os sinais 

de autofagia resultam no brotamento de vesículas específicas, as quais participam do 

tráfego do conteúdo a ser degradado e reutilizado pela célula. O transporte é realizado 

através de um sistema vacuolar denominado autofagossomo. É maturado através de um 

sistema mediado por um complexo de lipidação ancorada à proteína a LC3 – do inglês 

light chain – envolvendo marcadores autofágicos, como as proteínas da família Atg, com 

consequente encapsulamento do conteúdo de degradação. Além disso, LC3 atua como 

fator de direcionamento e reconhecimento padrão. Com o processo de maturação 

concluído, o autofagossomo é conduzido à fusão com a membrama lisossomal, onde 

acontece a digestão do material e a reciclagem das unidades de macromoléculas 

(OHSUMI, 2001; GALLUZI, et al.; 2012; KARCH, et al.; 2017) (Figura 11). 

 

Figura 11: Processo de maturação do autofagossomo. Mediadores autofágicos induzem à formação e 

maturação do autofagossomo, com consequente fusão com a membrana lisossomal, resultando na 

degradação do conteúdo vesicular. Processo mediado pela lipidação de LC3, envolvendo a família das 

ubiquitinas Atg, com regulação sinalizada por PI3K. 

 

Fonte: (BIRGISDOTTIR; LAMARK; JOHANSEN, 2013). Adaptado pelo autor em 03.03.2020. 

 

 Levando-se em consideração este papel da autofagia como forma de reciclagem e 

citoproteção, a literatura considera controversa a atuação de fatores autofágicos em 

mecanismos de morte celular (GALLUZI, et al.; 2012; DOHERTY; BAEHRECKE, 
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2018). Isso porque existe um limiar tênue ao distinguir o desencadeamento da morte pela 

sinalização autofágica e a indução da autofagia como consequência de processos de morte 

já desencadeados. A importância de se atentar a essa contradição está voltada 

principalmente para a capacidade celular de ativar a via em questão em resposta ao 

estresse, como forma de manter a sua sobrevivência, o que pode determinar a resposta 

tumoral a distintas possibilidades terapêuticas (KROEMER; LEVINE, 2008; 

DOHERTY; BAEHRECKE, 2018).  

 Adicionalmente, é descrito que a morte celular induzida por fatores autofágicos 

pode ser caracterizada por aspectos morfológicos, envolvendo a vacuolização e 

participação dos lisossomos. Além disso, retratam a autofagia como uma forma de 

interconectar outros tipos de processos intracelulares de morte, uma vez que 

desencadeada pode participar da ativação de mediadores apoptóticos ou necróticos. 

Apesar disso, não está totalmente claro o que determina se terá como resultado a 

sobrevivência ou a morte celular, em decorrência da indução da autofagia (ANDING; 

BAEHRECKE, 2015; FULDA; KOGEL, 2015; DOHERTY; BAEHRECKE, 2018).  

 

2.6 GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

 O termo glioma é utilizado para designar tumores cerebrais, que são classificados 

de acordo com a célula de origem, como glioblastomas, por exemplo. Estes são os 

tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) mais frequentes, representando cerca de 80% 

dos acometimentos. O Glioblastoma Multiforme (GBM) é o tipo mais prevalente de todos 

os tumores cerebrais, e é o mais agressivo dos astrocitomas primários, atingindo mais de 

60% dos casos (HANIF, 2017).   

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os gliomas são classificados a 

partir de sua malignidade, que varia em quatro estágios: estágios I, II, III e IV. O 

Glioblastoma Multiforme é considerado um tumor de grau IV, devido ao seu poder de 

invasão e baixa diferenciação (JOVČEVSKA, et al.; 2013). Em comparação a tumores 

originados de outras células, o GMB é considerado raro e conhecido por apresentar alta 

resistência a tratamentos que induzem à apoptose. Representa um grande problema de 

saúde pública, uma vez que se observa uma taxa de sobrevivência muito baixa, estimada 

entre 4% e 17%, e com pobre prognóstico (THAKKAR, et al.; 2014). 

 As causas relacionadas ao surgimento do glioblastoma ainda são pouco conhecidas, 

sendo o único fator de risco identificado a exposição à elevada taxa de radiação, até agora. 

Além disso, foi observado que pacientes que apresentaram quadro de Leucemia Linfóide 
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Aguda e que receberam tratamento quimioterápico foram mais propensas a desenvolver 

GBM, mas a inter-relação entre as doenças ainda é desconhecida (HANIF, et al.; 2017). 

Algumas suspeitas já foram levantadas em torno de produtos químicos agrícolas, 

mostradas em estudos com animais, mas as pesquisas não puderam ser confirmadas 

quando comparadas com a incidência de GBM em agricultores (SCHWARTZBAUM, et 

al.; 2006; WRENSCH, et al.; 2002). Adicionalmente, especulou-se sobre a relação do 

nível de hormônios sexuais e o surgimento do tumor (KABAT, et al.; 2010). Além disso, 

tem sido pensada a possibilidade de que doenças geradas por infecção ou alérgicas 

possam ter um papel no estímulo do sistema imunológico conferindo certa proteção 

contra o desenvolvimento do GBM (BONDY, et al.; 2008). Embora as causas envolvidas 

no surgimento do GBM não estejam estabelecidas, estudos mostraram que a maior 

incidência de Glioblastoma Multiforme está relacionada com distúrbios genéticos raros.  

Diante disso, não se descarta a pré-disposição genética como um fator de risco, mas as 

proteínas de susceptibilidade ainda não foram bem identificadas (HANIF, et al.; 2017).  

 Os avanços biotecnológicos têm ajudado a compreender as principais vias 

envolvidas e as principais alterações moleculares que ocorrem e que podem estar 

relacionadas ao surgimento do GBM. Segundo a OMS, a classificação do tumor é baseada 

na semelhança histológica e imunohistoquímica entre as células tumorais e as células de 

origem. De acordo com esse conceito de classificação, o GBM é subdividido em primário 

e secundário (CLOUGHESY, et al.; 2014). Os primários surgem sem evidências de lesão 

precursora, enquanto que os secundários evoluem de astrocitomas de grau inferior. 

Segundo relatos, essas características clínicas podem estar associadas a marcadores 

genéticos específicos. Nos glioblastomas primários, foram observadas alterações no 

receptor de crescimento epidérmico (EGFR), mutação no promotor TERT e deleção em 

p16, além de perda da heterozigozidade do cromossomo 10q. No GBM secundário, 

alterações na expressão do fator de crescimento derivado de plaquetas Fator A e de seu 

receptor (PDGFA/PDGFRα), mutação no gene RB e TP53, em proteínas como IGH1/2 e 

ATRX, além da perda de heterozigozidade do cromossomo 19q foram observadas 

(CLOUGHESY, et al.; 2014; AGNIHOTRI, et al.; 2013).  

 Alguns estudos mostraram que algumas vias de sinalização podem estar envolvidas 

com essas alterações: Receptor Tirosina-kinase, Ras, PI3K, vias p53 e RB. Baseado na 

relação entre certos marcadores e o tipo de tumor desenvolvido, foi proposto que uma 

nova classe de GBM pode existir em tumores pediátricos, tendo como hipótese uma 

mutação no gene da histona H3F3. Isso mostra que o sequenciamento e o estudo de 
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mediadores mais aprofundado podem trazer descobertas sobre outros produtos que 

possam estar relacionados com o surgimento e com o grau dos glioblastomas (ALDAPE, 

et al.; 2015).   

 Adicionalmente, já está descrito o vínculo entre a superexpressão da vitronectina, 

componente da matriz extracelular, e o potencial de migração e invasão dos gliomas, 

influenciando diretamente no grau de malignidade do tumor (UHM, et al.; 1999). O 

fenótipo agressivo do GBM também pode envolver a falta de modulação da N-caderina 

(molécula de adesão especializada do sistema nervoso). Fisiologicamente, participam da 

manutenção da arquitetura celular, mas estão ligadas também à comunicação sináptica e 

estabilização vascular, além de afetar as modificações do citoesqueleto. Levando-se em 

consideração, portanto, a participação da N-caderina em eventos de sinalização celular, 

envolvidos em alterações da arquitetura e que interfiram com processos de angiogênese, 

a progressão e natureza tumoral podem estar intimamente relacionadas com processos 

que regulem essa classe de moléculas de adesão (DANEN, 2005). Um dos tipos de 

sinalização mediada pela N-caderina, ademais da interação com cateninas e integrinas, é 

mediada pelo Receptor do Fator de Crescimento de Fibroblastos (FGFR). A conexão 

entre a N-caderina e o FGFR, de maneira desregulada, pode estar relacionada com a 

sustentação proliferativa das células tumorais, assim como aumento da expressão de 

MMP-9, contribuindo para a capacidade invasiva do tumor (SUYAMA, et al.; 2002).

 Várias terapias já foram implementadas e aprimoradas para esse tipo de neoplasia, 

mas não são suficientes para reduzir a taxa de mortalidade causada pelo GBM. Além 

disso, não são capazes de aumentar consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, 

sendo a média de sobrevivência entre 14 e 15 meses após o diagnóstico (HANIF, et al.; 

2017). Embora seja uma neoplasia altamente agressiva, o potencial metastático do GBM 

é raro. Esta baixa capacidade de metástase foi atribuída, hipoteticamente, à presença da 

barreira hematoencefálica, assim como o rápido crescimento do tumor e pobre 

prognóstico (ROBERT; WASTIE, 2008). 

 

2.7 INTERVENÇÕES 

 Embora haja muitos esforços em pesquisas objetivando o tratamento do 

glioblastoma, são diversas as limitações que dificultam o sucesso das investigações. Uma 

das características que pode complicar os estudos por terapias contra o GBM é a sua 

heterogeneidade e sua complexidade biológica (KESARI, 2011). Abordagens cirúrgicas 

junto com radioterapia têm ajudado na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, mas 
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sem evidências de cura. Umas das estratégias padrão de intervenção do glioblastoma tem 

sido acoplar à terapia o suporte clínico e psicológico aos pacientes, e o monitoramento 

constante dos sinais que podem estar relacionados à evolução do tumor. Além disso, 

clinicamente, são usados corticosteroides para amenizar os sintomas neurológicos, 

embora causem inúmeros efeitos adversos (NORDEN; WEN, 2006; MRUGALA, 2013; 

OMURO; DEANGELIS, 2013). 

 Especificamente, os tratamentos para o Glioblastoma Multiforme envolvem a 

ressecção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia. Na maioria dos casos, dependendo do 

tipo, agressividade e tamanho do tumor, a cirurgia é considerada a melhor opção por 

possuir vantagens que podem levar à melhoria dos sintomas e permitir a terapia local. Por 

se tratar de uma neoplasia bastante agressiva, há a reincidência do GBM em 

aproximadamente 80% dos pacientes, embora, em alguns casos, seja possível a ressecção 

completa. (IACOB; DINCA, 2009). A radioterapia concomitante à cirurgia é fundamental 

para melhorar a expectativa de vida de pacientes com GBM de alto grau, embora tenha 

sido evidenciado a sua maior eficiência em pacientes reincidentes. Como vários fatores 

podem limitar o tratamento por radiação, sendo um deles a geração de danos neurológicos 

permanentes, tem-se implementado a radioterapia de intensidade modulada como nova 

alternativa de tratamento. Além disso, foi observado que este tipo de procedimento é 

menos agressivo às células normais (SCOTT, et al.; 2011; NORDEN, WEN; 2006). 

 Além disso, diversas estratégias baseadas em anticorpos monoclonais específicos 

para os marcadores relacionados à tumorigênese vêm sendo estudadas, que englobam, 

principalmente, inibidores de receptores tirosina quinase, anti-VEGF e anti-EGFR 

(HANIF, 2017). 

 A quimioterapia também é considerada uma das estratégias que podem melhorar a 

taxa de sobrevivência dos pacientes. A Temozolomida (TMZ) é um agente alquilante e é 

a terapia padrão usada no tratamento do GBM (REARDON; WEN, 2006; CURADO, et 

al.; 2007; IACOB; DINCA, 2009). Embora a TMZ cause muitos efeitos colaterais, a sua 

administração oral em associação à radioterapia têm trazido resultados bem favoráveis 

(CURADO, et al.; 2007). O principal mecanismo de ação da TMZ é pela metilação do 

DNA, que compromete o ciclo celular e impede que a célula progrida da fase G2 para a 

fase M. Como consequência, há a ativação de mecanismos de apoptose (LEE, 2016). 

Embora o tratamento com TMZ esteja estabelecido e seja bastante eficiente, foi mostrado 

que os níveis aumentados de MetilGuanina Metil-Transferase (MGMT), enzima 

responsável por proteger o DNA das células contra agentes alquilantes, conferem menor 
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resposta e resistência das células à TMZ (CHANG et al., 2007; SCOTT, et al.; 2011; LEE, 

2016).  

 Considerando os aspectos que limitam as terapias já conhecidas, principalmente 

pelas células tumorais apresentarem capacidade de reversão da sensibilidade aos 

tratamentos, o GBM é considerado um tumor altamente agressivo, com alta taxa de 

recidiva. Sendo assim, conhecer os aspectos-chave que possam levar ao aparecimento do 

tumor é o primeiro passo para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. 

Embora o GBM continue sem cura, muitas pesquisas têm crescido no âmbito de novas 

tecnologias e métodos que possam ajudar a melhorar o prognóstico e a qualidade de vida 

dos pacientes (IACOB; DINCA, 2009; SCOTT, et al.; 2011). 

 

2.8 ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS  

 As plantas medicinais vêm sendo atribuídas ao seu potencial terapêutico, uma vez 

que possuem uma variedade enorme de metabólitos secundários que possam apresentar 

propriedades farmacológicas importantes, que podem estar envolvidas em mecanismos 

biológicos de determinadas patologias (SINGH, 2015). Os avanços e investimentos em 

pesquisas fitoterápicas têm ganhado grande atenção, sendo apontada pela OMS a 

necessidade de reconhecer e aperfeiçoar as características químicas de extratos naturais 

que possam atuar como agentes ou adjuvantes terapêuticos (ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 

2011). 

 Alguns produtos naturais têm sido amplamente estudados baseando-se em sua 

riqueza metabólica, e são avaliados quanto à capacidade de alterar certas vias que estejam 

relacionadas com a sobrevivência de patógenos (antimicrobianos e antivirais), vias 

associadas a sequestro de radicais livres (antioxidantes) ou toxicidade celular 

(antitumorais). Em adição, a fitoterapia, eventualmente, está correlacionada ao baixo 

perfil citotóxico para as células normais, além de muitos extratos possuírem metabólitos 

envolvidos na detoxificação de células (KLINGER; MITTAL, 2016). 

 A curcumina é um pigmento encontrado no açafrão da índia e que compõe um ativo 

químico com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitumorais. 

Recentemente, foram avaliados os seus efeitos sobre marcadores específicos de GBM, e 

foi observada considerável atividade sobre vias de regulação que estão envolvidas com o 

aparecimento do tumor (SCHAAF, et al.; 2009; LEE, et al.; 2013). Além disso, 

fundamentado nas evidências científicas, sugere-se grande importância dos compostos 

químicos da curcumina sobre a invasão e metástase e sobre a progressão do tumor, ao 
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mesmo tempo que mostraram tendências anti-neoplásicas, uma vez que apresentam 

caráter antioxidante (KLINGER; MITTAL, 2016). 

 Adicionalmente, a descoberta de novos quimioterápicos, originados de produtos 

naturais, tem estimulado bastante a busca por novos bioativos que possuam a capacidade 

de modular vias relacionadas à progressão do tumor. Uma das mais importantes 

explorações vegetais, foi o isolamento dos alcaloides, Vimblastina e Vincristina, a partir 

da Catharanthus roseus, conhecida popularmente como Vinca. Esta planta, era utilizada 

inicialmente no tratamento contra o Diabettes e, atualmente, os alcaloides isolados têm 

sido amplamente úteis, comercialmente, na terapia contra diversos tipos de tumores 

(BRANDÃO, et al.; 2010).  

 Em decorrência disso, a pesquisa em torno de diferentes plantas, ricas em vários 

compostos e metabólitos secundários, tem ocupado abrangente espaço na busca por novas 

terapias, principalmente contra o câncer (KLINGER; MITTAL, 2016). O objetivo é que 

novos compostos sejam tão eficazes quanto os quimioterápicos existentes e menos 

agressivos às células normais. Aposta-se também na proposta de combinação terapêutica, 

uma vez que, sinergicamente, uma molécula pode melhorar a atividade de outro 

composto, mesmo com mecanismo de ação já conhecido. 

 O gênero Macairea, da família Melastomataceae, possui uma ampla variedade de 

espécies, sendo pertencente a uma das famílias mais importantes da flora neotropical. São 

conhecidas por apresentarem potencial econômico (CARREIRA; ZAIDAN, 2003; 

ALLENSPACH, 2012) e, embora as espécies sejam ainda pouco descritas, alguns autores 

têm demonstrado estudos que comprovam propriedades terapêuticas, que incluem 

antimalárica, antitumoral, analgésica e antifúngica (CELOTTO, 2003). As atividades 

biológicas encontradas têm sido relacionadas com a presença de alguns metabólitos 

químicos em produtos naturais. Pesquisas que envolveram diversas espécies da família 

Melastomataceae demonstraram um perfil fitoquímico, em que se destacam 

triterpenóides, flavonoides, compostos fenólicos e taninos (SERPELONI, et al.; 2008). 

 Com base nesses aspectos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade 

antitumoral de extratos naturais sobre linhagens celulares de GBM, a capacidade 

proliferativa das células sob tratamento com estes extratos e detectar a alteração de vias 

que possam estar relacionadas com a agressividade do tumor. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 O Glioblastoma Multiforme (GBM) é o tumor primário mais comum do sistema 

nervoso central. É considerado o tipo mais agressivo dos gliomas, classificado pela 

Organização Mundial de Saúde como grau IV, e atinge quase que 60% dos casos de 

tumores cerebrais, com pobre prognóstico (HANIF, et al.; 2017). Uma elevação no 

número de casos e na taxa de mortalidade por GBM tem sido observada, em países 

desenvolvidos, segundo relatos. De um modo geral, estudos apontam um aumento anual 

de aproximadamente 5% na incidência do tumor, em pacientes com idade igual ou 

superior a 65 anos e, segundo estatísticas, essa porcentagem é significativamente maior 

em indivíduos com idade mais avançada (BADKE, et al.; 2014). De acordo com dados 

do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que a chance de sobrevivência dos pacientes 

varie de 4% a 17% (INCA, 2017). Esta proporção é extremamente baixa, embora os 

pacientes recebam tratamentos específicos para o tumor. A taxa de sobrevida é uma 

correlação estatística e pode estar relacionada a inúmeros fatores, mas continua sendo 

motivo de grande preocupação no mundo, uma vez que a possibilidade de cura ainda seja 

uma realidade distante. 

 Apesar dos grandes esforços na busca pelo aprimoramento de estratégias 

terapêuticas para o GBM visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes, são claras 

as dificuldades enfrentadas. Geralmente, a grande limitação gira em torno da 

heterogeneidade do tumor e sua malignidade, o que complica o avanço das pesquisas. 

Sabe-se que algumas intervenções já estão bem estabelecidas para o glioblastoma, como 

ressecção cirúrgica adjuvante à radioterapia e à quimioterapia com temozolamida (TMZ). 

Apesar disso, é bem discutido sobre a natureza invasiva das medidas terapêuticas já 

existentes, além da citotoxidade às células normais e diversos efeitos colaterais 

(CURADO, et al.; 2007; SCOTT, et al.; 2011). 

 Diante destes fatos, torna-se necessária a investigação de novos compostos que 

possam ter atividade antitumoral, de modo que equilibre os eventos de replicação e morte 

celular e impeçam o desenvolvimento do tumor. Vários produtos naturais têm 

apresentado diferentes metabólitos secundários com propriedades que possam estar 

envolvidas na modulação de proteínas relacionadas à tumorigênese. Tendo isso em vista, 

é de incontestável importância que os compostos químicos de extratos vegetais sejam 

alvos de investigação, a qual possa levar à descoberta de compostos que impeçam a 

progressão do tumor e, ao mesmo tempo, mantenham a qualidade de vida do paciente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos Gerais 

 Avaliar, in vitro e in vivo, o efeito antitumoral de frações da espécie Macairea 

radula sobre as linhagens de glioma humano (U251 e GAMG) e sobre a linhagem de 

astrócito normal – NHA. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

-Avaliar o potencial citotóxico do extrato bruto e partições de M. radula sobre linhagens 

de glioma humano para triagem de compostos. 

-Realizar fracionamento das partições que apresentaram potencial citotóxico sobre as 

linhagens de glioma humano. 

-Avaliar a citotoxicidade das frações obtidas sobre as linhagens tumorais (U251 e 

GAMG) e sobre a linhagem de astrócito normal (NHA) para determinar o índice de 

seletividade destas frações. 

-Avaliar as alterações morfológicas das células tumorais, após tratamento.  

-Avaliar, por fluorescência, possíveis modificações das células em morte, como 

consequência dos tratamentos. 

-Avaliar a migração das células das linhagens de glioma humano, após o tratamento com 

as frações selecionadas. 

-Avaliar o efeito das frações selecionadas sobre a atividade das Metaloproteinases de 

Matriz 9. 

-Avaliar o efeito das frações sobre a adesão celular da linhagem U251. 

-Avaliar qualitativamente a indução de apoptose na linhagem U251, pelas frações de M. 

radula. 

-Avaliar as possíveis alterações da expressão de proteínas envolvidas em vias de morte 

na linhagem U251, sob efeito das frações. 

-Avaliar, in vivo, micro e macroscopicamente, o efeito da fração mais seletiva sobre a 

angiogênese e progressão do tumor (U251). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O trabalho foi distribuído em etapas, conforme representado pelo fluxograma 

abaixo (Fluxograma 1). A triagem citotóxica dos extratos foi feita sobre três linhagens 

celulares: duas tumorais e uma linhagem de astrócito normal. Após selecionadas as 

frações com maior potencial citototóxico e melhor índice de seletividade, os testes foram 

realizados apenas sobre as linhagens tumorais. Todos os ensaios foram feitos em triplicata 

experimental e biológica e os dados foram analisados e normalizados em relação ao 

controle, utilizando o programa estatístico GraphPad Prism 7.0 

 

Fluxograma 1: Desenho experimental do trabalho. 
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5.1 Obtenção dos extratos vegetais 

 A coleta de Macairea radula (Bonpl.) DC, da família Melastomataceae (Plantae) 

foi realizado no dia 12.08.2011, na Estação Ecológica do Panga (região do Cerrado), 

Trilha para a Vereda, em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil [lat: -18.9186000823975 long: 

-48.2771987915039 err: ± 58223 WGS84] (REZENDE; ARAÚJO; BACCI, L.F 453). A 

amostra foi depositada sob código HUFU 60078, em herbário registrado.  

