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RESUMO 

 

O uso da quimioterapia para o tratamento do câncer, mesmo com todo avanço alcançado, 

ainda apresenta, em alguns casos, fatores limitantes como invasividade, intensos efeitos 

colaterais e a não-responsividade, motivando assim, a contínua busca por novos agentes 

antitumorais. A classe química das quinoxalinas apresenta ampla gama de ações biológicas, 

dentre elas, atividade antitumoral. Estudos anteriores demonstraram elevado potencial 

citotóxico do derivado quinoxalínico PJOV56 contra células de câncer cólon, HCT-116. A fim 

de investigar a ação desse composto, este trabalho objetivou esclarecer a participação da 

senescência e da autofagia na inibição do crescimento celular induzido por PJOV56. A análise 

de reversão do potencial proliferativo após interrupção do tratamento com 3 µM mostrou 

efeito antiproliferativo persistente pelos ensaios do Azul de Tripan e monitoramento de 

proliferação em tempo real (XCELLigence), enquanto que a avaliação por MTT e por 

citometria de fluxo indicaram recuperação do crescimento. O tratamento com 3 µM e 6 µM 

também promoveu mudanças na distribuição do ciclo celular, com acúmulo de células em S e 

em G0/G1, respectivamente. Por sua vez, a análise por microscopia óptica 

(hematoxilina/eosina) revelou que o tratamento ocasionou aumento do volume celular e da 

quantidade e tamanho de vesículas no citoplasma das células, peculiaridades comuns aos 

fenótipos autofágico e senescente, enquanto que a análise por microscopia confocal mostrou 

intensificação da pigmentação das células com laranja de acridina, indicando, assim, a 

provável ocorrência de autofagia. Por outro lado, o aumento da expressão de SA-β-

galactosidase e da expressão dos genes LAMA5 e THBS1, mesmo após 144h de suspensão do 

tratamento, corroboram fortemente a evidência de estado de senescência após contato inicial 

com o composto. Adicionalmente, a análise por Western Blot indicou discreto aumento de 

Beclina-1 e o gradual ganho, concentração-dependente, na expressão de LC3-II, indicando 

autofagia. Desse modo, possivelmente o composto PJOV56 induz senescência como principal 

mecanismo antiproliferativo da molécula, nas concentrações e tempos testados, sobre a 

linhagem de câncer de cólon HCT-116 enquanto que a autofagia parece atuar como 

mecanismo efetor de morte das células cancerígenas em senescência, sugerindo PJOV56 

como um novo protótipo com potencial anticâncer. 

 

Palavras-chave: Câncer. Quinoxalina. Senescência. Autofagia. Anticâncer. 



 

ABSTRACT 

 

Once the current cancer chemotherapy presents inconveniences such as invasiveness, side 

effects and non-responsiveness the continuous search for new antitumor agents remains as a 

crucial concern. In order to investigate the action mode of a previously reported cytotoxic 

quinoxaline derivative, PJOV56, this work aimed to elucidate the cellular senescence and 

autophagy occurence PJOV56-induced on colon cancer cells, HCT-116. The recovery analysis 

after PJOV56 3.0 µM treatment withdrawal resulted in persistent antiproliferative effect, 

showed by Trypan Blue and Real-time proliferation monitoring (XCELLigence) results, while 

MTT and cell counting by flow cytometry results indicated recovered cell growth. The 

compound also promoted changes in cell cycle distribution causing cell accumulation in the S 

and G0/G1 phases at concentrations of 3.0 and 6.0 µM, respectively.  Optical microscopy 

analysis revealed that the treatment caused increased cell volume and extensive cytoplasmic 

vacuolization, both common peculiarities to autophagic and senescent phenotypes. Moreover, 

acridine orange staining assessed by confocal microscopy was elevated, thus indicating 

autophagy activaction. Additionally the cells showed augmented expression of SA-β-

galactosidasis and increased expression levels of LAMA5 and THBS1 genes even after 144 

hours of treatment removal, strongly supportting the evidence of senescence after initial 

contact with the compound. Western Blot analysis indicated a slight increase of Beclin-1 and 

a gradual elevation in LC3-II levels in a dose-dependent manner, suggesting autophagy. Thus, 

cellular senescence PJOV56-induced possibly act as the main antiproliferative mechanism of 

the molecule, at the concentrations and times tested on HCT-116 cells. It is likely that 

autophagy may act as an effector mechanism of clearance of cancer senescent cells, and may 

be considered as new potential anticancer prototype. 

 

Keywords: Cancer. Quinoxaline. Senescence. Autophagy. Anticancer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O câncer  

 

Câncer (do grego karkinos – caranguejo) é um termo genérico que se aplica a um 

conjunto de doenças caracterizadas pela excessiva e desordenada proliferação celular 

HANAHAN & WEINBERG, 2000; KUMAR et al., 2010, WHO, 2017). Também designados 

como neoplasias, os cânceres podem ser de diversos tipos e, em todos eles, algumas células 

começam a se dividir descontroladamente, podendo migrar do seu local de origem e atingir 

outras partes do corpo, alcançando outros órgãos num processo chamado de metástase, 

principal causa de morte das neoplasias (WHO, 2017). 

Cronologicamente, o câncer vem sendo descrito desde o Egito antigo, porém devido à 

escassez de material de restos mortais antigos com neoplasias, a doença apenas permanecia 

relacionada à idade, dieta e fatores ambientais (ZIMMERMAN, 2003). Durante grande parte 

da história, o câncer foi visto pelos médicos como um mal que atingia todo o corpo do 

indivíduo, em consequência de um desequilíbrio orgânico, de fatores ambientais ou 

hereditários. Para os não iniciados na arte médica, a doença por muito tempo foi relacionada a 

sortilégios divinos, sendo temida até como mal incurável, verdadeira sentença de morte 

àqueles que por ela forem acometidos (TEIXEIRA & PORTO & NORONHA, 2012). 

David e Zimmerman (2010) definem o câncer como fenômeno contemporâneo 

causado pelo estresse do estilo de vida moderna, sendo as alterações na dieta e as 

modificações ambientais antropogênicas os principais fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento. 

Em um tecido normal, há certo balanço entre o número de células em proliferação e o 

número de células que morrem. Um câncer geralmente se desenvolve a partir de uma célula 

do corpo humano que sofreu alterações genéticas que levaram à perda da capacidade de 

morrer de maneira espontânea e programada, que é um processo comum às células normais ao 

se tornarem envelhecidas e/ou defeituosas. Estas alterações, por serem hereditárias, vão sendo 

perpetuadas a cada divisão celular e permitem a continuidade da multiplicação celular. Dessa 

forma, começa a haver um desequilíbrio na relação células em divisão/células em processo de 

morte. Como consequência, há um aumento tecidual local, formando massas, mais conhecidas 

como tumores. Embora nem todos os cânceres formem tumores sólidos, como é o caso das 

leucemias, o termo se tornou generalizado para se referir a esse conjunto de doenças cuja 

causa é a divisão celular descontrolada (NCI, 2017). Todo esse processo em que a célula 
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normal se torna tumor maligno ou câncer pode levar muitos anos. No estágio inicial, as 

células cancerosas formam apenas um pequeno tumor maligno; no avançado, depois de 

adquirir características de maior malignidade, o tumor pode se espalhar para as áreas 

próximas (linfonodos) ou distantes (metástases), atingindo outros órgãos (BRASIL, 2006). 

A maioria dos cânceres tem características que refletem sua origem. Os cânceres 

originados de tipos celulares distintos geralmente provocam doenças muito diferentes. Sabe-

se que a maioria dos cânceres se origina de uma única célula que sofreu uma mutação inicial, 

mas a descendência desta célula poderá sofrer ainda outras alterações, necessitando de 

numerosas mutações e eventos epigenéticos (alteração no padrão de expressão dos genes sem 

que haja mudanças na sequência de DNA) para tornarem-se cancerosas. Como muitas 

mutações e mudanças epigenéticas são necessárias para conferir esta coleção de 

comportamentos singulares, não é surpresa que quase todas as células cancerosas sejam 

geneticamente instáveis (ALBERTS et al., 2010). 

A origem das alterações genéticas do câncer pode ser hereditária ou adquirida, sendo 

esta comumente originada pela exposição a diversos fatores de natureza física, química ou 

biológica, ligadas ou não a hábitos de vida tais como tabagismo, exposição à radiação 

ultravioleta, etilismo, substâncias químicas em produtos de consumo e beleza, etc. Essa 

exposição pode favorecer o acúmulo de danos e erros durante a replicação do DNA e estes, 

por sua vez, podem ocasionar o surgimento de mutações permanentes, herdáveis, que podem 

levar à ativação de proto-oncogenes, inativação de genes supressores tumorais e/ou genes de 

reparo de DNA (KUMAR et al., 2010; NCI, 2017).  

Os proto-oncogenes regulam o crescimento e a divisão celular normais e quando 

mutados originam os oncogenes, resultando em aumento da multiplicação celular. Por sua 

vez, os genes supressores tumorais são os responsáveis pela diminuição ou inibição da 

proliferação celular. Assim, mutações nesses genes favorecem a multiplicação descontrolada 

das células portadoras de tais alterações genéticas. Por fim, os genes de reparo ao DNA são 

responsáveis por manter a integridade e a estabilidade do material genético das células, 

corrigindo erros que poderiam promover o câncer (NCI, 2017). 

Portanto, o desenvolvimento da neoplasia não está relacionado a uma mutação isolada, 

mas, de modo contrário, está vinculado ao surgimento de várias alterações genéticas que 

atuam simultaneamente. Essas alterações conferem vantagens adaptativas às células mutadas, 

interferindo nos mecanismos de proliferação, diferenciação e morte celular, possibilitando o 

escape de mecanismos de controle das células normais, selecionando e gerando, assim, um 

clone de células com vantagens proliferativas e adaptativas (FIDLER, 1997; LODISH et al., 



20 
 

2004).   A partir desse clone, vários subclones podem ser gerados pela diversificação genética 

causada, em parte, pelas taxas normais de replicação incorreta do DNA durante as sucessivas 

divisões celulares (figura 1) e, em outra parte, por outros fatores tais como idade, tecido de 

origem, genótipo da célula, e outros fatores ambientais (NACHMAN & CROWELL, 2000; 

BROCK & KRAUSE & INGBER, 2015; WHITEMAN & WILSON, 2016; BALANI & 

NGUVEN & EAVES 2017). 

 

 
Figura 1 - Diagrama representando a heterogeneidade genética do tumor. Este diagrama 
representa diversas alterações genéticas que, durante e após o desenvolvimento tumoral, 
podem originar diferentes subclones (representados por cores distintas), os quais podem ser 
transientes ou persistentes. Os subclones que persistem continuam sofrendo mutações que 
podem ser deletérias ou ainda alterar seu potencial de crescimento, invasividade e outras 
características. Em cada subclone, células que permanecem com potencial proliferativo 
estão simbolicamente representadas com tonalidades pálidas, enquanto as que perderam 
essa capacidade estão representadas com cores escuras. 

 

 
 

Fonte: BALANI & NGUYEN & EAVES, 2017. 
 
 
 
É importante destacar que a progressão tumoral não é resultado isolado de alterações 

nas células tumorais (embora sejam imprescindíveis), mas é, também, governada em grande 

parte por um complexo microambiente tumoral, formado por células neoplásicas, células 

estromais e pela matriz extracelular (MEC) (FRANCO et al., 2009; LIOTTA & KOHN, 

2001). O estroma, formado pela MEC e pelas células estromais não-neoplásicas recrutadas de 

sítios circunvizinhos e/ou distantes (células imunoinflamatórias, pericitos, fibroblastos 

associados ao câncer, células endoteliais, células do tecido local, células mesenquimais 

indiferenciadas), desempenha não apenas o papel de base estrutural, mas exerce fundamental 
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atuação na regulação da progressão tumoral (FRANCO et al., 2009; JUNTTILA & DE 

SAUVAGE, 2013; QUAIL & JOYCE, 2013).  Esse microambiente é decisivo para o 

desenvolvimento do tumor e a complexa interação entre seus componentes pode levar à 

indução das principais características do câncer, descritas a seguir. 

As principais características que distinguem células tumorais de células normais foram 

resumidas por Hanahan & Weinberg em duas revisões (2000; 2011) e incluem: 1) 

Autossuficiência para fatores de crescimento; 2) Insensibilidade a sinais antiproliferativos; 3) 

Alteração no metabolismo celular; 4) Resistência à morte celular; 5) Potencial replicativo 

ilimitado (“imortalidade”); 6) Indução de angiogênese; 7) Capacidade de invasão e 

metástases; 8) Capacidade de evasão aos mecanismos imunológicos do hospedeiro; 9) 

Instabilidade genômica; e 10) Inflamação que promove a indução de tumores (HANAHAN & 

WEINBERG, 2011) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Características essenciais da progressão do câncer (Hallmarks of Cancer).  

 
Fonte: Adaptado de Hanahan e Weinberg (2011). 

 

 O câncer é a segunda principal causa de mortes do mundo inteiro, tendo sido 

responsável por 8,8 milhões de óbitos em 2015, onde uma em cada 6 mortes foi resultado de 

neoplasias malignas (WHO, 2017).  
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Uma neoplasia pode se originar em qualquer parte do corpo e os diferentes tipos de 

câncer são classificados em função da localização primária do tumor (INCA, 2012). Os tipos 

de câncer com maior índice de mortalidade mundial são os cânceres de: pulmão, fígado, 

colorretal, estômago e mama, sendo que os tipos que mais frequentemente levam homens ao 

óbito são: pulmão, fígado, estômago, colorretal e próstata. Por outro lado, os cinco tipos de 

câncer que mais frequentemente matam mulheres são: mama, pulmão, colorretal, cervical e 

gástrico (WHO, 2017). 

O aumento das neoplasias malignas se dá à medida que ocorre o controle progressivo 

de outras doenças, e o consequente envelhecimento populacional. Isso se deve ao acúmulo de 

mutações adquiridas devido à exposição a agentes mutagênicos ao longo da vida. Nas últimas 

décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se em um evidente problema de 

saúde pública mundial. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que a 

casuística anual deve sofrer aumento em cerca de 70% nas duas próximas décadas, e que, no 

ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes 

por câncer e 75 milhões de pessoas, anualmente, com câncer. O maior efeito desse aumento 

vai incidir em países de baixa e média renda (INCA, 2012; WHO, 2017). Desse modo, o 

número total de novos casos aumentará em cerca de 25% a cada década, alcançando 24 

milhões de novos casos por ano em 2050 (PARKIN, 2001).   

Estudos mostram crescente aumento no número de casos de câncer em todo o 

mundo. A Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer (IARC), órgão especializado 

em câncer da OMS, tem divulgado dados sobre a incidência de câncer, mortalidade e 

prevalência em todo o mundo, através do GLOBOCAN (BRAY et al., 2013). Segundo o 

GLOBOCAN 2012, cerca de 14,1 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes 

relacionadas ao câncer ocorreram em 2012, em comparação com dados de 2008, que 

atingiram 12,7 milhões e 7,6 milhões, respectivamente (FERLAY et al., 2013). 

No Brasil, a estimativa para 2016-2017, segundo o INCA, foi de aproximadamente 

600 mil novos casos de câncer no total, incluindo a estimativa de 180 mil casos de câncer de 

pele não-melanoma e 420 mil para os demais. Ainda de acordo com a mesma estimativa, os 

principais tipos de câncer entre os homens seriam: próstata (28,6%), pulmão (8,1%), câncer 

colorretal (7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%); enquanto que entre as mulheres 

seriam: mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago 

(3,7%), sem considerar os casos de câncer de pele não melanoma para ambos os sexos (figura 

3) (INCA, 2015). 
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Figura 3 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 
2016 por sexo, exceto pele não melanoma.  

 
Fonte: INCA, 2017 

 

Dentre os principais tipos de câncer, o câncer colorretal (CCR) se destaca por ser o 

terceiro mais frequente em homens e o segundo em mulheres, segundo a estimativa do INCA 

para o ano de 2016 (figura 3). A linhagem celular utilizada neste trabalho é originária de um 

câncer de cólon humano. 

 

1.2 Câncer colorretal  

 
O câncer colorretal (CCR) é aquele que se desenvolve ao longo do cólon e do reto. Ele 

é o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado e o quarto lugar dentre os principais causadores 

de morte no mundo (REJHOVÁ et al., 2018). Quando detectado com precocidade, 

normalmente é tratável e curável. Geralmente se inicia a partir de pólipos benignos na parede 

intestinal, cuja remoção é a melhor prevenção contra esse tipo de câncer (INCA, 2017; WHO, 

2017).  A maioria dos carcinomas retais apresentam várias alterações moleculares que são 

responsáveis pela progressão de uma mucosa normal para um carcinoma invasivo, a 

denominada sequência adenoma-carcinoma. Os adenomas constituem lesões pré-malignas, 

entretanto apenas a minoria (<1%) evolui para carcinoma (MAYER, 2011).  

No Brasil, a previsão do número de novos casos de CCR para o ano de 2016 foi de 

mais de 16 mil casos acometendo homens e mais de 17 mil mulheres (INCA, 2017). Já numa 

perspectiva global, em 2012, esse tipo foi o responsável por 10% dos cânceres que 

acometeram homens, e 9,2% dos que afetaram mulheres, levando ao óbito cerca de 694 mil 

indivíduos. Esse padrão de maior frequência nos homens ocorreu na maioria das regiões 

geográficas e se repetiu em relação à mortalidade, com exceção do continente Africano 

(GLOBOCAN, 2012). 
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Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento do CCR estão: o histórico familiar, 

a predisposição genética a doenças crônicas do trato intestinal, a idade, hábitos alimentares 

com consumo elevado de carnes vermelhas e processadas, a baixa ingestão de frutas e 

alimentos ricos em fibras, o sedentarismo, a obesidade, o etilismo e o tabagismo 

(ZANDONAI & SONOBE & SAWADA, 2012; MARLEY & NAN, 2016).  

Uma das principais causas de desenvolvimento da doença é de ordem hereditária, no 

qual o câncer colorretal não-polipóide é o mais comum, sendo responsável por 20-30% dos 

casos heredit, o que equivale 3% a 5% de todas as neoplasias colorretais. No câncer colorretal 

não-polipóide o defeito genético é resultado de mutação nos genes reparadores do DNA, 

localizados nos cromossomos 2, 3 e 7 (COTTI et al., 2000). 

A sequência carcinogênica inclui, mas não se restringe a: mutações pontuais no proto-

oncogene K-ras (6,11), hipometilação do DNA; perda alélica em locus de genes supressores 

tumorais (APC, cromossomo 18q) e perda alélica no cromossoma 17p, associada a mutações 

no gene supressor tumoral p53 (MAUGHAN & QUIRKE, 2003).  O padrão proliferativo da 

mucosa intestinal pode envolver a mutação ativadora do oncogene, associada à inativação de 

genes supressores tumorais que suprimem a carcinogênese. As mutações genéticas somáticas 

são iniciadas por agentes carcinogênicos (MAYER, 2011). 

A carcinogênese do carcinoma retal com relação ao carcinoma de cólon pode ser mais 

complexa porque envolve maior número de genes, mais vias de sinalização e afeta mais 

acentuadamente as vias metabólicas (LI et al., 2012).  

Como os outros tipos de câncer, a sobrevida do CCR depende do estágio da doença no 

momento do diagnóstico: quanto mais precoce, maior a sobrevida. Por isso, países com maior 

grau de desenvolvimento e bons serviços de saúde apresentam melhores taxas de sobrevida. 

Quando o diagnóstico é precoce, a probabilidade de uma sobrevida média de 5 anos é de 80%, 

mas quando, ao contrário, o diagnóstico é tardio, o prognóstico é pior, cerca de apenas 11 

meses (REJHOVÁ et al., 2018). 

A maior parte dos casos de pacientes com câncer de cólon que chegam ao óbito estão 

distribuídos em países de baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), onde o 

prognóstico da doença é pior. Nesses países, o desenvolvimento desse tipo de câncer vem 

aumentando ao longo do tempo, ao contrário de alguns países desenvolvidos que tem tido 

diminuição da sua incidência, em virtude da detecção e remoção precoces de lesões pré 

cancerosas, como é o caso dos Estados Unidos (WELCH & ROBERTSON, 2016; INCA, 

2017). 
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1.3 Tratamento do câncer  

Após o diagnóstico da neoplasia, o paciente deve ser submetido a uma ou mais 

modalidades de tratamento, a depender de uma série de fatores, como, por exemplo, a 

existência de metástases, o grau de comprometimento do(s) órgão(s) afetado(s), status 

imunológico do paciente, riscos envolvidos em determinadas modalidades de tratamento, 

condições sócio-econômicas, acessibilidade do paciente aos sistemas de saúde, dentre outros. 

As principais modalidades de tratamento são: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

imunoterapia, terapia alvo-dirigida, terapia hormonal, etc. Cada uma delas apresenta inerentes 

riscos, vantagens e desvantagens, por isso a combinação de um ou mais tipos se apresenta 

como recurso para obter resultados mais eficazes e melhor prognóstico (FENG & CHIEN, 

2003; NCI, 2017). Independentemente do método, todas as modalidades de intervenção 

terapêutica objetivam a erradicação do câncer. 

O tratamento contra o câncer pode ocorrer de maneiras variadas, diferindo 

principalmente com relação ao tipo e a gravidade da doença. A remoção cirúrgica de um 

tumor, por exemplo, pode ser altamente eficaz em cânceres localizados, sem metástases. A 

radioterapia geralmente é utilizada em conjunto com a cirurgia e, apesar de ter alta eficácia, 

apresenta muitas limitações. A quimioterapia do câncer, por sua vez, consiste em um 

tratamento a base de fármacos, que interferem em diferentes processos tais como 

desenvolvimento, crescimento, disseminação e invasão de células cancerígenas (SOUZA et 

al., 2007). Essa modalidade de tratamento do câncer pode ser feito por mono ou 

poliquimioterapia, sendo esta última a que apresenta resultados mais eficientes, com respostas 

mais satisfatórias, redução de riscos de resistência do paciente e atuação nas células por 

diferentes mecanismos de ação (CARVALHO, 2003).  