 No momento da coleta, algumas observações foram relatadas em relação às 

características físicas da planta: Arbusto, ca. Apresentando 1 m altura; ramos da 

inflorescência avermelhados; hipanto e lacínias do cálice verde; corola rósea (flores 

velhas), e rósea com brancos (flores jovens); estilete e filetes amarelos; anteras de 

amarelas a róseas. 

 Posteriormente à coleta, o material passou pelo processo de secagem, 

processamento e trituração e, em seguida, foi realizada a preparação do macerado para a 

obtenção do Extrato Bruto (EB) – diluição da amostra (em gramas) em Álcool 70%, na 

proporção de 1:9 (g/v), permanecendo em repouso por 5 dias. Decorrido o tempo, o 

macerado foi filtrado e liofilizado, e o EB obtido através da afinidade pelo solvente. O 

álcool 70% foi renovado na mesma proporção, a cada período de repouso, sendo o ciclo 

recomeçado até a obtenção de massa (g) o suficiente para a realização de testes e 

particionamento. 

 

5.2 Cultura celular 

 Foram utilizadas duas linhagens celulares comerciais de glioma humano: GAMG e 

U251MG, e uma linhagem de astrócito imortalizado – NHA – obtidas a partir da coleção 

de culturas celulares Europeias (European Collection of Cell Cultures-ECACC, 

Salisbury, United Kingdom), autenticadas e cedidas pelo laboratório de Diagnóstico 

Molecular do Hospital do Câncer de Barretos. A análise foi realizada pelo perfil de STR 

(short tandem repeat) do DNA (Ácido desoxirribonucleico) e confirmada por 

genotipagem (SILVA-OLIVEIRA, et al.; 2016). As células foram mantidas em cultivo e 

receberam os tratamentos, durante ensaios experimentais, para avaliação dos efeitos 

antitumorais dos extratos vegetais. 
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5.3 Avaliação, in vitro, da citotoxicidade da Temozolamida (TMZ) sobre as linhagens 

de células tumorais (U251 e GAMG) e sobre a linhagem de astrócito normal, NHA  

 Como controle positivo, foi avaliada a citotoxicidade da Temozolomida 

(quimioterápico de escolha padrão) sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre 

a linhagem de astrócito normal, NHA. A viabilidade celular foi avaliada a partir da 

quantificação do reagente colorimétrico MTT (do inglês, 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-Diphenyltetrazolium Bromide), cuja coloração se dá pela redução do MTT a cristais 

de Formazan pelas desidrogenases mitocondriais, sendo a metabolização do composto 

diretamente proporcional ao número de células viáveis (PROMEGA, 2012; 

STEPANENKO; DMITRENKO, 2015). O ajuste de células foi feito pela contagem em 

Câmara de Neubauer, usando azul de Tripan como corante. Foram semeadas 5x103 

células por poço, em placas de 96 poços. As células foram tratadas com TMZ, a 0.5% de 

Soro Fetal Bovino (SFB) diluídos em DMEM, com uma curva de concentração que variou 

de 0µg/mL a 194.1µg/mL, sendo o veículo de diluição o DMSO 1% (controle negativo). 

O tratamento foi realizado por um período de 24 ou 72 horas. A leitura da placa foi 

realizada por leitor de ELISA a 570nm. Foi possível determinar a concentração inibitória 

através dos valores de absorbância gerados. A CI50 de cada fração foi determinada 

considerando o intervalo de confiança da análise estatística. A partir da CI50 obtida para 

as três linhagens, o Índice de Seletividade (IS) foi determinado. 

 

5.4 TRIAGEM DE COMPOSTOS CITOTÓXICOS 

  

5.4.1 Avaliação da Capacidade Citotóxica do Extrato Bruto (EB) assim como as 

Partições Hidroalcóolica (A), Hexânica (B), Colorofórmica (C) e Acetato de Etila 

(D) de Macairea radula sobre as Linhagens Tumorais, U251 e GAMG. 

 Como triagem prévia, feita no Laboratório de Patologia Experimental, foram 

testados o EB e as partições A, B, C e D de M. radula sobre as linhagens tumorais U251 

e GAMG, em ensaio de viabilidade celular. Foram obtidos valores de CI50 (inibição de 

50% da viabilidade celular), utilizando uma curva de concentração que variou de 0µg/mL 

a 100µg/mL, para o EB, ou 0 a 40µg/mL, para as partições. Para isto, a metodologia foi 

a mesma descrita no item 5.3. A leitura da placa foi realizada por leitor de ELISA a 

570nm. As partições mais citotóxicas para as linhagens de células tumorais foram 

consideradas para fracionamento e dar continuidade aos próximos ensaios biológicos. 
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Para a obtenção das frações, maior quantidade das partições foi produzida, através da 

extração por solvente. 

 

5.4.2 Obtenção das partições Hexânica (B) e Clorofórmica (C) de Macairea radula, 

através da Extração Líquido-Líquido  

 O extrato bruto da M. radula já estava disponível no banco de extratos do 

Laboratório de Patologia Experimental, a partir da produção de macerado Hidroalcóolico 

(70%). As partições da M. radula foram produzidas utilizando extração líquido-líquido 

do extrato bruto. Para isto, o EB foi diluído em solução hidroalcóolica (etanol, 70%), na 

proporção de 1:45 (m/v). Posteriormente, as partições foram obtidas em funil de 

separação, através da afinidade por diferentes solventes. Foram adicionados 317mL de 

hexano à diluição hidroalcóolica, partindo de 7g do EB. A mistura foi agitada 

cuidadosamente e o funil mantido em repouso até a separação das fases. Após a separação 

das fases, foi recolhida a partição hexânica. O processo foi repetido por 2 vezes. Este 

procedimento foi realizado também utilizando clorofórmio e acetato de etila, sendo a 

porção hidroalcóolica residual recolhida ao final de cada ensaio. As partições hexânica 

(B), clorofórmica (C) e acetato de etila (D) foram então rotoevaporadas para secagem 

(CECHINEL-FILHO, 2009). 

 

5.4.3 Perfil cromatográfico das Partições Hexânica e Clorofórmica 

 Para purificação das frações, primeiramente foram feitas cromatografias em 

camada delgada (CCD) (SANTOS, et al.; 2015) das partições Hexânica (B) e 

Clorofórmica (C) para definir os eluentes e gradientes de concentração, em coluna 

cromatográfica. Para isto, a sílica usada para CCD foi diluída em água destilada, na 

proporção de 1:2,5 (m/v). A suspensão foi agitada e, em seguida, aplicada em lâminas de 

2,5cmx5,0cm. Após a secagem da sílica, as lâminas foram ativadas em estufa por 30 

minutos, a 100ºC. Depois de ativadas, aproximadamente 20 µL de cada partição foram 

aplicados na base das placas de CCD. A eluição das placas foi realizada de forma 

exaustiva utilizando diferentes eluentes (Hexano, Clorofórmio, Acetato de Etila e 

Metanol), seguindo a ordem de polaridade crescente. As CCDs foram reveladas com 

solução etanólica de ácido fosfomolíbdico 5%.  
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5.4.4 Obtenção das Frações de M. radula derivadas das Partições Hexânica e 

Clorofórmica 

 Para a obtenção das frações derivadas da partição B de M. radula, foi feita Coluna 

Cromatográfica de sílica gel por gravidade (dimensão 15cmx4cm; 15g de sílica). 

 A escolha dos eluentes foi feita a partir do perfil cromatográfico de cada partição, 

obtido através das CCDs. Sendo assim, foram estabelecidas as especificações de coluna, 

a determinação de eluentes e o gradiente de concentração (v/v).  Após determinadas às 

condições e, considerando a massa disponível de cada partição, foi utilizada uma coluna 

cromatográfica para a obtenção das frações derivadas das partições Hexânica 

(15,0cmx4,0cm) e Clorofórmica (15,0cmx5,0cm) contendo 15g de sílica gel. A eluição 

de cada amostra foi feita através de gradiente, sendo específica para cada fracionamento, 

cujas especificações estão demonstradas na Tabela Suplementar 1 (APÊNDICE I). As 

alíquotas foram obtidas através da coleta dos eluente em um volume fixo, sob fluxo 

constante (CECHINEL-FILHO, 2009). Após a obtenção das frações, foi feita a CCD 

exaustiva de todas as amostras coletadas, a fim de se reunir aquelas com perfil 

cromatográfico semelhante. As frações foram então novamente analisadas por CCD, com 

a finalidade de verificar a complexidade de cada uma (Figura Suplementar 1 – 

APÊNDICE I). 

 

5.4.5 Avaliação da citotoxicidade das partições B e C da Macairea radula, e de suas 

respectivas frações, sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem 

de astrócito normal, NHA 

 Após a obtenção das frações derivadas das partições B e C de Macairea radula, foi 

realizada uma triagem das amostras mais citotóxicas, sobre as linhagens de células de 

glioma humano, U251 e GAMG, in vitro. Além disso, a citotoxicidade das frações 

obtidas, concomitantemente às suas respectivas partições, foi avaliada também sobre a 

linhagem de astrócito normal, NHA, para a determinação do Índice de Seletividade 

Tumoral (IS) (SILVA, et al.; 2019). A metodologia utilizada está descrita no item 5.3. A 

curva de concentração utilizada para determinar a CI50 de cada uma das amostras foi de 

0 a 100µg/mL, sendo a análise estatística considerada dentro do intervalo de confiança, 

com valores de R2 acima de 0.98. 
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5.5 Determinação do Índice de Seletividade (IS), a partir dos valores de CI50 

avaliados, para as partições e para as frações da Macairea radula, assim como para 

a TMZ 

 Para determinar o IS foi feito o cálculo da razão entre a concentração inibitória 

determinada para as frações sobre as células da linhagem normal e a respectiva 

concentração inibitória determinada para as frações sobre as células das linhagens 

tumorais (Equação 1)(SILVA, et al.; 2019).  

 

  

5.6 Seleção das Frações  

 A partir dos dados obtidos pelo teste de viabilidade e pelo Índice de Seletividade 

determinado, as melhores frações foram selecionadas para dar continuidade aos ensaios. 

Um dos critérios de seleção foi a partir da capacidade citotóxica das amostras avaliadas 

para as células tumorais. Outro critério utilizado foi pelo Índice de Seletividade das 

frações avaliadas: as amostras que apresentaram maiores IS, quando comparado ao IS 

obtido para a TMZ, foram selecionadas para os posteriores ensaios in vitro. 

 Após a seleção das frações, uma análise estatística foi realizada para verificar o 

nível de sensibilidade das três linhagens testadas às frações selecionadas, utilizando o 

GraphPad Prism 7.0, através do teste de regressão não linear. 

 

5.7 Caracterização das frações de M. radula selecionadas, através da Técnica de 

Espectrometria de Massas 

 Após a avaliação e seleção das frações, as amostras selecionadas foram 

caracterizadas utilizando a técnica de ESI(-)FT-ICR por espectrometria de massas - EM 

(modelo 9.4 T Solarix, BrukerDaltonics, Bremen, Alemanha). Para a análise, foram 

adicionados 10µg de cada fração diluídos em 1mL de metanol. Os extratos foram 

injetados diretamente na fonte de ESI(-) utilizando uma seringa com fluxo de 4,0 µLh-1. 

Condições da fonte de ESI: pressão de gás nebulizador de 1 bar, voltagem capilar de 3,6 

kV, e a temperatura de transferência capilar de 180°C. O tempo de acumulação dos íons 

foi de 0,09s.  
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 A partir das condições, cada espectro foi obtido em uma faixa de massa m/z 150-

1500, pela acumulação de 16 varreduras (scans) com alta resolução, fornecendo fórmulas 

moleculares inequívocas para os íons moleculares de carga única (espécies 

CcHhNnOoSs). As análises de massa foram processadas utilizando o software de 

Compass Data Analysis (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha), sendo as fórmulas 

estruturais dos compostos obtidas através do software Chemspiderdatabase 

(www.chemspider.com). 

 

5.8 Análise de alterações morfológicas das células tumorais, após tratamento com as 

frações selecionadas, por 72 horas 

 A alteração morfológica das células tumorais foi avaliada, após o tratamento com 

as frações durante o período de 72 horas. Para isso, a U251 e a GAMG foram cultivadas 

em garrafas T75 e mantidas em estufa com concentração de CO2 a 5%, ambientada a 

37ºC. Ao atingirem 95% de confluência, foram semeadas 5x103 células/poço, em placas 

de 96 poços. Posterior aderência (24 horas), as células foram tratadas, a 0.5% de SFB em 

DMEM. Cada poço foi tratado com a IC50 determinada pelo ensaio de Viabilidade 

Celular, correspondente a cada uma das respectivas frações selecionadas, sendo o DMSO 

(1%) o veículo de diluição e empregado como controle negativo. Decorridas 72 horas da 

exposição das células às frações, sem renovação do tratamento, a placa foi levada ao 

microscópio de luz Axio Vision (Zeiss) acoplado a uma câmera digital Axio CAM (Zeiss) 

e os poços foram fotografados, utilizando o software AxioVision Rel. 4.8. As imagens 

foram capturadas em campo aleatório de cada poço, no aumento de 400x. 

 

5.9 Avaliação de características morfológicas de células das linhagens U251 e 

GAMG em morte, por Laranja de Acridina-LA/Iodeto de Propídio-IP 

O ensaio de Laranja de Acridina-LA/Iodeto de Propídeo-IP foi realizado para 

avaliar características intrínsecas de morte celular. A emissão de fluorescência de LA 

consiste na capacidade da corante de se ligar às moléculas de DNA e RNA de células 

viáveis, emitindo uma coloração verde. A emissão por IP também é baseada na ligação 

ao DNA, mas ele não consegue atravessar a membrana de células viáveis, emitindo 

fluorescência em vermelho, das células onde a permeabilidade de membrana tenha sido 

alterada (DELPHI, et al.; 2015). Para isso, as células foram cultivadas em câmara de CO2 

a 5% a 37ºC, até atingirem aproximadamente 95% de confluência. Após confluência, 

1x104 células por poço foram semeadas, e incubadas até aderência. Uma vez aderidas, as 
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células foram tratadas (SFB 0.5% em DMEM) com a concentração de CI50 

correspondente a cada fração, utilizando DMSO 1% como veículo de diluição dos 

extratos e controle negativo. Passadas 72 horas de tratamento, a placa foi retirada da 

estufa e levada à centrífuga. As células foram centrifugadas a 2000rpm por 5 minutos. 

Posterior centrifugação, a placa foi levada ao microscópio para adição das fluorescências. 

Cuidadosamente, e em ambiente ausente de luz, o sobrenadante foi descartado e aplicados 

50µL de PBS. Em seguida, foram adicionados 10µL de cada corante (LA/IP), 

homogeneizados e descartados 50µL do volume total do poço. Novamente, foram 

adicionados 50µL de PBS e cada poço fotografado. O procedimento foi realizado em um 

poço por vez. A ordem de fotografia foi do controle ao último tratamento, voltando ao 

controle da duplicata experimental. As fotos foram capturadas em 20 campos aleatórios 

de cada poço, por microscópio de luz Axio Vision (Zeiss) acoplado a uma câmera digital 

Axio CAM (Zeiss), utilizando o software AxioVision Rel. 4.8. As células foram 

classificadas de acordo com as características intrínsecas de morte celular (MUSA, et al.; 

2017), descritas na Tabela 1. Os dados foram analisados pelo GraphPad Prism 7.0.  

 

Tabela 1: Descrição das características consideradas para a avaliação dos possíveis 

estágios de morte celular, no ensaio de fluorescência. 

CARACTERÍSTICAS CELULARES 

VIÁVEIS 

Núcleo bem delimitado  

Ausência de condensação da cromatina  

Membrana sem projeções 

Falta de retração. 

APOPTOSE 
Diminuição ou aumento celular 

Fragmentação e condensação nuclear 

NECROSE 

Extravasamento do conteúdo interno, 

determinado por Espalhamento 

citoplasmático 

AUTOFAGIA 
Aumento do colume Celular 

Presença de vacúolos evidentes 
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5.10 Avaliação de migração celular – Wound Healing 

 A capacidade de inibição dos compostos selecionados sobre a migração de 

linhagens de células de glioma humano, U251 e GAMG, foi avaliada utilizando a 

concentração citotóxica determinada pelo ensaio de viabilidade celular. Foram cultivadas 

2,5x105 (U251) ou 3,0x105 (GAMG) células por poço, em placas de 24 poços. Após a 

formação de uma monocamada celular com aproximadamente 95% de confluência, foram 

feitas duas feridas no centro de cada poço, utilizando-se uma ponteira de 200µL. Logo 

em seguida, as células foram tratadas uma única vez com a CI50 correspondente a cada 

fração a 2% de SFB diluídos em DMEM. Imediatamente após o tratamento, foram 

capturadas imagens das feridas no tempo 0, e registradas também nos períodos de 24, 48 

e 72 horas, em dois campos distintos de cada ferida. O procedimento foi feito através de 

microscópio de luz Axio Vision (Zeiss) acoplado a uma câmera digital Axio CAM (Zeiss), 

utilizando o software AxioVision Rel. 4.8. Os dados foram analisados pelo valor da área 

(µ2) de cada campo fotografado e normalizados em relação ao controle negativo (DMSO 

1% em DMEM 2% de SFB). Simultaneamente ao ensaio, imagens foram registradas, no 

aumento de 400x em 3D, para a análise de possíveis projeções de superfície. 

 

5.11 Efeito das frações de M. radula sobre a avaliação da atividade gelatinolítica da 

MMP-9 por zimografia de extrato vegetal  

O efeito de cada fração sobre a capacidade gelatinolítica da metaloproteinase 9 

(MMP-9) foi avaliado por zimografia de extrato (SOUZA, 2015). Esta técnica é uma 

adaptação da eletroforese convencional (gel de poliacrilamida 7% (v/v) em condições não 

redutoras (0,025M TRIS, 0,192 M glicina, e 0,1% dodecilsulfato de 

sódio-SDS, pH 8,5) e com adição de gelatina (0,1%). Os extratos foram diluídos em duas 

concentrações de cada fração selecionada: uma abaixo da menor CI50 determinada 

(0,5µg/mL) e uma acima da maior CI50 determinada (5,0 µg/mL), sendo o DMSO (1%) 

o veículo de diluição dos extratos e utilizado como controle negativo. Foram aplicados 

5µL de cada tratamento ou do controle em cada poço, concomitantemente à MMP-9 

(RIBEIRO, 2010). A corrida do gel foi feita a 70V a 4ºC, por 5 horas. Logo após, o gel 

foi incubado em solução de Triton X 2%, sob agitação, por 1 hora para a remoção do 

tampão de corrida. Posterior a este período, o gel foi deixado em solução de ativação (Tris 

HCl 0,05M pH 8,0 37°C; na presença de Cloreto de Cálcio), por 18 horas também sob 

agitação. Passado o tempo de incubação, o gel foi corado com Azul de Comassie (Azul 

de Comassie R-250, 0,25%, metanol 45% de ácido acético 10%), e descorado com 
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solução de etanol 30% e ácido acético 10% em água destilada (SANTOS, 2015). Para a 

análise, foram observadas as bandas claras em fundo azul do gel, as quais correspondem 

à atividade da MMP submetidas ao tratamento, quando comparadas ao controle. Imagens 

dos géis foram capturadas e analisadas, sendo a quantidade em pixel (área em µ2) de cada 

banda calculada pelo Image J. Os dados foram normalizados em relação ao controle e os 

resultados estatísticos obtidos pelo GraphPad Prism 7.0. As frações que apresentaram 

potencial de inibir a metaloproteinase de matriz avaliada foram selecionadas para os 

posteriores ensaios, in vitro. A partir dos próximos ensaios, o potencial das frações 

selecionadas foi valiado apenas sobre a linhagem U251 por ter respondido melhor aos 

tratamentos quando comparada à GAMG. 

 

5.12 Avaliação do efeito das frações selecionadas sobre a adesão de células da 

linhagem U251 

 A avaliação do efeito das frações selecionadas sobre a capacidade de adesão das 

células da linhagem U251 foi realizada através do ensaio de adesão celular. O princípio 

do teste se baseia em uma análise quantitativa, que avalia a absorbância correspondente 

às células que permanecem aderidas a um suporte que mimetiza a matriz extracelular, 

após o tratamento em relação ao controle. 

 Para a realização do ensaio, foram incubados 100µL por poço de BSA, na 

concentração de 10µg/mL, diluídos em PBS contendo Matrigel, na proporção de 1:10 

(Matrigel:BSA). Após 24 horas de incubação, o excesso de líquido foi cuidadosamente 

retirado com o auxílio de uma pipeta. Em seguida, foram adicionados 100µL de BSA 

0.1%, e incubados em estufa de CO2, por um período de 2 horas. Posterior período, os 

poços foram lavados com PBS, e as células da linhagem U251 foram plaqueadas a uma 

densidade de 6x104 células por poço, diluídas em DMEM sem suplementação. As células 

foram tratadas, imediatamente após o plaqueamento, com a CI50 correspondente a cada 

uma das frações diluídas em DMEM com 0.5% de SFB, usando como veículo de diluição 

e como controle negativo o DMSO (1%). O tratamento foi adicionado na placa, com um 

volume final de 100µL/poço. A placa foi incubada por 2 horas, seguido de cuidadoso 

processo de lavagem com PBS para retiradas das células não aderentes. Posteriormente, 

as células foram fixadas com TCA (10%), por 1 hora. Decorrido este tempo, foram 

coradas com cristal violeta, por 10 minutos, e eluidas com tampão Tris (5mM). Posterior 

à eluição, a placa foi lida em espectrofotômetro, a 540 nm. Os dados de absorbância foram 

normalizados em relação ao controle e analisados, através do GraphPad Prism 7.0. 
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5.13 Análise de fluorescência por Anexina V/Iodeto de Propídeo para avaliação de 

características específicas de morte por apoptose ou necrose sobre a linhagem U251 

após tratamento com as frações selecionadas 

 Para avaliar características específicas de apoptose e/ou necrose de células 

tratadas com as frações, foi feita uma adaptação do kit para análise de morte celular em 

citômetro de fluxo. O kit contém um conjunto reativo para detecção de apoptose, baseado 

na ligação direta entre a anexina V com a fosfatidilserina presente na membrana celular 

ou de necrose quando há a interação entre o iodeto de propídeo com o material genético, 

decorrente da permeabilidade de membrana alterada (Annexin V – FITC Apoptosis 

Detection Kit – Sigma Aldrich – APOAF – 20TST) (LI, et al.; 2017). A caracterização 

foi feita através da marcação em verde para as células em apoptose, sendo a fluorescência 

concentrada, principalmente, na região periférica das células, e o núcleo com marcação 

negativa. Ao contrário, foram consideradas células em necrose aquelas que apresentaram 

fluorescência nuclear com marcação em vermelho. 