De modo geral, para a efetividade do tratamento quimioterápico, é indispensável que a 

droga de escolha possua toxicidade seletiva, que consiste em causar a morte rápida e eficaz de 

células cancerosas causando pouca ou nenhuma morte de células normais. Disso depende 

diretamente o prognóstico e a qualidade de vida do paciente. Entretanto, a quimioterapia 

sistêmica pode ocasionar uma série de efeitos colaterais que podem inclusive gerar 

descontinuidade da terapia antes mesmo da erradicação do câncer, além de outras limitações 

como as reduzidas janelas terapêuticas dos fármacos e a possibilidade do desenvolvimento de 

resistência das células cancerígenas (BRANNON-PEPPAS & BLANCHETTE, 2009; 

VANNEMAN & DRANOFF, 2012). 
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Nos últimos anos, a aplicação da quimioterapia tem conseguido êxitos notáveis na 

cura de algumas formas de cânceres disseminados, tais como a leucemia aguda infantil, 

distintos tipos de linfomas e alguns tipos de tumores sólidos. A melhora no tratamento 

sistêmico de tumores sólidos, mais frequente em adultos (pulmão, mama, cólon e pâncreas), 

não sofreu grandes avanços, resultando em altos índices de mortalidade dentre os pacientes. 

Há, portanto, uma clara e urgente necessidade de identificar, avaliar e desenvolver novos e 

mais eficientes fármacos para o tratamento de tais cânceres. Dessa forma, o atual interesse na 

busca de novos agentes antimitóticos, por exemplo, é consequência direta de sua importância 

para o tratamento de diferentes formas de tumores malignos. É importante ressaltar que 60% 

das drogas utilizadas atualmente na quimioterapia do câncer são de origem natural, incluindo 

produtos naturais ou substâncias derivadas de um protótipo natural. De fato, o melhor impacto 

de compostos isolados de plantas é percebido nesta área da terapêutica (NEWMAN & 

CRAGG, 2005). 

A utilização dos taxanos e alcalóides da vinca na terapia anticâncer tem estimulado 

intensamente a busca por novos agentes com potencial anticâncer. Na década de 1980, muitas 

drogas anticâncer que interferem no ciclo catalítico das enzimas topoisomerases humanas 

foram desenvolvidos. Como exemplo, podemos citar a doxorrubicina, o etoposido e a 

camptotecina que são utilizados até hoje no tratamento de pacientes com câncer. Desde então, 

estas enzimas celulares assumiram a categoria de alvo terapêutico no câncer e passaram a 

fomentar a pesquisa de novas drogas anticâncer em todo o mundo (CUMMINGS & SMYTH, 

1993). Biologicamente, as topoisomerases são enzimas celulares capazes de alterar a 

topologia de segmentos do DNA por meio de um ciclo catalítico, resumidamente, dividido em 

três passos sequenciais: clivagem (função nuclease), passagem e religação (função ligase) da 

fita de DNA. Sua função é reduzir a tensão no DNA em virtude dos processos biológicos de 

replicação, transcrição, recombinação e segregação cromossômica no ciclo celular 

(OSHEROFF & ZECHIEDRICH & GALE, 1991). 

O genoma humano codifica seis tipos de topoisomerases que são agrupados em duas 

classes (classe tipo I e classe tipo II) (WANG, 2009). O surgimento de novos inibidores das 

atividades dessas enzimas pode ser importante para explicar novos mecanismos de inibição 

catalítica, além da possibilidade de serem utilizados como possíveis protótipos para aplicação 

na terapia do câncer. Devido à importância das topoisomerases na manutenção e replicação 

do DNA durante a proliferação celular, as células ficam muito vulneráveis quando estas 

funções são perdidas. Assim, essas enzimas passaram a ser importantes alvos na 

quimioterapia anticâncer.  Além disso, em tecidos tumorais a expressão das DNA-topo é 
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muito maior que nas células de metabolismo normal, o que reforça o conceito de que essas 

enzimas são potenciais alvos em buscas de drogas anticâncer.  

A utilização conjunta de quimioterapia, cirurgia e radioterapia constitui a principal 

modalidade terapêutica utilizada no tratamento de pacientes com vários tipos de câncer 

(KUMMAR, 2004). Contudo, em muitos casos, estas estratégias terapêuticas não levam a 

resultados satisfatórios como a remissão de tumores e a prevenção de metástase, além de 

induzir muitos efeitos colaterais (SALGALLER & LODGER, 1998). 

Neste contexto, o atual interesse na busca de novos agentes antiproliferativos é 

consequência de sua importância para o tratamento de diferentes formas de tumores malignos.  

Muitos fármacos correntemente em uso na terapia do câncer foram descobertos através de 

programas de screening, iniciados por estudos com a mostarda nitrogenada em 1940 e 

culminando em pelo menos 150 compostos anticâncer viáveis atualmente, com diferentes 

mecanismos de ação, aprovados pelo“US Food and Drug Administration” (FDA) 

(WAKSMAN & WOODRUFF, 1940; SUN et al., 2017). 

O desenvolvimento das chamadas técnicas automatizadas acelerou a pesquisa de 

novas substâncias anticâncer, levando a uma grande demanda por bibliotecas de novas e 

promissoras moléculas (NEWMAN et al., 2003). Atualmente, muitos alvos têm sido descritos 

para a terapia do câncer entre eles temos: proteínas de controle do ciclo celular e seus pontos 

de checagem, fatores de crescimentos, proteínas motoras, microtúbulos, expressão gênica, 

enzimas como as topoisomerases I e II (CRAGG & NEWMANN, 2005). Este cenário 

evidencia a necessidade de esforços continuados em busca do desenvolvimento de novos 

medicamentos ou tratamentos para o controle dessa doença. 

 

1.4 Morte celular 

 

A morte celular constitui um processo normal e essencial aos organismos, o qual deve 

estar finamente regulado e equilibrado juntamente com as taxas de divisão celular para 

assegurar a homeostasia do organismo. O processo de morte celular tem um importante papel 

em várias doenças, principalmente no câncer, podendo ser resultado de uma lesão celular 

progressiva (irreversível) causada por diversos fatores como: privação de oxigênio, traumas 

mecânicos, agentes químicos, agentes infecciosos, danos de material genético, depleção de 

ATP (Adenina Trifosfato), geração de radicais livres, entre outros (ALBERTS et al., 2010; 

KUMAR et al., 2010).  
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A cascata de eventos bioquímicos e fisiológicos, que leva a mudanças na síntese de 

macromoléculas, na homeostase celular, na regulação do volume celular e na perda da 

viabilidade celular, está intimamente relacionada às mudanças morfológicas características de 

cada tipo de morte celular (TINARI et al., 2008). O Comitê de Nomenclatura em Morte 

Celular (NCCD, do inglês Nomenclature Committee on Cell Death) recomenda que a 

categorização de morte celular seja feita através das características morfológicas e 

enzimáticas, aspectos funcionais ou características imunológicas (KROEMER et al., 2009).  

A morte celular pode ser operacionalmente classificada em duas categorias amplas: 

acidental e regulada. A morte celular regulada (MCR) depende da maquinaria molecular, o 

que implica que pode ser modulado (atrasado ou acelerado) por intervenções farmacológicas 

ou genéticas. Em contraste, a morte celular acidental (MCA) está relacionada a danos graves, 

incluindo físicos (como elevadas temperaturas e alta pressão), químicos (como detergentes 

potentes e variações extremas de pH) e estímulos mecânicos, ocorrendo de maneira imediata e 

não passível a alterações por intervenções genéticas ou farmacológicas de qualquer natureza, 

ou seja, que não envolve nenhuma maquinaria molecular específica (GALLUZI et al., 2016) 

(figura 4).  Para caracterizar a morte celular devem ser realizados ensaios que identifiquem os 

eventos bioquímicos e as alterações morfológicas decorrentes (HANAHAN & WEINBERG, 

2011; KEPP et al., 2011; OUYANG et al., 2012).  

A MCR constitui um processo normal e essencial que, em equilíbrio com a 

proliferação celular, assegura a homeostasia do organismo. Essa categoria apresenta duas 

faces: uma que não sofre influência do ambiente ou estresses e, desse modo, se constitui numa 

resposta puramente fisiológica, chamada de morte celular programada (MCP); e a outra, que é 

induzida sob condições adversas, ativando as vias de morte celular com objetivo de impedir a 

propagação de células mutadas ou danificadas, o que poderia levar a formação de tumores. A 

inativação destas vias é um evento comum em quase todos os tipos de câncer e, ao mesmo 

tempo, a finalidade dos vários tratamentos quimioterápicos é exatamente a reativação destas 

vias (figura 4) (TSCHAN & SIMON, 2010; HANAHAN & WEINBERG, 2011). 
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Figura 4 - Tipos de morte celular: necrose, autofagia e apoptose. 

 
Fonte: Adaptado de Carmona-Gutierrez et al. (2018). 

 

Baseado nos mecanismos de destruição/eliminação das células e de seus fragmentos, 

três categorias têm sido historicamente empregadas para classificar a morte celular: (1) morte 

celular de tipo I ou apoptose, exibindo encolhimento citoplasmático, condensação de 

cromatina (picnose), fragmentação nuclear (cariorrexe) e blebbing de membrana plasmática, 

que culmina com a formação de pequenas vesículas aparentemente intactas (corpos 

apoptóticos) que são ocupadas de forma eficiente por vizinhos células com atividade 

fagocítica e degradadas dentro lisossomos; (2) morte celular do tipo II ou autofagia, 

manifestando-se com vacuolização citoplasmática extensa e culminando de forma semelhante 

com a absorção fagocítica e consequente degradação lisossômica; e (3) morte celular de tipo 

III ou necrose, não apresentando características distintivas da morte celular de tipo I ou II e 

culminando com a eliminação de restos celulares na ausência evidente de comprometimento 

fagocítico e lisossômico (GALLUZZI et al., 2007) 

Para Galluzzi et al.(2018), as novas vias de sinalização da morte celular regulada ainda 

estão em processo de caracterização, portanto os mesmos propuseram uma nova e atualizada 

classificação das modalidades de morte celular fundamentada nos aspectos moleculares e 

essenciais do processo, a saber:  apoptose intrínseca, apoptose extrínseca, necrose de transição 
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de permeabilidade mitocondrial (MPT), necroptose, ferroptose, piroptose, partanathos, morte 

celular entótica, morte celular NETótica, morte celular dependente de lisossomos, morte 

celular dependente de autofagia e morte celular imunogênica (figura 5). Subtipos não letais 

tais como a senescência celular, a catástrofe mitótica e a diferenciação terminal, anteriormente 

classificados como MCR, são desencorajados pelo NCCD a serem categorizados nesta classe.  

O foco da classificação está nos módulos de transdução de sinal envolvidos na iniciação, 

execução e propagação da morte celular, bem como sobre a relevância fisiopatológica de cada 

um dos principais tipos da morte celular programada (GALLUZZI et al., 2018). 

 

Figura 5 - Tipos de morte celular regulada (MCR). * ADCD: autophagy-dependent cell death, 
ICD: immunogenic cell death, LDCD: lysosome-dependent cell death, MPT: mitochondrial 

permeability transition. 

 
Fonte: Galluzzi et al.(2018). 

 

Segundo a classificação mais tradicional, ainda amplamente utilizada, as três 

principais e mais estudadas vias de morte celular são apoptose, necrose e autofagia 

(CASTEDO et al. 2004). Os demais tipos de morte celular vêm sendo pesquisados pela 
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comunidade científica, porém a maioria deles se referem a modos de morte que são 

executados, pelo menos em parte, por maquinaria molecular da apoptose ou da necrose e, 

assim, manifestam características bioquímicas ou morfológica das principais vias (KEPP et 

al., 2011). 

A necrose é um tipo de morte na qual a injúria sofrida resulta no aumento do volume 

celular, agregação da cromatina, desorganização do citoplasma, perda da integridade da 

membrana plasmática e consequente ruptura celular. Durante a necrose, o conteúdo celular é 

liberado, causando dano às células vizinhas e uma reação inflamatória no local (ZIEGLER & 

GROSCURTH, 2004). É considerada uma resposta passiva à lesão celular, entretanto outros 

estudos sugerem que a necrose também pode ser regulada geneticamente (ZONG & 

THOMPSON, 2006). Inicialmente caracterizada como uma modalidade que falhava em exibir 

um padrão apoptótico ou autofágico, foi reconsiderada (tipo III), a partir da evolução na 

caracterização morfológica, sendo agora considerado que o padrão de morte celular regulada 

(MCR) também pode exibir um aspecto necrótico (KRYSKO et al., 2012; GALLUZZI et al., 

2015). 

 Morfologicamente, a necrose caracteriza-se pelo aumento do citoplasma, que adquire 

um aspecto translúcido, alteração na cromatina (condensação em pacotes pequenos e 

irregulares) e dilatação da membrana nuclear (VANDENABEELE et al., 2010).  O processo 

de morte celular por necrose ocorrem alterações da função mitocondrial, diminuindo 

drasticamente a produção de ATP interferindo na função da bomba Na+ /K+, levando a 

tumefação celular devido ao aumento de Na+ citosólico. O aumento do Ca2+ citosólico 

provoca ativação de fosfolipases e de proteases, que juntamente com o aumento de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) induzem ruptura da membrana plasmática, ativação de proteases 

com consequente indução do extravasamento do conteúdo celular, sinalizando a migração de 

macrófagos ativando uma resposta inflamatória do sistema imune. Ao contrário da retração 

celular observada em células apoptóticas, na necrose observa-se um intumescimento celular 

devido às lesões no citoesqueleto e inibição da bomba de Na+/K+, ocasionando a perda da 

permeabilidade seletiva da membrana (MCCONKEY, 1998). 

A apoptose, por sua vez, é considerada um fenômeno rápido, no qual ocorre uma 

retração da célula causando perda da aderência com a matriz extracelular e com as células 

vizinhas. As organelas celulares mantêm a sua morfologia, a cromatina condensa e se 

concentra junto à membrana nuclear, que se mantém intacta. A seguir, a membrana celular 

forma prolongamentos (blebs) e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela 

membrana nuclear. Os prolongamentos da membrana celular aumentam de número e tamanho 



32 
 

e rompem, originando estruturas contendo o conteúdo celular. Estas porções celulares 

envoltas pela membrana celular são denominadas corpos apoptóticos (ZIEGLER & 

GROSCURTH, 2004).   

Do ponto de vista bioquímico, a apoptose é definida como uma variante da MCP 

dependente de caspases (TAYLOR & CULLEN & MARTIN, 2008). Outros eventos 

comumente associados a apoptose, como a externalização da fosfatidilserina na membrana 

plasmática, são atualmente considerados menos universais e mais dependentes do contexto 

celular (MELLÉN & de la ROSA & BOYA, 2009; KENIS et al., 2010). A validação de que a 

apoptose é um mecanismo inato de defesa antineoplásica e que vários agentes 

quimioterápicos agem através da indução desse tipo de morte celular levou a uma intensa 

investigação dos seus mecanismos moleculares e sua aplicação no tratamento do câncer 

(NICHOLSON, 2000). 

Para o processo de sinalização da morte celular por apoptose é sugerido que há várias 

rotas distintas para a ativação de caspases, dependendo do estímulo que desencadeia a 

maquinaria de morte, no qual, em geral, duas vias distintas podem estar ativas 

(HENGARTNER, 2000). A apoptose iniciada via receptores de morte tais como Fas, também 

chamado de CD95 ou Apo-1 e TNF-R1 (receptor fator de necrose tumoral), requerem pró-

caspase-8 ou 10 no complexo. No entanto, estímulos apoptóticos induzidos por agentes 

quimioterápicos em várias linhagens leucêmicas parecem ser independentes desta via 

(EISCHEN et al., 1997; DEBATIN, 2000). 

Por sua vez, a autofagia é um processo homeostático evolucionariamente conservado 

que ocorre continuamente, em níveis basais, nas células normais, sendo responsável por 

degradar organelas celulares e proteínas, mantendo a biossíntese celular durante a privação de 

nutrientes, estresse metabólico ou processos autodefensivos. A autofagia é caracterizada pela 

formação de vesículas de dupla membrana, chamadas de autofagossomos, que envolvem 

componentes intracelulares e se fundem a lisossomos, onde o material sequestrado é 

degradado e reciclado (OZPOLAT & BENBROOK, 2015; YANG et al., 2011). 

Apesar do processo autofágico normalmente promover a sobrevivência celular, no 

câncer a autofagia pode compreender uma importante estratégia de tratamento, pois a partir de 

uma excessiva autodigestão e degradação de constituintes celulares essenciais, a autofagia 

pode levar à morte celular (CHO et al., 2014). A perda essencial do processo de autofagia foi 

encontrada em alguns tipos de câncer e defeitos nesse processo levam a tumorigênese em 

camundongos, sugerindo que a autofagia pode ter um papel de prevenção de tumores (YANG 

et al., 2011). 



33 
 

Múltiplos agentes na terapia do câncer como o temozolamida (KANZAWA et al., 

2004), tamoxifeno (BILIR et al., 2001), imatinib (ERTMER et al., 2007; KONDO et al., 

2005) e também radiação ionizante induzem autofagia em linhagens de células tumorais 

humanas (PAGLIN et al., 2001) e a autofagia excessiva tem sido considerada como 

mecanismo de morte, também chamada de morte celular programada tipo II (LEVINE, 2005), 

podendo, como a apoptose, atuar como executora de morte celular (QIAN et al., 2017). A 

autofagia induzida por drogas também pode ser útil e benéfica para os pacientes, uma vez que 

pode limitar a proliferação de células neoplásicas, induzindo morte celular dependente de 

autofagia, favorecendo assim a terapia antitumoral (CHEN & KARANTZA, 2011).  

Uma característica morfológica marcante de células em processo autofágico é a 

presença de vesículas, semelhantes a vacúolos, em seu citoplasma (GALLUZZI et al., 2012). 

Essa vacuolização é resultante da formação de autofagossomos que encapsulam organelas 

defeituosas ou restos celulares e depois se fundem com os lisossomos. A formação dos 

autofagossomos e a regulação da autofagia são processos complexos que incluem distintas 

fases (indução, nucleação, enlongamento e fusão) e envolver a participação de diversas 

proteínas nesse processo. O complexo mTORC1, por exemplo, ao ser inativado em condições 

de estresse dá início à fase de indução. Na nucleação, iniciada pelo complexo PI3K, 

participam, dentre outras proteínas: Beclina-1 como promotora e proteínas da família Bcl-2 

como reguladores. Já na fase do enlogamento, a proteína LC3 exerce papel fundamental na 

expansão das membranas autofágicas e no seu fechamento (figura 6) (GOZUACIK et al., 

2017). 

 

Figura 6 - Representação esquemática das etapas de formação dos autofagossomos e de 
proteínas e vias relacionadas com o processo autofágico. 

 
Fonte: GOZUACIK et al., 2017. 
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Dentre os diversos reguladores da autofagia, destacam-se a proteína-quinase mTOR 

(do inglês, mammalian target of rapamycin: proteína alvo da rapamicina em mamíferos) e a 

proteína-quinase AMPK (proteína cinase ativada por AMP), as quais atuam sobre as taxas de 

formação de vesículas autofágicas (KEPP et al., 2011; OZPOLAT & BENBROOK, 2015; 

QIAN et al., 2017).  

O mTOR é o principal regulador da ativação/supressão da autofagia em condições 

fisiológicas e/ou de estresse celular, podendo formar dois complexos distintos: complexo 1 da 

mTOR (mTORC1) e complexo 2 da mTOR (mTORC2), sendo que mTORC1 tem como 

principal função a regulação da autofagia (JUNG et al., 2010). A depleção ou disponibilidade 

reduzida de nutrientes e/ou de fatores de crescimento levam à inibição de mTORC1, que tem 

sido considerada como passo crucial para a indução de autofagia em células eucarióticas 

nessas condições (ALERS et al., 2012). Essa inibição também pode ser induzida por 

rapamicina (RAVIKUMAR et al., 2010). A AMPK, por sua vez, sensível ao estado de energia 

na célula, é ativada pelo aumento da razão AMP/ATP, levando à inibição de mTORC1, 

induzindo autofagia (KIM et al., 2011). A ativação da autofagia por qualquer uma das vias 

supracitadas leva à formação dos autofagossomos, a qual envolve proteínas como a Beclina-1 

e LC3, utilizadas como ferramentas marcadoras específicas da autofagia e também alvos 

terapêuticos em potencial para o tratamento do câncer (KEPP et al., 2011; KIMMELMAN, 

2011; YANG et al., 2011; KUBISCH et al., 2013; OZPOLAT & BENBROOK, 2015). 

A proteína LC3 existe na forma citosólica (LC3-I) e na forma lipídica conjugada com 

fosfatidiletanolamina (LC3-II), acoplada nas faces interna e externa da membrana do 

autofagossomo em formação, sendo essencial nesse processo (CHIFENTI et al., 2013). É 

importante destacar que, logo após a fusão de um autofagossomo com o lisossomo, ocorre a 

degradação da LC3-II pelas hidrolases presentes na vesícula formada, que a partir desse ponto 

é denominada autolisossomo. Este fato associado à ancoragem específica de LC3II na 

membrana do autofagossomo qualificam essa proteína como um formidável marcador para 

monitorar autofagia, sendo marcador da finalização do processo de formação dos 

autofagossomos (NAKATOGAWA et al., 2009; MIZUSHIMA & YOSHIMORI & OHSUMI, 

2011).  

 A Beclina-1 é uma proteína multifuncional que exerce papel fundamental na 

diferenciação celular, na apoptose e na autofagia, além de numerosos processos biológicos 

como adaptação ao estresse, endocitose, citocinese, imunidade, tumorigênese, envelhecimento 

e morte celular (LEE et al., 2007; LEVINE & SINHA & KROEMER, 2008; WIRAWAN et 

al., 2012). Diferentemente da LC3, a Beclina-1 participa dos estágios mais precoces da 



35 
 

formação dos autofagossomos, recrutando proteínas citosólicas e promovendo o processo de 

nucleação das vesículas autofágicas. 

Dados descritos na literatura mostram que a deleção monoalélica no gene de beclina-1 

foi observada de 40 a 75% dos cânceres cerebrais, de ovário, mama e próstata (AITA et al., 

1999; MIRACCO et al., 2007). Liang et al. (1999) observaram que a reexpressão de beclina-1 

em células MCF-7 (câncer de mama) com deleção monoalélica dessa mesma proteína 

restaurava a autofagia e, consequentemente, suprimia a tumorigênese nessas células. Além 

disso, camundongos com a mesma deleção (beclina-1+/-) apresentam maior susceptibilidade 

ao surgimento de tumores de mama, pulmão, fígado, linfomas e adenocarcinomas, o que 

indica que beclina-1 pode ser um supressor tumoral haploinsuficiente (QU et al., 2003; YUE 

et al., 2003). 

Alguns estudos com linhagens de células de câncer colorretal já correlacionam alta 

expressão de beclina-1 com inibição do crescimento das células cancerígenas (KONERI et al., 

2007; CHEN et al., 2013). De fato, em um dos estudos, a expressão aumentada de beclina-1 

foi encontrada em cerca de 90% das amostras de tecidos neoplásicos (em blocos de parafina), 

bem como em linhagem de células HT29 (CHEN et al., 2013). Corroborando esses dados, foi 

observado por WU et al. (2015) que a expressão de beclina-1, mTOR e LC3 em amostras de 

pacientes com câncer colorretal estava significativamente aumentada em relação aos tecidos 

adjacentes, tanto a nível de mRNA quanto a nível proteico. Nesse mesmo estudo, a expressão 

aumentada de LC3 foi relacionada a melhor prognóstico, levando à hipótese de que LC3 age 

como supressor tumoral, ao contrário de mTOR que foi associado a um perfil prognóstico 

desfavorável, aparentemente contribuindo com a progressão tumoral (WU et al., 2015). 

Coletivamente, os dados supracitados reforçam a hipótese de que a autofagia exerce 

fundamental papel como supressor tumoral, bem como ressaltam que a diminuição da 

atividade autofágica parece ser característica marcante e essencial no desenvolvimento do 

câncer.  

 

1.5 Senescência celular 

 
A senescência é um processo dinâmico no qual as células, por diversas razões, param 

de crescer e começam a envelhecer. A senescência celular foi descrita há bastante tempo 

quando se observou que células de cultura primária não eram capazes de se replicar 

indefinidamente (RODIER & CAMPISI, 2011; KUILMAN et al., 2010; CAMPISI & 

FAGAGNA, 2007). O termo senescência celular denota uma estável e possível permanente 
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perda da capacidade proliferativa de células, apesar da viabilidade e a atividade metabólica 

continuarem preservadas (KUILMAN et al., 2010; YOUNG et al., 2009).  

Por ser um processo responsável por prevenir à proliferação, muitas vezes de maneira 

irreversível, a senescência celular é considerada uma evidência substancial de um potente 

mecanismo de supressão tumoral (RODIER & CAMPISI, 2011; CAMPISI & FAGAGNA, 

2007). As células tumorais apresentam uma instabilidade genética caracterizada por muitos 

danos no DNA. Se esses danos excederem certo limite, as células são destinadas a morte ou à 

senescência. Já que uma das características adquiridas na progressão tumoral é o potencial de 

crescimento e proliferação ilimitados, enquanto expressam ativação de oncogenes, é 

importante ressaltar que esse fator é suprimido pela senescência (RODIER & CAMPISI, 

2011). 

Considerando que a transformação de células primárias por oncogenes requer a 

ativação de mais de um oncogene e/ou a inativação de supressores tumorais, o oncogene Ras 

é conhecidamente um promotor de senescência prematura, se os níveis de p53 ou p16 forem 

suficientes (SERRANO et al., 1997; GORGOULIS & HALAZONETIS, 2010). O tratamento 

de células neoplásicas com quimioterapia ou radioterapia demonstrou claramente produzir um 

estado senescente, envolvendo principalmente as vias p53/p21 e p16/pRb. É o caso do 

tratamento com doxorrubicina, que em altas concentrações induz a apoptose em células 

tumorais humanas, enquanto que em baixas concentrações, induz a senescência celular 

(ZHENG et al., 2004; BYUN et al., 2009).  

A senescência celular pode ser causada por diversos estímulos que parecem 

desempenhar um papel crítico na supressão tumoral. O crescimento limitado de células 

humanas em cultura é explicado, em parte, pela erosão de telômeros, isto é, a perda gradual de 

DNA no final dos cromossomos. Isso ocorre pois a enzima DNA polimerase não é capaz de 

replicar completamente o DNA, uma vez que síntese de DNA pela enzima é unidirecional, o 

que resulta em perda de DNA próximo ao final do cromossomo, na região telomérica. Quando 

o comprimento do telômero atinge um determinado limiar, instaura-se uma resposta de dano 

ao DNA (DDR, do inglês DNA damage response) que gera ativação de uma série de cinases e 

outras proteínas implicadas na transdução do sinal do DDR, que juntos induzirão uma parada 

no crescimento celular, inicialmente transitória, a fim de reparar o dano (KUILMAN et al., 

2010). A enzima responsável por reestabelecer o telômero é a telomerase, porém a maioria das 

células somáticas não expressa essa enzima. Assim, telômeros curtos geram um persistente 

dano de DNA, o qual inicia e mantém a senescência (HARLEY & FUTCHER & GREIDER, 

1990; WRIGHT et al. 1996; CAMPISI & FAGAGNA, 2007; KUILMAN et al., 2010; 
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RODIER & CAMPISI, 2011). Danos de fita dupla de DNA são potentes indutores de 

senescência (RODIER & CAMPISI, 2011). Inúmeros tipos de células tumorais apresentam 

telomerase ativa e funcional, o que permite a manutenção do tamanho dos telômeros num 

comprimento que permite a contínua proliferação (SHAY & WRIGHT, 2006; KUILMAN et 

al., 2010). 

A senescência pode ser de dois tipos: senescência replicativa ou senescência 

prematura. A senescência replicativa pode ser induzida pela ausência, disfunção ou perda 

detectável nos telômeros; enquanto que a senescência prematura é resultado de ativação 

oncogênica e dano ao DNA (COLLADO & BLASCO & SERRANO, 2007; KUILMAN et al., 

2010). Ambas as formas podem ser causadas por uma variedade de estímulos. Entre eles estão 

às situações de estresse, como condições inadequadas de cultura celular (falta de nutrientes, 

quantidade inadequada de CO2, presença de espécies reativas de oxigênio) e dano de DNA, 

especialmente os danos de fita dupla, seja pelo uso de substâncias ou por exposição a fatores 

que geram esse tipo de dano. Independente da natureza do dano, o gene p53 é o principal 

responsável pela manutenção da senescência. Outro importante fator indutor de senescência é 

a superativação e/ou mutação de oncogenes. Estes são versões mutantes que, quando 

expressos em níveis normais, apresentam potencial de transformação celular, entretanto, 

quando estão superexpressos ou mutados podem levar à ativação de vias que conduzem à 

senescência (CAMPISI & FAGAGNA, 2007; KUILMAN et al., 2010). De modo similar, a 

perda de um gene supressor tumoral também pode desencadear a senescência em células 

humanas (KUILMAN et al., 2010). Por fim, outro fator que induz a senescência é a 

perturbação da cromatina. Inibição química de histonas, responsáveis pela formação da 

cromatina, pode gerar efeito ativador de senescência. Esse mecanismo ainda é pouco 

compreendido e pode diferir entre diferentes tipos celulares (CAMPISI & FAGAGNA, 2007). 

As células senescentes apresentam características peculiares que permitem a sua 

identificação in vitro e in vivo. Alguns desses biomarcadores refletem a ativação de 

mecanismos, enquanto outros refletem a execução do processo de senescência (KUILMAN et 

al., 2010). Entretanto, ainda não foi encontrado nenhum marcador específico de senescência. 

Assim, a expressão de um desses indica a possibilidade de senescência, mas não 

necessariamente todas as células senescentes expressam todos os marcadores. Por isso, a 

avaliação em conjunto da expressão desses marcadores pode indicar um estado de senescência 

(RODIER & CAMPISI, 2011).  

As células senescentes são metabolicamente ativas e apresentam alterações 

substanciais em seus transcriptomas, levando à secreção de cerca de 40 a 80 fatores, dentre 
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eles diversas citocinas, quimiocinas, metaloproteinases de matriz e outros fatores e proteínas 

secretórias que influenciam a função e a composição do seu microambiente (CAMPISI, 2005; 

COPPE et al., 2010). Essa alteração no secretoma de células senescentes é denominada como 

fenótipo de secreção associado à senescência (SASP, do inglês senescence-associated 

secretory phenotype) (COPPÉ et al. 2008; RODIER et al. 2009).  

Embora seja incontestável potencial da senescência como supressor tumoral em 

mamíferos, a ocorrência de SASP tem consequências ambíguas: alguns fatores são benéficos 

para o organismo, enquanto outros podem causar danos. Dentre os efeitos benéficos, SASP 

funciona como perpetuador do estado antiproliferativo e ativa mecanismos imunológicos que 

promovem a eliminação das células senescentes (DAVALOS et al., 2010). Por outro lado, esse 

fenótipo também tem sido considerado responsável pelo estado de inflamação crônica 

observado no envelhecimento (FREUND et al., 2010). 

Ao mesmo tempo que SASP exerce efeito autócrino de manutenção da senescência, 

ele também atrai células do sistema imunológico que se encarrega de destruir as células 

senescentes. De fato, os efeitos deletérios da senecência relacionados ao SASP ocorrem 

quando essas células não são eliminadas e se acumulam, pois alguns componentes desse perfil 

secretor podem promover proliferação celular tanto para o reparo tecidual, como para o 

desenvolvimento de câncer, além da inflamação crônica que pode ser cenário para diferentes 

doenças (GONZÁLEZ-PUERTOS et al., 2015). 

A senescência celular é acompanhada por mudanças morfológicas. Dependendo do 

motivo pelo qual as células entraram em senescência, elas podem tornar-se achatadas, 

multinucleadas; aumentadas em volume celular, algumas vezes com tamanho duas vezes 

maior do que o seu normal; e podem apresentar extensiva vacuolização como um resultado de 

estresse no retículo endoplasmático causado em resposta a proteínas mal dobradas 

(KUILMAN et al., 2010; RODIER & CAMPISI, 2011). O aumento na vacuolização celular 

na senescência parece apontar um link entre senescência celular e autofagia.  

A lógica das atuais estratégias anticâncer é matar rapidamente as células neoplásicas 

em divisão, seja causando danos extensivos ao DNA com altas concentrações de 

quimioterápicos, seja com irradiação na radioterapia. No entanto, os efeitos colaterais em 

longo prazo desse tipo de tratamento, tais como recidivas, câncer secundário e dano ao tecido 

normal, se caracterizam como uma importante problemática para o paciente que padece do 

câncer. Nesse contexto, uma das grandes vantagens da ativação da senescência como alvo 

terapêutico para o câncer é que a concentração necessária para sua indução é bastante inferior 

à dose citotóxica, o que confere maior eficácia e menores efeitos colaterais (LEE & LEE, 
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2014).  

Tomando esses dados em conjunto, nota-se que a indução de uma resposta senescente 

pode ser um mecanismo de supressão tumoral que pode ser muito estudado (CAMPISI, 

2013). Além disso, os dados da literatura nesse campo de pesquisa sugerem que uma terapia 

pró-senescência como alternativa terapêutica, na hipótese de indução de uma condição 

citostática fixa que poderia ser eficaz para tratar o câncer, ao mesmo tempo em que diminuiria 

os efeitos colaterais (NARDELLA et al., 2011; ACOSTA & GIL, 2012).  

 

1.6 A importância do grupo químico quinoxalinas 

 
As quinoxalinas, também denominadas benzopirazinas, são uma importante classe de 

compostos heterocíclicos, nos quais um átomo de nitrogênio (N) substitui um ou mais átomos 

de carbono no anel de naftaleno, denominadas assim de sistemas bicíclicos heteroaromáticos. 

Sua estrutura molecular é formada pela fusão de dois anéis aromáticos, benzeno e pirazina, 

sendo raro no estado natural, porém de fácil síntese (AJANI, 2014; PEREIRA et al., 2014). 

Mudanças na estrutura química, como adição de novos grupamentos, podem alterar a 

atividade dessas moléculas (BALDERAS-RENTERIA et al., 2012).    

O núcleo quinoxalínico (figura 7) tem mostrado extrema relevância no 

desenvolvimento de novos fármacos, devido ao seu amplo espectro de ação, inclusive 

antitumoral (AJANI, 2014). Além disso, é descrito como bioisóstero dos núcleos quinolínico, 

naftalínico, benzotiofínico e de outros anéis aromáticos como piridínico e pirazínico, sendo 

considerado, dessa forma, uma importante classe de compostos heterocíclicos no campo do 

desenvolvimento de fármacos. Devido à grande variedade de grupos funcionais possíveis para 

ligação ao núcleo, diversos alvos moleculares já foram descritos para a classe, dentre eles: 

inibidores de receptores de tirosinas quinases, agentes que geram dano de DNA, inibidores de 

topoisomerases, diminuição de fator indutor de hipóxia, entre outros (TRISTÁN-MANZANO 

et al., 2015; HUSAIN & MADHESIA, 2011). 

 

Figura 7 - Representação esquemática da estrutura química do núcleo quinoxalínico. 

 
Fonte: http://www.chemspider.com/StructureSearch.aspx 
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Nos últimos anos, o estudo de quinoxalinas e seus derivados tem despertado interesse 

da indústria farmacêutica devido à sua ampla variedade de atividades biológicas, assim como 

suas aplicações terapêuticas. Compostos com o núcleo quinoxalínico possuem atividade 

antiviral (BALZARINI et al., 1994), antagonista seletivo do receptor de adenosina A3, como 

antagonistas do receptor 5-HT3 (MONGE et al., 1993; CATARZI et al., 2005), atividade 

antiinflamatória (SINGH et al., 2004; BURGUETE et al., 2007) e antimicrobiana (HERAVI et 

al., 2006). Além destes efeitos, a atividade antitumoral tem sido mostrada em alguns trabalhos 

(PRIYADARSINI et al., 1996; GANLEY et al., 2001; CERECETTO et al., 2005). Também já 

foram relatadas atividades biológicas de combate à leishmaniose, tuberculose, malária, 

depressão e outras (BHOSALE et al., 2005; AJANI, 2014; PAREIRA et al., 2014).  O 

interesse nestas moléculas foi reforçado após He et al. (2003) demonstrarem que um derivado 

quinoxalínico (RPR127963), patenteado pela indústria farmacêutica Aventis, possuía ação 

inibitória nos receptores de tirosina quinase.   

  Dentre as quinoxalinas com atividade anticâncer, a cloroquinoxalina sulfonamida 

(CQS, NSC 339004) e a XK469 (NSC 697887) são dois exemplos de quinoxalinas com ação 

antitumoral. O mecanismo de ação de ambas envolve a inibição de topoisomerase II (GAO et 

al., 2003). O composto CQS está em testes de fase II para o câncer colorretal (BEKAII-SAAB 

et al., 2006) e a XK469 está em fase I para o tratamento de neuroblastomas (MONTANA et 

al., 2014).  

A descoberta de muitos fármacos atualmente em uso na terapia do câncer foi feita de 

modo racional, baseada no desenho da estrutura, e muitos outros têm sido descobertos por 

processos empíricos.  O potencial anticâncer exibido pelas quinoxalinas oferece uma base 

importante para drogas antineoplásicas, visto que algumas dessas moléculas sintéticas já 

mostraram atividade in vitro contra linhagens de câncer de mama, pulmão e sistema nervoso 

central (PEREIRA et al., 2014; RODRIGUES et al., 2014).  

É importante ressaltar que o grupo químico das quinoxalinas vem sendo estudado desde 

1969, tendo alavancado as suas publicações a partir do ano 2010 (Figura 8) e que demonstra 

que muitos estudos estão sendo realizados, visando o seu potencial terapêutico.  

Proporcionalmente, os depósitos de patentes também têm aumentado (dados obtidos do 

softwareVantage Point®). Tais fatos demonstram o interesse da academia e da indústria por 

essas moléculas (figura 8).  
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Figura 8 - Número de publicações e patentes com os termos “Quinoxaline” e “Cancer”. 
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Fonte: autoria própria 

 

É importante ressaltar que esta tese se propôs a dar continuidade à dissertação de 

Maranhão (2006), do nosso grupo de pesquisa, que demonstrou, inicialmente, uma potente e 

promissora atividade antitumoral de três quinoxalinas, em especial a quinoxalina denominada 

PJOV56 (figura 9). Entretanto, os possíveis mecanismos causadores do efeito antitumoral 

dessa molécula permaneceram desconhecidos. O referido trabalho deixou perguntas em aberto 

sobre o modo de ação de PJOV56, escopo deste trabalho.  

 

 
Figura 9 - Representação esquemática da estrutura molecular do derivado 2-
quinoxalinilidrazônico PJOV56. 

 
Fonte: desenhada em http://www.chemspider.com/StructureSearch.aspx 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

As quinoxalinas tem demonstrado potencial atividade antitumoral, fato que as tornam 

visadas para o desenvolvimento de novas moléculas com potencial anticâncer. Este grupo de 

moléculas e seus derivados com suas variedades de grupos funcionais são importantes 

substâncias com atividades biológicas distintas que levam a uma significativa quantidade de 

pesquisas dirigidas a esta classe. Dentre seu amplo espectro de atividades biológicas está o 

efeito anticâncer. De fato, esse potencial oferece uma base importante para drogas 

antineoplásicas, visto que algumas dessas moléculas sintéticas já mostraram atividade in vitro 

contra linhagens de câncer de mama, pulmão e sistema nervoso central (PEREIRA et al., 

2014; RODRIGUES et al., 2014).  

Estudos prévios do nosso grupo de pesquisa indicaram que moléculas do grupo das 

quinoxalinas apresentam potencial de inibição do crescimento de células tumorais, 

especialmente em células HCT-116, de modo tempo e concentração-dependente, a partir de 

48h de incubação. Resumidamente, em 48h observou-se acúmulo de células na fase S 

(concentração de 3µM) e G0/G1 (concentração de 6µM) do ciclo celular; aumento de células 

apoptóticas após tratamento com 6µM, além do aumento do volume celular, da vacuolização 

citoplasmática e do aumento de organelas de vesículas ácidas (AVOs, do inglês acidic 

vacuolar organelles). Esses resultados prévios foram sugestivos de que essas características 

estavam relacionadas à indução de senescência ou autofagia pelo tratamento com PJOV56 

(MARANHÃO, 2016). A autofagia e a senescência têm demonstrado ação antitumoral em 

diversos trabalhos na literatura. Nesse contexto, algumas das maiores vantagens da ativação 

da senescência como alvo terapêutico para o câncer são a suposta obtenção de uma condição 

citostática fixa, que poderia ser eficaz para tratar o câncer, e o fato de que a dose necessária 

para sua indução é inferior à dose citotóxica, o que confere maior eficácia e menores efeitos 

colaterais (NARDELLA et al., 2011; ACOSTA & GIL, 2012; LEE & LEE, 2014).  

Assim, baseado nesse conhecimento esse trabalho foi concebido, com o desafio de 

esclarecer o provável mecanismo de ação do composto PJOV56, seja por induzir senescência 

ou autofagia, a fim de propiciar o desenvolvimento de um possível produto farmacêutico ou 

de um protótipo para o desenho racional de novos fármacos com propriedades antitumorais, 

cuja proposta inovadora seja a atuação por vias diferentes da apoptose, ampliando o arsenal 

terapêutico contra o câncer.  
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3.  OBJETIVOS 
3.1 Objetivo geral: 

Investigar a participação de eventos relacionados à autofagia e à senescência celular 

como causadores da ação antitumoral do derivado 2-quinoxalinilidrazônico, PJOV56, em 

células de câncer de cólon (HCT-116). 

 

3.2 Objetivos específicos: 

� Avaliar o potencial de PJOV56 na indução de autofagia ou senescência em células HCT-

116; 

� Investigar a reversibilidade do efeito antiproliferativo de PJOV56 sobre as células HCT-

116 pela interrupção do tratamento, usando análises de MTT, azul de tripan, morfologia, 

citometria de fluxo e XCELLigence; 

� Determinar a influência do tempo de recuperação das células HCT-116 sobre a expressão 

da enzima β-galactosidase associada à senescência, pela conversão enzimática do X-gal; 

� Quantificar o nível de expressão de genes relacionados à senescência em células HCT-116, 

através de qPCR, Taqman; 

� Avaliar o potencial de inibição de PJOV56 sobre a atividade da enzima Topoisomerase I. 

� Determinar o perfil de sensibilidade/resistência de 17 linhagens de células DT40 com 

alterações genéticas em diferentes vias de reparo do DNA após tratamento com PJOV56, 

bem como correlacionar esse perfil com potencial gentóxico do composto; 

� Avaliar a expressão de proteínas relacionadas à autofagia e à senescência em células HCT-

116, pela análise do Western Blotting. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Desenho experimental 
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4.2 Obtenção do composto teste 

 Todas as avaliações realizadas foram testadas pela incubação in vitro de células 

tumorais com o composto 2-quinoxalinilidrazônico, identificado pelo código PJOV56. Essa 

quinoxalina foi sintetizada e gentilmente cedida na forma liofilizada pelo Dr. Marcus Vinícius 

Nora de Souza, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro (FIOCRUZ-RJ), 

laboratório de Síntese Orgânica. A síntese desse composto, a sua prévia atividade biológica in 

vitro contra um painel de linhagens tumorais e não tumorais e os valores de CI50 de PJOV56 e 

de doxorrubicina para a linhagem HCT-116 (utilizados neste trabalho) foram previamente 

determinados, de acordo com os resultados descritos na pesquisa de Maranhão (2016). Outras 

observações relativas à morfologia e outros resultados sugestivos da possível participação da 

autofagia e/ou senescência no efeito antiproliferativo de PJOV56 também foram relatados no 

referido trabalho. É importante ressaltar que estes resultados, somados aos obtidos nesse 

trabalho, foram submetidos ao processo de patenteamento. 

Após recebimento do composto, a substância foi devidamente identificada, pesada e 

armazenada na forma liofilizada, à temperatura ambiente. Para posterior uso nos testes, foi 

preparada uma solução estoque na concentração de 5mM da quinoxalina, diluída em 

dimetilsulfóxido (DMSO). Após uso, o estoque restante foi armazenado sob refrigeração a -

20oC. 

Para a realização dos experimentos, foi considerado o valor de CI50 de PJOV56 para a 

linhagem de células de câncer de cólon HCT-116, no tempo de 48h de incubação, obtido no 

trabalho de Maranhão (2016), que corresponde a 3 µM. 

  

4.3 Cultivo celular  

 
As células HCT-116, foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos (NCI – NIH) em 2001 e são mantidas no Laboratório de Oncologia Experimental –

LOE, Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos-NPDM-UFC. 