 Para a realização do ensaio, foram semeadas 2x104 células por poço, em placa de 

12 poços. Após a aderência, as células foram tratadas com a CI50 de cada fração 

selecionada, por um período de 72 horas. Posteriormente, a placa foi levada a um 

ambiente com ausência de luz, onde as células foram incubadas com os fluorócromos 

Anexina V e Iodeto de Propídeo, por 10 minutos à temperatura ambiente. Para isto, o 

tratamento de cada poço foi retirado com o auxílio de uma pipeta, sendo adicionados 

100µL de uma solução contendo 5µL de cada fluorócromo em PBS de ligação (1X).  

Passado o perído de incubação, a placa foi levada ao microscópio, onde foram capturadas 

20 fotos de cada poço em campos aleatórios. Para o registro de imagens, foi utilizado 

microscópio óptico Axio Vision (Zeiss) acoplado a uma câmera digital Axio CAM (Zeiss) 

utilizando o ao software AxioVision Rel. 4.8. Como a análise foi qualitativa, o ensaio foi 

realizado em duplicata experimental, sem submissão a programa estatístico. 

 

5.14 Avaliação de proteínas envolvidas no mecanismo de morte celular estimuladas 

pelo tratamento com as frações selecionadas de Macairea radula sobre a linhagem 

U251, através de Western Blotting 

 Para avaliar as possíveis proteínas envolvidas em processos celulares, 

responsáveis pelos processos intracelulares que desencadeiam a citotoxicidade das 

frações sobre a linhagem U251 foi realizado o ensaio de Western Blotting (TOWBIN; 

STAEHELIN; GORDON, 1979). Através do teste, foram avaliados diferentes tipos de 
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proteínas, sendo os anticorpos diluídos em diferentes proporções em solução salina 

tamponada com Tris (TBS) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Relação das proteínas alvo estudadas, o peso molecular correspondente à 

cada uma delas, e a concentração de anticorpos utilizada 

Proteína Alvo Peso Molecular (KDa) Diluição de Anticorpos em TBS 

Beta Actina 49 1:500 

TNFR-1 55 1:500 

Catepsina D Clivada 33 1:500 

HSP70 70 1:500 

FADD 28 1:1000 

Caspase 9 Total 39 1:500 

Caspase 7 Clivada 18 1:500 

Caspase 3 Clivada 17 1:500 

 

 Para a realização do ensaio, as células foram cultivadas em estufa de CO2 a 5%, à 

temperatura controlada (37ºC). Após confluência, as células foram semeadas em placas 

de 6 poços, a uma densidade de 6x105 células/poço. Posterior 24 horas, as células foram 

tratadas com a CI50 correspondente à 23-B5, utilizando o DMSO (1%) como veículo de 

diluição e como controle negativo. O tratamento foi incubado por 24 horas em DMEM a 

0.5% de Soro Fetal Bovino, sendo 1mL o volume final por poço. Em seguida, as células 

foram lavadas com PBS e incubadas com Inibidores de Proteases por 1 hora em ambiente 

resfriado, na ausência de luz, até a subsequente extração. Os inibidores de proteases foram 

diluídos a uma proporção de 1:100 em tampão de lise (1:10 em PBS) (50mM de Tris pH 

7,6-8,0; 150mM de cloreto de sódio - NaCl, 5mM de ácido etinodiaminotetracético – 

EDTA; 1 mM de ortovanadato de sódio - Na3VO4; 10mM de fluoreto de sódio – NaF; 

10 mM de pirofosfato de sódio; 1% NP-40; 10μg/mL de leupeptina; 10μg/mL de 

aprotinina; 1 mM de ditiotreitol – DTT; 1mM de fluoreto de fenilmetilsulfonil - PMSF), 

sendo adicionados 100μL em cada poço. Após o período de incubação, as proteínas foram 

extraídas com o auxílio de cell scraper (BD Bioscences, cód. 353086), e o lisado foi 

centrifugado a 10000 rpm a 0ºC, por 20 minutos. Posterior à centrifugação, as proteínas 

foram dosadas, através do ensaio colorimétrico de complexação de Bradford 

(BRADFORD, 1976).  
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 A partir da quantificação por Bradford, as proteínas foram separadas em gel de 

poliacrilamida SDS PAGE (acrilamida/ bis-acrilamida 29:1), com concentração de 15%, 

sendo utilizado o padrão de peso molecular Precision Plus Protein Standards Dual Color 

– Código 1610394 (BioRad) como referência. Cada canaleta do gel recebeu 60 unidades 

de proteína, e a eletroforese foi realizada em condições desnaturantes, a 100 V por 

aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Posteriormente à corrida, as proteínas foram 

transferidas do gel para uma membrana de nitrocelulose (0,45 μm, GE Healthcare), com 

o auxílio do transferidor de performance semi-dry Trans-blot Turbo Transfer System 

(Bio-rad), durante 2 horas e 15 minutos, a 140Å. Com a finalidade de confirmar o sucesso 

da transferência, as membranas foram incubadas com uma solução de Ponceau, por 5 

minutos sob agitação leve. Sendo confirmada a transferência, as membranas foram 

cortadas, de acordo com o peso molecular de cada proteína a ser avaliada, e incubadas 

com uma solução constituída de leite em pó desnatado a 5%, em solução salina tamponada 

com tris contendo 0,2% de tween 20 (TBS-T), à temperatura ambiente e sob agitação leve. 

Após o bloqueio proteico, as membranas foram lavadas duas vezes com TBS-T, por 5 

minutos, e expostas aos anticorpos primários, mantidos em câmara fria por 

aproximadamente 16 horas (overnight).  

 Seguido da exposição aos anticorpos primários, as membranas foram lavadas, 

duas vezes com TBS-T, e incubadas com os anticorpos secundários correspondentes 

(anti-mouse ou anti-rabbit), à temperatura ambiente por 2 horas, sob agitação leve. A 

detecção das bandas foi feita através de fotodocumentador (L-Pix Chemi Molecular 

Imaging - Loccus), utilizando uma solução reveladora à base de luminol (1M Tris HCl 

pH 8,5, 250mM luminol, 90mM ácido cumárico e 30% de peróxido de hidrogênio), 

aplicada imediatamente antes da revelação. Uma vez reveladas e fotodocumentadas, as 

bandas correspondentes a cada proteína foram quantificadas por densitometria, utilizando 

o software ImageJ, sendo normalizadas em relação à beta actina e ao controle (células 

não tratadas). Posterior quantificação e normalização, o nível de expressão proteico foi 

analisado, através do GraphPad Prism 7.0. 

 

5.15 Análise, in vivo e ex ovo, do efeito da fração 23-B5 sobre a linhagem U251, com 

avaliação do crescimento tumoral e angiogênese, através do Ensaio da Membrana 

Corioalantóide da Galinha – CAM 

 A fração 23-B5 foi selecionada a partir do IS para a experimentação in vivo. O 

potencial da amostra sobre o crescimento tumoral e sobre a angiogênese foi avaliado 
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através do ensaio da Membrana Corioalantóide da Galinha – CAM, conforme descrito 

anteriormente (MARTINHO et al, 2013). Para isso, ovos de galinha fecundados (Gallus 

Gallus) foram incubados a 37ºC com 70% de umidade em câmara controlada. Passados 3 

dias da incubação, foi feita uma pequena abertura (1mm) nos polos opostos de cada ovo, 

e logo em seguida outra de 3mm na superfície da casca. O orifício na superfície foi 

responsável por expor a membrana corioalantoide dos ovos submetidos ao experimento. 

Posteriormente, os ovos ficaram incubados do 3º ao 9º dia, sob umidade e temperatura 

controlados, sem a presença de rotação. Ao 9º dia, as células tumorais (U251) foram 

ressuspendidas em 20µL de matrigel, e depositadas na CAM, numa densidade de 2x106 

células por ovo, sendo os ovos novamente incubados, sob as mesmas condições. No 14º 

dia, os ovos foram separados em dois grupos: Grupos tratado (23-B5) e não tratado 

(controle). A massa tumoral do grupo tratado (n=10) recebeu topicamente 20µL da fração 

23-B5, utilizando a CI50 correspondente (DMEM; 0% de SFB), sendo o DMSO (1%) o 

veículo de diluição do extrato. Já a massa tumoral do grupo não tratado (n=14) recebeu 

DMSO (1%) em DMEM incompleto, sendo este o grupo controle do ensaio. 

Imediatamente após o tratamento, foram registradas imagens da massa tumoral, in ovo, 

dos grupos tratado e não tratado, com o auxílio de um estereomicroscópio (MOTIC). 

Posteriomente ao registro de imagens, os grupos foram incubados por 3 dias, sob as 

mesmas condições já descritas. No 17º dia, novas imagens da massa tumoral foram 

registradas, in ovo. Além disso, foi realizado o registro, ex ovo, de vasos sanguíneos 

formados em torno do tumor. 

 A partir das imagens registradas, foi possível obter duas análises distintas: o 

potencial da fração 23-B5 sobre o crescimento tumoral e sobre a angiogênese. Para avaliar 

o potencial da fração de inibir o crescimento do tumor, o perímetro tumoral foi mensurado 

nos dias 14 e 17, utilizando o software Zen. A medida de cada massa tumoral formada foi 

feita através de uma ferramenta do software, que permite contornar o diâmetro do tumor, 

fornecendo uma área em pixels2. Após a obtenção das medidas, a análise foi realizada 

através da subtração da área (pixels2) obtida de cada massa tumoral no dia 17 pela sua 

respectiva área obtida no dia 14.  

 Por outro lado, o efeito da fração 23-B5 sobre a angiogênese foi realizada através 

do programa AngioTools (ZUDAIRE, et al.; 2011). O programa é disponível para 

download online (http://angiotool.nci.nih.gov) e a análise paramétrica é dada 

automaticamente através de algorítmos matemáticos específicos, o que reduz a 

probabilidade do erro manual. A planilha é gerada a partir da área total que representa o 
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explante a ser avalidado, onde há uma sobreposição de imagens (Figura 12) e análise 

automática dos diversos parâmetros angiogênicos que o programa é capaz de avaliar 

(Tabela 3). A análise estatística foi feita de forma comparativa entre os grupos tratado e 

não tratado, utilizando o GraphPad Prism 7.0. 

 

Figura 12: Foto representativa do método de análise paramétrica através do programa AngioTools. 

 

Fonte: Imagem salva pelo programa durante a análise. Dado do prório autor. 

 

Tabela 3: Apresentação e descrição dos parâmetros que podem ser avaliados, utilizando o programa 

AngioTools. Tabela adaptada de Zudaire, et al.; (2011). 

Parâmetros Descrição 

Área de Explante Área ocupada pelo convexo que contém os vasos na imagem 

Área total ocupada pelos Vasos Área de segmentação dos vasos 

Densidade dos Vasos Porcentagem da área ocupada pelos vasos dentro do explante 

Número total de Junções  Número total de junções de vasos na imagem 

Índice de Ramificações Número total de junções normalizado por unidade de área 

Comprimento total de Vasos* A soma das distâncias entre os pixels de todos os vasos   

Média do comprimento de vasos Média do comprimento de todos os vasos 

Número total de Endpoints Número de segmentos abertos 

Lacunaridade Médida de todas as lacunaridades 

*Definido após a segmentação entre dois pontos de ramificação ou um ponto de ramificação e um ponto 

final (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027385.t001). 
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 Dos parâmetros listados, foram considerados para a análise: 1- A área total 

ocupada pelos vasos e Área do Explante (controle interno de análise); 2- O número total 

de junções; 3-  Lacunaridade; 4- Comprimento total de vasos; e 5- Densidade dos vasos 

(ZUDAIRE, et al.; 2011). 

 

5.16 Análises Estatísticas 

 Os resultados obtidos foram analisados utilizando o programa GraphPad Prism 

versão 7.0. O nível de significância em todas as análises estatísticas foi de p ≤ 0,05. Para 

o cálculo do CI50 foi realizado regressão não linear. Nos testes que envolveram múltiplas 

comparações entre as diferentes condições estudadas, foi aplicado o ANOVA com pós 

teste de Tukey, e Test t quando considerandas comparações entre médias (SANTOS, et 

al.; 2011). 

 

5.17 Considerações Éticas 

 A parte in vivo do estudo foi submetida ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de São João del Rei. A aprovação ética foi obtida pelo 

Departamento de Ética no Comitê da instituição sob número de protocolo 039/2017. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 TRIAGEM PRÉVIA DE COMPOSTOS CITOTÓXICOS 

 

6.1.1 Triagem Inicial dos Extratos Vegetais de Macairea radula 

 Previamente, a capacidade citotóxica do EB e das suas partições (A, B, C e D) foi 

avaliada sobre as linhagens de células tumorais U251 e GAMG, em 24 e 72 horas de 

tratamento. De acordo com o mínimo preconizado pela literatura (<30µg.mL-1) 

(ITHARAT, et al.; 2004), foi observado que tanto o EB quanto as partições B, C e D 

alcançaram, apenas em 72 horas, valores de CI50 satisfatórios para ambas as linhagens 

estudadas. Embora todas as partições testadas tenham se mostrado citotóxicas, a Hexânica 

(B) e a Clorofórmica (C) se destacaram de um modo geral, e foram escolhidas para 

fracionamento. Por isso, foram produzidas em maior quantidade para a realização de 

coluna cromatográfica. Adiante, tais partições foram reavaliadas em ensaios de 

viabilidade celular, concomitantemente às suas respectivas frações, sobre as linhagens 

tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal (NHA). A análise dos 

resultados prévios obtidos para os demais extratos (EB, e partições A e D), em 72 horas, 

foi demonstrada como material suplementar (APÊNDICE II). 

 

6.2 PRODUÇÃO DOS EXTRATOS DE M. radula PARA AVALIAÇÃO DA 

CAPACIDADE ANTITUMORAL, in vitro 

 

6.2.1 Obtenção das Partição Hexânica (B) e Obtenção da Partição Clorofórmica (C) 

da M. radula  

   Para a obtenção das partições Hexânica e Clorofórmica, foi realizado o 

particionamento por afinidade de solventes. A partir de 7,055g do Extrato Bruto de 

Macairea radula, obtido através da maceração 100g iniciais das folhas do produto 

natural, foram obtidos 0,673g da partição B e 1,410g da partição C. As massas obtidas 

totalizaram em um rendimento de 9,54% e 20%, respectivamente.  

 A partir das partições, o fracionamento foi realizado e as frações testadas em ensaios 

biológicos, in vitro.  
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6.2.2 Obtenção das Frações derivadas das Partições B e C da M. radula, através de 

Coluna Cromatográfica por Gravidade 

  Para a obtenção das frações, derivadas das partições B e C, foram feitas colunas 

cromatográficas por afinidade de solvente. Após o fracionamento, as amostras foram 

coletadas em volume fixo, sendo obtidas 26 e 21 alíquotas da partição B e C, 

respectivamente. Em seguida, as frações foram submetidas à Cromatografia de Camada 

Delgada o perfil cromatográfico dos compostos foi traçãdo. De acordo com o nível de 

similaridade no perfil das CCDs, as frações foram reunidas. Como resultado, renderam 6 

frações derivadas da partição B e 8 frações da partição C, de M. radula.  

 As frações foram nomeadas, considerando: 1. Número da planta estudada; 2. 

Partição de origem; 3. Ordem da obtenção por polaridade. Sendo assim, diante dos 

parâmetros utilizados para a nomenclatura das amostras, as frações derivadas da partição 

B foram identificadas de 23-B1 a 23-B6, e as frações derivadas da partição C foram 

identificadas de 23-C1 a 23-C8.  

 Após a obtenção das frações, a presença de diferentes constituintes foi 

qualitativamente observada. Foi verificado que as amostras apresentaram perfis 

cromatográficos distintos que podem estar associados a diversos tipos de metabólitos 

secundários presentes em produtos derivados de plantas. Sugere-se que, possivelmente, 

tais compostos pertençam a classes dos ácidos fenólicos, alcaloides, ácidos graxos ou 

triterpenóides. 

 

6.3 TRIAGEM DE COMPOSTOS CITOTÓXICOS 

 

6.3.1 Avaliação da Capacidade citotóxica do quimioterápico de escolha padrão TMZ 

sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal 

NHA, por 24 e 72 Horas e determinação do Índice de Seletividade 

 Atualmente, a TMZ é usada na clínica como o quimioterápico de escolha padrão 

para o tratamento do Glioblastoma Multiforme. Considerando isso, sua capacidade 

citotóxica foi avaliada pelo ensaio de viabilidade celular sobre as linhagens tumorais, 

U251 e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal, NHA, por 24 e 72 horas. Foi 

observado que o quimioterápico apresentou um perfil de maior citotoxicidade para a 

linhagem de astrócito normal, quando comparado às linhagens tumorais, tanto no período 

de 24 quanto no de 72 horas após o tratamento (Figura 13). 
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Figura 13: Avaliação da capacidade citotóxica da Temozolamida sobre as linhagens tumorais e sobre 

a linhagem de astrócito normal, em 72 horas. Ensaio realizado em triplicata biológica. Quimioterápico 

testado através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para determinação da CI50. Controle: DMSO 1%. 
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 Os gráficos representam a curva de concentração avaliada para determinar a 

concentração inibitória da TMZ, em 24 e 72 horas, sobre as linhagens testadas. Pôde-se 

perceber que a CI50 determinada para ambas as linhagens tumorais, durante os dois 

períodos de tratamento analisados, foi consideravelmente menor para a linhagem de 

astrócito normal, quando comparada às CI50 determinada para ambas as linhagens 

tumorais (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Concentração Inibitória da Temozolamida capaz de reduzir a viabilidade 

celular, em 24 e 72 horas. CI50
* determinado pelo teste de Viabilidade Celular – MTT. 

*Unidade da Concentração Inibitória em µg.mL-1. 

 

Considerando a CI50 determinada para a linhagens de astrócito normal e para as 

linhagens U251 e GAMG, foi possível calcular o índice de seletividade da TMZ para a 

células tumorais. O IS determinado foi igual a 0,34 e 0,29 para a U251 e 0,67 e 0,64 para 

LINHAGEM TMZ 24 HORAS TMZ 72HORAS 

CI50 CI50 

U251 155,80                         167,30 

GAMG                    81,22                          75,58 

NHA   53,69                           48,49 
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a GAMG, em 24 e 72 horas de tratamento, respectivamente.   De acordo com os resultados 

obtidos, pode-se observar que o quimioterápico utilizado na clínica não apresentou 

seletividade para nenhuma das linhagens tumorais, nem mesmo quando as células foram 

submetidas ao tratamento por um período prolongado. 

 

6.3.2 Avaliação da Capacidade citotóxica da Partição B de M. radula e suas 

Respectivas Frações sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem 

de astrócito normal, NHA, por 24 Horas 

 A capacidade citotóxica da partição 23-B, bem como das frações 23-B1, 23-B2, 23-

B3, 23-B4, 23-B5 e 23-B6 de M. radula, foi avaliada sobre as linhagens tumorais U251 

e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal NHA, por 24 horas. No período de 

tempo avaliado, foi observado que a partição 23-B, assim como as frações 23-B3, 23-B4 

e 23-B5, foram capazes de reduzir a viabilidade de todas as linhagens celulares testadas 

(U251, GAMG e NHA) (Figura 14A-C), alcançando baixa concentração inibitória – CI50 

(Tabela 5).  
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Figura 14: Avaliação: da capacidade citotóxica da partição 23-B de M. radula e de suas respectivas 

frações sobre as linhagens tumorais e sobre a linhagem de astrócito normal, em 24 horas. A- U251. 

B- GAMG. C- NHA. Extratos testados através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para determinação 

da CI50. 23-B: Partição Hexânica; 23-B1 a 23-B6: Frações derivadas da Partição B. Controle: DMSO 1%.  

      *Regressão não linear para a determinação da Concentração Inibitória. Desvio Padrão das triplicatas biológicas representado pelas 

barras. 
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 Pôde-se observar que os extratos que foram capazes de diminuir a viabilidade das 

duas linhagens de células tumorais testadas (U251 e GAMG), foram os mesmos que 

apresentaram citotoxicidade sobre a linhagem de astrócito normal (NHA), apresentando 

baixa concentração inibitória (<30µg/mL). Percebe-se que, embora os extratos testados 

tenham alcançado valores de CI50 baixos para as linhagens tumorais, nenhuma das 

amostras consideradas apresentou menor citotoxicidade para a NHA, quando comparada 

às linhagens U251 e GAMG, simultaneamente (Tabela 5). O resultado obtido pelas 

amostras que obtiveram CI50 maiores que o preconizado pela literatura não foram 

apresentados. 

 

Tabela 5: Concentração Inibitória dos extratos de M. radula capazes de reduzir a 

viabilidade celular, em 24 horas. CI50* determinado pelo teste de Viabilidade Celular – 

MTT. 23-B: Partição Hexânica; 23-B3 a 23-B5: Frações derivadas da partição B. 

 IC50 

LINHAGEM 23-B 23-B3 23-B4 23-B5 

U251 9,019 1,331 1,410 5,758 

GAMG 25,23 4,350 3,961 16,70 

NHA 16,26 1,942 1,878 10,84 

*Unidade da Concentração Inibitória em µg.mL-1. 

 

 Baseado nos dados obtidos, fica claro que os extratos não demonstraram 

seletividade tumoral, quando se considera ambas as linhagens tumorais, em 24 horas.  

 Como consequência dos resultados observados e sabendo que, na clínica, o efeito 

da TMZ se manifesta em 72 horas, a citotoxicidade dos extratos foi avaliada sobre as 

linhagens de células tumorais (U251 e GAMG) e sobre a linhagem de astrócitos normal 

(NHA), pelo mesmo período associado ao quimioterápico 

 

6.3.3 Avaliação da Capacidade Citotóxica da Partição B de M. radula e suas 

Respectivas Frações sobre as Linhagens Tumorais U251 e GAMG, e sobre a 

Linhagem de Astrócito Normal, por 72 Horas 

 A capacidade citotóxica da partição 23-B, bem como das frações 23-B1, 23-B2, 23-

B3, 23-B4, 23-B5 e 23-B6 de M. radula, foi avaliada sobre as linhagens tumorais U251 

e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal NHA, por 72 horas. Foi observado que 

a partição 23-B, assim como as frações 23-B2, 23-B3, 23-B4, 23-B5 E 23-B6, foram 
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capazes de reduzir a viabilidade de todas as linhagens celulares testadas (U251, GAMG 

e NHA) durante o período de tempo avaliado, alcançando baixa concentração inibitória – 

CI50 (Figura 15A-C). 
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Figura 15: Avaliação da capacidade citotóxica da partição 23-B de M. radula e de suas respectivas 

frações sobre as linhagens tumorais e sobre a linhagem de astrócito normal, em 72 horas. A- U251. 

B- GAMG. C-NHA. Extratos testados através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para determinação 

da CI50. 23-B: Partição Hexânica; 23-B1 a 23-B6: Frações derivadas da Partição B. Controle: DMSO 1%. 

      *Regressão não linear para a determinação da Concentração Inibitória. Desvio Padrão das triplicatas biológicas representado pelas 

barras. 
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 Pode-se observar que os extratos que foram capazes de diminuir, com baixa 

concentração inibitória, a viabilidade das duas linhagens de células tumorais testadas 

(U251 e GAMG), foram os mesmos que apresentaram citotoxicidade sobre a linhagem 

de astrócito normal (NHA). Apesar disso, observa-se que a CI50 da partição 23-B, bem 

como das frações 23-B3, 23-B4 e 23-B5, foi maior para a linhagem de astrócito normal 

(NHA) quando comparada à CI50 para as duas linhagens tumorais (U251 e GAMG), 

simultaneamente, ao contrário dos resultados observados em 24 horas (Tabela 6). Os 

dados das frações que apresentaram CI50 maior que 30µg/mL sobre ambas linhagens 

tumorais não foram mostrados. 

 

Tabela 6: Concentração Inibitória dos extratos de M. radula capazes de reduzir a 

viabilidade celular, em 72 horas. CI50* determinado pelo teste de Viabilidade Celular – 

MTT. 23-B: Partição Hexânica; 23-B2 a 23-B6: Frações derivadas da partição C. 

 IC50 

LINHAGEM 23-B 23-B2 23-B3 23-B4 23-B5 23-B6 

U251 1,032 1,062 1,014 1,080 0,9964 8,004 

GAMG 2,417 7,296 2,340 2,549 2,497 17,37 

NHA 2,661 3,821 2,715 2,619 2,725 9,056 

*Unidade da Concentração Inibitória em µg.mL-1. 

 

 Considerando os resultados mostrados, foi determinado o índice de seletividade 

tumoral da partição 23-B e das frações 23-B3, 23-B4 e 23-B5. Isso porque estes extratos 

mantiveram a citotoxicidade para as linhagens de células tumorais, e apresentaram CI50 

maior para a NHA, quando comparada às concentrações obtidas para a U251 e GAMG, 

em 72 horas. 

  

6.3.4 Determinação do Índice de Seletividade Tumoral (IS), para a partição B e suas 

respectivas frações, em 72 horas 

 Para determinar o IS, foram consideradas as CI50 da partição 23-B e das frações 23-

B3, 23-B4 e 23-B5, obtidas através do ensaio de viabilidade celular, em 72 horas. Foi 

observado que os extratos apresentaram índice de seletividade tumoral maior que 1,0, 

uma vez que a CI50 determinada para a linhagem de astrócito normal foi maior em relação 

às CI50 determinadas para as linhagens tumorais, U251 e GAMG (Tabela 7). 
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Tabela 7: Determinação do Índice de Seletividade Tumoral para as linhagens U251 

e GAMG, em 72 horas. 23-B: Patição Hexânica; 23-B3 a 23-B5: Frações derivadas da 

partição B. 

 IS 72 HORAS 

LINHAGEM 23-B 23-B3 23-B4 23-B5 

U251 2,58 2,68 2,43 2,73 

GAMG 1,1 1,6 1,03 1,09 

     *Unidade de Medida: µg.mL-1/µg.mL-1 

  

 Os resultados apresentados apontam uma seletividade dos extratos testados para 

ambas as linhagens tumorais, com obtenção de baixa concentração inibitória.  

 

6.3.5 Avaliação da Capacidade citotóxica da Partição C de M. radula e suas 

Respectivas Frações sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem 

de astrócito normal, por 24 Horas 

 A capacidade citotóxica da partição 23-C, bem como das frações 23-C1, 23-C4, 23-

C5 e 23-C6, 23-C7 e 23-C8 de M. radula, foi avaliada, em 24 horas, sobre as linhagens 

tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal NHA.  Os resultados 

mostraram que a partição 23-C, assim como as frações 23-C5 e 23-C6 foram capazes de 

reduzir a viabilidade das três linhagens de células testadas (U251, GAMG e NHA). 

Apesar disso, observa-se que as frações 23-C5 e 23-C6 apresentaram menor 

citotoxicidade para a NHA, quando comparadas à U251 e à GAMG. Em contrapartida, a 

partição 23-C apresentou-se mais citotóxica para a linhagem normal, quando comparada 

às linhagens tumorais, em 24 horas (Figura 16A-C). 
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Figura 16: Avaliação da capacidade citotóxica da partição 23-C de M. radula e de suas respectivas 

frações sobre as linhagens tumorais e sobre a linhagem de astrócito normal, em 24 horas. A- U251. 

B- GAMG.    C- NHA. Extratos testados através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para determinação 

da CI50. 23-C: Partição Clorofórmica; 23-C1 a 23-C6: Frações derivadas da Partição C. Controle: DMSO 

1%. 

      *Regressão não linear para a determinação da Concentração Inibitória. Desvio Padrão das triplicatas biológicas representado pelas 

barras. 
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 Pode-se observar que as frações 23-C5 e 23-C6 foram capazes de reduzir a 

viabilidade das duas linhagens de células tumorais (U251 e GAMG), bem como da 

linhagem de astrócito normal (NHA). Embora tenham sido citotóxicas para a linhagem 

normal, é interessante ressaltar que a concentração inibitória determinada para a NHA foi 

mais alta em relação à concentração determinada para U251 e GAMG. Em contrapartida, 

apesar da partição 23-C ter sido capaz de inibir o crescimento das linhagens tumorais, 

alcançando baixa CI50, os resultados não se mostraram promissores, em 24 horas, uma 

vez que o extrato apresentou maior citotoxicidade para as células de astrócito normal 

(Tabela 8). Foram apresentados os dados apenas dos extratos que reduziram a viabilidade 

de ambas as linhagens tumorais, com baixa CI50 (<30µg/mL). 

 

Tabela 8: Concentração Inibitória dos extratos de M. radula capazes de reduzir a 

viabilidade celular, em 24 horas. CI50* determinado pelo teste de Viabilidade Celular – 

MTT. 23-C: Partição Clorofórmica; 23-C5 e 23-C6: Frações derivadas da partição C. 

 IC50 

LINHAGEM 23-C 23-C5 23-C6 

U251 11,03 24,77 15,42 

GAMG 14,88 27,67 13,04 

NHA 9,475 32,63 20,66 

*Unidade da Concentração Inibitória em µg.mL-1. 

 

6.3.6 Determinação do Índice de Seletividade Tumoral (IS), para a partição C e suas 

respectivas frações, em 24 horas 

 Para determinar o IS, foram consideradas as CI50 apenas das frações 23-C5 e 23-

C6, já que foram aquelas que apresentaram maior citotoxicidade para ambas as linhagens 

tumorais, quando comparadas à linhagem de astrócito normal, em 24 horas. Foi 

observado que os extratos apresentaram índice de seletividade tumoral maior que 1,0, 

uma vez que a CI50 determinada para a linhagem de astrócito normal foi maior em relação 

às CI50 determinadas para as linhagens tumorais, U251 e GAMG (Tabela 9). 
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Tabela 9: Determinação do Índice de Seletividade Tumoral para as linhagens U251 

e GAMG, em 24 horas. 23-C5 e 23-C6: Frações derivadas da partição Clorofórmica. 

 IS TUMORAL 

LINHAGEM 23-C5 23-C6 

U251 1,32 1,34 

GAMG 1,18 1,58 

    *Unidade de Medida: µg.mL-1/µg/mL-1 

 

6.3.7 Avaliação da Capacidade citotóxica da Partição C de M. radula e suas 

Respectivas Frações sobre as linhagens tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem 

de astrócito normal, por 72 Horas e determinação do Índice de Seletividade 

 A capacidade citotóxica da partição 23-C, bem como das frações 23-C1, 23-C4, 23-

C5 e 23-C6, 23-C7 e 23-C8 de M. radula, foi avaliada, em 72 horas, sobre as linhagens 

tumorais U251 e GAMG, e sobre a linhagem de astrócito normal NHA. Os resultados 

mostraram que a partição 23-C, assim como as frações 23-C4, 23-C5, 23-C6, 23-C7 e 23-

C8 foram capazes de reduzir a viabilidade das três linhagens de células testadas (U251, 

GAMG e NHA). Observa-se que a partição 23-C, assim como em 24 horas, mostrou-se 

mais citotóxica para a linhagem normal, quando comparada à linhagem tumoral GAMG, 

embora o mesmo não ter sido observado para a linhagem U251. Observa-se, também, que 

o perfil de citotoxicidade das frações derivadas da partição C foi bem semelhante, tendo 

em vista a redução da vibilidade das células da linhagem normal quando comparada à das 

duas linhagens tumorais (Figura 17A-C).  
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Figura 17: Avaliação da capacidade citotóxica da partição 23-C de M. radula e de suas respectivas 

frações sobre as linhagens tumorais e sobre a linhagem de astrócito normal, por 72 horas. A- U251. 

B- GAMG.    C- NHA. Extratos testados através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para determinação 

da CI50. 23-C: Partição Clorofórmica; 23-C1 a 23-C6: Frações derivadas da Partição C. Controle: DMSO 

1%. 

      *Regressão não linear para a determinação da Concentração Inibitória. Desvio Padrão das triplicatas biológicas representado pelas 

barras. 
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 Pode-se observar que, embora a partição 23-C, assim como as suas respectivas 

frações tenham sido capazes de inibir a viabilidade da U251 e GAMG, com concentração 

inibitória satisfatória (<30µg/mL), apenas a fração 23-C6 apresentou maior CI50 para a 

linhagem de astrócito normal, quando comparada à CI50 determinada para ambas as 

linhagens tumorais (Tabela 10).  

 

Tabela 10: Concentração Inibitória dos extratos de M. radula capazes de reduzir a 

viabilidade celular, em 72 horas. CI50* determinado pelo teste de Viabilidade Celular – 

MTT. 23-C: Partição Clorofórmica; 23-C5 e 23-C6: Frações derivadas da partição C. 

 IC50 

LINHAGEM 23-C 23-C4 23-C5 23-C6 23-C7 23-C8 

   U251    1,325    1,785    2,210   2,055   6,646    17,62 

GAMG 3,208 11,09 6,206 3,096 7,559 20,15 

NHA 3,121 6,330 3,625 3,611 4,014 13,39 

*Unidade da Concentração Inibitória em µg.mL-1. 

 

 Baseado nos dados apresentados, é possível perceber, consequentemente, que a 

fração 23-C6 foi a única que apresentou índice de seletividade maior que 1,0 para as duas 

linhagens de células tumorais estudadas, sendo o IS igua a 1,76 para a U251 e 1,17 para 

a GAMG. 

 

6.3.8 Seleção das Frações de Macairea radula 

 Como critério de seleção das frações, a Concentração Inibitória e o Índice de 

Seletividade determinados para cada amostra avaliada foram considerados. Aquelas que 

apresentaram maior citotoxicidade e seletividade para as células tumorais foram 

selecionadas para os próximos ensaios. Vale ressaltar que o IS obtido para a TMZ foi 

utilizado como fator de comparação, sendo empregado como um limiar de seletividade 

para determinar a escolha das frações.  

 Sendo assim, diante dos resultados obtidos, foi possível selecionar para os 

posteriores ensaios as frações 23-B3, 23-B4 E 23-B5, derivadas da partição B da M. 

radula, assim como a fração 23-C6, derivada da partição C da mesma planta.  

 Após a seleção das frações, a concentração inibitória definida para cada amostra, 

determinada em 72 horas, foi utilizada para o tratamento das células tumorais nos testes 
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subsequentes. A espectrometria de massas foi utilizada para caracterização preliminar das 

frações selecionadas. 

 

6.4 Análise de Sensibilidade das Três Linhagens avaliadas às Frações Selecionadas 

de M. radula, em 72 Horas 

 Para avaliar o nível de sensibilidade das linhagens testadas (U251, GAMG e NHA) 

às frações selecionadas, foi realizada uma análise estatística. Para isto, os dados obtidos 

a partir do ensaio de viabilidade celular foram utilizados. De acordo com os resultados, 

não foi possível observar diferença significativa aos extratos vegetais para nenhuma 

linhagem celular (Figura 18). 

 

Figura 18: Análise de sensibilidade das Linhagens U251, GAMG e NHA às frações selecionadas de 

M. radula. Os dados obtidos pelo ensaio de viabilidade celular foram aproveitados. A curva de 

concentração para determinação da CI50 foi analisada por ANOVA, com múltiplas comparações. 23-B3, 

23-B4, 23-B5 e 23-C6: Frações selecionadas para o estudo. *correspondente ao nível de significância 

p<0.05. 

 

 Percebe-se que as três linhagens avaliadas assumem um comportamento 

estatisticamente semelhante, em resposta à exposição aos tratamentos, o que justifica a 

seleção das 4 frações para os ensaios posteriores.  
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6.5 Caracterização Preliminar das Frações selecionadas de M. radula pela Técnica 

de Espectrometria de Massas 

 Uma vez as frações selecionadas, as amostras foram submetidas à espectrometria 

de massas para caracterização preliminar. Embora os extratos de M. radula tenham 

passado por um processo de fracionamento em coluna, sendo uma forma de purificação 

por afinidade, pode-se perceber que todas as frações apresentam uma variedade de 

possíveis metabólitos secundários. Isso pode ser observado pelos diferentes picos 

referentes à razão massa/carga (m/z), a qual pode corresponder a distintos compostos 

presentes em cada uma delas (Figura 19). Os resultados podem sugerir, portanto, uma 

composição mista de constituintes nas frações selecionadas, não apresentando alto grau 

de pureza.  

 

Figura 19: Espectros obtidos através da Espectrometria de Massas, para caracterização preliminar das Frações obtidas a 

partir das partições de Macairea radula. Em destaque, estão demonstrados os picos referentes à razão m/z, cuja massa molecular 

consegue inferir possíveis estruturas dos metabólitos presentes em cada amostra. 
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 Com base na massa molecular e estruturas depositadas em banco de dados 

químico (Chemspiderdatabase), e considerando as razões m/z obtidas pela análise da 

fração por espectrometria, foi possível predizer possível fórmula molecular 

correspondente à cada fração estudada. A predição foi feita utilizando o software, que 

permitiu correlacionar os dados espectrométricos com modelos estruturais. A partir disso, 

foi feita uma correlação com distintas classes de metabólitos, os quais já foram descritos 

por apresentar diversas atividades biológicas. A utilização do banco de dados foi feita, 

uma vez que a técnica utilizada por si só não é capaz de determinar com precisão o arranjo 

molecular dos compostos. Apesar de os espectros mostrar picos que se referem a 

diferentes m/z, as quais podem corresponder a distintos compostos ou a impurezas, a 

correlação foi possível apenas com massas depositadas no banco de dados (em destaque 

na Figura 19).  Sendo assim, como resultado demonstra-se a relação das razões m/z 

específicas com composição estrutural predita e a correlação com possíveis classes de 

compostos referente às amostras (Tabela 11). 
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Tabela 11: Correlação entre massa molecular, predição estrutural e classe de metabólitos 

secundários. Estratégia: Predição da estrutura referente à razão m/z específica, de acordo com a análise 

através de um banco de dados, pelo software Chemspiderdatabase.  Em destaque: Grupos Funcionais 

modificados e possíveis classes fitoquímicas. 

Caracterização das Amostras por Espectrometria de Massas 

Razão m/z (Fórmula 

Molecular) 

Predição da Estrutura Nomenclatura e Possíveis Classe 

de Metabólitos 

197.04593 

(C9H9O5) 

 

2-Hydroxy-3,4-

dimethoxybenzoico acid - 

Derivados de ácido gálico – 

Ácidos Fenólicos/Flavonóides 

363.2673 

(C14H17O11) 

 

2-C-[2,3,4-Trihydroxy-6-

methoxycarbonyl)phenyl]-D- 

plucopyranose - Derivados de 

ácido gálico – Ácidos 

Fenólicos/Flavonóides 

395.09874 

(C18H19O10) 

 

(1S,3R,4R,5R)-4-Acetoxy-3-

{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-

2-propenoyl]oxy}-1,5-

dihydroxycyclohexanecarboxylic 

acid - Derivados de ácido gálico 

– Ácidos Fenólicos/Flavonóides 

 

475.30900 

(C28H43O6) 

  

3,7-Diacetoxycholan-24-oic acid -  

Esteróide 

 

537.30748 

(C29H45O9) 

 

Methyl (2E)-3-

[(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14R,17R)-

14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-

{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-

trihydroxy-6-

(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-

pyran-2-yl]oxy}hexadecahydro-

1H-cyclopenta[a]phenanthren-

17- yl]acrylate - Esteróide 
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 Concomitantemente à caracterização, as frações selecionadas foram submetidas a 

uma variedade de ensaios, com a finalidade de avaliar seu potencial sobre diferentes 

parâmetros que possam estar envolvidos com a progressão tumoral. 

 

6.6 Alterações Morfológicas Observadas nas Células Tumorais – U251 e GAMG – 

após o Tratamento com as Frações Selecionadas, em 72 horas 

 Pela análise de alterações morfológicas, pode-se observar que as células tratadas 

apresentaram ostensivas características de morte quando comparadas ao controle. São 

nítidas as modificações, principalmente de membrana, como irregularidades na 

superfície, presença de bolhas, perda de prolongamentos e redução considerável do 

tamanho celular. Além disso, consegue-se perceber a presença de nucléolo evidente e 

possível formação de vesículas intracelulares ou de gotículas lipídicas (Figura 20A-B, 

representado por setas). 

  Apesar de não ser possível presumir quais vias estão sendo estimuladas pelos 

tratamentos, as alterações na morfologia das células deixam claro o caráter citotóxico das 

frações selecionadas. 
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Figura 20: Alterações Morfológicas observadas nas células tumorais. Fotografias registradas em campos aleatórios de cada poço, 

após tratamento, por 72 horas. Células tratadas com a CI50* determinada pelo ensaio de viabilidade celular, correspondente a cada fração. 

A: U251. B: GAMG. Setas Azuis: Células Normais; Setas Vermelhas: Retração e Perda de Prolongamentos; Setas Pretas: Irregularidade 

de Membrana; Setas Rosas: Nucléolo Evidente; Setas Verdes: Presença de Bolhas ou Vesículas Lipídicas. Aumento: 400x. Escala: 

20µm. Controle: DMSO 1%. 

*Concentração Inibitória, em µg.mL-1, responsável por reduzir a viabilidade celular em 50%. 

 

 

6.7 Avaliação por Fluorescência das Características Intrínsecas de Morte Celular 

das Linhagens Tumorais U251 e GAMG, em resposta ao tratamento com as Frações 

Selecionadas de M. radula, em 72 horas 

 Para avaliar as características intrínsecas de morte celular, foi realizado o ensaio de 

fluorescência por Laranja de Acridina/Iodeto de Propídio. Foram analisadas, quali e 

quantitativamente, alterações morfológicas relacionadas à Apoptose, Necrose, e 

Autofagia, e comparadas com a morfologia de células viáveis. 

 As imagens representam peculiaridades das células viáveis, como núcleo bem 

delimitado sem condensação da cromatina assim como membrana sem projeções e 

retração. Foi possível observar também diminuição ou aumento celular, núcleo 

perfiférico, além de fragmentação e condensação nuclear, bem característicos de 

apoptose. Em necrose, apenas foram consideradas as células com extravasamento do 

conteúdo interno, determinado por espalhamento citoplasmático de coloração vermelha, 

A 

 

 

B 
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e aquelas em autofagia pela presença de aumento exacerbado do volume celular e 

presença de vacúolos bem evidentes.   

 De acordo com os resultados apresentados, consegue-se perceber que as células 

tratadas com todas as frações apresentaram, estatisticamente, características 

predominantemente de células em apoptose, quando comparadas ao controle. Apesar 

disso, diferentes peculiaridades que sugerem distintos mecanismos de morte estimulados 

pelas amostras foram esporadicamente observadas (Dados Não Mostrados). Os dados 

qualitativos e quantitativos obtidos sobre as linhagens U251 e GAMG estão representados 

abaixo através da Figura 21 (A-B) e da Figura 22 (A e B), respectivamente. 
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Figura 21: Análise, qualitativa, das alterações celulares típicas de morte da linhagem U251. A: características morfológicas avaliadas 

por fluorescência de LA/IP.  B: Quantificação de células em morte, comparadas às células viáveis. Diferença estatística entre o número 

de células viáveis e em morte quando tratadas com as frações selecionadas Macairea radula, em relação ao controle (DMSO 1%), por 72 

horas. O ensaio foi realizado em duplicata experimental e biológica. V: Viáveis. Apt: Apoptose. Análise estatística realizada por 

ANOVA, com múltiplas comparações. Aumento: 400x. Escala: 20µm. *correspondente ao nível de significância p<0.05. 

**correspondente ao nível de significância p<0.001. ***correspondente ao nível de significância p<0.0005. ****correspondente 

ao nível de significância p<0.0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      *Células tratadas com a CI50 determinada pelo ensaio de Viabilidade celular, em µg.mL-1. 
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Figura 22: Análise, qualitativa, das alterações celulares típicas de morte da linhagem GAMG. A: características morfológicas 

avaliadas por fluorescência de LA/IP.  B: Quantificação de células em morte, comparadas às células viáveis. Diferença estatística entre 

o número de células viáveis e em morte quando tratadas com as frações selecionadas Macairea radula, em relação ao controle (DMSO 

1%), por 72 horas. O ensaio foi realizado em duplicata experimental e biológica. V: Viáveis. Apt: Apoptose. Análise estatística 

realizada por ANOVA, com múltiplas comparações. Aumento: 400x. Escala: 20µm. *correspondente ao nível de significância 

p<0.05. **correspondente ao nível de significância p<0.001. ***correspondente ao nível de significância p<0.0005. 

****correspondente ao nível de significância p<0.0001. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Células tratadas com a CI50 determinada pelo ensaio de Viabilidade Celular, em µg.mL-1. 