Para realização dos experimentos, as células foram descongeladas e mantidas em 

garrafas de cultura (TPP®) de 50 ou 250 mL de volume (25 e 75cm2, respectivamente) com 

meio RPMI 1640 (Gibco®) suplementado com 10% de soro bovino fetal (Gibco®), e 1% de 

antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina) em estufa incubadora 

(NUAIRE TS Autoflow®) a 37o C com atmosfera de 5% de CO2 e umidade de 95%.  
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As culturas foram monitoradas em microscópio óptico invertido (ZEISS®, modelo 

Axiovert 40C) quanto à morfologia, confluência, consumo do meio e presença de 

contaminantes a cada 2 ou 3 dias. Para a manutenção e/ou manipulação das culturas para os 

experimentos, as células eram submetidas à lavagem com PBS estéril (PBS, do inglês 

Phosphate Buffer Solution), seguida da adição do reagente de dissociação tripsina-EDTA 

0,5% (Gibco) na concentração 1x, e incubado por 3 minutos. Logo após a dissociação, a 

tripsina-EDTA foi inativada com meio completo. 

Todos os procedimentos relacionados à cultura das células foram realizados sob 

condições assépticas em fluxo laminar. 

 

4.4 Estudo da reversibilidade da proliferação celular  

 

Para avaliar se o efeito antiproliferativo ocasionado por PJOV56 é reversível, realizou-

se a interrupção do tratamento pela remoção do composto, após 48 horas de exposição, e 

reincubação das células na presença ou na ausência da quinoxalina, conforme descrito 

adiante, em todos os experimentos realizados com essa finalidade.  

As células foram semeadas em placas de cultura com quantidade de poços e densidade 

de células/mL específicas para cada experimento (descritas adiante) e incubadas em estufa a 

37o C e a 5% de CO2, overnight para favorecer a adesão. No dia seguinte, as células 

receberam os respectivos tratamentos e foram novamente incubadas em estufa a 37o C e a 5% 

de CO2, por 48 horas iniciais (tempo padrão). A primeira avaliação ocorreu imediatamente 

nesse tempo, não sofrendo, portanto, nem lavagem, nem reposição de meio. Para os demais 

tempos de incubação (72h e 96h de experimento), as células foram cuidadosamente lavadas 

três vezes com de PBS 1x, evitando a perda de células. Em seguida, as células foram 

recultivadas na presença (Fulltime) e na ausência (Recover) de novo tratamento por mais 24h 

e 48h adicionais (72h e 96h de experimento, respectivamente). Desse modo, o grupo que 

permaneceu com PJOV56 até o final de cada incubação foi designado como Fulltime e o 

grupo cuja quinoxalina foi removida no momento da lavagem e recebeu novo meio sem 

PJOV56, foi denominado como Recover, para avaliar possível recuperação, após retirada do 

tratamento.  

Em suma, a realização dos testes de reversibilidade seguiu uma cinética de, pelo 

menos, três tempos:  

a) uma incubação de 48h com PJOV56 (tempo padrão), antes da lavagem, constituindo 

sempre a primeira avaliação, servindo de referência para os tempos seguintes;  
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b) uma incubação de 24 horas adicionais após a lavagem e reincubação das células. 

Este grupo totalizou 72h totais de experimento; 

 c) e uma incubação de 48 horas adicionais após a lavagem e reincubação das células, 

totalizando 96h de experimento ao somar o tempo da incubação inicial mais o tempo de 

reincubação adicional (Fulltime e Recover). 

 

4.4.1. Avaliação pelo método do MTT 

 

Uma das maneiras de se determinar a citotoxicidade da amostra foi pelo ensaio do 

MTT. Este ensaio consiste em uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal 3-(4,5-

dimatil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazólio (MTT) solúvel em água, de cor amarela, 

em cristais insolúveis de formazan, de cor púrpura. Apenas as células viáveis e 

metabolicamente ativas são capazes de converter o MTT, através da ação de enzimas 

desidrogenases mitocondriais, fato que permite a quantificação indireta da porcentagem de 

células vivas (MOSMANN, 1983). O formazan produzido foi dissolvido por solventes como 

o DMSO, sendo a sua absorbância quantificada, pelo auxílio de um espectrofotômetro. 

 As células foram tratadas com PJOV56 em diluições seriadas a partir da concentração 

de 0,39µM até a concentração de 25µM por 48h iniciais, seguidas de lavagem e reposição de 

novo meio de cultivo com ou sem tratamento.  

As células HCT-116 foram semeadas em placas de 96 poços, na concentração de 

70.000 células/mL e incubadas em estufa a 37 oC e a 5% de CO2, overnight para favorecer a 

adesão. No dia seguinte, as células receberam o tratamento e foram incubadas por 48 horas 

iniciais, quando foi realizada a leitura do primeiro tempo de incubação: tempo padrão (48h). 

Em seguida, as células foram cuidadosamente lavadas três vezes com 200µL de PBS 1x, e as 

células foram recultivadas na presença (Fulltime) e na ausência (Recover) do novo tratamento 

por mais 24h (72h) e 48h adicionais (96h). Três horas antes do final das incubações, todos os 

poços receberam 20 µL da solução de MTT (0,5 mg/mL, Gibco®) e foram reincubados 

durante três horas, em estufa a 37 oC e a 5% de CO2. Após esse período, as placas foram 

centrifugadas (3000 rpm/10min) e os sobrenadantes, desprezados. Em seguida, sob agitação, 

dissolveu-se o formazan convertido pelas células em 150µL de DMSO. A absorbância da 

placa foi lida no comprimento de onda de 595 nm (MOSMANN, 1983) em espectrofotômetro 

de placa.  

Os dados foram obtidos de, pelo menos, três experimentos independentes em triplicata 

e analisados segundo suas médias e respectivos desvios-padrão. Os gráficos foram 
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construídos relacionando absorbância versus concentração; e, para avaliação da cinética do 

efeito de PJOV56, os gráficos também foram estruturados mostrando a relação absorbância 

versus tempo, com o auxílio do programa GraphPadPrism versão 6.0 (Intuitive Software for 

Science, San Diego, CA). 

4.4.2. Avaliação pelo método da Exclusão do Azul de tripan 

O ensaio de exclusão por Azul de Tripan é um método quantitativo que permite a 

distinção entre células viáveis e não viáveis em suspensão. O teste baseia-se na carga negativa 

do corante, na permeabilidade seletiva e na integridade da membrana celular, que impede a 

entrada do corante nas células viáveis, enquanto que as células mortas, devido à formação de 

poros na membrana, permitem a passagem do corante para o interior da célula. Dessa forma, 

células não viáveis apresentam coloração azul, que as diferenciam das células com membrana 

íntegra (STROBER, 2001; TRAN et al., 2011; AVELAR-FREITAS et al., 2015). 

As células HCT-116 foram semeadas em placas de 24 poços na densidade de 3 x 104 

células/poço e incubadas com a quinoxalina nas concentrações de 1,5µM, 3µM e 6 µM, por 

48h (tempo padrão), 72h (Fulltime e Recover) e 96h (Fulltime e Recover). Ao final de cada 

período de exposição à substância, após dissociação e inativação da tripsina, as células foram 

transferidas para microtubos e centrifugadas a 2.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet ressuspendido em 1 mL de PBS. Uma alíquota de 90µL da suspensão de 

células de cada replicata foi transferida a um tubo de polipropileno de 500µL contendo 10 µL 

de azul de Trypan 0,4%, por cerca de 3 minutos. Em seguida, 10 µL dessa mistura foi 

adicionada em uma câmara de Neubauer e, então, as células foram diferenciadas e contadas 

em viáveis e não viáveis. 

Os dados foram analisados a partir da média ± desvio padrão de pelo menos três 

experimentos independentes realizados em triplicata. Para verificação da ocorrência de 

diferenças significativas entre os grupos, os dados foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) seguida pelo pós-teste Newman Keuls (p<0,05). 
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4.4.3. Estudos utilizando citometria de fluxo: avaliação da proliferação e da viabilidade 

celular 

 
A citometria de fluxo é uma técnica que avalia atributos físicos e químicos das células, 

permitindo avaliação rápida e de elevada acurácia. Isso se deve ao fato de que neste 

equipamento a passagem das células ocorre de maneira individual, célula a célula, através de 

um canal de corrente fluída e pela incidência direcionada de um laser sobre essas células. O 

feixe de luz produzido pelo laser provoca a excitação dos fluorocromos presentes nas células, 

emitindo luz num determinado um comprimento de onda. Os sistemas ópticos e eletrônicos do 

citômetro de fluxo recolhem a luz emitida e plota esses dados em parâmetros de dispersão de 

luz e fluorescência emitida. Dentre os parâmetros estão o Forward SCatter (FSC) captado pelo 

detector frontal ao feixe, responsável pela mensuração do tamanho relativo da célula, e o Side 

SCatter (SSC) captado pelos espelhos laterais, responsável por medir a granulosidade e 

complexidade celular. Quando analisados conjuntamente esses parâmetros levam a uma ideia 

da morfologia celular. Além disso, a detecção da fluorescência emitida pelos diversos 

marcadores classifica cada célula como único evento (SHAPIRO, 2003; FERRAZ, 2000; 

BACAL & FAULHABER, 2003). 

A avaliação da proliferação celular baseia-se na capacidade que o citômetro de fluxo 

possui de registrar o volume e a quantidade de células que passam pela célula de fluxo, 

gerando um resultado em células x10.000/µl. Essa análise objetivou comparar o número de 

células nos diferentes tempos, para avaliar se houve crescimento após a remoção do 

tratamento, se o número de células permaneceria inalterado ou se haveria diminuição, ao 

longo do tempo e com o aumento da concentração, em relação ao tempo padrão. Para o 

cálculo da concentração, foram consideradas apenas células viáveis. 

Para análise da viabilidade e análise da proliferação celular, as células HCT-116 foram 

plaqueadas em placas de 24 poços na concentração de 3 x 104 células/poço. Os tratamentos da 

quinoxalina PJOV 56 foram de 3µM e 6µM.  A doxorrubicina (0,22 µM) foi utilizada como 

controle positivo. Os tratamentos seguiram os tempos de 48h, 72h e 96h, conforme 

supracitado.   Após o término de cada tempo de tratamento, as células foram colocadas em 

suspensão (tripsinização, seguida de inativação da tripsina), transferidas para microtubos do 

tipo eppendorf e centrifugadas a 2.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o 

pellet, ressuspendido em 1 mL de PBS. Em seguida, uma alíquota de 500 µL de suspensão de 

células de cada grupo foi incubada com 50 µL de uma solução de iodeto de propídeo  (P.I., do 

inglês, propidium iodide) a 50 µg/mL (diluído em PBS). Após 20 minutos, as amostras foram 
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analisadas utilizando o citômetro BD FACSVerse®. Para todos os parâmetros avaliados, um 

total de 5.000 eventos para cada replicata amostral foi considerado. Os debris foram omitidos 

das análises. Os resultados são oriundos de, pelo menos, três experimentos independentes em 

triplicata. 

Os dados foram expressos como a média ± desvio padrão. Para verificação da 

ocorrência de diferenças significativas entre os grupos, os dados foram comparados por 

análise de variância (ANOVA) seguida por teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

 
 

4.4.4 Monitoramento dinâmico da proliferação e viabilidade celular em tempo real - 

XCELLigence System® 

 

O XCELLigence System RTCA DP (Dual Purpose) permite monitoração em tempo 

real da proliferação e viabilidade de células aderidas utilizando impedância elétrica não 

invasiva. As células são plaqueadas em placas de 16 poços que contêm microeletrôdos de 

ouro no fundo. Ao aplicar-se um potencial elétrico, o fluxo elétrico passa de um eletrodo a 

outro através de uma solução condutora (meio de cultura). A presença de células nesses 

biossensores impedem o fluxo elétrico, que gera uma resposta de impedância que não apenas 

indica o status de viabilidade celular como também correlaciona com o número, tamanho e 

forma das células no poço. 

As células HCT-116 foram plaqueadas nas E-plates de 16 poços na concentração de 5 

x 103 células/poço, num volume de 190 µl de meio completo. A aderência, a disposição e 

proliferação das células foram monitoradas a cada 30 minutos utilizando o RT-DP system. A 

proliferação celular foi monitorada por 140 horas. Aproximadamente 24 horas depois do 

plaqueamento, quando as células estavam em sua fase de crescimento logarítmica, as células 

foram tratadas com 10µl do composto PJOV56 dissolvido em meio de cultura, nas 

concentrações de 1,5µM, 3µM e 6µM.  

A fim de verificar de que maneira o tempo de incubação inicial afetaria na recuperação 

das células após a retirada do tratamento, foram testados dois tempos da primeira incubação 

com a quinoxalina: uma de 24h e outra de 48h (tempo padrão). Após cada incubação, o 

tratamento foi interrompido, as células foram lavadas e foi adicionado novo meio, na presença 

(Fulltime) ou ausência de PJOV56 (Recover). 

As células do controle foram tratadas com DMSO, o qual serviu de veículo para a 



51 
 

substância. A concentração final de DMSO não excedeu 0,2% em nenhum tratamento. A 

doxorrubicina (0,22 µM) foi utilizada como controle positivo. 

O resultado de impedância celular foi expresso como unidade arbitrária chamada de 

Índice Celular (do inglês, Cell Index). O índice celular de cada ponto foi definido como (Rn-

Rb)/ 15, onde Rn é a impedância do poço com célula e Rb é a impedância do poço apenas com 

o meio. As curvas de crescimento foram comparadas, especialmente após a lavagem e 

remoção do composto para avaliar se haveria recuperação na proliferação celular.  

4.4.5 Avaliação do ciclo celular  

 
A análise do conteúdo de DNA revela a ploidia celular e fornece informações sobre a 

fase do ciclo celular na qual as células avaliadas estão. A determinação da distribuição das 

células dentro das principais fases do ciclo celular é baseada em diferenças no conteúdo de 

DNA entre as fases: pré-replicativa (G0/G1), do DNA replicado (S) e a pós-replicativa e 

mitótica (G2+M) (DARZYNKIEWICZ et al., 2010). 

Esse teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo ligar-se ao DNA. 

Inicialmente a membrana plasmática das células são lisadas por um detergente, 

permeabilizando a célula ao PI, permitindo que ele ligue-se ao DNA de todas as células. O P.I. 

consegue intercalar-se de modo proporcional à quantidade de DNA da célula, podendo então 

mensurar as fases do ciclo celular, através da quantidade de DNA presente em cada fase do 

ciclo celular, avaliada no citômetro de fluxo. 

Para análise do ciclo celular, as células HCT-116 foram plaqueadas em placas de 24 

poços na concentração de 3 x 104 células/poço. Os tratamentos da quinoxalina PJOV56 foram 

de 3µM e 6µM.  A doxorrubicina (0,22 µM) foi utilizada como controle positivo. Os 

tratamentos seguiram os tempos de 48h, 72h e 96h.   Após o término de cada tempo de 

tratamento, as células foram colocadas em suspensão (tripsinização, seguida de inativação da 

tripsina), transferidas para microtubos do tipo eppendorf e centrifugadas a 2.000 rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi desprezado e o pellet, ressuspendido em 1 mL de PBS. Em 

seguida, uma alíquota de 400 µL de suspensão de células de cada grupo foi incubada com 50 

µL de uma solução de iodeto de P.I. a 50 µg/mL e 5 µL de uma solução de lise (10% de Triton 

X-100 e 10% de Citrato de Sódio), correspondendo a uma concentração final de 0,1% de 

Triton X-100 e 5 µg/mL de PI. Após o período de incubação por 40 minutos, na ausência de 

luz, as amostras foram analisadas no citômetro de fluxo BD FACSVerse®. Para todos os 

parâmetros avaliados, um total de 5.000 eventos para cada replicata amostral foi considerado. 

Os debris foram omitidos das análises. Os resultados são oriundos de, pelo menos, três 
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experimentos independentes em triplicata. 

Os gráficos do ciclo celular foram analisados no programa ModFit LT® versão 4.1 

(Verity Software House). Os dados gerados pelo programa foram expressos como média ± 

desvio padrão e, para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes 

grupos, os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por teste de 

Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

4.5 Avaliação dos aspectos morfológicos  
 

Com o objetivo de avaliar as alterações morfológicas causadas pelo tratamento das 

células com PJOV56 e a fim de verificar se a interrupção do tratamento alteraria esse padrão, 

as células foram coradas com o kit panótico rápido (Laborclin®) ao final de cada incubação. 

Essa coloração permite a visualização de características morfológicas por meio da marcação 

diferenciada do citoplasma e do núcleo, baseado nas suas respectivas cargas elétricas. O 

primeiro reagente do kit tem a função de fixar as células; o segundo confere cor avermelhada 

ao citoplasma das células, devido ao seu caráter ácido; e o terceiro corante do kit produz 

coloração azulada ao núcleo, devido ao seu caráter alcalino.  

As células HCT-116 foram plaqueadas em placas de 24 poços na concentração de 3 x 

104 células/mL e incubadas com a quinoxalina PJOV56 nas concentrações de 3µM e 6 µM, 

pelos tempos e condições supracitados. A doxorrubicina foi utilizada como controle positivo 

na concentração de 0,22 µM, e o controle negativo foi tratado apenas com o veículo. 

Decorrido os períodos de incubação (48h, 72h e 96h), o sobrenadante das culturas foi 

desprezado e as células, cuidadosamente lavadas com PBS 1x. Em seguida, as células foram 

fixadas com solução de triarilmetano a 0,1%, coradas com solução a 0,1% de xantenos e com 

solução de 0,1% de tiazinas (Laborclin®). O tempo de exposição a cada solução foi de 

aproximadamente 30 segundos. Ao final da coloração, os poços foram lavados com água 

destilada para remover o excesso de corante. Em seguida, as células foram avaliadas e 

fotodocumentadas usando o microscópio invertido (ZEISS®, modelo Axiovert 40C). 

A análise morfológica ocorreu com o auxílio do microscópio óptico invertido (ZEISS) 

com aumento de 200X. O registro das alterações foi feito por fotografia (AxioVert). As 

imagens escolhidas representavam as alterações mais frequentes nas análises. 
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4.6 Detecção de vesículas ácidas por laranja de acridina - microscopia confocal 

 
A microscopia confocal utiliza fluorescência para aquisição das imagens. A 

imagem captada pelo microscópio confocal tem maior contraste e resolução que a do 

microscópio óptico convencional, devido à exclusão da luz emitida por outros pontos que não 

estão no plano focal. Esse tipo de microscópio apresenta um conjunto de lentes capazes de 

focar um cone de luz em uma profundidade predeterminada da amostra a ser estudada. 

Mudando-se o ponto focal e, mantida a profundidade, é possível iluminar todo o plano em 

estudo, ponto a ponto e, assim, construir imagens tridimensionais (SAMWOGERERE & 

WEEKS, 2005; METZ, 2004). 

Laranja de acridina é um corante lisotrópico que em sua forma neutra, sem carga, é 

capaz de atravessar livremente os compartimentos celulares e acumular-se em vesículas 

ácidas de forma dependente de pH. Em meio com pH neutro, o corante laranja de acridina é 

uma molécula hidrofóbica que fluoresce em cor verde. Em locais de pH baixo, como em 

AVOs, laranja de acridina encontra-se em sua forma protonada e fica aprisionada, levando a 

uma fluorescência de tom laranja-avermelhada (PAGLIN et al., 2001). 

Para a verificação de organelas de vesículas ácidas, as células HCT-116 foram 

plaqueadas em placas de 4 poços com fundo de vidro, na densidade de 6x104 células/placa e 

tratadas com a quinoxalina PJOV 56 nas concentrações de 3 µM e 6 µM, por 48h em estufa a 

37oC, 5% de CO2 e 95% de umidade. O controle negativo recebeu a mesma quantidade de 

solvente (DMSO) que os demais tratamentos. Após o período de incubação, as células foram 

tratadas com laranja de acridina (1 µg/mL) por 10 minutos. Em seguida, as células foram 

lavadas com PBS e foram, então, analisadas utilizando microscopia confocal. Para análise das 

AVOs foram utilizados os comprimentos de onda de excitação de 488nm com emissão de 

492-549nm e excitação de 543nm com emissão de 558-659nm. 

Todas as imagens foram obtidas em microscópio confocal (ZEISS, modelo LSM 710) 

e processadas utilizando o programa ZEN 2008, sendo apresentadas na mesma ampliação. 

 

4.7 Avaliação da atividade da enzima SA-β- galactosidase 

 
Um dos biomarcadores mais utilizados para identificar células em estado de 

senescência é a atividade da enzima β-galactosidase associada à senescência (SA-β-

galactosidase) (DIMRI et al., 1995). A quantidade desta enzima está aumentada em células em 

processo de senescência, apresentando uma atividade detectável em pH 6,0. Acredita-se que, 

pelo menos em parte, a indução da SA-β-galactosidase deva-se ao aumento da expressão de 
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proteínas lisossomais. A marcação da enzima é medida tipicamente por coloração in situ 

usando um substrato cromogênico, a X-Gal (LEE et al., 2006). 

Neste ensaio foi utilizado um kit de coloração da β-galactosidase associada à 

senescência (Cell Signaling Technology®). Trata-se de uma reação de imunocitoquímica que 

detecta apenas a β-galactosidase ativa em pH 6,0, não encontrada em células pré-senescentes 

ou quiescentes. O kit utiliza como substrato a X-gal, que quando consumido gera um 

precipitado de cor azulada. 

Uma vez que a senescência celular é um fenômeno tardio que envolve múltiplos 

mecanismos efetores (ACOSTA et al., 2008; WAJAPEYEE et al., 2008; EWALD et al., 2010), 

as células foram avaliadas por períodos mais longos, tendo sido submetidas a quatro 

incubações, com intervalos de 48 em 48h. A interrupção do tratamento e reposição de meio se 

deu ao final das primeiras 48h de incubação inicial (tempo padrão), quando ocorreu a primeira 

avaliação. Sendo assim, as quatro incubações corresponderam aos seguintes tempos: 48 

(tempo padrão), 96, 144 e 192 horas totais de experimento. Entretanto, em virtude do longo 

período de incubação com PJOV56, o grupo Fulltime somente foi avaliado em 2 períodos: 

48h e 96h de experimento total, visto que incubações mais longas acarretariam em um número 

muito reduzido de células para as análises.  

As células HCT-116 foram plaqueadas em placas de 35 mm de diâmetro na 

concentração de 100.000 células/poço e tratadas com PJOV56 na concentração de 3µM. Por 

sua vez, as células do grupo controle negativo foram plaqueadas na mesma densidade de 

células em placas de: 35mm para o tempo de  48h, 60x15mm para o tempo de  96h e 

150x20mm para os tempos de 144h e 192h, com a finalidade de fornecer espaço suficiente 

para o crescimento celular, evitando confluência precoce das células do controle negativo. 