                                                           

6.8 Avaliação do Efeito das Frações Selecionadas de Macairea radula sobre a 

Migração das células das Linhagens tumorais U251 e GAMG e Alterações 

Morfológicas envolvidas no Potencial Migratório 

 Para avaliar o impacto das frações 23-B3, 23-B4, 23-B5 e 23-C6 sobre a migração 

das linhagens tumorais U251 e GAMG, foi realizado o ensaio de fechamento de ferida 

(Wound-Healing). Quando comparadas ao controle, foi observado que nenhuma das 
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frações testadas foi capaz de diminuir ou inibir o potencial migratório das células, tanto 

sobre a linhagem U251 como sobre a Linhagem GAMG (Figuras 23 e 24). 

 

Figura 23: Avaliação do Efeito das Frações Selecionadas de M. radula sobre a capacidade de migração da linhagem tumoral 

U251.Representação do comportamento das células expostas a 72 horas de tratamento, comparado ao controle. Fotografias capturadas 

durante o período de 0, 24, 48 e 72 horas. Ensaio realizado em duplicata experimental e biológica. Controle: DMSO 1%. Aumento: 

100x. Escala: 100µm. Dados normalizados em relação ao controle e analisados por ANOVA, com múltiplas comparações. *Nível de 

significância estatística p<0.05. 

*Células tratadas com a Concentração Inibitória, em µg.mL-1, determinada pelo ensaio de Viabilidade Celular, correspondente a cada 

fração. 
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Figura 24: Avaliação do Efeito das Frações Selecionadas de M. radula sobre a capacidade de migração da linhagem tumoral 

GAMG. Representação do comportamento das células expostas a 72 horas de tratamento, comparado ao controle. Fotografias 

capturadas durante o período de 0, 24, 48 e 72 horas. Ensaio realizado em duplicatas experimental e biológica. Controle: DMSO 1%. 

Aumento: 100x. Escala: 100µm. Dados normalizados em relação ao controle e analisados por ANOVA, com múltiplas comparações. 

*Nível de significância estatística p<0.05. 

*Células tratadas com a Concentração Inibitória, em µg.mL-1, determinada pelo ensaio de Viabilidade Celular, correspondente a cada 

fração. 

 

  Pode-se perceber que o comportamento das células tratadas foi estatisticamente 

semelhante ao das células não tratadas. Não houve redução do potencial de migração das 

células tumorais, em nenhum dos tempos avaliados, quando comparado ao controle. 

 Concomitantemente ao ensaio de fechamento de ferida, as células foram 

fotografadas para analisar possíveis alterações de projeção de superfície celular, durante 

a migração. As figuras 25 e 26 representam as fotos registradas, em 3D, das linhagens 

U251 e GAMG, respectivamente, expostas a 48 horas de tratamento. As imagens 

correspondem às células tratadas com cada fração selecionada, comparadas às células não 

tratadas (controle). 
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Figura 25: Análise morfológica em 3D da linhagem tumoral U251. Fotos capturadas em 48 horas, após tratamento com as 

frações seleciondas de M. radula, para a obtenção de registros de projeção de superfície celular. Controle: DMSO 1%. 

Aumento: 400x. Escala: 20µm. 

*Células tratadas com a Concentração Inibitória, em µg.mL-1, determinada pelo ensaio de Viabilidade Celular, correspondente 

a cada uma das frações. 

 

Figura 26: Análise morfológica em 3D da linhagem tumoral GAMG.Fotos capturadas em 48 horas, após tratamento com 

as frações seleciondas de M. radula, para a obtenção de registros de projeção de superfície celular. Controle: DMSO 1%. 

Aumento: 400x.  

*Células tratadas com a Concentração Inibitória, em µg.mL-1, determinada pelo ensaio de Viabilidade Celular, correspondente 

a cada uma das frações. 

 

 Na análise morfológica, pode-se observar, notadamente, a presença de projeções de 

membrana, tanto no controle como nas células expostas aos tratamentos. Percebe-se, 

também, que características de integridade do aspecto normal são demostradas mais 

nitidamente nas células não tratadas. 

 

6.9 Avaliação Atividade gelatinolítica da Metaloproteinase de Matriz 9 (MMP-9), 

em Resposta ao Tratamento com as Frações de M. radula, por Zimografia de Extrato 

Vegetal 

 A capacidade inibitória das frações selecionadas de M. radula sobre a atividade 

genatinolítica da MMP-9 foi avaliada através do ensaio de zimografia de extrato vegetal. 
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Como resultados, foi observado que as frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 foram capazes de 

reduzir a atividade da enzima, quando comparadas ao controle (Figura 27). 

 

Figura 27: Avaliação da Capacidade Gelatinolítica da MMP-9, por zimografia. Efeito das frações 

selecionadas de M. radula sobre a atividade da enzima. Duas concentrações de cada fração foram testadas 

(0,5 e 5,0µg.mL-1). O ensaio foi realizado em triplicata experimental e biológica. Análise estatística por 

ANOVA, com múltiplas comparações. Gel de poliacrilamida 7%. Voltagem: 70V. Controle: DMSO 1%. 

*Nível de significância p<0.05; **Nível de significância p<0.001; ***nível de significância p<0.0005; 

****nível de significância p<0.0001. 
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 Os resultados obtidos, através do ensaio de zimografia, foram utilizados como 

critério de seleção para os testes posteriores. Considerando isso, as frações 23-B4, 23-B5 

e 23-C6 foram selecionadas para as próximas avaliações, in vitro. Além disso, a linhagem 

U251, embora não tenha sido observada diferença estatística, mostrou-se ligeiramente 

mais sensível às frações quando comparada à GAMG. Sendo assim, foi a escolhida para 

dar continuidade aos ensaios. 

   

6.10 Avaliação do efeito das frações selecionadas sobre a Adesão de Células da 

Linhagem U251 

 O efeito das frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 sobre a adesão celular foi avaliado, in 

vitro. Através do ensaio, pôde-se perceber que todas as frações avaliadas foram capazes 

de aumentar significativamente a adesão das células, quando comparadas ao controle 

(Figura 28). 
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Figura 28: Avaliação das frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 sobre a adesão das células da linhagem U251. 

Os resultados mostram aumento significativo da adesão das células tratadas quando comparadas ao 

controle. Ensaio realizado em duplicata experimental e biológica. Células tratadas com a CI50 (µg.mL-1) 

correspondente a cada fração. Controle: DMSO 1%. Análise estatística: ANOVA. *Nível de 

significância p<0.05; **Nível de significância p<0.001.  
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6.11 Análise de fluorescência por Anexina V/Iodeto de Propídeo para avaliação de 

características específicas de morte por apoptose ou necrose sobre a linhagem U251 

após tratamento com as frações selecionadas 

 O ensaio de fluorescência por Anexina V/Iodeto de Propídeo foi realizado para 

analisar características específicas de apoptose ou necrose, decorrentes de possíveis 

mecanismos intracelulares induzidos pelas frações testadas. Neste ensaio, a fluorescência 

pode ser emitida através de dois processos de reconhecimento distintos: da ligação entre 

a fosfatidilserina (marcador de apoptose) e a Anexin V, gerando o verde fluorescente; ou 

através da ligação entre o Iodeto de Propídeo e o material genético das células, em 

consequência da ruptura de membrana e extravasamento do conteúdo intracelular 

(marcador de necrose), gerando a fluorescência em vermelho.  

 Através dos resultados obtidos, pode-se perceber que o número de células 

marcadas em verde (por campo) é claramente maior quando tratadas com as frações 23-

B4, 23-B5 e 23-C6, em relação às células do controle. Observa-se uma concentração 

predominante da fluorescência na superfície celular, que pode ser decorrente da presença 

da fosfatidilserina na membrana (Figura 29). Baseado nisso, os dados sugerem que as 
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frações possam desencadear processos de apoptose, relacionados ao seu potencial 

citotóxico.    

 Embora tenham sido observadas algumas células marcadas com o Iodeto de 

Propídeo, fica claro a predominância da marcação com a Anexina V, o que remete à 

possibilidade de ativação de mecanismos apoptóticos pelas frações. 

 

Figura 29: Análise de fluorescência pela marcação com Anexina V e Iodeto de propídeo. Pelos resultados, sugere-se que as 

células estejam predominantemente em apoptose. As células foram tratadas com a CI50 correspondente a cada fração, por 72 horas de 

tratamento. Controle: DMSO 1%. Aumento: 400x 

 

 

 Sendo este um ensaio qualitativo, foi considerada, portanto, a avaliação de 

possíveis proteínas envolvidas nos mecanismos de morte celular, através do Western 

Blotting. A finalidade do teste foi confirmar as características de morte observadas até 

agora, sendo possível predizer mecanismos induzidos pela citotoxicidade das frações 

estudadas e direcionar os alvos de modulação de morte. 

 

6.12 Avaliação do efeito das frações selecionadas de Macairea radula sobre a 

modulação de proteínas envolvidas no mecanismo de morte por apoptose da 

linhagem U251 após tratamento, através de Western Blotting 

 A capacidade de modulação de diferentes proteínas envolvidas em processos 

apoptóticos pelas frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 foi avaliada por Western Blotting. 

Observa-se que a fração 23-B4 apresentou efeito estatisticamente significativo apenas 

sobre a proteína HSP70, com capacidade de induzir a sua expressão. Já as frações 23-B5 

e 23-C6 foram capazes de reduzir significativamente o nível de expressão das caspases 3 

e 7 clivadas, assim como da caspase 9 total. Além disso, nota-se uma modulação negativa 

sobre as proteínas HSP70 e FADD, bem como sobre o receptor de superfície TNFR1-α. 

Pode-se observar também que estas frações foram capazes de estimular 

significativamente a expressão da enzima lisossomal catepsina D. Neste contexto, A 

partir dos resultados obtidos, foi possível percerber que a fração 23-B4 demonstrou 
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modular a via de morte de maneira distinta das demais. Por outro lado, as frações 23-B5 

e 23-C6 apresentaram um perfil de regulação similar entre si (Figura 30).  

 

Figura 30: Avaliação, in vitro, do efeito das frações de M. radula sobre a expressão de proteínas envolvidas 

em vias de apoptose. Observa-se que a fração 23-B4 efeito estatisticamente significativo apenas sobre a 

modulação da HSP70. Ao contrário, as frações 23-B5 e 23-C6 demonstraram atuar de modo similar, com 

capacidade de regular a expressão de diferentes enzimas que estão associadas à morte celular por apoptose. 

Controle: DMSO 1%. Análise Estatística: ANOVA. *Nível de significância p<0.05; **Nível de significância 

p<0.001; ***Nível de significância p<0.0005. 
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6.13 Análise, in vivo e ex ovo, do efeito da fração 23-B5 sobre a linhagem U251, com 

avaliação do crescimento tumoral e angiogênese, através do Ensaio da Membrana 

Corioalantóide da Galinha – CAM 

 A avaliação, in vivo, do efeito da fração 23-B5 sobre o crescimento tumoral e 

sobre a angiogênese foi realizada através do ensaio da Membrana Corioalantóide da 

Galinha – CAM. 

 Os resultados obtidos demostram uma redução significativa do perímetro tumoral, 

quando se compara o grupo tratado (23-B5) com o grupo controle (Figura 31). Isso pôde 

ser observado, no dia 17, pela retração bem evidente da massa do tumor, quando tratada, 

em relação à do grupo controle. 

 

Figura 31: Avaliação, in vivo, do efeito da fração 23-B5 sobre o crescimento tumoral. Redução significativa o perímetro 

do tumor do grupo tratado quando comparado ao grupo controle. Massa tumoral tratada com a CI50 correspondente à fração 

testada. Controle: DMSO 1%. Aumento: 5x. Escala: 200µm. Análise Estatística: Test t. ***Nível de significância 

p<0.0005. 

 

 

  

 Após a obtenção das imagens, in ovo, para a análise de perímetro tumoral, o efeito 

da fração 23-B5 sobre parâmentros associados à angiogênese foi avaliado. A capacidade 

da amostra de reduzir o processo de crescimento de novos vasos foi verificada através do 

ensaio da CAM. As imagens, ex ovo, obtidas da membrana corioalantóide da galinha 

permitiram analisar a ação da amostra sobre o número total de junções/ramificações de 

encontro à massa tumoral, a densidade e comprimento total dos vasos, e sobre a 
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lacunaridade, sendo a área total ocupada pelos vasos e a área do explante utilizadas como 

controle interno da análise.  

 Diante disso, os resultados obtidos demonstram que a fração 23-B5 foi capaz de 

reduzir significativamente o número total de junções, bem como a densidade e o 

comprimento total dos vasos. Por outro lado, o tratamento mostrou-se eficaz em aumentar 

a lacunaridade com diferença estatisticamente significativa, quando comparado ao 

controle. Além disso, foi observado que os parâmetros utilizados como controle interno 

da análise se mostraram estatisticamente iguais, assim como o esperado (Figura 32 A-B). 

Observa-se, portanto, a capacidade da fração 23-B5 de modular o processo de 

angiogênese. 
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Figura 32: Avaliação, ex ovo, do efeito da fração 23-B5 sobre parâmetros relacionados à angiogênese. 

Capacidade significativa da fração em reduzir processos associados ao crescimento de novos vasos 

sanguíneos, que podem estar envolvidos com a progressão tumoral. Imagens registradas, ex ovo, da área 

total em torno da massa tumoral. Massa do tumor tratada com a CI50 correspondente à fração testada. A: 

Imagem representativa de parâmetros angiogênicos observados em células tumorais U251 tratadas e não 

tratadas (controle). B: Análise quantitativa dos parâmetros envolvidos na angiogênese: área total dos vasos; 

Total de junções; Densidade dos vasos; Lacunaridade; Comprimento total dos vasos; e área do explante. 

Controle: DMSO 1%. Aumento: 5x. Escala: 200µm. Análise paramétrica realizada pelo AngioTools. 

Análise estatística: Test t. *Nível de significância p<0.05. 
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7. DISCUSSÃO  

  A resistência atribuída e as limitações de cura para o Glioblastoma Multiforme têm 

impulsionado cada vez mais a pesquisa por alternativas quimioterápicas. Diante disso, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de frações derivadas de M. radula sobre 

distintos parâmetros descritos por participarem da progressão e agressividade do tumor. 

 Primeiramente, como controle positivo, foi avaliado o potencial citotóxico da TMZ, 

comercializado como quimioterápico para o GBM, sobre as linhagens U251, GAMG e 

sobre a de astrócito normal - NHA. Após a determinação da CI50, foi calculado o IS para 

cada linhagem tumoral. Pôde-se observar que a TMZ não apresentou seletividade para as 

células tumorais, em nenhum dos períodos de exposição ao tratamento – 24 ou 72 horas. 

Apesar disso, biologicamente a GAMG se mostrou mais sensível ao quimioterápico 

quando comparada à U251. A sutil resistência associada à U251 em relação à GAMG, 

quando tratadas com a TMZ, pode ser explicada pela presença de mutações. A U251 é 

descrita por apresentar mutação em p16 e pRB, responsáveis por regular as fases G1/G0 

do ciclo celular e bloquear a progressão mitótica em resposta a algum dano no DNA 

(SILVA-OLIVEIRA, et al.; 2016). Considerando o mecanismo de ação do 

quimioterápico, a desmodulação destas proteínas pode estar correlacionada com a 

manutenção da viabilidade celular. Adicionalmente, é relatado a mutação de PTEN na 

U251, o que pode estar envolvido com o bloqueio de morte celular e explicar a diferença 

de sensibilidade entre as duas linhagens estudadas, uma vez que essa proteína atua como 

supressor tumoral (COSMIC, 2019). Os resultados estão de acordo com a literatura, onde 

autores mostraram a resistência da U251 e GAMG à TMZ. Entretanto, os relatos 

apontaram maior sensibilidade da GAMG à quimioterapia quando comparada à U251, ao 

contrário do que foi observado neste estudo (SILVA, et al.; 2019). Isso pode estar 

relacionado à aquisição de mutações das linhagens tumorais, à medida que aumenta o 

número de passagens. 

 Diante destes fatos, torna-se evidente a importância do estudo por novos compostos 

que possam apresentar atividades que impeçam ou reduzam a progressão do tumor e que 

sejam seletivos para as células tumorais. Os produtos naturais são conhecidos por 

apresentarem diferentes metabólitos secundários com propriedades que podem estar 

envolvidas na modulação de vias relacionadas a diferentes patologias, incluindo o câncer. 

Estes são avaliados quanto à capacidade antimicrobiana e antiviral, propriedades 

antioxidantes ou ação antitumoral. Além disso, metabólitos derivados de extratos vegetais 

têm sido associados ao baixo perfil citotóxico para as células normais (KLINGER; 
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MITTAL, 2016). Baseado nisso, os compostos químicos presentes nos extratos vegetais 

transformam-se em importantes alvos de investigação, que pode levar à descoberta de 

fármacos com atividades que contribuam para a redução do crescimento tumoral e 

melhorem o prognóstico da doença. 

 Considerando a dificuldade de tratamento contra o GBM, a capacidade citotóxica 

de extratos vegetais derivados da espécie Macairea radula, da família Melastomataceae, 

foi avaliada sobre linhagens de glioma humano (U251 e GAMG) e sobre a linhagem de 

astrócito normal, NHA. A partir das partições Hexânica e Clorofórmica da planta, foi 

feito o fracionamento em coluna cromatográfica e, ao final, foram obtidas 6 frações 

derivadas da partição B e 8 frações derivadas da partição C. 

 Após a produção das frações, o perfil de complexidade foi avaliado por CCD. Ficou 

evidente que as frações 23-B3, 23-B4 e 23-B5, assim como 23-C5 e 23-C6, apresentaram 

um perfil de arraste cromatográfico distinto. Isso está associado a diferentes tipos e 

concentrações de constituintes que compõem as amostras, embora não se possa afirmar 

se há a presença de uma gama de compostos ou apenas uma classe específica de 

metabólitos secundários (Material suplementar I – APÊNDICE I). 

 Embora não haja possibilidade de se caracterizar as classes de constituintes através 

da CCD, esta análise, a princípio, pode ser útil para correlacionar prováveis atividades in 

vitro com o perfil de complexidade de cada amostra, baseado na literatura. O perfil 

fitoquímico das espécies da família Melastomataceae, como M. radula, tem demonstrado 

a presença de compostos secundários já conhecidos por seu potencial terapêutico. Das 

classes já descritas, compostos pertencentes à dos flavonoides, triterpenóides e derivados 

de ácidos graxos são associados à ação antitumoral (SERPELONI, et al.; 2008; 

SULTANA, 2017). Baseado nisso, uma hipótese é que os constituintes presentes nas 

frações estudadas possam pertencer a classes de metabólitos já descritas envolvidas na 

possível bioatividade das amostras. Obviamente, técnicas de caracterização estrutural 

precisam ser realizadas para determinar a constituição química de cada fração. 

 Após a produção das frações de M. radula, foram realizados ensaios de viabilidade 

celular, para avaliar a capacidade citotóxica das amostras sobre as linhagens de células 

tumorais (U251 e GAMG) e sobre a linhagem de astrócito normal, NHA. Foram testadas 

as partições Hexânica e Clorofórmica, assim como 6 de suas respectivas frações, por um 

período de 24 ou 72 horas. Considerando que uma das vantagens da pesquisa com 

compostos de origem natural seja o baixo perfil tóxico para as células normais, o ideal 

seria que a exposição ao tratamento levasse à redução da viabilidade de ambas as 



106 

 

linhagens tumorais e que, ao mesmo tempo, mantivesse a integridade de crescimento da 

linhagem normal. Contrariamente, diante dos resultados obtidos, foi possível observar 

que todas as linhagens estudadas, inclusive a de astrócito normal, responderam de 

maneira estatisticamente semelhante às amostras testadas, em todos os tempos estudados. 

Apesar disso, em 72 horas de tratamento, 4 de todas as frações avaliadas (23-B3, 23-B4, 

23-B5 e 23-C6), assim como a partição B, se mostraram com maior potencial de reduzir 

a viabilidade de ambas as células tumorais. Além disso, alcançaram valores de CI50 muito 

menores do que a concentração preconizada na literatura (CI50 < 30µg.mL-1, segundo NCI 

– do inglês, American National Cancer Institute) (ITHARAT, et al.; 2004). 

 Este caráter citotóxico pode estar relacionado com a presença de metabólitos 

secundários presentes nas frações produzidas, demonstrado o complexo perfil observado 

pela caracterização por CCD. Em concordância, autores mostraram que constituintes de 

extratos vegetais foram capazes de reduzir a viabilidade celular de linhagens de 

Glioblastoma, in vitro (DAS, et al.; 2010). Em adição, pesquisas têm mostrado que 

algumas classes de bioativos vêm conseguindo reverter a resistência a múltiplas drogas 

de diversos tipos tumorais. Foi descrita a capacidade de produtos naturais derivados de 

plantas de inibirem a atividade ATPásica da Glicoproteína p e minimizarem a taxa de 

efluxo dos quimioterápicos, o que pode retratar um possível mecanismo de ação que 

confere a natureza tóxica das amostras avaliadas (SULTANA, 2017). 

 Ainda que a linhagem de astrócito normal tenha respondido aos tratamentos de 

maneira semelhante às linhagens tumorais, a partição B, bem como as frações 23-B3, 23-

B4, 23-B5 e 23-C6 demonstraram-se seletivas paras as células de glioma, em 72 horas. A 

seletividade obtida está de acordo com registros na literatura, uma vez que autores 

cogitam aceitável o IS>1 (ZINGUE, et al.; 2016).  

 Embora os valores do IS alcançados para as frações de M. radula sobre as linhagens 

de GBM não tenham sido tão relevantes, sugere-se que tenham potencial antitumoral 

quando se leva em conta o perfil seletivo obtido pela Temozolamida. Observa-se que os 

tratamentos atingiram um IS de quase 10 vezes maior em relação à terapia comercial. O 

mecanismo de ação da TMZ é bem descrito e envolve a alquilação do material genético. A 

maior limitação ao uso do quimioterápico ertá associada à redução da quimiosensibilidade, 

pela ativação do sistema de reparo (LEE, 2016; HAAR, et al.; 2012). Diante disto, torna-

se possível sugerir que os extratos vegetais avaliados atuem de forma diferente da TMZ. 

Talvez não ajam diretamente sobre o DNA, mas ativem outros processos associados à 

citotoxicidade celular. 
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 Considerando os achados apresentados, e baseado nos valores do IS atingidos 

quando comparados à TMZ, foram selecionadas para os testes subsequentes as frações 

23-B3, 23-B4, 23-B5 e 23-C6, com a CI50 determinada em 72 horas. A partição B não foi 

escolhida para as próximas avaliações, visto que foi incluída na triagem citotóxica inicial 

a caráter de comparação e obteve índice de seletividade bem próximo, quando comparada 

às frações. Além disso, a ideia foi testar as amostras cada vez mais puras, e futuramente 

isolar o constituinte responsável pela bioatividade. Vale ressaltar que não se descarta a 

possibilidade de interação sinérgica, o que pode ser considerado posteriormente.  