Transcorridos os devidos tempos de incubação, seguiram-se as recomendações do 

fabricante, pela adição da solução de fixação por 10-15 min, seguida de duas lavagens com 

PBS e adição da solução de coloração contendo a X-gal (pH 6,0), substrato para a enzima, 

com posterior incubação overnight em estufa bacteriológica, sem CO2, a 37 °C e 5%. No dia 

seguinte, a solução de coloração foi removida, e acrescentada uma solução de glicerol a 70% 

em água e as placas foram estocadas a 4oC para posterior análise. 

As células foram analisadas e fotodocumentadas através de um microscópio óptico de 

luz invertido (ZEISS®, modelo Axiovert 40C), utilizando o aumento de 200x. As imagens 

foram selecionadas de campos com características mais representativas das amostras. 
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4.8 Avaliação da expressão gênica - PCR em tempo real 

  
O método da Transcrição reversa associada a PCR quantitativo em tempo real (RT-

qPCR) é uma técnica que possibilita o monitoramento e a quantificação, em tempo real, do 

aumento no número de moléculas de RNA, DNA ou cDNA, durante a reação de PCR e é, 

atualmente, a estratégia mais precisa para avaliar qualitativa e quantitativamente os níveis de 

expressão de um determinado gene de modo rápido e reprodutível (HAYWARD-LESTER et 

al., 1995; GINZINGER, 2002). 

O princípio do teste se baseia na emissão de fluorescência gerada a partir de 

fluoróforos que se intercalam em DNAs de fita dupla (SYBR®Green) ou a partir de sondas de 

hibridização, específicas para o gene de interesse (TaqMan®). A fluorescência emitida é 

proporcional ao aumento no número de cópias amplificadas a cada ciclo e também à 

quantidade de sequências-alvo presentes no início da reação (KAEDA & CHASE & 

GOLDAN, 2002). 

A tecnologia utilizada nesse trabalho para avaliação da expressão gênica foi a 

TaqMan®, a qual utiliza, além do convencional par de primers específicos, uma sonda também 

específica para o gene de interesse, o que aumenta a sensibilidade do teste. A sonda possui um 

fluoróforo repórter na extremidade 5’ e um fluoróforo “silenciador” (quencher), na 

extremidade 3’. Na forma livre, não-hibridizada, a fluorescência emitida pelo fluoróforo 

repórter é absorvida e silenciada pelo quencher; enquanto que na forma hibridizada e na 

presença da Taq DNA polimerase o fluoróforo repórter sofre excisão e se separa do quencher, 

liberando fluorescência, a qual é captada pelos detectores (MEYERS et al., 2004). 

 

4.8.1 Extração de RNA  

 

Para a extração de RNA total, com a finalidade de investigar a expressão gênica, as 

células foram avaliadas em quatro períodos de incubação, com intervalos de 48 em 48h, da 

mesma maneira que no ensaio da SA-β-galactosidase, descrito anteriormente. A interrupção 

do tratamento e reposição de meio para os grupos Fulltime e Recover se deu ao final do tempo 

padrão (48h), quando ocorreu a primeira extração. Sendo assim, as três últimas extrações 

corresponderam aos tempos de 96, 144 e 192 horas totais de experimento. No entanto, em 

virtude do longo período de incubação, o grupo Fulltime somente foi avaliado às 48h e 96h de 

experimento total.  

As células HCT-116 foram plaqueadas em garrafas de cultura de 75 mm2 com filtro 
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(TPP®) na concentração de 2x105 células/frasco e tratadas com PJOV56 na concentração de 

3µM. Por sua vez, as células do grupo controle negativo foram plaqueadas na mesma 

densidade em placas de: 35mm para o tempo de 48h, 60x15mm para o tempo de 96h e 

150x20mm para os tempos de 144h e 192h, para proporcionar espaço suficiente para o 

crescimento celular, evitando confluência precoce das células do controle negativo. Os testes 

foram realizados em dois experimentos independentes, em duplicata. 

Ao término das incubações, as células tratadas e os controles foram coletados por 

tripsinização. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (1.200 rpm por 5 minutos), 

descartado o sobrenadante e lavadas 2x com PBS livre de DNase/RNase e, em seguida, 

armazenadas em freezer -70oC. A extração de RNA total foi realizada utilizando o 

MasterPureTMComplete DNA and RNA Purification Kit (Epicentre®, Illuminacompany, 

Califórnia, USA) conforme especificações do fabricante, incluindo tratamento com DNase I 

para eliminar a contaminação por DNA. Após extração de todas as amostras, foi realizada a 

leitura do material por espectrofotômetro NanoDrop™ 2000 (Thermo Fisher Scientific, 

Massachusetts, EUA) nos comprimentos de onda de 260 e 280nm para quantificação e 

comprovação de qualidade do material. 

 

4.8.2 Síntese do cDNA 

 

Para a síntese do cDNA a partir do RNA total, foi utilizado o kit SuperScript II 

Reverse Transcriptase (Invitrogen, Thermo Scientific, Massachusetts, EUA), seguindo as 

recomendações do fabricante. As amostras foram diluídas para a concentração de 3µg de RNA 

total. A reação foi preparada pela combinação do RNA (volume necessário para concentração 

final de 3µg), 1µL de 50µM oligo (dT)20, 1µL de 10mM dNTP e H2O livre de RNAse (q.s.p 

10µL). As amostras foram então levadas ao termociclador e aquecidas a 65oC, por 5 minutos, 

e logo em seguida, incubadas no gelo, por mais 5 minutos. Terminado esse passo, foi 

preparado um mix para a síntese do cDNA para 10 reações pela adição de: 20µL de 10x RT 

buffer, 40µL de 25mM MgCl2, 20µL de 0,1M DTT, 10µL de RNAse OUT (40u/µL) e 10µL da 

Superscript® III RT (200U/µL). Em seguida, transferiu-se 10µL desse mix para os tubos 

contendo os RNAs, oligos (dT)20 e dNTPs, que foram então submetidos a 50oC por 50 

minutos e terminados a 85oC, por 55minutos, seguidas de 5 min no gelo. Em seguida foi 

adicionado 1µL de RNAse H/tubo, seguido de incubação por 20 minutos a 37oC no 

termociclador. Terminado o processo, o cDNA sintetizado foi estocado a -20OC até o uso. 
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4.8.3 Análise da expressão gênica 

 

As análises de expressão gênica foram realizadas em parceria com o Laboratório de 

Biologia e Mutagênese Molecular, liderado pela profª Drª Sílvia Regina Batistuzzo de 

Medeiros, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para onde os cDNAs foram 

enviados, devidamente acondicionados em gelo seco.  

A quantificação relativa dos genes THBS1 (trombospondina 1), ANKDR1 (domínio 1 

de repetição de anquirina), SERPINB (serpina de família B), LAMA5 (subunidade alfa 5 da 

Laminina) e YWHAZ (proteína zeta de ativação de tirosina 3-monooxigenase/triptofano 5-

monooxigenase) foi realizada através da metodologia de RT-qPCR (transcrição reversa 

associada a PCR quantitativo em tempo real) (tabela 1). Como gene referência foi utilizado o 

gene YWHAZ, já descrito na literatura como um dos mais estavelmente expressos em tecidos 

cancerosos e não cancerosos, inclusive em linhagens de CCR (JI et al., 2006; TAN et al., 

2017).  

Os cDNAs foram quantificados em NanoDropTM UV-VIS (ThermoFischer®) e tiveram 

sua concentração ajustada para 100 ng. O mix da reação de PCR foi preparado utilizando, 

para cada reação: 1µL de 20x TaqMan® Gene Expression Assay, 10µL de 2x TaqMan® Gene 

Expression Master Mix, 4µL do cDNA (100ng) e 5µL de H2O livre de RNAses.  

As qPCRs foram feitas utilizando-se o sistema de detecção de seqüência 7500 Fast 

Real-Time PCR system (Applied Biossystems, Thermo Scientific, Massachusetts, EUA). 

Como sistema de detecção foi utilizado o TaqMan® Gene Expression Master Mix (Applied 

Biossystems, Thermo Scientific, Massachusetts, EUA) e como método de quantificação foi 

utilizado o Ct (threshold cicle) comparativo ou quantificação relativa. As qPCRs foram feitas 

em quadruplicata tanto para o gene referência quanto para os genes-alvo.  

As qPCR consistiram de uma mistura contendo 1µL de 20x TaqMan® Gene 

Expression Assay (para cada gene), 1x TaqMan® Gene Expression Master Mix, 4µL do cDNA 

(100ng) e 5µL de H2O livre de RNAses, para um volume final de 16 µL de reação. As 

condições de amplificação para todos os sistemas foram: 95ºC durante 10 minutos; seguidos 

de 40 ciclos de desnaturação à 95ºC durante 15 segundos; pareamento à 60ºC durante 60 

segundos.   

Os valores de Threshold e Ciclo de threshold (Ct) foram determinados 

automaticamente pelo software do próprio equipamento Applied Bisystems 7500 fast Real-

Time PCR System utilizando os parâmetros-padrão. 

Os resultados, obtidos com a análise de expressão dos alvos e do gene referência, 
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foram comparados diretamente e a normalização da expressão gênica foi feita por do meio 

método 2-∆∆Cq (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001), em que: 

∆Ct = Ct (alvo) – Ct (referência) 

∆ ∆Ct = ∆Ct (amostra) – ∆Ct (calibrador) 

Onde: 

Ct – ciclo onde a amplificação atinge o limiar de detecção do equipamento (Threshold) 

Alvo – Gene Analisado 

Referência – Controle Endógeno (YWHAZ) 

Calibrador – Amostras de células HCT-116 não tratadas no tempo de 48h (tempo padrão). 

 

Tabela 1 - Relação dos genes avaliados no teste de expressão gênica. 

Fonte: PubMed, 2018.  

 

 

Símbolo 
genético 

Gene (em inglês) Localização cromossômica Primer 

THBS1 Trombospondin 1 
Chr.15: 39581079 - 39598918 

(GRCh38) 
Hs00962908_m1 

ANKRD1 Ankyrin Repeat Domain 1 
Chr.10: 90912100 - 90921275 

(GRCh38) 
Hs00923599_m1 

SERPINB2 Serpin Family B Member 2 
Chr.18: 63887705 - 63903890 

(GRCh38) 
Hs01010736_m1 

LAMA5 Laminin Subunit Alpha 5 
Chr.20: 62309060 - 62367318 

(GRCh38) 
Hs00966585_m1 

IGFPB5 
Insulin Like Growth Factor 

Binding Protein 5 
Chr.2: 216672105 - 

216695549 (GRCh38) 
Hs00181213_m1 

YWHAZ 

Tyrosine 3-
Monooxygenase/Tryptophan 5-

Monooxygenase Activation 
Protein Zeta 

Chr.8: 100918576 - 
100954068 (GRCh38) 

Hs03044281_g1 
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4.9 Ensaio de clivagem de DNA mediada por Topoisomerase I 

 

O ensaio baseia-se na capacidade da enzima topoisomerase de clivar o DNA e resolver 

dessa forma seus problemas topológicos. Quando a enzima é inibida, ocorre o surgimento de 

bandas de DNA de maior intensidade que são observados pela utilização de isótopos 

radiomarcados. 

A enzima Topo1 recombinante humana foi purificada por um baculovirus como 

previamente descrito (POURQUIER et al., 1999). As reações de clivagem de DNA foram 

preparadas como descrito anteriormente com exceção do substrato de DNA (DEXHEIMER & 

POMMIER, 2008). Resumidamente, um oligonucleotídeo de DNA com 117-pb abrangendo o 

sítio de clivagem de Topo1 é utilizado. Esse oligonucleotídeo é marcada na porção 3’ em uma 

reação com [α32P]dGTP no tampão de reação 2 (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM MgCl2, 50 

mM NaCl) com 0,5 unidades de DNA polimerase I. O [32P]dGTP não incorporado foi 

removido usando uma mini coluna Quick Spin DNA (Roche, Indianapolis, IN), e o eluído 

contendo o substrato de DNA selado foi coletado. Aproximadamente 2 nM de substrato de 

DNA radiomarcado foi incubado com Topo1 em 20 µL de tampão de reação [10 mM Tris-

HCl (pH 7.5), 50 mM KCl, 5 mM MgCl2, 0.1 mM EDTA, and 15 µg/mL BSA] a 25º por 20 

min na presença de várias concentrações dos compostos-teste. A reação é terminada pela 

adição de SDS (0,5% de concentração final) seguido pela adição de dois volumes de corante 

de carregamento (80% de formamida, 10 mM de hidróxido de sódio, 1 mM de EDTA, 0.1 % 

de xileno cianol, e 0,1% de azul de bromofenol). Aliquotas de cada reação foram submetidas 

a 20% de PAGE desnaturante. Os géis foram secados e visualizados utilizando um 

phosphoimager e o software ImageQuant (Molecular Dynamics) (POURQUIER et al. 1999).  

 

4.10 Avaliação da alteração na viabilidade celular no painel de células DT40  

 

As linhagens de células DT40 utilizadas neste estudo foram obtidas do banco de linhagens do 

Laboratory of Molecular Pharmacology, cuja análise experimental foi realizada no National Institute 

Health – NIH. Todas as linhagens mutantes (knock-in) estavam certificadas por Southern blotting e/ou 

PCR em tempo real e/ou Western blotting. Para realização dos experimentos, as células foram 

descongeladas e mantidas em incubadora de CO2 a 37° C com atmosfera de 5% de CO2 em meio 

RPMI-1640 (Invitrogen) suplementado com 1% de soro de galinha (Invitrogen), 10% de soro fetal 
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bovino (Gemini Bio-Products), 10-5 mol/L β- mercaptoetanol (Sigma-Aldrich) e 1% 

penicilina/streptomicina (Invitrogen).  

O ATPlite é um sistema que monitora o ATP através da enzima luciferase do vagalume 

(Photinus pyralis). Esse teste de luminescência é uma alternativa a ensaios colorimétricos e 

fluorométricos para avaliação quantitativa da proliferação e citotoxicidade em cultura de células. O 

ATP é um sinal de viabilidade celular por se produzido em todas as células vivas com metabolismo 

ativo e funcional. À medida que as células sofrem necrose ou apoptose, a concentração de ATP 

diminui rapidamente. A Luciferase e D-luciferina contidas no kit ATP Lite reagem com ATP para 

produzir fluorescência. Com isso, o seu monitoramento pode ser usado para acessar os efeitos 

citocidas, citostáticos e proliferativos de um amplo espectro de drogas e compostos biológicos.  

Primeiramente as células em suspensão das linhagens DT40 foram observadas em 

microscópio invertido para verificação da confluência, sendo então coradas com solução de Azul de 

Trypan 0,4% para contagem e verificação da viabilidade celular em contador automático de células 

(COUNTESS®, Invitrogen). Apenas as linhagens com viabilidade superior a 90% eram utilizadas para 

cultivo em placas.  

Para a realização do experimento duzentas células da linhagem DT40 foram cultivadas em 20 

µL de meio de cultura em placas de 384 poços (Perkin Elmer Life Sciences), e então foram 

adicionados 20 µL de meio de cultura contendo os compostos testados. As concentrações dos 

compostos testados variaram de 0,15 a 2,5µM para PJOV56, 3,12 a 50nM para Camptotecina, 0,06 a 

1µM para Etoposídeo e ICRF-193.  Os poços das bordas das placas não foram utilizados, para evitar o 

erro associado à evaporação, sendo preenchidos com PBS ou meio de cultura. As placas foram 

incubadas a 37°C e 5% CO2 por 72 horas, permitindo que as células selvagens (wild-type), não 

tratadas, duplicassem cerca de nove vezes.  

A viabilidade celular foi mensurada usando o kit ATPlite 1-step (Perkin Elmer Life Sciences). 

Em resumo, 20 uL da solução de ATPlite foi adicionado a cada poço das placas de 384 poços. Após 

cinco minutos a luminescência é mensurada pelo leitor de placa Envision 2104 Multilabel Reader 

(Perkin Elmer). Todos os experimentos foram realizados em triplicata.  

Em uma placa de 384 poços é possível examinar a sensibilidade de dois compostos em até sete 

linhagens ao mesmo tempo. Células do tipo selvagem (wild-type) são incluídas em cada placa. Para 

avaliar a sensibilidade relativa de cada mutante (knock-in) em relação à célula selvagem, as curvas de 

sensibilidade são desenhadas assumindo a viabilidade de 100% para as células não-tratadas, sob 

condições em que o número de células em cada poço foi relacionado linearmente com a intensidade de 

luminescência. Os valores de CI90 (concentração inibitória de 90%) para cada composto e linhagem 

celular foram determinados pelo gráfico de viabilidade versus concentração do composto. A CI90 para 

cada mutante foi dividida pela CI90 do tipo selvagem cultivada na mesma placa. A média dos 

quocientes de pelo menos três experimentos independentes, realizados em triplicata, para cada 

linhagem, foi calculada. Os valores da média foram então convertidos em escala logarítmica (base 2) e 
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plotados em um mesmo gráfico de barras, utilizando o programa GraphPad Prism 6. A relação de 

todos os genes deletados/mutados e respectivas vias encontra-se descrito na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Linhagens DT40 utilizadas e respectivas alterações nas funções gênicas (deleção/mutação) 
em vias de reparo de dano de DNA. 
Linhagem 

celular Função do gene deletado (mutado) e 
anotação 

Referência 

KU70   Junção de pontas não-homólogas (NHEJ) TAKADA et al., 1998 

Ligase IV  Junção de pontas não-homólogas (NHEJ)  ADACHI et al., 2001 

DNA-PKcs  Junção de pontas não-homólogas (NHEJ)  FUKUSHIMA, et al., 2001 

ATM   Checkpoint de controle de Dano TAKAO et al., 1999 

RAD54   Recombinação homóloga (HR) BEZZUBOVA et al., 1997 

BRCA1   Recombinação homóloga (HR) MARTIN et al., 2007 

BRCA2   Recombinação homóloga (HR) HATANAKA et al., 2005 

RAD18   Ligase E3 do PCNA, Reparo pós-replicação YAMASHITA et al., 2002 

PARP1   
Detecção de dano de DNA, poly 

(ADPrybosyl)ation, reparo de SSB e DSB 
HOCHEGGER et al., 2006 

TDP1   
Remoção de complexos de clivagem de Top1 

(Top1cc) 
MURAI et al., 2012 

TDP2  
Remoção de complexos de clivagem de Top2 

(Top2cc)  
ZENG et al., 2011 

CtIPs/-/-   
Remoção de Top1cc e Top2cc por sua atividade 

endonuclease (mutação S322A) 
NAKAMURA et al., 2010 

FANCD2  Reparo de crosslinks entre fitas, HR  YAMAMOTO et al., 2005 

FANCE  Reparo de crosslinks entre fitas, HR  HUANG et al., 2014 

POLZ   DNA polimerase de síntese por translesão SONODA et al., 2003 

EXO1  Reparo por emparelhamento errôneo (MMR)  HOA et al., 2015 

Fonte: Pinheiro (2017). 
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4.11 Avaliação da expressão proteica - Western blot 

 
O método do Western blot permite identificar proteínas específicas provenientes de 

uma complexa mistura protéica extraída das células pela utilização de um anticorpo específico 

para uma determinada proteína (MAHMOOD & YANG, 2012).  

 

4.11.1 Extração das proteínas 

 

Para esse experimento, as células HCT-116 foram tratadas com as concentrações 3µM 

e 6µM da quinoxalina. A rapamicina foi utilizada como controle positivo indutor de autofagia, 

na concentração de 1µM. O controle negativo recebeu a mesma concentração de DMSO que a 

concentração mais alta da substância testada. As células foram tratadas por 12h, 24h e 48h. As 

células HCT-116 foram plaqueadas na concentração de 2x105 células/ mL em placas de seis 

poços. Para a extração de proteínas, o sobrenadante e as células, após tripsinização, foram 

colocados em um tubo do falcon e centrifugados a 2.000 rpm, por 5 minutos, a 4oC. Em 

seguida, o sobrenadante foi descartado e as células foram lavadas duas vezes com PBS 

gelado. O pellet foi transferido para um tubo eppendorf e ressuspendido em tampão RIPA 

Lysis Buffer (Milipore) 1X acrescido de coquetel de inibidores de proteases (1:100 v/v), 

ortovanodato de sódio (1:100 v/v) e PMSF (1:100 v/v). Em seguida, as amostras foram 

colocadas em gelo e sonicadas três vezes por 60 segundos com um intervalo de 2 minutos 

entre as sonicações. Terminado este processo, as amostras foram homogeneizadas gentilmente 

por 15 minutos em gelo. A mistura foi centrifugada a 14.000g por 15 minutos. O sobrenadante 

resultante foi transferido para um novo tubo para futura quantificação. 

 

4.11.2 Quantificação das proteínas  

 

Após a lise celular e extração proteica, a quantificação de proteínas totais foi realizada 

através de um ensaio colorimétrico utilizando um kit DC Protein Assay (BioRad 

Laboratories), o qual se baseia no método de Lowry. Para calibração do método, determinou-

se uma curva padrão de BSA (0,2- 2 mg/mL, Sigma) diluída em tampão RIPA completo. 

Utilizando uma placa de 96 poços, cada amostra foi testada em triplicata utilizando-se 5µL 

por replicata. Ao branco foi adicionado somente tampão RIPA completo. Distribuiu-se 25 µL 

do reagente A’ (solução 98% de reagente A + 2% de reagente S) a todos os poços, seguido de 

200 µL de reagente B (BioRad Laboratories). As amostras foram incubadas por 10 minutos 
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na ausência de luz, sob leve agitação. A leitura foi realizada em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 620 nm. 

A curva da BSA foi gerada por regressão linear no programa GraphPad Prism versão 

6.0. Os pontos foram plotados em gráfico de absorbância versus quantidade de proteínas e foi 

gerada uma equação linear. Os valores de absorbância obtidos foram aplicados a equação da 

curva para determinação da concentração proteica.  

 

4.11.3 Separação eletroforética das proteínas em gel de poliacrilamida  

 
A separação das proteínas baseada em seus pesos moleculares foi realizada em géis de 

poliacrilamida em um sistema vertical (TOWBIN & STAEHELIN & GORDON, 1979). O 

processo utiliza de dois tipos de géis, um deles representa o gel de empilhamento, onde as 

proteínas são depositadas inicialmente, e o segundo gel é representado pelo gel de separação 

ou gel de resolução onde as proteínas são separadas. O gel de empilhamento apresenta uma 

malha mais fina com uma concentração final de 4% de poliacrilamida (Tris-HCl 0,5 M e pH 

6,8). Já o gel de separação apresenta uma malha mais densa, com poros de menor diâmetro, 

devido a sua maior concentração de poliacrilamida, 13,5% (Tris-HCl 0,5 M e pH 8,0). Para a 

montagem do sistema vertical (BioRad, modelo mini-PROTEAN® Tetra Cell), o gel de 

emplihamento foi alocado acima do gel de separação, o pente foi retirado e as amostras foram 

aplicadas nos poços. 

O marcador molecular Full-Range Rainbow Marker (12-225 kDa; GE Healthcare) foi 

utilizado para monitorar a separação de proteínas e auxiliar na posterior identificação das 

bandas, de acordo com o peso de uma das bandas pré-coradas. Em cada poço foi aplicado um 

montante de 50µg de proteínas totais da amostra, desnaturada pelo tampão Blue Juice 5X (5:1 

v/v; Invitrogen). A corrida eletroforética foi realizada a uma voltagem constante de 60V por 

1h e, em seguida, a 120V pelo tempo necessário até o final da corrida e amperagem livre 

(fonte elétrica PowerPac®, modelo HCPower Supply) à temperatura ambiente, utilizando 

tampão de corrida para eletroforese (Tris/Glicerina). O tempo de corrida durou 

aproximadamente 1h e 30 min. 

 

4.11.4 Eletrotransferência 

 

As proteínas separadas na eletroforese foram transferidas do gel para membranas de 

PVDF Hybond-P (GE Healthcare). Para tal, a membrana foi ativada previamente com 
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metanol e então posta em contato com o gel entre papéis de filtros e esponjas imersos em 

solução de transferência. A eletrotransferência foi realizada em amperagem de 0,4 A por 1h 

sob refrigeração (fonte elétrica PowerPac®, modelo HCPower Supply). 

 

4.11.5 Imunodetecção 

 

Os anticorpos primários utilizados nesta pesquisa foram Beclina-1 (60KDa), ph-p53 

(53KDa), Bcl-xL (30KDa), p21 (21KDa), p16INK4a (16KDa),  LC3 (LC3I 16kDa, LC3II 

14KDa) e o anticorpo β-actina (45KDa)(Cell Signaling Tecnhology®), que foi utilizado como 

referência experimental. Os anticorpos secundários anti-mouse IGg (Cell Signaling 

Tecnhology®) e anti-rabbit IGg (Cell Signaling Tecnhology®) ligados peroxidase foram 

utilizados como anticorpos secundários para detecção da proteína. Os anticorpos foram 

solubilizados de acordo com as instruções do fabricante (BSA 5% ou Leite 5%), diluídos em 

1:2000, exceto Beclina-1 que foi diluído 1:3000.  

Depois da transferência, as membranas foram incubadas por 1 hora em solução de leite 

desnatado a 5% para bloqueio de ligações inespecíficas. Decorrido esse tempo, o leite foi 

removido, e as membranas foram submetidas a quatro lavagens com duração de cinco 

minutos cada uma, de acordo com o seguinte esquema: três lavagens com TBS-Tween 0,1% 

(TBS-T) e uma com TBS. A incubação com o anticorpo primário seguiu incubação overnight 

a 4°C, sob agitação constante. No dia seguinte, o anticorpo primário foi removido, as 

membranas foram novamente sujeitas às quatro lavagens com TBS-T e TBS, conforme 

descrito acima. Posteriormente, a membrana foi, então, incubada por 1 hora com o anticorpo 

secundário específico contra o anticorpo primário utilizado, diluído em solução de leite 

desnatado a 5% em TBS sob agitação constante. Todos os anticorpos secundários foram 

acoplados a uma enzima peroxidase. Transcorrido o tempo de incubação, o anticorpo 

secundário foi retirado e, mais uma vez, as membranas foram lavadas com TBS-T e TBS. 

Para revelação das bandas foi utilizado peróxido de hidrogênio e luminol. 

 A peroxidase acoplada ao anticorpo secundário decompõe o peróxido de hidrogênio 

em radicais livres que interagem com luminol, gerando quimioluminescência (LEONG & 

FOX, 1988). 

As bandas marcadas e as membranas foram fotografadas por um fotodocumentador 

(GE Healthcare, modelo ImageQuant® 300) utilizado para captação da quimioluminescência 

gerado pelo método da detecção de bandas. As imagens foram editadas no software próprio do 

equipamento. 



65 
 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Composto PJOV56 

A síntese do composto PJOV56, bem como os resultados obtidos neste trabalho estão 

em processo de análise de proteção intelectual, o qual pode ser consultado no site do Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) através do número de processo do pedido de 

depósito da patente: BR 10 2017 0262790 (Anexo 1). 

 

5.2 Estudo da reversibilidade da proliferação celular  

 

Com a finalidade de aprofundar os estudos de mecanismos de ação e evidenciar se o 

efeito antiproliferativo de PJOV56 é revertido após a interrupção do tratamento, foram 

realizados experimentos de reversibilidade do potencial proliferativo, após a remoção da 

quinoxalina PJOV56, por meio dos ensaios de MTT, do azul de tripan, do XCELLigence® e 

da citometria de fluxo. Tal estratégia foi utilizada também para avaliação morfológica, 

avaliação da atividade da β-galactosidade associada à senescência (SA-β-gal), análise do ciclo 

celular e avaliação da expressão gênica. 

O tempo padrão (48h) foi utilizado como um tempo de referência para as análises dos 

tempos subsequentes, representando indiretamente o potencial proliferativo/metabólico das 

células antes da remoção do composto teste, para facilitar a visualização de uma possível 

recuperação, manutenção ou perda do potencial proliferativo das células nos tempos que 

sucederam a interrupção do tratamento e a reposição do meio com (Fulltime) ou sem a 

quinoxalina (Recover). 

 
5.2.1 Avaliação pelo método do MTT 

 

 As células foram tratadas com PJOV56 em diluições seriadas a partir da concentração 

de 25µM por 48h iniciais (tempo padrão), seguidas de lavagem e reposição de novo meio de 

cultivo com ou sem tratamento (Fulltime e Recover, respectivamente).  

A avaliação da incubação das células no tempo de 72h (24h após a lavagem das 

células) mostrou que as concentrações de PJOV56 menores ou iguais a 1,5µM não anularam 

totalmente o potencial proliferativo das células, permitindo a recuperação do crescimento, em 
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relação ao tempo padrão. Avaliando a concentração de 3µM, foi possível observar que a 

remoção do composto não promoveu recuperação das células do grupo Recover, exercendo 

efeito aparentemente citostático, em relação ao tempo padrão nessa mesma concentração. 

Avaliando as concentrações de 6 µM e superiores, foi possível observar que  a interrupção do 

tratamento além de não ter sido capaz de promover recuperação do crescimento celular, 

parece ter promovido morte celular, ao se comparar com o tempo padrão,  uma vez que o 

crescimento celular se mostrou ainda menor (0,14 ± 0,06; 0,09 ± 0,05 e 0,05 ± 0,05; média e 

desvio padrão do grupo Recover de 6µM, 12,5µM e 25µM, respectivamente) do que o 

observado no tempo de 48h  (0,18  ± 0,01; 0,11  ± 0,03 e 0,09 ± 0,05; 6µM, 12,5µM e 25µM, 

respectivamente)(p<0,05) (figura 10). 

 

Figura 10 - Avaliação indireta da proliferação de células HCT-116, após tratamento com 
PJOV56 por 48h seguido de continuidade (Fulltime) ou remoção (Recover) do tratamento 
mais 24h, totalizando 72h. Os dados foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de 
Tukey, para comparações múltiplas. *p<0,05 quando comparado ao tempo padrão (48h). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Por sua vez, a avaliação da incubação das células no tempo de 96h (48h após a 

lavagem das células) mostrou que o potencial proliferativo das células permaneceu operante 

apenas nas concentrações menores do que 6µM, com recuperação do crescimento maior do 

que a observada para o tempo de 72h. Avaliando a concentração de 3µM, foi possível 

observar que a remoção da quinoxalina permitiu recuperação das células do grupo Recover 
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(0,2335 ± 0,0287) em relação ao grupo Fulltime (0,1542 ± 0,0061) e ao tempo padrão (0,1386 

± 0,0164). Por outro lado, o tratamento contínuo (Fulltime) com 6µM induziu significante 

inibição do crescimento (0,053 ± 0,0075), aparentemente citotóxico em relação ao tempo 

padrão (0,1760 ± 0,009) e ao grupo recover (0,0111 ± 0,0524). Este resultado já era esperado, 

uma vez que a incubação com o composto nesse grupo representa um total de 96h (figura 11). 

 

Figura 11 - Avaliação indireta da proliferação de células HCT-116, após tratamento com 
PJOV56 por 48h seguido de continuidade (Fulltime) ou remoção (Recover) do tratamento 
mais 48h, totalizando 96h. Os dados foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de 
Tukey, para comparações múltiplas. *p<0,05 quando comparado ao tempo padrão (48h). 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Resumidamente, os gráficos apresentados nas figuras 10 e 11 mostraram que, quanto maior a 

concentração de PJOV56, maior o efeito inibitório sobre o crescimento celular, cuja média da 

absorbância variou de 0,2720 (0,39 µM) a 0,02 (25µM). Entretanto, o efeito do composto começa a 

promover parada no crescimento celular a partir da concentração de 3,125µM e, principalmente, a 

partir de 6,25µM, onde o número de células, representado pela atividade metabólica (medida em 

densidade óptica), não retorna ao crescimento, mesmo com a remoção do composto.  

Para favorecer a visualização do efeito dos tratamentos em relação ao tempo, os dados 

foram plotados e analisados em três concentrações fixas: o valor de CI50 de PJOV56 em 48h 

(3µM), a metade dessa concentração (1,5µM) e o seu dobro (6µM). As análises relacionaram 
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os valores de absorbância em função do tempo de 48h, 72h e 96h.  

Avaliando a cinética da absorbância para o tratamento com a concentração de 1,5µM 

de PJOV56, não foi possível observar diferenças marcantes entre os grupos Recover e 

Fultime, que mantiveram uma tendência ascendente do crescimento celular até o tempo de 

72h, variando de 0,1834 ± 0,0222 (tempo padrão) a 0,4137 ± 0,0831 (Recover 72h) e 0,039 ± 

0,0238 (Fulltime 72h). Essa tendência não permaneceu no tempo de 96h, indicando 

crescimento apenas parcialmente restaurado (0,4227 ± 0,0412 no grupo Recover 96h e 0,3772 

± 0,046 no grupo Fuultime 96h). Sendo assim, as células desse tratamento mantiveram o 

potencial proliferativo até o tempo de 72h, embora em menor grau, comparado ao controle 

negativo, indicando que esse tratamento influenciou o crescimento celular, mas não o 

suficiente para impedi-lo nesse tempo de incubação. Após esse período, a capacidade de 

replicação se mostrou comprometida, pois não se observou continuidade do crescimento. Uma 

possível explicação para esse fato é de que o tratamento nessa baixa concentração não seja 

capaz de exercer completamente o efeito irreversível sobre o crescimento celular, ou que para 

isso, haveria a necessidade de maior tempo de incubação (figura 12).  

 

Figura 12 - Cinética de contagem direta de células HCT-116, após a remoção (Recover) ou 
continuidade (Fulltime) do tratamento com 1,5µM de PJOV56 por 48, 72 e 96h. Os dados 
foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas. 
*p<0,05 em relação ao controle negativo, ap<0,05 em relação ao tratamento no tempo de 48h, 
bp<0,05, em relação período de 72h; e cp<0,05, em relação ao tempo de 96h. 
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Por outro lado, avaliando a cinética da absorbância para a concentração de 3µM, 

observa-se recuperação, estatisticamente significante (p<0,05), do grupo Recover no tempo de 

96h (0,2335 ± 0,0287), em relação aos tempos de 48h (0,1386 ± 0,0164) e 72h (0,172 ± 

0,0499) (figura 13). Já em relação ao grupo Fulltime, nessa concentração de tratamento, o 

resultado sugere efeito citostático (0,1386 ± 0,0164 em 48h; 0,1534 ± 0,0365 em 72h e 0,1542 

± 0,0061 em 96h). 

 
Figura 13 - Cinética de contagem direta de células HCT-116, após a remoção (Recover) ou 
continuidade (Fulltime) do tratamento com 3µM de PJOV56 por 48, 72 e 96h. Os dados 
foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas. 
*p<0,05 em relação ao controle negativo, ap<0,05 em relação ao tratamento no tempo de 48h, 
bp<0,05, em relação período de 72h; e cp<0,05, em relação ao tempo de 96h. 
. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Por fim, a cinética da concentração de 6µM mostrou que não houve recuperação e que 

tanto o grupo Recover (0,1409 ± 0,0572 e 0,111 ± 0,05247) quanto o grupo Fulltime (0,1022 

± 0,0142 e 0,053 ± 0,0075, em 72 e 96h, respectivamente) com essa concentração 

aparentemente exerceram efeito citotóxico, em relação ao tempo de 48h (0,176 ± 0,009) 

(figura 14).  
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Figura 14 - Cinética de contagem direta de células HCT-116, após a remoção (Recover) ou 
continuidade (Fulltime) do tratamento com 6µM de PJOV56 por 48, 72 e 96h. Os dados 
foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas. 
*p<0,05 em relação ao controle negativo, ap<0,05 em relação ao tratamento no tempo de 48h, 
bp<0,05, em relação período de 72h; e cp<0,05, em relação ao tempo de 96h. 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os resultados da análise de reversibilidade usando o teste do MTT mostraram que a 

remoção da PJOV56, no tempo de 96h, promoveu a recuperação do crescimento celular para 

todas as concentrações menores do que 6µM. Entretanto, mesmo havendo recuperação em 

3µM, essa recuperação foi discreta e necessitou de considerável tempo (tempo padrão + 48h 

de recuperação) (figuras 12, 13 e 14). 

 

5.2.2. Avaliação pelo método da Exclusão por Azul de tripan 

 

Para a análise de reversão pelo teste do azul de tripan as células HCT-116 foram tratadas com 

PJOV56 nas concentrações de 3 e 6µM por 48h iniciais, seguidas de lavagem e reposição de novo 

meio de cultivo com ou sem tratamento (Fulltime e Recover, respectivamente).  

Para favorecer a visualização do efeito dos tratamentos em relação ao tempo, os dados 

foram analisados por concentração, relacionando os valores de contagem de células viáveis 

em função do tempo de experimento total (48h, 72h e 96h). As concentrações de PJOV56 
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avaliadas foram: 1,5µM, 3µM e 6µM. 

Avaliando os dados obtidos do tratamento das células com 1,5µM, foi possível 

observar que a contagem de células viáveis nessa concentração foi menor (variando de 

4,2x104 céls/mL a 8,0x104 céls/mL) do que a do grupo controle negativo (10,9x104 céls/mL 

em 48h; 23,2x104 céls/mL em 72h e 75,6x104 céls/mL em 96h), porém, ocasionou efeito 

citotóxico menos potente do que o observado pelo controle positivo doxorrubicina (0,22µM) 

(2,8x104 céls/mL, 2,8x104 céls/mL e 2,0x104 céls/mL, em 48, 72 e 96h, respectivamente). 

Além disso, não se observou, por meio desta análise, diferença estatística entre a contagem de 

células do grupo Recover (7,7x104 céls/mL e 8,0x104 céls/mL, em 72 e 96h, respectivamente) 

e do grupo Fulltime (4,2x104 céls/mL em 72h; 4,2x104 céls/mL, em 96h) (figura 15A). 

Em relação aos tempos adicionais, pós-tempo padrão, pode-se afirmar, de modo 

genérico, que, para todas as concentrações testadas, os resultados mostraram correlação direta 

entre os aumentos dos tempos de incubação e das concentrações testadas, com uma 

diminuição da média da contagem de células viáveis (6,8x104 céls/mL Recover 1,5µM; 

4,4x104 céls/mL Fulltime 1,5µM; 3,3x104 céls/mL Recover 3µM; 2,8x104 céls/mL Fulltime 

3µM; 1,6x104 céls/mL Recover 6µM e 1,5x104 céls/mL Fulltime 6µM). Adicionalmente, não 

foi possível observar diferenças entre a contagem de células viáveis os grupos Recover e 

Fulltime. Entretanto, quanto maior a concentração, maior a redução do número de células, 

fato que se observa ao comparar a redução da contagem de células viáveis dos grupos tratados 

com PJOV56 com a contagem do grupo controle positivo, tratado com doxorrubicina 

(0,22µM). De fato, como pode ser observado na figura 15B, o efeito da PJOV56, na 

concentração de 3 µM (média 3x104 céls/mL para todos os grupos de 3µM), foi semelhante ao 

de Dox (0,22µM) (média 2,5 x104 céls/mL) e foi ainda mais citotóxico do que Dox (0,22µM), 

quando tratado com a concentração de 6 µM (1,4 x104 céls/mL para todos os grupos de 6µM) 

(figura 15C). 
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Figura 15 - Cinética da contagem de células viáveis pelo teste do azul de tripan após incubação com 
A) PJOV56 a 1,5µM B)PJOV56 a 3µM e C) PJOV56 a 6µM. Os dados foram analisados por one-way 
ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas. *p<0,05 quando comparado ao CTRL; 
#p<0,05, quando comparado à Dox. CTRL = controle negativo; Dox =  dorrorrubicina (0,22µM). 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em relação à contagem de células não-viáveis, não foi possível observar diferenças 

estatisticamente significativas entre as diferentes concentrações da substância teste, e nem mesmo 

entre os diferentes grupos de tratamento: Fulltime e Recover (dados não mostrados).  

 

5.2.3 Estudos utilizando citometria de fluxo 

5.2.3.1 Avaliação da proliferação celular  

A quantificação da proliferação celular objetivou verificar a influência da concentração de 

PJOV56 e do tempo de incubação sobre o crescimento celular, ocasionando proliferação, morte ou 

efeito citostático no momento da remoção do tratamento (48h), ou durante as 24 e 48h subsequentes à 

renovação do meio com ou sem PJOV56 (3 µM e 6 µM) (72h e 96h - Fulltime ou Recover).  

A avaliação de reversibilidade mostrou que, em todos os tratamentos, com exceção do grupo 

3µM Recover 96h, não foi possível observar diferenças entre os diferentes tempos de incubação, 

exibindo perfil citostático. Para a concentração de 3µM, por exemplo, obteve-se: em 48h, 9,7x104 

céls/mL; em 72h, 11,31x104 céls/mL no Fulltime e 15,98x104 céls/mL no Recover; e, em 96h, 

14,59x104 céls/mL no Fulltime e 24,54x104 céls/mL no Recover. Por sua vez, para a concentração de 

6µM, obteve-se: em 48h, 7,1x104 céls/mL; em 72h, 9,16x104 céls/mL no Fulltime e 10,19x104 céls/mL 

C) 
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no Recover; e, em 96h, 14,51x104 céls/mL no Fulltime e 13,23x104 céls/mL no grupo Recover (figura 

16). 

Figura 16 - Quantificação celular por citometria de fluxo após incubação com PJOV56 nas 
concentrações de 3 e 6µM por 48h, 72h e 96h.  Para a análise foram consideradas apenas as células 
viáveis. Os dados foram analisados por one-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações 
múltiplas.  *p<0,05 quando comparado ao controle negativo, ap<0,05 em relação à DOX; bp<0,05, em 
relação a 3µM FT; cp<0,05, em relação a 3µM R, dp<0,05, em relação a 6µM FT e ep<005, em relação 
a 6µM Recover, onde DOX= doxorrubicina, FT = fulltime e R = recover. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.2.3.2 Avaliação da viabilidade celular 

Os dados de viabilidade celular por citometria de fluxo foram obtidos por análise indireta, 

através da avaliação da integridade da membrana celular, de maneira semelhante ao teste da exclusão 

por azul de tripan, e o resultado foi expresso em percentual de células viáveis e não-viáveis. 

O resultado da análise no tempo padrão mostrou redução de viabilidade dependente de 

concentração. Ambas as concentrações (3 e 6µM) apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes em relação ao controle negativo, com redução de 6,6% na viabilidade para 3µM (p= 

0,028) e reduzindo a viabilidade em 14,94% para 6 µM (p<0,0001). Adicionalmente, o grupo tratado 

com PJOV56 6µM mostrou resultados estatisticamente significantes também em relação à viabilidade 
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das células dos grupos doxorrubicina (p<0,0001) e PJOV56 3µM (p = 0,0013). De modo inverso, 

como esperado, o percentual de células não-viáveis aumentou de modo concentração-dependente 

(13,67% para 3µM e 21,92% para 6µM), e seguiu o mesmo padrão de significância estatística que o 

observado para as células viáveis (figura 17). O aumento da concentração de 3 µM para 6 µM causou 

aumento do percentual de células não viáveis em 8,24% (p = 0,0013). 

 

Figura 17 - Análise de viabilidade celular após 48h de tratamento com PJOV56 nas concentrações de 
3µM e 6µM. Os dados foram analisados por two-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para 
comparações múltiplas. *p < 0,05 quando comparado ao controle negativo; ap < 0,05 quando 
comparado à doxorrubicina; bp < 0,05 quando comparado a 3µM de PJOV56. CN = controle negativo; 
Dox = doxorrubicina.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O percentual de viabilidade das células nos tempos subsequentes, tanto em 72h quanto em 

96h, seguiu tendência observada no tempo padrão (48h), onde o percentual de células com alterações 

na integridade da membrana foi maior no grupo tratado com a concentração de 6µM. Em relação à 

recuperação das células, não foi possível observar diferenças, a nível estatístico, entre a viabilidade 

celular dos grupos Recover e Fulltime, tanto em 72h (87,45% 3µM Recover e 83,04% 3µM Fulltime; 

67,52% 6µM Recover e 72,46% 6µM Fulltime), quanto em 96h de experimento (90,78% 3µM 

Recover e 80,07% 3µM Fulltime; 77,11% 6µM Recover e 71,50% 6µM Fulltime). O mesmo se 

observa para o percentual de células não viáveis: não houve diminuição significativa do percentual de 
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células não viáveis nos grupos Recover após remoção de PJOV56 (para 3µM, redução de 4,33% em 

72h, e de 10,62% em 96h; para 6µM, redução de 4,75% em 72h e de 5,38% em 96h) (figura 18). 