 Em adição, a partir dos dados obtidos nos ensaios de viabilidade celular, foi 

realizada uma análise estatística para comparar o nível de sensibilidade das três linhagens 

celulares testadas às frações de M. radula selecionadas. Embora não tenha havido 

diferença significativa entre as linhagens tumorais e a normal, os resultados de 

citotoxicidade e seletividade, quando comparados à TMZ, fornecem o suficiente para 

reconhecer uma vantagem dos extratos sobre a quimioterapia de escolha padrão. Por outro 

lado, a semelhança estatística em relação à resposta das linhagens tumorais ao tratamento 

pode justificar a escolha das 4 frações para os ensaios posteriores. 

 As frações, uma vez selecionadas, foram caracterizadas por espectrometria de 

massas. A partir dos espectros gerados, foi possível predizer a estrutura química de 

constituintes das amostras e correlaciona-las a classes de metabólitos distintas. A predição 

estrutural foi baseada em fórmulas moleculares depositadas em banco de dados, os quais 

permitem compor predominantemente o arranjo espacial dos átomos. Através da análise, 

as frações 23-B3 e 23-B4 demonstraram apresentar apenas derivados de ácidos fenólicos 

em sua composição, enquanto que a fração 23-B5 somente derivados de ácidos graxos. 

Por outro lado, a 23-C6 apresentou um perfil que sugere a presença de ambas as classes 

de constituintes. Embora a técnica tenha permitido determinar possíveis classes de 

metabólitos que compõem as frações avaliadas, é notável a presença de demais moléculas 

que não foram detectadas. Sendo assim, não se pode afirmar se os constituintes preditos 

são decerto os responsáveis pela bioatividade, uma vez que as amostras não estão 

totalmente puras. Apesar disso, as classes definidas pela espectrometria corroboram com 

aquelas já descritas pela ação antitumoral, in vitro, como os flavonoides e derivados de 

ácidos graxos (SERPELONI, et al.; 2008; DAS, et al.; 2010; SULTANA, 2017). 

Concordando com a ideia, autores demonstraram a redução da viabilidade de células de 

glioma, quando tratadas com compostos pertencentes à classe dos flavonoides (DAS, et 

al.; 2010). Em adição, foi relatada a capacidade citotóxica de derivados de extratos 
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vegetais ricos em acetogenina sobre diferentes tipos de tumores sólidos, incluindo células 

de GBM resistentes à quimioterapia. Ademais, os autores mostraram o potencial destes 

compostos sobre linhagens de células tronco tumorais (BALACHANDRAN, et al.; 

2016). 

 Concomitantemente ao ensaio de viabilidade celular, foram observadas alterações 

morfológicas nas células expostas aos tratamentos, em 72 horas. Estas alterações podem 

prover informações peculiares sobre específicos mecanismos de morte que, 

possivelmente, estão sendo ativados. Além disso, a análise de morfologia confirma a 

natureza citotóxica das frações testadas (KROEMER, et al.; 2008; GALLUZZI, et al.; 

2012).  Com base nas alterações observadas em ambas as linhagens tumorais, quando 

comparadas ao controle, pode-se sugerir que vias apoptóticas estejam sendo ativadas pela 

ação das amostras. Esta conclusão foi baseada em aspectos morfológicos característicos 

de apoptose já descritos (ROACH; CLARKE, 2000; GREEN; LLAMBI, 2015; 

MAHAJAN, et al.; 2017). Foram observadas modificações como retração do tamanho 

celular, condensação da cromatina, presença de irregularidade de membranas e possíveis 

corpos apoptóticos. Embora algumas células tenham apresentado evidências de vacúolos 

intracelulares, foi possível perceber a prevalência de características apoptóticas, tanto 

para a linhagem U251 quanto para a lingahem GAMG.  

 Para avaliar as características intrínsecas de morte por fluorescência das linhagens 

U251 e GAMG, foi feito o ensaio de marcação dupla por Laranja de Acridinha/Iodeto de 

Propídeo. O princípio do teste se baseia na capacidade dos corantes fluorescentes em 

atravessar a membrana plasmática e se ligarem ao DNA. O laranja de acridina, por 

apresentar perfil hidrofóbico e possuir baixo peso molecular, é capaz de atravessar a 

membrana íntegra, e sua interação com o material genético emite uma coloração verde. 

Ao contrário, o iodeto de propídeo consegue atravessar a membrana apenas com a sua 

permeabilidade comprometida, emitindo uma coloração vermelha. Sendo assim, é 

possível determinar a indução da morte celular através da perda da integridade nuclear, 

citoplasmática e/ou de superfície. Como resultados qualitativos e quantitativos, foram 

observadas peculiaridades prevalentes de apoptose nas duas linhagens de células tratadas 

(U251 e GAMG), em relação ao controle. Estes dados corroboram com o perfil 

morfológico verificado nos testes anteriores, como a morfologia por microscopia de luz 

e viabilidade celular. 

 Curiosamente, foram identificadas também algumas células com aspectos 

autofágicos caracterizados principalmente pela presença de vacúolos intracelulares, e 
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necróticos marcados pelo extravasamento citoplasmático (Dados Não Mostrados) 

(ROACH; CLARKE, 2000; ANDING; BAEHRECKE, 2015; LÁZARO, 2018). Diante 

disso, há indícios de que há a indução de diferentes tipos de mecanismos intracelulares 

associados ao caráter citotóxico das amostras estudadas. Ainda assim, sugere-se que as 

frações avaliadas possuam capacidade de ativar vias de morte predominantemente 

apoptóticas. Estes dados estão de acordo com a literatura, onde autores relataram 

alterações que corresponderam à morte induzida em células de GBM, e que apresentaram 

perfil característico de apoptose quando tratadas com derivados de plantas, ricos em 

flavonoides e triterpenóides (DAS, et al.; 2010; DILNAWAZ; SAHOO, 2013). Vale a 

pena salientar que ensaios envolvendo o estudo de proteínas específicas de morte celular 

são necessários para estabelecer os tipos de vias que possam estar sendo moduladas pelos 

tratamentos.  

 Para compreender melhor o potencial de alvos antitumorais, diversos parâmetros 

devem ser avaliados além da citotoxicicidade. Baseado nisso, para avaliar o efeito das 

frações selecionadas da M. radula sobre o potencial de migração das células, foi realizado 

o ensaio de fechamento de ferida. De acordo com os resultados, não foi possível observar 

diferença significativa entre a capacidade migratória das células tratadas e as células não 

tratadas, para nenhuma das linhagens tumorais estudadas. Comparativamente, foi 

possível observar neste teste que a GAMG respondeu melhor aos tratamentos, em relação 

à U251, obtendo um comportamento com menor similaridade, quando comparada ao 

controle. Isto pode ser justificado pela diferença molecular entre as duas linhagens 

(SILVA-OLIVEIRA, et al.; 2016; COSMIC, 2019).  A agressividade tumoral pode estar 

diretamente ligada ao poder de invasão e metástase das células malignas. Este potencial 

para invadir depende de vários estágios, em série, sendo um deles a alteração do 

citoesqueleto e potencial de migração (FIDLER; RADINSKY, 1990; STETLER-

STEVENSON, et al.; 1993; YOSHINO, et al.; 2008; GONG; CHIPPADA-VENKATA; 

OH, 2014). A regulação de mecanismos que envolvam moléculas de adesão, angiogênese, 

sinalização mediada por interação célula-célula e/ou célula-matriz e expressão e/ou 

atividade de metaloproteinases e de seus inibidores é considerada importante alvo na 

terapia de tumores classificados com alto grau de agressividade, como GBM 

(ALBELDA, 1993; FOTY; STEINBERG, 2004; KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 

2010; GONG; CHIPPADA-VENKATA; OH, 2014; FERRAZ; FERNANDEZ, 2014). 

Além disso, a capacidade de migração e invasão de células altamente agressivas está 
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fortemente ligada à transição epitélio-mesenquimal, definida por desempenhar crítico 

papel na progressão tumoral, motilidade e contratilidade celular ativa (IWADATE, 2016). 

 A sugestão sobre a ausência de efeito das frações testadas sobre a migração celular 

pode estar correlacionada com a falta de modulação de um ou mais parâmetros destacados 

acima. Os resultados apresentados corroboram com dados na literatura, em que não foi 

observado efeito sobre a migração celular da linhagem tumoral GAMG, após tratamento 

com compostos derivados de extratos vegetais ricos em triterpenóides (SILVA, et al.; 

2018). Neste contexto, sugere-se que, assim como a classe dos triterpenos, aquelas 

preditas como constituintes das frações avaliadas – ácidos fenólicos e derivados de ácidos 

graxos – não atuem na modulação de mediadores da migração sobre este tipo celular. 

Contrariamente, foi descrito que o potencial migratório da linhagem U251 foi reduzido 

pela exposição das células ao tratamento com flavonoides (LIU, et al.; 2017). Diferente 

do que foi relatado na literatura, a provável presença de ácidos fenólicos em três das 

frações avaliadas pode não envolver a regulação de parâmentros que induzam a migração. 

A falta de corroboração pode ser explicada, provavelmente, por diferenças estruturais dos 

compostos que constituem as amostras estudadas, quando comparadas às testadas pelos 

autores, mesmo pertencendo à mesma classe fitoquímica. Apesar do conflito de 

resultados, os autores não expuseram as análises estatísticas, e os resultados visuais de 

fechamento de ferida estão um tanto controversos (LIU, et al.; 2017).  

 Em adição, é importante ressaltar que a heterogeneidade do GBM já descrita, que 

acarreta em diferenças moleculares e fenotípicas dentro da população do tumor, pode 

dificultar a resposta aos canditados terapêuticos. Autores relataram a resistência de 

gliomas a diferentes tipos de terapia devido à extensa diversidade genética e 

microambiental, sendo esta característica heterogênia um fator que contribui e impulsiona 

processos relacionados à migração e invasão de células tumorais (BONAVIA, et al.; 

2011; ALFONSO, et al.; 2017).  Ademais, considera-se também o que os autores trazem 

como dicotomia migração-proliferação. Na literatura, foi descrita a correlação inversa 

entre a capacidade de proliferação e migração das células do glioblastoma multiforme. 

Isso quer dizer que as células tumorais que apresentam menor taxa de proliferação tendem 

a possuir maior potencial invasivo, e que pode ser explicado por alta taxa de estresse 

metabólico (GODLEWSKI, et al.; 2010). Neste sentido, neste estudo, a aquisição dessa 

característica pode estar associada à redução do crescimento causada pela citotoxicidade 

das frações, o que resulta na alteração metabólica e perda da sensibilidade de mecanismos 

relacionados à migração celular. Sendo assim, tais relatos podem ser apontados para 
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suportar os resultados apresentados quando avaliado efeito das frações sobre esse 

comportamento tumoral. 

 Simultaneamente ao ensaio de migração, foram observadas alterações 

morfológicas. Tanto as células expostas aos tratamentos como as não tratadas 

apresentaram projeções de superfície, assumindo um aspecto alongado (TATE; AGHI, 

2009; ALFONSO, et al.; 2017). Isso pode estar associado a modificações do citoesqueleto 

necessárias para a capacidade migratória das células (FIDLER; RADINSKY, 1990; 

STETLER-STEVENSON, et al.; 1993; YOSHINO, et al.; 2008; GONG; CHIPPADA-

VENKATA; OH, 2014). Todavia, as características de integridade das células tratadas, 

quando comparada ao controle, mostraram-se distintas, devido supostamente ao caráter 

citotóxico das frações. 

 Também associadas à modificação do citoesqueleto e remodelagem celular estão as 

Metaloproteinases de Matriz. Além disso estão evolvidas na degradação de indutores 

apoptóticos, quando desmoduladas. Vêm sendo amplamente estudadas como alvos 

terapêuticos, contra tumores altamente invasivos. A partir da avaliação das frações sobre 

a atividade de MMP-9, foi observado que a 23-B4, 23-B5 e 23-C6, com excessão da 23-

B3, afetaram a atividade da protease (p<0.05) quando comparadas ao controle. Estas 

proteínas são descritas por não responder ao feedback negativo, quando em situações 

patológicas, como o câncer. Adicionalmente, processos que favorecem a superexpressão 

e aumento da atividade das MMPs, além da inibição dos TIMPs, podem mediar a indução 

de fatores angiogênicos e afetar a interação célula-célula e/ou célula-matriz, tornando-se 

determinantes para a progressão tumoral, invasão e metástase (POWELL, et al.; 1999; 

RIBEIRO, et al.; 2008; KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010). Entretanto, não foi 

presumível correlacionar o efeito das frações de M. radula sobre a protease com a 

capacidade migratória das células. Diante disso, levanta-se a hipótese de que, mesmo que 

a atividade da enzima seja afetada, talvez a regulação negativa da expressão gênica da 

MMP-9 esteja comprometida. Outra questão a ser levantada é a probabilidade de que 

demais fatores envolvidos na indução de processos de migração não sejam regulados 

pelas frações estudadas. Além disso, pode-se pensar no desequilíbrio entre a 

expressão/atividade de TIMPs e da MMP-9. Em conjunto, a ausência do controle de 

diferentes parâmentros pode estar associada com a incapacidade das amostras de impedir 

ou reduzir a migração celular. Entretando, a modulação da MMP-9 conferida pelas 

frações estudadas pode afetar diretamente o potencial de invasão das células e estar 

associado à redução da agressividade tumoral.  
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 Adicionalmente, vale ressaltar que a 23-B3 não foi capaz de afetar a atividade da 

MMP-9, embora tenha tido um comportamento similar às demais frações quando avaliada 

em outros ensaios. Foi apresentado que a amostra é derivada da mesma espécie e é 

constituída por compostos que pertencem à mesma classe de duas das frações testadas. 

Sendo assim, sugere-se que possíveis modificações estruturais estejam influenciando na 

interação do bioativo com regiões específicas da protease, o que pode refletir na ausência 

de atuação da 23-B3 sobre a atividade da enzima.  

 Considerando a importância da comunicação célula-célula e célula-matriz em 

processos relacionados ao desenvolvimento e progressão tumoral, aquelas amostras que 

demonstraram efeito sobre a MMP-9 foram avaliadas sobre a capacidade de adesão da 

linhagem U251. Pôde-se observar que as três frações foram capazes de aumentar o poder 

de adesão das células, ao mesmo tempo que reduziram a atividade da metaloproteinase 

de matriz. Segundo autores, as proteínas envolvidas na interação entre as células ou entre 

célula-matriz podem estar associadas com a modulação de vias que sinalizam para o 

crescimento e diferenciação, e não somente com a manutenção da arquitetura celular 

(FOTY; STEINBERG, 2004; JOAO, et al.; 2011). Além disso, é descrita a participação 

de classes específicas de proteínas adesivas nos processos de invasão e metástase das 

células tumorais. A perda de complexos de adesão, como consequência da degradação de 

moléculas que organizam as junções, como a interação caderina-catenina ou integrinas e 

seus receptores por exemplo, é considerada um fator determinante para desencadear 

processos envolvidos na progressão e agressividade do GBM. Ao mesmo tempo, a 

desorganização da estrutura celular pode estar relacionada à expressão, atividade e 

secreção de enzimas proteolíticas, como as metaloproteinases de matriz (TATE; AGHI, 

2009; CUDDAPAH, et al.; 2014; ALFONSO, et al.; 2017). Neste contexto, os resultados 

sugerem que o aumento significativo da adesão celular, após tratamento, pode estar 

vinculado à redução da atividade da MMP-9.  

 Adicionalmente, propõem-se que as amostras atuem sobre a regulação de proteínas 

adesivas e na manutenção das junções célula-célula e célula-matriz. Diante disso, pode-

se inferir que vias de sinalização que medeiam o crescimento e diferenciação celular 

possam estar sendo moduladas pelas frações, através da organização estrutural mantida 

pelas enzimas de adesão, como as caderinas, integrinas e vitronectinas por exemplo 

(FOTY; STEINBERG, 2004; JOAO, et al.; 2011).  Sendo assim, implica-se que os 

achados corroboram o caráter citotóxico das amostras avaliadas.  
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 Em contrapartida, nota-se que o perfil de interferência dos fatores de adesão sobre 

a migração celular não se aplica (TATE; AGHI, 2009; CUDDAPAH, et al.; 2014; 

ALFONSO, et al.; 2017). Como já mencionado, o potencial migratório e de invasão 

depende de uma série de características moleculares, que levam a alterações fenotípicas 

específicas. Dos parâmetros relacionados, foram descritos inúmeros que ultrapassam a 

interação célula-célula e célula-matriz, como a transição epitélio-mesenquimal por 

exemplo (FIDLER; RADINSKY, 1990; STETLER-STEVENSON, et al.; 1993; 

YOSHINO, et al.; 2008; BONAVIA, et al.; 2011; GONG; CHIPPADA-VENKATA; OH, 

2014; ALFONSO, et al.; 2017), o que pode fundamentar a ausência de correlação entre 

os resultados obtidos. 

 Tendo em vista a crítica participação das amostras sobre a viabilidade celular, as 

frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 foram avaliadas qualitativamente no teste que envolve a 

marcação específica de mediadores apoptóticos sobre a linhagem U251 – Análise da 

interação entre a Anexina V e a Fosfatidilserina. Isso porque os resultados de morfologia 

mostraram alterações típicas de apoptose nas células tratadas, quando comparadas ao 

controle. As frações foram selecionadas através do potencial de reduzir a atividade 

gelatinolítica da MMP-9 e o ensaio foi relizado como forma de direcionar a base de estudo 

da expressão de proteínas envolvidas em vias de morte celular.  Como resultado, pôde-se 

perceber que o número de células marcadas em verde, por campo, foi analiticamente 

maior quando submetidas às frações, por 72 horas, em relação ao controle. Além disso, 

ficou clara a concentração da fluorescência na periferia celular, o que pode estar associada 

à fosfatidilserina exposta. Em concordância, autores demostraram, através da técnica, a 

indução de apoptose em células tumorais, após tratamento com derivados de extratos 

vegetais (LI, et al.; 2017).  

 Diante do cenário apresentado, a capacidade das frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 de 

modular a expressão de proteínas específicas envolvidas na via apoptótica foi avaliada 

sobre a linhagem U251.  

 Foi possível perceber que a 23-B4 não apresentou capacidade significativa de 

modular nenhuma das proteínas estudadas, com excessão da HSP70. Apesar disso, é 

mostrado que a fração tende a aumentar a expressão da Caspase-3 e da Caspase-7 clivadas 

assim como da Catepsina D, e reduzir a da Caspase-9 total. Ao mesmo tempo, há uma 

tendência em estimular a expressão de FADD, concomitantemente à redução de TNFR-

1α. Em compensação, a amostra mostrou regular positivamente a expressão da HSP70. 

Baseado em tais observações, pode-se pressupor que a 23-B4 esteja inclinada a ativar a 
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via extrínseca da apoptose, mediada por FADD e ativação direta das caspases -3 e -7 

(SPRICK, et al.; 2002; LAVRIK; KRAMMER, 2012; LÁZARO, 2018). 

 Adicionalmente, com a propensão de reduzir a Caspase-9 total, pode-se pensar na 

amplificação de sinal estimulada pela interação entre as vias apoptóticas intrínseca e 

extrínseca. A sobreposição das vias também envolve a participação da FADD e é 

controlada pela clivagem de tBid, com consequente formação do apoptossoma e indução 

das caspases efetoras (KAUFMANN, et al.; 2007; LAVRIK; KRAMMER, 2012; SUITA; 

TAKAHISA; YUKITOSHI; 2017). Além disso, pode-se presumir que processos 

envolvidos na sobrevivência celular estejam sendo negativamente regulados pelo 

tratamento, tendo em vista a associação do receptor de superfície TNFR-1α com a 

ativação de fatores de transcrição, como NF-κβ (HAYDEN; GHOSH, 2008; WAJANT; 

SCHEURICH, 2011).  

 Consistentemente, propõe-se que a via de morte não esteja relacionada à alteração 

da permeabilidade lisossomal, uma vez que houve modulação positiva da HSP70, uma 

das proteínas responsáveis por manter a estabilidade dos lisossomos (KIRKEGAARD, et 

al.; 2010). Apesar disso, contrariamente, os resultados mostraram que a fração tende a 

induzir a expressão da Catepsina D, hidrolase lisossomal que está envolvida com o 

desencadeamento de sinais de destruição celular, dependente da alteração da membrana 

desta organela. Este cenário pode sugerir o aumento da expressão de HSP70 como 

resposta à indução de estresse, e modo de compensação celular (APPELQVIST, et al.; 

2012; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018; SILVA, et al.; 2019). Sendo assim, acredita-

se que a amostra é capaz de estimular a morte celular programada, mas os mecanismos 

ainda são inconclusivos.  

 Por outro lado, as frações 23-B5 e 23-C6 apresentaram resultados consistentes e 

demonstraram o mesmo perfil de modulação, com diferença estatisticamente 

significativa. Foi observada redução da expressão das Caspases -3 e -7, assim como de 

TNFR-1α e da Caspase-9 total. Além disso, os resultados mostraram que as amostras 

regularam negativamente a expressão de FADD e HSP70. Ao contrário, aumentaram de 

modo significativo a expressão da Catepsina D. Em conjunto os dados sugerem que as 

frações 23-B5 e 23-C6 estejam modulando a morte celular programada pela via 

independente da ativação das Caspases (JOZA, et al.; 2001; BUTTNER, et al.; 2007; 

GALLUZZI, et al.; 2012).  

 Considerando esta hipótese, pode-se presumir duas vertentes principais. A 

primeira toma como base a diminuição da Caspase-9 total, o que implica no aumento da 
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Caspase-9 clivada, e define a apoptose desencadeada pela via intrínseca pela perda da 

permeabilidade da membrana mitocondrial. Através da formação de poros na 

mitocôndria, mediadores de morte podem ser liberados e levar à ativação de nucleases 

específicas (AIF ou EndoG), resultando no dano direto ao DNA. Além da indução direta 

das nucleases, o processo pode levar à destruição celular através da liberação de 

substâncias tóxicas com geração de espécies reativas de oxigênio e desacoplamento da 

cadeia respiratória, bloqueando assim a produção de ATP (DAISH; MILLS; KUMAR, 

2004; GALLUZZI, et al.; 2012). A segunda envolve a desorganização lisossomal com a 

liberação de hidrolases para o citosol, com consequente ativação de sinais apoptóticos 

(APPELQVIST, et al.; 2012; SILVA, et al.; 2019). Essa ideia é fundamentada pelos dados 

obtidos, onde demonstraram a redução da HSP70, concomitante ao aumento da Catepsina 

D. Tais resultados refletem na desestabilização da membrana lisossomal, com a liberação 

da protease para o citosol, responsável por mediar a morte celular programada. O aumento 

da Catepsina D no citoplasma pode induzir a formação de poros mitocondriais através da 

ativação de BAX, gerando assim uma interconexão entre as vias e induzindo fatores 

intrínsecos da apoptose, como já descritos. Ou ainda, induzir diretamente a atividade de 

outras enzimas hidrolíticas, proteases ou nucleases (GÓMEZ-SINTES; LEDESMA; 

BOYA, 2016; SERRANO-PUEBLA; BOYA, 2018).  

 O estímulo da via de morte celular programada independente da atuação das 

Caspases, observada pela ação dos tratamentos avaliados, corroboram com a literatura. 

Foi relatada a indução da apoptose modulada pela alteração da integridade dos 

lisossomos, com regulação positiva da Catepsina D, bem como redução da HSP70 e das 

Caspases ativas. Os autores retrataram o efeito de um sintético derivado de plantas sobre 

esta via, quando avaliado sobre linhagens de glioblastoma, in vitro (U251 e GAMG) 

(SILVA, et al.; 2019). 

 Como foi observada redução de TNFR-1α e FADD, descarta-se a possibilidade 

de ativação da via extrínseca da apoptose pelas frações 23-B5 e 23-C6 (SPRICK, et al.; 

2002; LAVRIK; KRAMMER, 2012; LÁZARO, 2018). Por outro lado, pode-se sugerir 

que a modulação negativa da TNFR-1α pelas amostras pode estar associada ao bloqueio 

de vias de proliferação e sobrevivência, uma vez que este receptor está envolvido também 

com a indução de fatores de transcrição (HAYDEN; GHOSH, 2008; WAJANT; 

SCHEURICH, 2011). Entretanto, seria necessária a avaliação de uma série de proteínas 

para sustentar esta hipótese.  
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 Finalmente, o potencial da fração 23-B5 sobre o crescimento da linhagem tumoral 

U251 e sobre a angiogênese foi avaliado, in vivo. A escolha desta fração foi baseada no 

índice de seletividade, e os parâmentros foram verificados pelo ensaio da Membrana 

Corioalantóide da Galinha – CAM. Foi possível perceber que a fração foi capaz de reduzir 

significativamente o perímetro tumoral do grupo tratado. Em corroboração, autores 

relataram a capacidade de um derivado sintético de extrato vegetal de reduzir o 

crescimento tumoral, in vivo, sobre a linhagem U251 (SILVA, et al.; 2019). Assim como 

outros pesquisadores, associaram os resultados com o perfil citotóxico observado in vitro 

e atribuíram este potencial a processos de modulação que possam reverter a imortalidade 

replicativa (HANAHAN; WEINBERG, 2011; SILVA, et al.; 2019). 

 Além disso, através do ensaio ex ovo da CAM, foi observado que a fração 23-B5 

foi capaz de regular parâmetros angiogênicos. Como consequência do tratamento, 

verficou-se a redução do número de junções, da densidade e comprimento dos vasos. Em 

contrapartida, houve um aumento na lacunaridade das ramificações, quando se compara 

o grupo tratato com controle. De acordo com os resultados apresentados, uma hipótese é 

que os parâmetros relacionados à formação de novos vasos estejam sendo regulados pela 

inibição do VEGF, mediada pela redução da atividade da MMP-9, descrita previamente. 

Isso porque, segundo relatos, esta enzima proteolítica está envolvida na ativação do fator 

de crescimento vascular epitelial, quando induzida pelo próprio microambiente tumoral 

(KESSENBROCK, et al.; 2010). 

  A progressão e agressividade de tumores sólidos, como o GBM, está intimamente 

ligada à formação de novos vasos sanguíneos. Trata-se da forma como as células tumorais 

aproveitam de mecanismos fisiológicos para o auto suprimento energético e de oxigênio, 

devido à intensa taxa de replicação (BAERISWYL; CHRISTOFORI, 2009; HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). Neste contexto, a inibição ou redução de processos angiogênicos se 

torna um importante alvo terapêutico, uma vez que são considerados marcadores 

associados ao desenvolvimento do tumor (FERRARA, 2009; HANAHAN; WEINBERG, 

2011; RAMJIAWAN, et al.; 2017). Em adição, vale ressaltar que a modulação da 

angiogênese está diretamente relacionada ao potencial de invasão do parênquima cerebral 

pelo GBM, embora não seja um tumor metastático. Apesar disso, a malignidade local 

confere a natureza hostil deste tipo tumoral, e está vinculada às limitações de terapia e 

dificuldade de cura (GRITSENKO; ILINA; FRIEDL, 2012; ALFONSO, et al.; 2017). 

Em concordância, estudos relataram a atividade de compostos derivados de produtos 

naturais capazes de inibir a formação de novos vasos sanguíneos, e consideraram os 
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resultados como importante abordagem terapêutica (KRUGER, et al.; 2001; SILVA, et 

al.; 2019).  

 Considerando todos os resultados apresentados, pode-se sugerir que as frações de 

M. radula são promissores alvos conta a progressão tumoral. As frações mostraram-se 

bastante eficientes na ativação de vias de morte com alto nível de citotoxicidade. Além 

disso, demonstraram capacidade seletiva para as linhagens tumorais consideravelmente 

maior, quando comparadas à quimioterapia de escolha padrão (TMZ). Ademais, 

mostraram-se capazes de modular mecanismos de morte celular, bem como a atividade 

da metaloproteinase de matriz e de proteínas envolvidas na adesão, in vitro.  

Expressivamente, a fração 23-B5 apresentou capacidade de reduzir o crescimento tumoral 

e fatores associados à angiogênese, in vivo. Considerando isso, não se descarta a 

possibilidade de utilizar as frações estudadas, tendo como perspectiva o isolamento do 

bioativo e seu potencial como alternativa quimioterápica. 
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8. CONCLUSÕES 

 Com os dados apresentados, pode-se concluir que foi possível a obtenção das 

partições de Macairea radula, a partir do Extrato Bruto, alcançando quantidade o 

suficiente para o fracionamento.  

 Além disso, quatro (23-B3, 23-B4, 23-B5 e 23-C6) de todas as frações testadas 

apresentaram um perfil citotóxico e foram seletivas (IS>1) para as linhagens tumorais, 

quando comparadas à TMZ. Verificou-se que o perfil citotóxico das frações obtidas pode 

ester ligado aos constituintes presentes nas amostras. 

 Foram observadas alterações morfológicas características de morte celular, com 

modificações predominantemente apoptóticas.  

 As frações não apresentaram capacidade de reduzir a migração celular das 

linhagens tumorais U251 e GAMG. 

 As frações 23-B4, 23-B5 e 23-C6 foram capazes de reduzir a atividade da MMP-9 

e modular proteínas envolvidas no complexo que mantêm as junções, com significativo 

aumento na adesão da linhagem U251. 

 Verificou-se que o controle da expressão de proteínas envolvidas em via de morte 

pela fração 23-B4 mostrou-se inconclusivo. Apesar disso, o aumento da expressão de 

HSP70 pela fração pode sugerir um método de compensação pela célula em resposta ao 

estresse. Por outro lado, as frações 23-B5 e 23-C6 mostraram-se capazes de modular, 

consistentemente, enzimas associadas a processos apoptóticos. Sugere-se a modulação da 

via intrínseca da morte celular programada independente da ação das Caspases, mediada 

pela alteração das membranas mitocondrial e/ou lisossomal.  

 Por fim, foi observada a capacidade da fração 23-B5 de reduzir o perímetro tumoral 

da linhagem U251 e de fatores associados à angiogênese, considerada um importante 

marcador tumoral.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Através das informações obtidas até aqui, pelo desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, pode-se presumir o potencial citotóxico e seletivo das fraçãoes 23-B3, 23-B4, 

23-B5 e 23-C6 de Macairea radula. Além disso, nota-se a capacidade de 3 delas de 

modular processos que podem estar associados à agressividade do tumor, como atividade 

de metaloproteinase de matriz e adesão celular. Ademais, percebe-se que a 23-B5 

especificamente mostrou-se como promissor alvo antitumoral, a partir da experimentação 

in vivo. 

 Apesar disso, não foi possível determinar o mecanismo de ação envolvido nos 

diferentes efeitos das frações. A suposta via de morte modulada pelas amostras testadas 

foi presumida através da avaliação de poucas proteínas associadas a processos 

apoptóticos. Sendo assim, não se pode afirmar os processos intracelulares que estão sendo 

afetados pelas frações, e que acarretam na citotoxicidade, in vitro, e na redução do 

crescimento tumoral, in vivo. O mesmo é válido para os fatores relacionados à 

angiogênese. 

 Vale ressaltar, por fim, que as amostras não são puras, o que pode mascarar 

possíveis efeitos e dificultar a precisão dos resultados. Não obstante, não se pode ignorar 

a interação sinérgica entre diferentes compostos em uma mesma fração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Adams, JM, Cory S (2007). The Bcl-2 apoptotic switch in cancer development and 

therapy. Oncogene 26, 1324–1337. 

2. Agnihotri S, Burrell KE, Wolf A, et al (2013). Glioblastoma, a brief review of history, 

molecular genetics, animal models and novel therapeutic strategies. AITE, 61, 25-41. 

3. Albelda SM (1993). Role of integrins and other cell adhesion molecules in tumor 

progression and metastasis. Lab. Invest. 68:4-17. 

4. Albernaz LC, de Paula JE, Romero GA S, Silva MRR, Grellier P, Mambu L, Espindola 

LSJ. Ethnopharmacol. 2010, 131, 116. 

5. Aldape K, Zadeh G, Mansouri S, et al. (2015). Glioblastoma: pathology, molecular 

mechanisms and markers. Acta Neuropathol, 129, 829-48. 

6. Alfonso JCL, et al (2017). The biology and mathematical modelling of glioma 

invasion: a review. Journal of the Royal Society Interface 14.136: 20170490. 

7. Allenspach N, Dias M (2012). Frugivory by birds on Miconia albicans 

(MELASTOMATACEAE), in a fragment of cerrado in São Carlos, southeastern Brazil. 

Brazilian Journal of Biology, v. 72, n. 2, p. 407–413. 

8. Alves TMA, Silva AF, Brandão M, Grandi TSM, Smânia EF, Smânia AJr, Zani CL 

(2000). Biological screening of Brazilian medicinal plants. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz, 95: 367–373. 

9. Anantaraju HS, et al (2016). Cathepsin D inhibitors as potential therapeutics for breast 

cancer treatment: Molecular docking and bioevaluation against triple-negative and triple-

positive breast cancers. Molecular diversity 20.2: 521-535. 

10. Anding AL, Baehrecke EH (2015). Autophagy in cell life and cell death. Curr. Top. 

Dev. Biol. 114, 67–91. 

11. Aoki T, Hashimoto N, Matsutani M (2007). Management of glioblastoma. Expert 

Opinion on Pharmacotherapy, vol. 8, no. 18, pp. 3133–3146. 

12. Appelqvist H, et al (2012). Lysosome-mediated apoptosis is associated with 

cathepsin D-specific processing of bid at Phe24, Trp48, and Phe183. Annals of Clinical 

& Laboratory Science 42.3: 231-242. 

13. Badke GL, et al.; (2014). Glioblastoma multiforme in the elderly: a review of its 

treatment with an emphasis on surgical approach. Arq Bras Neurocir, 33(1): 45-51. 

14. Baehrecke EH (2005). Autophagy: dual roles in life and death? Molecular Cell 

Biology. v. 6. 



121 

 

15. Baeriswyl V, Christofori G (2009). O interruptor angiogênico na carcinogênese. 

Semin. Cancer Biol., 19, pp. 329 – 337. 

16. Balachandran P, et al (2016). "Tumor/Patient Specific Action Of Various Natural 

Products On Cancer Stem Cells And Bulk Tumor Cells." Planta Medica 82.05. 

17. Beauchesne P (2011). Metástases extra-neurais de gliomas malignos: mito ou 

realidade? Cânceres 3, 461-477. 

18. Belizário, JE (2002). O próximo desafio: reverter o câncer. Ciência Hoje, vol. 31. nº 

184. 

19. Bewley MA, et al (2014). Pneumolysin activates macrophage lysosomal membrane 

permeabilization and executes apoptosis by distinct mechanisms without membrane pore 

formation. MBio 5, e01710–14. 

20. Birgisdottir ÅB, Lamark T, Johansen T (2013). The LIR motif–crucial for selective 

autophagy. J Cell Sci 126.15: 3237-3247. 

21. Bishop JM (1991). Molecular themes in oncogenesis. Cell. 64:235-48. 

22. Bonavia R, et al (2011). Heterogeneity maintenance in glioblastoma: a social 

network. Cancer Res. 71, 4055–4060. 

23. Bondy ML, Scheurer ME, Malmer B, et al (2008). Brain tumor epidemiology: 

consensus from the brain tumor epidemiology consortium. Cancer, 113, 1953-68. 

24. Bos PD, Zhang XH, Nadal C, Shu W, Gomis RR, Nguyen DX, Minn AJ, van de 

Vijver M.J, Gerald W.L, Foekens JA, Massague´ J (2009). Genes that mediate breast 

cancer metastasis to the brain. Nature, 459, 1005–1009. 

25. Božič J, et al (2019). Menadione‐induced apoptosis in U937 cells involves Bid 

cleavage and stefin B degradation. Journal of cellular biochemistry 120.6: 10662-10669. 

26. Bradford MM (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

Biochemistry, v. 72, p. 248–254, 7. 

27. Brandão HN, et al (2010). Chemistry and pharmacology of antineoplasic 

chemoterapeutical derivatives from plants. Quim. Nova. Vol. 33, No. 6, 1359-1369. 

28. Bröker LE, et al (2004). Cathepsin B mediates caspase-independent cell death 

induced by microtubule stabilizing agents in non-small cell lung cancer cells. Cancer 

research 64.1: 27-30. 

29. Buttner S, et al (2007). Endonuclease G regulates budding yeast life and death. Mol 

Cell; 25: 233–246. 



122 

 

30. Cairns RA, Harris IS, Mak TW (2011) Regulation of cancer cell metabolismo. 

Nature Reviews. 

31. Carreira R, Zaidan L (2003). Estabelecimento e crescimento inicial de Miconia 

albicans (Sw.) Triana e Schizocentron elegans Meissn., sob fotoperíodos controlados. 

Hoehnea. 

32. Castedo M, et al (2004). Cell death by mitotic catastrophe: a molecular definition. 

Oncogene. 23:2825–2837. 

33. Cechinel-Filho, V. Chemical composition and biological potential of plants from the 

genus Bauhinia. Phytotherapy Research. v. 23, n. 10, 2009. 

34. Celotto AC, et al (2003). Evaluation of the in Vitro Antimicrobial Activity of Crude 

Extracts of Three Miconia Species. Crops, p. 339–340. 

35. Chamberlain MC (2010). Temozolomide: therapeutic limitations in the treatment of 

adult high-grade gliomas. Expert Review of Neurotherapeutics, vol. 10, no. 10, pp. 

1537–1544. 

36. Chang JE, Khuntia D, Robins HI, Mehta MP (2007). Radiotherapy and 

radiosensitizers in the treatment of glioblastoma multiforme. Clin Adv Hematol Oncol, 

5, 894-902. 

37. Cloughesy TF, Cavenee WK, Mischel PS (2014). Glioblastoma: from molecular 

pathology to targeted treatment. Annu Rev Pathol, 9, 1-25. 

38. Conrad M, et al (2016). Regulated necrosis: disease relevance and therapeutic 

opportunities. Nature reviews Drug discovery 15.5: 348. 

39. COSMIC (2019). Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer. Disponível em: 

https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic. Acessado em: 11.03.2019. 

40. Cuddapah VA, et al (2014). A neurocentric perspective on glioma invasion. Nat. 

Rev. Neurosci. 15, 455–465. 

41. Curado MP, Edwards B, Shin HR, et al (2007). Cancer Incidence in Five Countries 

Volume IX. IARC Scientifc Publications, No. 160, Lyon France. 

42. Curto M, Cole BK, Lallemand D, Liu CH, McClatchey AI (2007). Contact-

dependent inhibition of EGFR signaling by Nf2/Merlin. J. Cell Biol. 177, 893–903. 

43. Daish TJ, Mills K, Kumar S (2004). Drosophila caspase DRONC is required for 

specific developmental cell death pathways and stress-induced apoptosis. Dev Cell; 7: 

909–915. 

44. Danen EH (2005). Integrins: regulators of tissue function and cancer progression. 

Curr. Pharm. Des. 11(7):881-891. 



123 

 

45. Das A, Banik NL, Ray SK (2010). Flavonoids Activated Caspases for Apoptosis in 

Human Glioblastoma T98G and U87MG Cells But Not in Human Normal Astrocytes. 

Cancer. p.164-177. 

46. Delphi L, et al (2015). PecticOligoshaccharides from Apples Induce Apoptosis and 

Cell Cycle Arrest in MDA-MB-231 Cells, a Model of Human Breast Cancer. Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention. v. 16, p. 5265 – 5271. 

47. Desai V, Bhushan A (2017). Natural Bioactive Compounds: Alternative Approach 

to the Treatment of Glioblastoma Multiforme. BioMed Research International, Volume 

2017. 

48.  Dilnawaz F, Sahoo, SK (2013). Enhanced accumulation of curcumin and 

temozolomide loaded magnetic nanoparticles executes profound cytotoxic effect in 

glioblastoma spheroid model. European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics. p.167. 

49. Doherty J, Baehrecke EH (2018). Life, death and autophagy. Nature cell biology 

20.10: 1110-1117. 

50. Dornas, WC., et al.; (2007). Flavonóides: potencial terapêutico no estresse oxidativo. 

Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., v. 28, n.3, p. 241- 249. 

51. Fan Y, et al. (2010). Lysine 63‐linked polyubiquitination of TAK1 at lysine 158 

is required for tumor necrosis factor alpha‐ and interleukin‐1beta‐induced IKK/NF‐

kappaB and JNK/AP‐1 activation. J Biol Chem 285, 5347–5360. 

52. Ferrara N (2009). Fator de crescimento endotelial vascular. Arterioscler. Thromb. 

Vasc. Biol., 29, pp. 789 - 791. 

53. Ferraz FB, Fernandez JF (2014). Integrinas na adesão, migração e sinalização celular: 

associação com patologias e estudos clínicos. Revista Científica da FMC. Vol. 9, nº 2. 

54. Fidler IJ, Har IR (1982). In metastatic neoplasms-origins and implications. Science. 

217:998-1001. 

55. Fidler IJ, Radinsky R (1990). Genetic control of cancer metastasis. J. NaIL. Cancer 

Insf. 82:166-68. 

56. Folkman J (2007). Angiogenesis: An organizing principle for drug discovery? 

Nature Reviews Drug Discovery, 6(4), 273–286. 

57. Foty RA, Steinberg MS (2004). Cadherin-mediated cell-cell adhesion and tissue 

segregation in relation to malignancy. Int J Dev Biol. v.48, p.397-409. 

58. Fritsch J, et al (2016). TNF induced cleavage of HSP90 by cathepsin D potentiates 

apoptotic cell death. Oncotarget 7.46: 75774. 



124 

 

59. Fulda S, Kogel D (2015). Cell death by autophagy: emerging molecular mechanisms 

and implications for cancer therapy. Oncogene 34, 5105–5113. 

60. Furukawa F.; et al (1997). Roles of E- and P-cadherin in the human skin. Microscopy 

Res Technique. v.38, p.343-352. 

61. Galluzzi, Lorenzo, et al (2012). Molecular definitions of cell death subroutines: 

recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2012. Cell Death & 

Differentiation 19.1: 107-120. 

62. Geserick P, et al (2009). As IAPs celulares inibem a morte celular induzida por CD95 

críptica, limitando o recrutamento de RIP1 quinase. J Cell Biol.; 187 : 1037-1054. 

63. Godlewski J, et al (2010). MicroRNA-451: A conditional switch controlling glioma 

cell proliferation and migration. Cell Cycle 9, 2742–2748. 

64. Golstein P, Kroemer G (2007). Cell death by necrosis: towards a molecular 

definition. Trends Biochem Sci. 32:37–43. 

65. Gómez-Sintes R, Ledesma MD, Boya, P (2016). Lysosomal cell death mechanisms 

in aging. Ageing Res. Rev. 32, 150–168. 

66. Gong Y, Chippada-Venkata UD, Oh WK (2014). Roles of Matrix Metalloproteinases 

and Their Natural Inhibitors in Prostate Cancer Progression. Cancers. 6, 1298-1327. 

67. Gout S, Huot J (2008). Role of cancer microenvironment in metastasis: focus on 

colon cancer. Cancer Microenviron. 1(1):69-83. 

68. Green DR., Fabien L (2015). Cell death signaling. Cold Spring Harbor 

perspectives in biology 7.12: a006080. 

69. Gritsenko PG, Ilina O, Friedl P (2012). Interstitial guidance of cancer invasion. J. 

Pathol. 226, 185–199. 

70. Grivicich, I. Regner, A. Rocha, AB. (2007). Apoptosis: Programmed Cell Death. 

Revista Brasileira de Cancerologia; 53(3): 335-343. 

71. Gullett NP, Ruhul Amin ARM, Bayraktar S, et al (2010). Cancer prevention with 

natural compounds. Seminars in Oncology, vol. 37, no. 3, pp. 258–281. 

72. Haar CP, et al.; (2012). Drug Resistance in Glioblastoma: A Mini Review. 

Neurochem Res. 37:1192–1200. 

73. Hanahan D, Folkman J (1996). Padrões e mecanismos emergentes da mudança 

angiogênica durante a tumorigênese. Cell , 86, pp. 353 – 364. 

74. Hanahan, D., Weinberg, RA (2011). Hallmarks of câncer. Cell, 144. 



125 

 

75. Hanif, F. et al.; (2017). Glioblastoma Multiforme: A Review of its Epidemiology and 

Pathogenesis through Clinical Presentation and Treatment. Asian Pac J Cancer Prev, 18 

(1), 3-9. 

76. Hayden MS, Ghosh S (2008) Shared principles in NF‐kappaB signaling. Cell 132, 

344–362. 

77. Hillman GG, Singh-Gupta V (2011). Soy isoflavones sensitize cancer cells to 

radiotherap. Free Radical Biology & Medicine, vol. 51, no. 2, pp. 289–298. 

78. Iacob G, Dinca EB (2009). Current data and strategy in glioblastoma multiforme. J 

Med Life, 2, 386. 

79. Ikushima, H., and Miyazono, K. (2010). TGFbeta signalling: a complex web in 

cancer progression. Nat. Rev. Cancer, 10, 415–424. 