 

Figura 18 - Análise de viabilidade celular no tempo de 72h (A) (24h após a lavagem das células) e 96h 
(B) (48h após lavagem das células). As células foram tratadas com 3 e 6µM de PJOV56 e 
Doxorrubicina a 0,22 µM. Os dados foram analisados por two-way ANOVA e pelo teste de Tukey, 
para comparações múltiplas. *p<0,05 quando comparado ao controle negativo, ap<0,05 em relação à 
DOX; bp<0,05, em relação a 3µM FT; cp<0,05, em relação a 3µM R, dp<0,05, em relação a 6µM FT e 
ep<005, em relação a 6µM Recover. CN= controle negativo; DOX= doxorrubicina, FT = fulltime e R 
= recover. 
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5.2.4 Monitoramento dinâmico da proliferação e viabilidade celular em tempo real - 

XCELLigence® System. 

 A influência do tempo de incubação inicial, antes da lavagem e reposição de meio, 

bem como o comportamento após a interrupção do tratamento nos grupos Recover foram 

avaliadas através do monitoramento em tempo real do crescimento celular, executado no 

sistema XCELLigence®. Os tempos de incubação inicial testados foram 24h e 48h com as 

seguintes concentrações de PJOV56: 1,5µM, 3µM e 6µM. Após a incubação inicial, as células 

foram lavadas e receberam novo meio, com ou sem a quinoxalína. 

Os resultados obtidos do XCELLigence® mostraram que o tempo de incubação inicial 

com a quinoxalina PJOV56 influenciou de maneira importante a recuperação da atividade 

proliferativa das células, após a remoção da quinoxalina. A remoção da substância teste, após 

24h de tratamento, permitiu recuperação da proliferação nas concentrações de 1,5 µM e 3 µM 

(figuras 19A e 19B). Já o tratamento com 6µM, mesmo com apenas 24h de incubação inicial, 

parece ter sido suficiente para levar as células à morte proliferativa ou, ao menos, a um 

equilíbrio na relação morte/proliferação, observado de maneira mais evidente no grupo 

Recover, que se apresenta de maneira linear, característico de efeito citostático (figura 19C). 

Por outro lado, a incubação inicial por 48h gerou resultados ainda mais interessantes, 

onde a retirada da substância exerceu pouca ou nenhuma influência na recuperação do 

crescimento das células em quaisquer concentrações testadas, mostrando diferença discreta ou 

mesmo ausente entre os tratamentos Fulltime e Recover (figura 20). É importante destacar 

que os grupos 3µM Recover e 3µM Fulltime (20B) e 6 µM Recover (20C), aparentemente se 

mantiveram com a mesma quantidade de células, indicando possível efeito citostático ou 

senescente, ocasionado pela incubação inicial. Dessa forma, a incubação por 48h se mostrou 

mais eficiente em causar morte proliferativa ou o equilíbrio morte/proliferação nas 

concentrações de 3 e 6µM de PJOV56. 
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Figura 19 - Monitoramento em tempo real da proliferação celular após tratamento com 
PJOV56 por 24h iniciais, seguido de reincubação na presença (Fulltime) ou na ausência 
(Recover) do composto testado. Os itens se referem aos seguintes tratamentos com PJOV56: 
A) Concentração de 1,5µM; B) Concentração de 3µM; C) Concentração de 6µM. 

                      

 

       

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

B) XCELLigence: 24h iniciais - 3µM 

A) XCELLigence: 24h iniciais – 1,5µM 

C) XCELLigence: 24h iniciais - 6µM 
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Figura 20 - Monitoramento em tempo real da proliferação celular após tratamento com 
PJOV56 por 48h iniciais, seguido de reincubação na presença (Fulltime) ou na ausência 
(Recover) do composto testado.  

  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

B) XCELLigence: 48h iniciais - 3µM 

A) XCELLigence: 48h iniciais – 1,5µM 

C) XCELLigence: 48h iniciais - 6µM 
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 5.2.5 Avaliação do Ciclo Celular  

 

Dados os efeitos citostáticos observados no tratamento com quinoxalina (PJOV 56), a 

quantificação do DNA para avaliação do ciclo celular foi realizada por citometria de fluxo 

com iodeto de propídeo.  

Por meio da análise do conteúdo de DNA, foi observado que após o tratamento com a 

quinoxalina por 48h foi possível observar alterações na distribuição do ciclo celular, com 

acúmulo de células nas fases S (60,67%) e G0/G1 (67,14%) em 3µM e 6µM, respectivamente, 

de modo estatisticamente significante (p<0,0001). Já a doxorrubicina (0,22 µM), utilizada 

como controle positivo, causou acúmulo de DNA na fase G2/M (72,23%) do ciclo, em relação 

ao controle negativo (p <0,0001) (figura 21). 

 
 
Figura 21 - Alterações no conteúdo de DNA após o tratamento com PJOV56 por 48h (tempo 
padrão). A) Representação do percentual de células para cada fase do ciclo; B) Histogramas 
representativos de cada tratamento, onde o pico esquerdo representa as células em G0/G1, o 
intermediário, as células em S, e o pico direito representa as células em G2/M. Os dados foram 
analisados por two-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas.  *p<0,05 
compararado ao CTRL-, ap<0,05 comparado à Dox, bp<0,05 quando comparado a 3µM. 
CTRL - = controle negativo, Dox = doxorrrubicina. 

 
 

 
 
 

Conteúdo de DNA 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Avaliando a reversibilidade do tratamento sobre o ciclo celular, foi possível observar, 

após 72h de experimento, maior acúmulo de células na fase S, com 51,32% (p<0,0001) e 

46,15% (p<0,0019) nos tratamentos com PJOV 56 a 3µM Fulltime e 3µM Recover, 

respectivamente. Por sua vez, os tratamentos com PJOV56 a 6µM Fulltime e 6µM Recover 

induziram maior acúmulo de células na fase G0/G1, 75,83% e 63,11%, respectivamente (p< 

0,0001) (figura 22). 
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Figura 22 - Alterações no conteúdo de DNA após o tratamento com PJOV56 por 72h. A) 
Representação do percentual de células para cada fase do ciclo; B) Histogramas 
representativos de cada tratamento, onde o pico esquerdo representa as células em G0/G1, o 
intermediário, as células em S, e o pico direito representa as células em G2/M. Os dados foram 
analisados por two-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas.  *p<0,05 
compararado ao CTRL-, ap<0,05 comparado à Dox, bp<0,05 comparado a 3µM FT, cp<0,05 
comparado a 3µM R, dp<0,005 comparado a 6µM FT. CTRL - = controle negativo, Dox = 
doxorrrubicina, FT = Fulltime R= Recover. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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Analisando a incubação de 96h, observa-se que os tratamentos com 3µM resultaram 

numa maior proporção de células em G0/G1 (54,63% e 44,31% Fulltime e Recover, 

respectivamente), bem como os tratamentos 6µM, que também levaram ao acúmulo de células 

na fase G0/G1 (76,64% Fulltime e 62,86% Recover) (figura 23).  

 
Figura 23 - Alterações no conteúdo de DNA após o tratamento com PJOV56 por 96h. A) 
Representação do percentual de células para cada fase do ciclo; B) Histogramas 
representativos de cada tratamento, onde o pico esquerdo representa as células em G0/G1, o 
intermediário, as células em S, e o pico direito representa as células em G2/M. Os dados foram 
analisados por two-way ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas.  *p<0,05 
compararado ao CTRL-, ap<0,05 comparado à Dox, bp<0,05 comparado a 3µM FT, cp<0,05 
comparado a 3µM R, dp<0,005 comparado a 6µM FT. CTRL - = controle negativo, Dox = 
doxorrrubicina, FT = Fulltime R= Recover. 
 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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De modo mais evidente, ao se comparar os tratamentos na concentração de 3µM 

(Fulltime e Recover) nos diferentes tempos de incubação (48h, 72h e 96h), é possível 

observar aumento no acúmulo de células na fase G0/G1 e diminuição no número de células em 

S, em função do tempo (figura 24).  

 
Figura 24 - Comparação do conteúdo do DNA após tratamento com 3 µM de PJOV56 nos 
diferentes tempos de incubação (48, 72 e 96h). Os dados foram analisados por two-way 
ANOVA e pelo teste de Tukey, para comparações múltiplas.  *p<0,05 compararado ao tempo 
de 48h, ap<0,05 comparado ao Fulltime em 72h, bp<0,05 comparado ao Recover em 72h, e 
cp<0,05 comparado ao Fulltime em 96h. 

 

 

 

 

Por outro lado, a comparação do tratamento com PJOV56 na concentração de 6µM 

nos diferentes tempos de incubação mostrou que o efeito de acúmulo de células na fase G0/G1 

no grupo Fulltime não variou com o tempo, com percentuais correspondentes a 67,14%, 

75,83% e 76,94% em 48h, 72h e 96h, respectivamente. Entretanto, quando o composto na 

concentração de 6µM é removido (Recover) há pequena diminuição de G0/G1 (redução de 

12,72% em 72h, e de 14,08% em 96h), com consequente aumento do percentual de células em 

S (aumento de 10,09% e 15,19%, em 72 e 96h, respectivamente), mas ainda assim, a maior 

proporção de células permanece em G0/G1 (62,86% e 76,94%, Recover 96h e Fulltime 96h, 

Conteúdo de DNA 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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respectivamente) (figura 25). 

 

Figura 25 - Comparação do conteúdo do DNA após tratamento com 6µM de PJOV56 nos 
diferentes tempos de incubação (48, 72 e 96h). *p<0,05 compararado ao tempo de 48h, 
ap<0,05 comparado ao Fulltime em 72h, bp<0,05 comparado ao Recover em 72h, e cp<0,05 
comparado ao Fulltime em 96h. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os resultados obtidos nas diferentes técnicas de avaliação da proliferação celular mostraram 

resultados similares, para as respectivas concentrações de 3 e 6µM de PJOV56, e foram sintetizados 

na tabela 3. De modo geral, considerando que, dentre os 16 resultados, apenas dois foram 

discordantes, é plausível sugerir que a retirada do tratamento não foi capaz de reverter o efeito 

antiproliferativo do composto PJOV56 (tabela 3). 

 

Conteúdo de DNA 
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Tabela 3 - Avaliação comparativa da reversibilidade do crescimento celular, por diferentes 
metodologias, após suspensão do tratamento (Recover), nas concentrações de 3 e 6µM, em diferentes 
tempos de avaliação. SIM = recuperação da proliferação celular; NÃO = prejuízo da proliferação 
mantido. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.3 Avaliação dos aspectos morfológicos 

Uma vez que o tratamento com PJOV56 induz alterações morfológicas 

(MARANHÃO, 2016), a remoção do tratamento objetivou avaliar a reversibilidade dessas 

alterações. Para isso, as células foram coradas e avaliadas no tempo padrão e após recultivo 

por 24h adicionais (72h de experimento) e por mais 48h pós-lavagem (96h de experimento) 

na presença (Fulltime) ou na ausência da quinoxalina (Recover).  

Os resultados mostraram que o tratamento com PJOV56 a 3µM e a 6µM por 48h 

ocasionaram o aparecimento de alterações morfológicas tais como: baixa frequência/ausência 

de eventos mitóticos, aumento de vacuolização citoplasmática e aumento no volume celular. 

O tratamento PJOV56 - 6µM também mostrou presença de células com características 

apoptóticas, como retração citoplasmática e blebs (figura 26). 
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Figura 26 - Fotomicrografia identificando as alterações morfológicas observadas após 48h de 
tratamento com PJOV56 (3 e 6µM). As setas pontilhadas indicam células vacuolizadas e as 
setas cheias, células com características apoptóticas.  Aumento 200x.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Todos os grupos Fulltime, 3µM e 6µM (72h e 96h), apresentaram características 

similares em relação às alterações encontradas nas mesmas concentrações após o tempo 

padrão (48h). Entretanto, essas alterações foram mais proeminentes na maior concentração 

(6µM) e no maior tempo (96h) (efeitos tempo e concentração-dependentes). Isso pode ser 

facilmente percebido ao observar o tamanho dos vacúolos encontrados nos grupos Fulltime - 

3µM, comparando os tempos de 48h, 72h e 96h. O grupo Fulltime- 6µM de 96h de incubação 

apresentou mais células com características apoptóticas (células picnóticas com retração 

citoplasmática) do que os outros grupos tratados com a mesma concentração (figura 27).  
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Figura 27 - Fotomicrografia das alterações morfológicas observadas após 72h e 96h de 
tratamento contínuo com PJOV56 (Fulltime) nas concentrações de 3 e 6µM. As setas 
pontilhadas indicam células vacuolizadas e as setas cheias, células com características 
apoptóticas. Aumento 200x em A, B e C e 100x em D. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A remoção do composto nos grupos Recover na concentração de 3 µM (72h e 96h) 

ocasionou considerável diminuição na presença dos vacúolos e no volume celular, indicando 

possível recuperação das células, ao menos em nível morfológico (figura 28). De modo 

contrário, a interrupção dos tratamentos em 6 µM (Recover 72h e 96h) não promoveu 

aparente recuperação das células a nível morfológico, uma vez que permaneceram presentes 

os vacúolos (em considerável número) e o aumento no volume celular, quando comparados 

aos grupos Fulltime de 6 µM (72h e 96h) (figura 28). 

A) B) 

C) D) 
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Figura 28 - Fotomicrografia das alterações morfológicas observadas após interrupção do 
tratamento com PJOV56 nas concentrações de 3 e 6µM (Recover) nos tempos de 72h e 96h. 
As setas pontilhadas indicam células vacuolizadas e as setas cheias, células com 
características apoptóticas. Aumento 100x. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A morfologia dos controles negativos (DMSO) apresentou características de viabilidade, 

sendo possível observar maior frequência de eventos mitóticos e células em maiores quantidades em 

relação aos demais tratamentos. Já as células tratadas com Doxorrubicina (Dox 0,22µM) apresentaram 

padrões mais característicos de morte celular por apoptose, como a presença de células picnóticas e 

projeções da membrana (blebs) (figura 29). 
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Figura 29 - Aspectos morfológicos de células HCT-116 dos grupos controle negativo (DMSO) e 
positivo (Dox 0,22µM) avaliadas em 48, 72 e 96h. As setas pontilhadas indicam eventos mitóticos e as 
setas cheias, células com características apoptóticas. Aumento 200x 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.4 Detecção de vesículas ácidas por laranja de acridina - microscopia confocal 

 
Dentre os efeitos induzidos pelo tratamento com PJOV56 (3 µM e 6 µM) por 48h, a 

presença de vesículas foi um dos mais marcantes resultados e, por isso, objetivou-se 

investigar a natureza dessas vesículas, utilizando o corante fluorogênico e acidotrópico laranja 

de acridina. 

A análise por microscopia confocal, após coloração com laranja de acridina revelou 

que o tratamento com 1,5µM, 3µM e 6µM do composto teste, por 48 h, aumentou o número 

de vesículas ácidas nas células HCT-116 (lisossomos, endossomos, autofagossomos ou 

autofagolisossomos) em relação ao controle negativo (figura 30).  

É interessante perceber que houve uma moderada discrepância na distribuição interna 

das organelas vesiculares ácidas nas células tratadas, variando na dependência da 

concentração do composto testado. A localização das vesículas se concentrou em um dos 

polos ou regiões das células do controle negativo e, de modo geral, a sua marcação 

representou apenas uma pequena porcentagem do conteúdo celular. Já no grupo tratado com 

PJOV56 na concentração de 1,5µM, as organelas ácidas começaram a apresentar maior 

marcação e distribuição levemente mais difusa do que a do grupo controle. Ainda assim, de 

modo geral, essas vesículas encontravam-se em um dos polos da célula. O aumento da 

concentração do tratamento com PJOV56 também ocasionou aumento da intensidade e da 

distribuição da marcação das vesículas, que a partir de 3µM, começaram a não mais 

apresentarem-se apenas em um dos polos das células, mas de maneira mais difusa. Este 

mesmo padrão se observou de maneira ainda mais acentuada na concentração de 6 µM (figura 

30). Esse padrão de marcação sugere a participação da autofagia nessas células. 
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Figura 30 - Avaliação da presença de AVOs por microscopia confocal após tratamento de 
células HCT-116 por 48h com PJOV 56 (1,5µM, 3µM e 6µM), quando coradas com laranja 
de acridina (1 µg/ml). CTRL - = controle negativo. Escala de 10µm. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.5 Avaliação da atividade da enzima SA-β- galactosidase 
 
 

O ensaio da SA-β-galactosidase, que avalia a conversão enzimática de X-gal em pH 6, 

também foi realizado seguindo o modelo de reversão, após a retirada do composto teste. Para 

isso, as células foram incubadas com PJOV56 por 48h, lavadas, reincubadas e avaliadas na 

ausência da quinoxalina por 48h, 96h, 144h e 192h (Recover). A reincubação das células 

HCT-116 com o composto teste (Fulltime) se deu apenas para a incubação de 96h totais. 

O tratamento com PJOV56 na concentração de 3µM ocasionou, em todos os tempos 

avaliados, marcação mais intensa de SA-β-galactosidase do que a marcação observada nas 

células do grupo controle negativo, indicando maior expressão e atividade da enzima nesse 

grupo de tratamento, dado sugestivo de senescência. De acordo com a figura 31, a intensidade 

da marcação aumentou de modo diretamente proporcional ao aumento do tempo de 

incubação. Esse aumento de expressão tempo-dependente foi observável não apenas nas 

células que receberam tratamento, mas também nas células do grupo controle negativo 

(figuras 36A-D). Entretanto, mesmo com a considerável deposição do corante nas células do 

controle negativo (especialmente em 192h) (figura 31D), a morfologia dessas células não 

apresentou características de células senescentes, tais como volume aumentado, aumento de 

granulosidade e de vacuolização, ao contrário do que foi observado nas células do grupo 

Recover, que sofreram tratamento inicial por 48h com PJOV56 e apresentaram alterações 

morfológicas pronunciadas (figuras 36E-H). O volume aumentado e a mais forte deposição do 

corante nos grupos com interrupção do tratamento (Recover) podem constituir fortes 

evidências de que haja acúmulo de células no estado senescente, após o contato com a 

quinoxalina por 48h.  

Para o tempo de 96h, além do tratamento com 3µM Recover, houve também um grupo 

que recebeu tratamento contínuo com a quinoxalina até o fim das 96h de experimento 

(Fulltime). Neste grupo, a marcação da enzima se mostrou menos intensa do que a do grupo 

Recover, porém mais proeminente do que a marcação das células do controle negativo. Nesse 

grupo experimental, também foi possível observar reduzida quantidade de células, em relação 

aos grupos Controle negativo e Recover do tempo de 96h, o que provavelmente foi resultado 

de efeito citotóxico, causado pela longa exposição à substância em estudo (dados não 

mostrados). 
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Figura 31 - Efeito da reversibilidade sobre a expressão da enzima SA-β-galactosidase. Letras A, B, C e D correspondem aos controle negativos 
dos seguintes tempos, respectivamente, 48h, 96h, 144h e 192h. Letras E, F, G e H indicam, nessa ordem: 3µM Recover 48h, 3µM Recover 96h, 
3µM Recover 144h e 3µM Recover 192h. As setas indicam pontos de forte deposição do corante, indicando atividade da enzima SA-β-gal. 
Aumento 100x. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Fonte: autoria própria
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5.6 Avaliação da expressão gênica - PCR em tempo real 
 
As análises de expressão gênica objetivaram mensurar a expressão de 5 genes 

relacionados a um perfil de senescência das células HCT-116 tratadas com PJOV56 (3µM) 

nos modelos Fulltime e Recover de tratamentos. Dos cinco genes testados, apenas 3 tiveram 

expressão detectada: YWHAZ (gene de referência), THBS1 e LAMA5. 

O gene THBS1 (Thrombospondin 1) codifica glicoproteínas adesivas mediadoras de 

interações célula-célula e célula-matriz extracelular, enquanto que o gene LAMA5 (Laminin 

subunit alpha 5) também codifica uma glicoproteína da matriz extracelular. Ambos estão 

relacionados com diversas proteínas plasmáticas e, indiretamente, com mecanismos 

relacionados ao progresso da oncogênese. Os resultados obtidos estão expressos nos gráficos 

abaixo (figuras 32A e 32B). Antes da extração do RNA total, as culturas foram fotografadas. 

Observou-se que, no controle negativo, as células aumentaram a confluência de modo 

proporcional ao aumento do tempo de incubação. Já nos grupos que receberam tratamento, 

observa-se o aumento do tamanho celular e da granulosidade das células com o aumento do 

tempo (figura 33). 

 

Figura 32 - Expressão relativa (2-ddCt) dos genes THBS1 (A) e LAMA5 (B).  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A) 

B) 
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Figura 33 - Fotomicrografias de campo claro das culturas antes da extração do RNA. CTRL 
NEG = controle negativo. Aumento de 100x. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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De modo geral, é possível observar, com clareza, na figura 37 que os níveis de 

expressão gênica foram mais pronunciados nos grupos Recover, em relação aos grupos 

Fulltime e Controle negativo, tanto para o gene TBHS1 quanto para o gene LAMA5.  

Os dados obtidos indicam que o controle negativo apresentou pequenas variações nos 

valores de expressão relativa do gene THBS1 de 1,94; 4,62 e 3,38, para os tempos de 48h, 

144h e 192h respectivamente (figura 37A). O tratamento Fulltime no tempo de 96h 

apresentou expressão relativa bastante aumentada em relação ao controle negativo, com valor 

de 17,51 para o gene THBS1. Conforme mencionado anteriormente, os maiores resultados de 

expressão gênica foram encontrados no grupo Recover, com valores 39,4; 22,73 e 39,4, para 

os tempos de 96, 144 e 192h respectivamente (figura 37A).  

Por sua vez, os padrões de expressão do gene LAMA5 (figura 37B) mostraram uma 

discreta e gradual redução de expressão no grupo controle, em relação aos tempos avaliados 

96h (10,45), 144h (6,04) e 192h (2,89). Com relação ao perfil de expressão desse gene no 

tratamento Fulltime de 48h, praticamente não houve detecção de transcritos (0,76), em relação 

ao controle da reação. Já na incubação Fulltime de 96h, a expressão aumentou para 8,53. 

Contudo, o tratamento Recover apresentou a maior variação entre os tratamentos nos 

diferentes tempos avaliados, com valores de 16,97; 8,20 e 51,33, para 96h, 144h e 192h 

respectivamente.  