80. INCA. Instituto Nacional do Câncer. Disponível em: 

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322. Acessado em: 15/05/2017.  

81. Itharat A, et al (2004). In vitro cytotoxic activity of Thai medicinal plants used 

traditionally to treat cancer. J Ethnopharmacol. 90(1):33-8. 

82. Iwadate Y (2016). Epithelial-mesenchymal transition in glioblastoma progression 

(review). Oncol. Lett. 11, 1615–1620. 

83. Jain, KK (2007). Use of nanoparticles for drug delivery in glioblastoma multiforme. 

Expert Review of Neurotherapeutics, vol. 7, no. 4, pp. 363–372.  

84. Joao CF, et al (2011). E-cadherin expression in squamous cell carcinoma and basal 

cell tumors in dogs/Expressao da E-caderina em carcinoma de celulas escamosas e no 

tumor de celulas basais de caes. Ciencia Rural 41.9: 1611-1617. 

85. Jovčevska I, Kočevar N, Komel R (2013). Glioma and glioblastoma-how much do 

we (not) know? Mol Clin Oncol, 1, 935-41. 

86. Joza N, et al (2001). Essential role of the mitochondrial apoptosis-inducing factor in 

programmed cell death. Nature; 410: 549–554. 

87. Kabat GC, Etgen AM, Rohan TE (2010). Do steroid hormones play a role in the 

etiology of glioma? Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 19, 2421-27. 

88. Kalluri R, Weinberg RA (2009). The basics of epithelial-mesenchymal transition. 

The Journal of clinical investigation, 119(6), 1420-1428. 

89. Karch J, et al (2017). Autophagic cell death is dependent on lysosomal membrane 

permeability through Bax and Bak. Elife 6: e30543. 

90. Kaufmann T, et al (2007). The BH3-only protein bid is dispensable for DNA damage- 

and replicative stress-induced apoptosis or cell-cycle arrest. Cell;129:423–433. 



126 

 

91. Kesari S (2011). Understanding glioblastoma tumor biology: the potential to improve 

current diagnosis and treatments. Semin Oncol, 38, 2-10. 

92. Kessenbrock K, Plaks V, Werb Z (2010). Matrix metalloproteinases: Regulators of 

the tumor microenvironment. Cell. 141, 52–67. 

93. Kirkegaard T, et al (2010). Hsp70 stabilizes lysosomes and reverts Niemann–Pick 

disease-associated lysosomal pathology. Nature 463, 549–553.  

94. Klinger, NV., Mittal, S (2016). Therapeutic Potential of Curcumin for the Treatment 

of Brain Tumors. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 

95. Knizhnik AV, Roos WP, Nikolova T, et al (2013). Survival and death strategies in 

glioma cells: autophagy, senescence and apoptosis triggered by a single type of 

temozolomide-induced DNA damage. PLoS ONE, vol. 8, no. 1, Article ID e55665, pp. 

1–12. 

96. Kroemer G, et al (2009). Classification of cell death: recommendations of the 

Nomenclature Committee on Cell Death 2009. Cell Death Differ. 16(1): 3–11. 

97. Kroemer G, Galluzzi L, Brenner C (2007). Mitochondrial membrane 

permeabilization in cell death. Physiol Rev; 87: 99–163. 

98. Kroemer G, Levine B (2008). Autophagic cell death: the story of a misnomer. Nat. 

Rev. Mol. Cell Biol. 9, 1004–1010. 

99. Kroemer G, Martin SJ (2005). Caspase-independent cell death. Nat Med; 11: 725–

730. 

100. Kruger EA, et al (2001). Approaches to preclinical screening of antiangiogenic 

agents. Semin. Oncol. 28, 570–576. 

101.  Lamouille S, Xu J., Derynck R (2014) Mecanismos moleculares de transição 

epitelial-mesenquimal. Nat Rev Mol Cell Biol. 15: 178–196. 

102.  Lavrik IN, Krammer PH (2012). Krammer. "Regulation of CD95/Fas signaling at 

the DISC." Cell Death & Differentiation 19.1: 36-41. 

103.  Lázaro DF (2018). Cell Death: Mechanisms and Pathways in Cancer Cells. Cancer 

Med J 1.1: 12-23. 

104.  Lee SY (2016). Temozolomide resistance in glioblastoma multiforme. Genes & 

Diseases. 3, 198-210. 

105.  Lee WH., Loo, CY., Bebawy, M., et al.; (2013). Curcumin and its derivatives: their 

application in neuropharmacology and neuroscience in the 21st century. Current 

Neuropharmacology, vol. 11, no. 4, pp. 338–378. 



127 

 

106. Letellier C, et al (2015). Modelling tumor growth and cancer dynamics. Disponível 

em: http://www.atomosyd.net/spip.php?article150. Acessado em: 17.01.2020. 

107. Li C, et al (2017). Anticancer activities of harmine by inducing a pro-death autophagy 

and apoptosis in human gastric cancer cells. Phytomedicine. 28, 10-18. 

108. Liaudet-Coopman E, et al (2006). Cathepsin D: newly discovered functions of a long-

standing aspartic protease in cancer and apoptosis. Cancer letters 237.2: 167-179. 

109.  Liu Y, et al (2017). Low concentration of quercetin antagonizes the invasion and 

angiogenesis of human glioblastoma U251 cells. OncoTargets and Therapy. p. 4023. 

110. Lu J, Tan M, Cai Q, (2015). The Warburg effect in tumor progression: Mitochondrial 

oxidative metabolism as an anti-metastasis mechanism. Cancer Letters. 356, 156–164. 

111. Mahajan S, et al (2017). Lamin Cleavage: A Reliable Marker for Studying 

Staurosporine-Induced Apoptosis in Corneal Tissue. Investigative ophthalmology & 

visual science 58.13: 5802-5809. 

112. Mahavorasirikul W, et al (2010). Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against 

human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro. BMC 

Complementary and Alternative Medicine. v. 10, n. 1, p. 55. 

113. Martinho O, et al (2013). In vitro and in vivo analysis of RTK inhibitor efficacy and 

identification of its novel targets in glioblastomas Transl. Oncol., 6, p. 187. 

114. Mashreghi M, et al (2018). Angiogenesis biomarkers and their targeting ligands as 

potential targets for tumor angiogenesis. Journal of cellular physiology 233.4; 2949-

2965. 

115. Mehlen P, Bredesen DE (2011). Dependence receptors: from basic research to drug 

development. Sci Signal; 4: mr2.  

116.  Mena S, et al (2012). Pterostilbene-induced tumor cytotoxicity: a lysosomal 

membrane permeabilization-dependent mechanism. PLoS ONE 7, e44524. 

117.  Mizushima N, Komatsu M (2011). Autophagy: renovation of cells and tissues. Cell 

147, 728–741. 

118.  Mrugala MM (2013). Advances and challenges in the treatment of glioblastoma: a 

clinician’s perspective. Disco Med, 15, 221-30. 

119.  Musa I, et al (2017). Effects of oil palm tocotrienol rich fraction on the viability and 

morphology of astrocytes injured with glutamate. Food Bioscience 20. 168–177. 

120.  Nagy JA, et al (2010). Heterogeneidade da vasculatura do tumor Semin. Thromb. 

Hemost., 36, pp. 321 – 331. 



128 

 

121.  Nakada M, et al (2011). Vias de sinalização aberrantes no glioma. Cânceres 3 , 

3242–3278. 

122. Norden AD, Wen PY (2006). Glioma therapy in adults. Neurologist, 12, 279-92. 

123.  Ogbole O O, Segun PA, Adeniji AJ (2017). In vitro cytotoxic activity of medicinal 

plants from Nigeria ethnomedicine on Rhabdomyosarcoma cancer cell line and HPLC 

analysis of active extracts. BMC Complementary and Alternative Medicine. v. 17, n. 

1, p. 494. 

124.  Ohsumi Y (2001). Molecular dissection of autophagy: two ubiquitin-like systems. 

Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2, 211–216. 

125. Okada T, Lopez-Lago M, and Giancotti FG (2005). Merlin/NF-2 mediates contact 

inhibition of growth by suppressing recruitment of Rac to the plasma membrane. J. Cell 

Biol. 171, 361–371. 

126. Omuro A, DeAngelis LM (2013). Glioblastoma and other malignant gliomas: a 

clinical review. J Am Med Assoc, 310, 1842–50. 

127. Otsuki N, et al (2016) O transgene SOD1 expressa em células eritroides alivia o 

fenótipo fatal em camundongos NZB / NZW-F1 congênitos. Free Radic Res. 50: 793-

800.  

128. Pobezinskaya YL, Kim YS, Choksi S, Morgan MJ, Li T, Liu C & Liu Z (2008) The 

function of TRADD in signaling through tumor necrosis factor receptor 1 and TRIF‐

dependent Toll‐like receptors. Nat Immunol 9, 1047–1054. 

129. Powell WC, et al (1999). The metalloproteinase matrilysin proteolytically generates 

active soluble Fas ligand and potentiates epithelial cell apoptosis. Curr. Biol. 9, 1441–

1447. 

130. Promega (2012). Technical buletin. CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell 

Proliferation Assay.  

131. Ramjiawan RR, et al (2017). Anti-angiogenesis for cancer revisited: Is there a role 

for combinations with immunotherapy?. Angiogenesis 20.2 (2017): 185-204.  

132. Reardon DA, Wen PY (2006). Therapeutic advances in the treatment of 

glioblastoma: rationale and potential role of targeted agents. Oncologist, 11, 52-164. 

133. Ribeiro RIMA, et al. (2008). Expressão de metaloproteinases de matriz e de seus 

inibidores teciduais em carcinomas basocelulares. J Bras Patol Med Lab. v. 44, n. 2, p. 

115-121. 



129 

 

134. Ribeiro, RIMA, Kuribayashi, JS, Borges Júnior, PC, Beletti, ME, Espindola, FS, 

Cassali, GD, Loyola, AM. (2010). Inibição de metaloproteinases por extratos aquosos de 

Aloe vera, Annona muricata e Chá preto. Biosci. J. v. 26, n. 1, p. 121-127. 

135. Roach HI, Clarke NM (2000). Physiological cell death of chondrocytes in vivo is not 

confined to apoptosis. New observations on the mammalian growth plate. J Bone Joint 

Surg Br. 82:601–613. 

136. Robert M, Wastie M. (2008) Glioblastoma multiforme: a rare manifestation of 

extensive liver and bone metastases. Biomed Imaging Interv J; 4: e3. 

137. Roche, J. (2018). The epithelial-to-mesenchymal transition in cancer. 

138. Rosa, C.; Câmara, S. G.; Béria, J. U (2011). Representações e intenção de uso da 

fitoterapia na atenção básica à saúde. Ciências & Saúde Coletiva. v. 16, n. 1, p. 311 - 

318. 

139. Sandberg CJ, Altschuler G, Jeong J, et al (2013). Comparison of glioma stem cells 

to neural stem cells from the adult human brain identifies dysregulated Wnt- signaling 

and a fingerprint associated with clinical outcome. Experimental Cell Research, vol. 

319, no. 14, pp. 2230–2243. 

140. Santos, FV.  et al.; (2011). Genotoxicity of polar and apolar extracts obtained from 

Qualea multiflora and Qualea grandiflora. Journal of ethnopharmacology, v. 138, n. 1, 

p. 105-110. 

141. Santos, KM.; Nunes, DAF.; Gomes, INF.; Silva, SL.; Ribeiro, RIMA. (2015). 

Inhibition of gelatinase activity of mmp-2 and mmp-9 by extracts of Bauhinia ungulata l. 

Biosci. J., v. 31, n. 2, p. 584-590. 

142. Schaaf, C., Shan, B., Buchfelder, M., et al., (2009). Curcumin acts as antitumorigenic 

and hormone-suppressive agent in murine and human pituitary tumour cells in vitro and 

in vivo. EndocrineRelated Cancer, vol. 16, no. 4, pp. 1339–1350. 

143. Schwartzbaum JA, Fisher JL, Aldape KD, Wrensch M (2006). Epidemiology and 

molecular pathology of glioma. Nat Clin Pract Neurol, 2, 494-503. 

144. Scott J, Tsai Y-Y, Chinnaiyan P, Yu H-HM (2011). Effectiveness of radiotherapy for 

elderly patients with glioblastoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 81, 206-10. 

145. Serpelone JM, Vilegas W, et al., (2008). In vivo evaluation of anticlastogenicity of 

extracts from medicinal plants of Miconia genus using the micronucleus test. Semina: 

Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina. v. 29, n. 1, p. 47-56. 

146.  Serrano-Puebla A, Boya P (2018). Lysosomal membrane permeabilization as a cell 

death mechanism in cancer cells. Biochemical Society Transactions 46.2: 207-215. 



130 

 

147. Silva VAO, et al (2018). Euphol, a tetracyclic triterpene, from Euphorbia tirucalli 

induces autophagy and sensitizes temozolomide cytotoxicity on glioblastoma cells. 

Investigational New Drugs. p. 1-15. 

148. Silva, AG, et al (2019). WIN55, 212-2 induces caspase-independent apoptosis on 

human glioblastoma cells by regulating HSP70, p53 and Cathepsin D. Toxicology in 

Vitro 57: 233-243. 

149.  Silva-Oliveira RJ, et al (2016). Cytotoxicity of allitinib, an irreversible anti-EGFR 

agent, in a large panel of human cancer-derived cell lines: KRAS mutation status as a 

predictive biomarker. Cellular Oncology.  Volume 39, Issue 3, pp 253–263. 

150. Singh, R (2015). Medicinal plants: A review. Journal of Plant Sciences, Rajasthan, 

v.3, n. 1, p. 50-55. 

151. Souza, PM. (2015). Produção de proteases por fungos filamentasos isolados do 

cerrado do centro-oeste brasileiro. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas. Universidade de São Paulo, SP. Brasil. 

152.  Sprick M, et al (2002). Caspase-10 is recruited to and activated at the native TRAIL 

and CD95 death-inducing signalling complexes in a FADD-dependent manner but can 

not functionally substitute caspase-8. EMBO J.;21:4520–4530. 

153. Stepanenko, A.; Dmitrenko, V (2015). Pitfalls of the MTT assay: Direct and off-

target effects of inhibitors can result in over/underestimation of cell viability. Gene, v. 

574, n. 2, p. 193-203. 

154. Stetler-Stevenson WG, Aznavoorian S, Liotta LA (1993). Tumor cell interactions 

with the extracelular matrix during invasion And metastasis. Annu. Rev. Cell Bioi. 

9:541-73 

155.  Suita H, Takahisa S, Yukitoshi N (2017). Caspase-6 induces 7A6 antigen 

localization to mitochondria during FAS-induced apoptosis of jurkat cells. Anticancer 

research 37.4: 1697-1704. 

156.  Sultana N (2017). Triterpenes and Triterpenoids Clinically Useful with Multiple 

Targets in Cancer, Malaria and More Treatment: Focus on Potential Therapeutic Value. 

International Journal of Biochemistry Research & Review. 16(2): 1-35. 

157.  Suyama K, et al (2002) A signaling pathway leading to metastasis is controlled by 

N-cadherin and the FGF receptor. Cancer Cell. 2(4):301-314. 

158.  Tait SW, Green DR (2010). Mitochondria and cell death: outer membrane 

permeabilization and beyond. Nat Rev Mol Cell Biol; 11: 621–632. 



131 

 

159. Tate MC, Aghi MK (2009). Biology of angiogenesis and invasion in glioma. 

Neurotherapeutics 6, 447–457. 

160.  Thakkar JP, Dolecek TA, Horbinski C, et al (2014). Epidemiologic and molecular 

prognostic review of Glioblastoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 23, 1985-96. 

161.  Towbin H, Staehelin T, Gordon J (1979). Electrophoretic transfer of proteins from 

polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 

76, n. 9, p. 4350–4354. 

162.  UHM J, et al (1999). Vitronectin, a Glioma-derived Extracellular Matrix Protein, 

Protects Tumor Cells from Apoptotic Death. Clinical Cancer Research. Vol. 5, 1587–

1594. 

163. Vandenabeele P, et al (2010). Molecular mechanisms of necroptosis: an ordered 

cellular explosion. Nat Rev Mol Cell Biol; 11: 700–714. 

164. Villa, FA, Gerwick, L. (2010) Marine natural product drug discovery: Leads for 

treatment of inflammation, cancer, infections, and neurological disorders. Journal of 

Immunopharmacology and Immunotoxicology. v.32. 

165.  Villalpando RGE, Torriglia A (2013). Calpain 1 induce lysosomal permeabilization 

by cleavage of lysosomal associated membrane protein 2. Biochim. Biophys. Acta 1833, 

2244–2253. 

166. Vinogradov S, Wei X (2012). Cancer stem cells and drug resistance: the potential of 

nanomedicine. Nanomedicine, vol. 7, no. 4, pp. 597–615. 

167.  Wajant H (2002). The Fas signaling pathway: more than a paradigm. Science; 296: 

1635–1636. 

168.  Wajant H, Scheurich P (2011). TNFR1‐induced activation of the classical NF‐κB 

pathway. The FEBS jornal; 278.6: 862-876. 

169. Wang K, et al (2007) . Structure–activity relationship analysis of a novel necroptosis 

inhibitor, Necrostatin-5. Bioorg Med Chem Lett; 17: 1455–1465. 

170.  Weber CH, Vincenz C (2001). The death domain superfamily: A tale of two 

interfaces. Trends Biochem Sci.;26:475–481. 

171. Wrensch M, Minn Y, Chew T, Bondy M, Berger MS (2002). Epidemiology of 

primary brain tumors: current concepts and review of the literature. Neuro-Oncol, 4, 278-

99. 



132 

 

172. Xie LP, QX de Chen, Huang H, Liu XD, HT de Chen e Zhang RQ (2003). Efeitos 

inibidores de cupferron na atividade de monofenolase e difenolase de tirosinase de 

cogumelo. Int J Biochem Cell Biol. 35: 1658-1666. 

173. Yoshino Y, Kageshita T, Nakajima M, Funakubo M, Ihn H (2008). Clinical relevance 

of serum levels of matrix metallopeptidase-2, and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 

and -2 in patients with malignant melanoma. J. Dermatol. 35, p.206–214. 

174. Yu, M. et al.; (2017). The prognostic value of GLUT1 in cancers: a systematic review 

and meta-analysis. Oncotarget. 

175. Zhang DW, et al (2009). RIP3, an energy metabolism regulator that switches TNF-

induced cell death from apoptosis to necrosis. Science; 325: 332–336. 

176.  Zhang J, Stevens MFG, Bradshaw TD (2012). Temozolomide: mechanisms of 

action, repair and resistance. Current Molecular Pharmacology, vol. 5, no. 1, pp. 102–

114. 

177.  Zheng C, et al (2010). Crystal structures of the TRAF2:cIAP2 and the 

TRAF1:TRAF2:cIAP2 complexes: affinity, specificity and regulation. Mol Cell 38, 101–

113. 

178.  Zhou W, Yuan J (2014). Necroptosis in health and diseases. Seminars in Cell & 

Developmental Biology.; 35: 14-23. 

179.  Zhu D, Cheng C-F, Pauli BU (1991). Mediation of lung metastasis of murine 

melanomas by a lung-specific endotelial adhesion molecule. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

88:9568-72. 

180.  Zingue S, et al (2016). Crateva adansonii DC, an African ethnomedicinal plant, 

exerts cytotoxicity in vitro and prevents experimental mammary tumorigenesis in vivo. 

Journal of Ethnopharmacology. v. 190, p. 183–199. 

181.  Zudaire E, Gambardella L, Kurcz C, Vermeren S (2011). A computational tool for 

quantitative analysis of vascular networks. PloS one, 6(11), e27385. 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

APÊNDICE I 

 

Figura Suplementar 1: Cromatografia em Camada Delgada, representando o perfil de complexidade 

das frações obtidas por Coluna Cromatográfica. A: Perfil das frações derivadas da partição B. B: Perfil 

das frações derivadas da Partição C. Diferentes gradientes de concentrações utilizados, por ordem 

crescente de polaridade. Todos os solventes com 0.1% de Ácido Acético v/v. 

 

 

Tabela Suplementar 1: Condições de fracionamento estabelecidas para a obtenção 

das frações de Macairea radula. 

CONDIÇÕES DE FRACIONAMENTO 

PARTIÇÃO Massa (g) Gradiente (v/v-0.1% de 

Ácido Acético) 

Volume do 

Solvente (mL) 

Volume 

Coletado (mL) 

HEXÂNICA 0.6 

Hexano:Clorofórmio 1:1 

Clorofórmio Puro 

Clorofórmio:Acetato 10:1 

Clorofórmio Acetato 1:1 

Acetato Puro 

Metanol Puro 

150 

150 

150 

150 

150 

300 

30 

30 

30 

30 

30 

300 

CLOROFÓRMICA 1,311 

Clorofórmio Puro 

Clorofõrmio:Acetato 10:1 

Clorofórmio:Acetato 1:1 

Clorofórmio:Acetato 1:10 

Acetato Puro 

Metanol Puro 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

50 

50 

50 

50 

50 

300 
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APÊNDICE II 

 

Figura Suplementar 1: Avaliação da capacidade citotóxica do Extrato Bruto (EB) de M. radula sobre as 

linhagens tumorais, em 72 horas. Extratos testados através do ensaio de viabilidade celular, MTT, para 

determinação da CI50. Eixo X: Numeração de 1 a 5 representando a curva de concentração testada - 

0µg.mL-1, 25µg.mL-1, 50µg.mL-1,75 µg.mL-1 e 100µg.mL-1, respectivamente. Controle: DMSO 1%. 
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Figura Suplementar 2: Avaliação da capacidade citotóxica das partições Hidroalcóolica (A) e Acetato de 

Etila (D) de M. radula sobre as linhagens tumorais, em 72 horas. Extratos testados através do ensaio de 

viabilidade celular, MTT, para determinação da CI50. Eixo X: Numeração de 1 a 5 representando a curva 

de concentração testada - 0µg.mL-1, 5µg.mL-1, 15µg.mL-1,30 µg.mL-1 e 40µg.mL-1, respectivamente. 23-

A: Partições Hidroalcóolica. 23-D: Partição Acetato de Etila. Controle: DMSO 1% 
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Tabela Suplementar 1: Concentração Inibitória dos extratos de M. radula capazes de 

reduzir a viabilidade celular, em 72 horas. CI50* determinado pelo teste de Viabilidade 

Celular – MTT. EB: Extrato Bruto. 23-A: Partição Hidroalcóolica. 23-D: Partição 

Acetato de Etila. 

CI50 (µg.mL-1) EB 23-A 23-D 

U251 9,86 31,33 12,05 

GAMG 18,8 4,37 17,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