Uma vez que esses genes estão relacionados ao processo de senescência, esses 

resultados endossam a hipótese de instauração de um fenótipo senescente nas células tratadas 

com PJOV56, especialmente em maiores tempos de incubação. 

 
 
5.7 Ensaio de clivagem de DNA mediada por Topoisomerase I 
 

Observando a figura 34, é possível perceber que, em nenhuma das concentrações 

testadas de PJOV56 (1, 10, 100 e 1.000µM), o composto foi capaz de induzir inibição visível 

da enzima topoisomerase I, uma vez que todas as bandas apresentaram disposição e 

intensidade semelhantes às do controle com a enzima topo1 (canaleta 2), que mostra o padrão 

de clivagem normal, indicando que a enzima permaneceu funcional, mesmo após tratamento 

com PJOV56. Ao contrário, nos controles positivos Camptotecina (CPT) (1 µM) (canaleta 3) 

e MJ-III-65 (NSC 706744) (1 µM) (canaleta 4), a inibição é aparente a partir da intensificação 

de bandas, causada pela ação dos fármacos-controle ao se ligar à topoisomerase I, 

aprisionando-os e impedindo o religamento da fita de DNA, que resulta em um padrão de 
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bandas não clivadas, em algumas regiões. 

 

Figura 34 - Avaliação do potencial inibitório de PJOV56 sobre a clivagem do DNA mediada 
por topoisomerase I. As setas mostram as bandas não clivadas no tratamento com os fármacos 
inibidores da Top1. Top1 = topoisomerase 1 (controle negativo); CPT = camptotecina 
(controle positivo); MJ = MJ-III-65 (controle positivo).  
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.8 Avaliação da alteração na viabilidade celular no painel de células DT40 

 
O composto PJOV56 foi avaliado in vitro contra um painel de células da linhagem 

DT40, as quais possuem deleções/mutações para diversos genes relacionados a diferentes vias 

de reparo do DNA. O efeito do tratamento com a quinoxalina foi avaliado após incubação por 

72h de tratamento. O objetivo foi avaliar a genotoxicidade do composto testado, ou seja, sua 

capacidade de promover danos ao DNA. Resultados obtidos por meio dessa análise podem 

favorecer a identificação e a compreensão de possíveis mecanismos de ação do composto 

estudado. 

A figura 35 exibe os perfis de sensibilidade, baseados na concentração IC90 da 

substância teste contra a linhagem selvagem (WT - do inglês, wild type), codificados por 

diferentes cores que representam os genes de reparo mutados/deletados de cada linhagem 

indicada. Cada linhagem apresentou perfil de susceptibilidade ou de resistência quando 

comparada às células selvagens (WT, valor 0 na escala log), exibindo barras dispostas para o 

lado esquerdo ou direito, indicando hipersensibilidade ou resistência ao composto testado, 

respectivamente. O eixo X corresponde aos valores de IC90 em log2.   

 A Tabela 4 mostra os valores de IC90 na linhagem selvagem (WT) para todos os 

compostos avaliados, incluindo PJOV56 (0,15-2,5µM) e os controles positivos camptotecina 

(CPT) (0,0312-0,05µM), etoposídeo (ETP) (0,06-1µM) e ICRF-193 (0,06-1µM).  

 

Tabela 4 - Valores de CI90 de PJOV56 e dos controles positivos CPT, ETP e ICRF-193, na 
linhagem DT40 selvagem (WT). 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

CI90 WT - células DT40 

PJOV56 (µM) CPT (µM) ETP (µM) ICRF-19 (µM) 

1,023 ± 0,1703 0,046 ± 2,46 0,33 ± 0,02 0,38 ± 0,04 
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Figura 35 - Perfil de sensibilidade de um painel de células DT40 deficientes em genes de 
reparo de DNA em diferentes vias moleculares, após 72h de tratamento com o composto 
PJOV56 e com os controles positivos Camptotecina (CPT), Etoposídeo (ETP) e ICRF-193. 
Valores negativos (esquerda) e positivos (direita) mostram que as células indicadas são 
sensíveis ou resistentes, respectivamente, ao composto testado.  As células do tipo selvagem 
(WT) estão mostradas no topo do gráfico, com valor de referência igual a 0.  

 

 
 

      
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.9 Avaliação da expressão proteica - Western blot   
 

A análise por Western Blotting foi utilizada para investigar a expressão de proteínas 

relacionadas à autofagia e à senescência, após incubação por 12, 24 e 48h com o composto 

PJOV 56. As proteínas estudadas neste trabalho foram: LC3-I / LC3-II, Beclina-1 e Bcl-xL, 

relacionadas direta ou indiretamente à autofagia, e p53, p21e p16, implicadas na senescência. 

Após 12h de incubação, foi possível observar intensificação da gradual da expressão 

de LC3B-II (14KDa) com o aumento da concentração de PJOV56, quando comparados ao 

controle negativo e quando comparando os tratamentos entre si. Esse aumento foi maior na 

concentração de 6µM e no tratamento com rapamicina (1µM). Em relação à expressão de 

LC3-I (16KDa), também houve aumento gradual com o gradiente crescente da concentração, 

entretanto, seus níveis foram menores do que os observados para LC3-II.  Nesse mesmo 

tempo de incubação, não houve diferença significativa na expressão de beclina-1 em nenhum 

dos tratamentos e nem mesmo quando comparados ao controle negativo (figura 36). 

 A expressão de Bcl-xL sofreu decréscimo na expressão com o aumento da 

concentração de 3µM para 6µM do composto. Ainda assim, a expressão em ambas as 

concentrações de PJOV56 foram mais elevadas que no tratamento com rapamicina (1µM). 

Por sua vez, a expressão de phospho-p53 foi mais proeminente na concentração de 6µM, do 

que nos demais tratamentos, que se apresentaram em níveis menores nas incubações com 

3µM de PJOV56 e na rapamicina, e não detectável no controle negativo. Por fim, a expressão 

de p16 só foi detectável na concentração de 6µM e no controle positivo (rapamicina). 

 

Figura 36 - Avaliação da expressão de proteínas por Western Blotting após 12h de tratamento 
de células HCT-116 com PJOV56 (3 e 6µM). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Avaliando a expressão das proteínas após 24h de tratamento, foi possível observar que 

o tratamento com PJOV56 causou padrão semelhante ao observado no tempo de 12h para a 

expressão de LC3, onde a elevação da concentração de PJOV56 levou ao aumento nos níveis 

de LC3II, observado também na incubação com rapamicina. Por outro lado, a expressão de 

beclina-1 não mostrou variações significativas quanto aos grupos tratados com PJOV56, mas 

sim quando comparados ao grupo que recebeu tratamento com rapamicina, que exibiu níveis 

notavelmente diminuídos, em relação aos demais tratamentos e ao controle negativo. Com 

relação à phospho-p53, a expressão permaneceu mais intensa no tratamento com 6µM, 

contudo demonstrou maiores níveis nesse tempo de incubação do que no tempo de 12h, 

inclusive no controle negativo.  Quanto à expressão de Bcl-xL, novamente foi possível 

observar os maiores níveis dessa proteína no tratamento com 3µM, com menor expressão no 

tratamento com 6µM, cuja expressão foi, aparentemente, um pouco menor do que a observada 

no tratamento com rapamicina (figura 37). Nesse tempo de incubação, não houve detecção de 

p16 e p21.  

 
 
Figura 37 - Avaliação da expressão de proteínas por Western Blotting, após 24h de tratamento 
de células HCT-116 com PJOV56 (3 e 6µM). 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por fim, após 48h de tratamento foi possível observar que o tratamento com 3µM 

causou considerável aumento na expressão de Beclina-1 em relação às células não tratadas 

(controle negativo). Curiosamente, o aumento da concentração de PJOV56 para 6 µM causou 

uma queda na expressão dessa proteína. No controle negativo da incubação, LC3-I (16 kDa) 

foi marcada mais fortemente que LC3-II (14 kDa). No tratamento com PJOV56 a 3 µM, 

porém, LC3-II apresentou maior intensidade de banda em relação à detecção de LC3-I, porém 

essa diferença foi muito sutil; enquanto que na concentração de 6µM e no controle positivo 

(rapamicina 1µM), a LC3-II apresentou níveis mais acentuados do que de LC3-I, isto é, o 

oposto do controle negativo (figura 38). Em suma, a partir desses dados, observa-se que, no 

tempo de 48h de incubação, o aumento da concentração de PJOV56 parece causar a queda de 

Beclina-1 e o aumento da expressão de LC3-II. Com relação à p21, apenas houve detecção na 

concentração de 3µM e de 6µM, sendo que a menor concentração foi a que mostrou maior 

expressão dessa proteína. 

 

 

Figura 38 - Avaliação da expressão de proteínas por Western Blotting após 48h de tratamento 
de células HCT-116 com PJOV56 (3 e 6µM). 

 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6 DISCUSSÃO 
 

As quinoxalinas tem se mostrado como promissora classe de compostos heterocíclicos 

na indústria farmacêutica pelo diversificado repertório de atividades biológicas, a exemplo da 

atividade antitumoral. O potencial anticâncer de diversas quinoxalinas já foi demonstrado em 

estudos in vitro contra linhagens de diferentes tipos, como por exemplo, câncer de mama 

(GHATTASS et al., 2014; WINTER et al., 2014) pulmão (KRYSTAL & CARLSON & LITZ, 

1997; LEE et al., 2010), sistema nervoso central (MIELCKE et al., 2012; PERREIRA et al., 

2014; RODRIGUES et al., 2014; LOCH-NECKEL et al., 2015), câncer colorretal (EL-

KHATIB et al., 2010; PARRINO et al., 2015a; GALI-MUHTASIB; DIAB-ASSAF; 

HADDADIN, 2004), osteossarcoma (PARRINO et al., 2015b), câncer de próstata (WU et al., 

2011), leucemia (DIANA et al., 2008; HARAKEH et al, 2004), dentre outros. Vale ressaltar 

que uma delas, XK469 (NSC 697887), está em estudo de fase I (UNDEVIA et al., 2008; 

KAKODKAR et al., 2011; MONTANA et al., 2014) e outra, a cloroquinoxalina Sulfonamida 

(CQS) (NSC 339004), em fase II (MILLER et al., 1997; BEKAII-SAAB et al., 2006; LEE et 

al, 2016). Devido a esse potencial exibido, as quinoxalinas oferecem uma base importante na 

pesquisa de agentes antineoplásicos.  

A partir de resultados prévios, obtidos pelo grupo de pesquisa do laboratório de 

oncologia experimental (LOE) – UFC, observou-se que o derivado 2-quinoxalinilidrazônico 

PJOV56 apresentava ação seletiva moderada contra células tumorais, proporcional à 

concentração e ao tempo de tratamento, com maior atividade citotóxica em 72h, porém 

bastaste eficaz também em 48h contra células da linhagem HCT-116 (MARANHÃO, 2016). 

Além disso, em decorrência do efeito citostático em baixas concentrações, observaram-se os 

seguintes aumentos: volume celular, expressão de β-galactosidase, marcação por 

monodansilcadaverina, número de AVOs e células paradas na fase S (3 µM). Todas essas 

características eram sugestivas de fenótipo senescente ou autofágico. Adicionalmente, com o 

incremento da concentração, intensificavam-se também as modificações morfológicas, 

surgindo também efeito citotóxico por apoptose, observada pelo aumento de fragmentação do 

DNA, externalização da fosfatidilserina, ativação da caspase 7 (caspase efetora) e parada do 

ciclo celular na fase G0/G1 (6 µM) (MARANHÃO, 2016). 

Com a finalidade de aprofundar os estudos de mecanismos de ação e confirmar se o 

efeito antiproliferativo previamente observado era ocasionado por senescência e/ou autofagia, 

sabendo que células em senescência não voltam a proliferar mesmo após a remoção do 
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estímulo iniciador, foram realizados experimentos de reversibilidade do potencial 

proliferativo após a remoção da quinoxalina PJOV 56, em tempos de incubação igual ou mais 

longos do que o realizado por Maranhão (2016), por meio dos ensaios de MTT, do azul de 

tripan, citometria de fluxo e monitoramento da proliferação em tempo real (XCELLigence®). 

Além disso, foram examinadas a atividade da SA-β-galactosidade e a expressão gênica de 

THBS1 e LAMA5 a fim de correlacionar com um perfil de senescência.  Para monitoramento 

da autofagia, realizou-se estudo molecular por Western Blotting avaliando proteínas como 

LC3-I e II e Beclina-1 e a análise das organelas vesiculares ácidas. Proteínas relacionadas ao 

ciclo celular, tais como p53, p21, p16 também foram avaliadas na tentativa de buscar uma 

correlação com perfil de autofagia e/ou de senescência. 

A avaliação por MTT mostrou que após a retirada do tratamento (grupos Recover) 

houve restabelecimento do crescimento celular na concentração de 1,5 µM de PJOV56, tanto 

em 72 quanto em 96h.  Por outro lado, a concentração de 3µM apresentou discreta 

recuperação celular, somente após 96h, enquanto que a concentração 6µM, não apresentou 

recuperação do crescimento celular em nenhum dos tempos avaliados. Embora não seja 

possível determinar o perfil citostático através do ensaio do MTT, os dados apresentados 

mostram uma manutenção da densidade óptica, sugerindo que não houve aumento da 

proliferação celular, medida através da atividade mitocondrial. Por outro lado, foi observado 

efeito citotóxico nos grupos Fulltime (de 72 e 96h) tratados com concentrações de 6µM ou 

superiores, o que está de acordo com dados anteriormente obtidos por Maranhão (2016), que 

propôs que diferentes concentrações de PJOV56 ocasionavam diferentes efeitos: citostáticos 

em 3µM e citotóxicos, acima de 6µM, no tempo de 48h. Para além do tempo de incubação 

avaliado por Maranhão (2016), especula-se que os achados deste trabalho reforçam essa 

diferença modo de ação de PJOV56.  

A avaliação da reversibilidade do efeito de PJOV56 através do azul de tripan também 

mostrou crescente redução da viabilidade celular em relação ao tempo, não havendo 

recuperação das células após a suspensão do tratamento (Grupo Recover) em nenhuma das 

concentrações avaliadas. 

Conforme mencionado anteriormente, Maranhão (2016) demonstrou o efeito 

concentração-dependente de PJOV56, em 48h de tratamento, evidenciando um aparente perfil 

citostático, semelhante ao do composto Taxol, através do ensaio do XCELLigence. Contudo, 

os resultados deixaram abertos questionamentos sobre o modo pelo qual o tratamento com 

PJOV56 causava esse efeito.  

 No presente trabalho, a avaliação em tempo real da recuperação celular após a 
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remoção do composto permitiu novamente a observação de um efeito dependente de 

concentração e dependente do tempo de incubação inicial com o composto. De fato, ao avaliar 

o Grupo Recover, observou-se que, a partir da concentração de 3 µM, as células tratadas com 

PJOV56 foram incapazes de retomar o crescimento celular, apresentando uma tendência de 

crescimento muito semelhante à das células que permaneceram na presença do composto até o 

final do tempo avaliado (Fulltime). O efeito citotóxico versus citostático, dependente ou não 

de concentração, já vem sendo cada vez mais estudado e explorado através do sistema 

XCELLigence (KUSTERMANN et al., 2013; ZHANG, L.L. et al., 2014; SENTE et al. 2016).  

No entanto, ainda não existem trabalhos relacionando a citotoxicidade e a senescência 

através do ensaio de monitoramento em tempo real. O perfil citostático, verificado através do 

ensaio do XCELLigence, aponta para uma parada no processo de replicação celular, contudo 

as células são capazes de permanecer metabolicamente ativas, o que pode indicar a ativação 

do processo de senescência, induzido pelo tratamento com PJOV56. Fisiologicamente, as 

células entram em senescência após atingir seus números limites de divisões (CHILDS et al. 

2014), porém esse efeito também pode ser induzido quimicamente. Os indutores de 

senescência podem exercer efeito direto sobre os telômeros promovendo a senescência 

replicativa ou indireto, após estresse celular, induzindo a chamada senescência prematura 

(SHAY & RONNINSON. 2004). É possível que a não retomada do crescimento no tratamento 

Recover, seja uma constatação de ação irreversível de PJOV56, que poderia ser um processo 

senescente ou senescente-like. 

Em síntese, os diferentes ensaios de proliferação realizados com a finalidade de 

verificar a hipótese de senescência, indicaram, pelos ensaios do MTT e da proliferação por 

citometria de fluxo, discreta recuperação das células apenas nas concentrações iguais ou 

menores do que 3µM, após 96h, enquanto que os ensaios do tripan e do monitoramento do 

crescimento celular em tempo real (XCELLigence) não evidenciaram tal efeito, em 

concentrações iguais ou maiores que 3µM, em nenhum dos tempos avaliados. Resultados 

obtidos de duas pesquisas, pela incubação de células de hepatocarcinoma com Regorafenib, 

mostraram a participação de mecanismos autofágicos e apoptóticos na ação do referido 

fármaco; e a sua remoção permitiu a recuperação do crescimento celular, bem como a 

diminuição de Beclina-1, LC3-II e o aumento de marcadores anti apoptóticos, como Bcl-xL e 

Bcl-2, ou seja, a reversibilidade observada estava associada a efeitos antiapoptóticos e 

antiautofágicos (CARR et al., 2013; D'ALESSANDRO et al., 2013).  

De modo geral, todos os ensaios de reversão da proliferação supracitados 

demonstraram que existe um efeito dependente de concentração de PJOV56 ao longo do 
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tempo, nos diferentes tratamentos utilizados (Fulltime e Recover). Esse padrão de 

concentração dependência é bastante observado em estudos de avaliação de citotoxicidade 

(AYYAGARI et al., 2017; SCHNEIDER et al., 2018).  

Esses ensaios apresentaram algumas poucas divergências em seus resultados, 

possivelmente devido à sensibilidade inerente a cada um dos testes (tabela 3). A sensibilidade 

das diferentes técnicas utilizadas, considerando a natureza dos ensaios, pode justificar esses 

dados, que podem ser influenciados por aspectos como o modo de ação do composto e o 

tempo de tratamento. Essas informações podem indicar que determinados testes podem ser 

aplicados para diferentes tipos de estudos ou fornecer informações gradativas para validação 

de hipóteses. Atualmente, alguns autores já se propõem a identificar vantagens e desvantagens 

de diferentes tipos de ensaios (TONDER & JOUBERT & DUNCAN, 2015). Neste trabalho, a 

avaliação da reversão do potencial proliferativo foi realizada por diferentes técnicas com a 

finalidade de obter dados mais precisos a respeito do efeito da quinoxalina sobre o 

crescimento celular, a fim de refutar ou confirmar a hipótese de senescência. 

Inicialmente, o ensaio do MTT possibilitou a observação da resposta das células HCT-

116, após o tratamento com o composto em um amplo intervalo de concentração, permitindo a 

primeira inferência do efeito concentração dependente, em todos os tratamentos avaliados 

(Fulltime e Recover). O ensaio do MTT, embora amplamente utilizado, não apresenta grande 

sensibilidade, uma vez que sua análise é realizada através de quantificação indireta de 

atividade metabólica, medida por alteração de densidade óptica (TONDER & JOUBERT & 

DUNCAN, 2015), além de não permitir a diferenciação entre atividade citotóxica e 

citostática, de maneira direta. 

De um modo geral, as células parecem ter sofrido um processo irreparável no seu 

mecanismo de replicação, os quais podem estar associados a um possível estado senescente, 

também hipotetizado após observação do perfil citostático no ensaio do XCELLigence. O 

grupo experimental intitulado “Recover” permitiu a observação de diferentes efeitos de 

PJOV56: em concentrações onde o resultado de lesões celulares são ainda reversíveis ou que 

não apresentaram o perfil senescente (1,5 µM) ou nos perfis em que, após a suspensão do 

tratamento, as células possivelmente senescentes não puderam se recuperar das lesões ou de 

possíveis mecanismos citostáticos.  

De fato, o efeito citostático caracteriza-se por uma redução da proliferação não 

relacionada à morte celular, sendo, normalmente, prontamente revertido após a remoção da 

droga, como é o caso da quiescência (LU et al., 1995; IP, 1998; QUÉMÉNEUR et al., 2003). 

Seguindo essa lógica, é possível propor que a não recuperação do crescimento celular nos 
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grupos que receberam  tratamentos com concentrações superiores a 6µM (grupos Recover de 

6,25µM, 12,5µM e 25µM), tanto em 72h quanto em 96h, foi resultado da indução de 

senescência celular, uma vez que a remoção do tratamento não ocasionou recuperação do 

crescimento e permaneceu em níveis semelhantes aos do tempo padrão. É possível ainda que, 

a recuperação no grupo Recover 3µM, observada por MTT e citometria de fluxo, também 

esteja relacionada à senescência ou mesmo pré-senescência, uma vez que já existem trabalhos 

na literatura mostrando que, em certas condições, o status proliferativo de células senescentes 

pode ser reversível (BEAUSEJOUR et al., 2003; DEMIDENKO et al., 2010; BAKER et al., 

2011).  

Dentre os diversos fenótipos senescentes mais relatados, está a inabilidade de 

progressão do ciclo celular (CAMPISI & FAGAGNA, 2007; KUILMAN et al., 2010; 

RODIER & CAMPISI, 2011). Usualmente, as células que se encontram em senescência 

param o ciclo na fase G1, podendo, também, em alguns casos parar na fase G2 ou S, 

permanecendo metabolicamente ativas. Uma vez paradas, essas células falham em continuar a 

duplicação de DNA apesar das condições favoráveis. A parada no ciclo pode ser explicada 

pela expressão dominante de inibidores do ciclo celular, p21 e p16INK4A (CAMPISI & 

FAGAGNA, 2007). Dados os efeitos citostáticos observados no tratamento com quinoxalina 

PJOV 56, a quantificação do DNA para avaliação do ciclo celular foi realizada por citometria 

de fluxo, o que permitiu a constatação de que o tratamento com a quinoxalina promoveu 

alterações na distribuição do ciclo celular.  

Tseng et al. (2016), ao avaliar derivados de indeno-quinoxalina observaram que os 

derivados ativaram mecanismos que levam à perda de proliferação celular com parada no 

ciclo celular com perfil semelhante à apoptose. No referido trabalho, o tratamento de células 

de hepatocarcinoma humano (Huh-7) com 1 e 10 mM, por 24 h, causou um aumento notável 

na porcentagem de células na fase S, redução do percentual na fase G0/G1 e G2/M, e aumento 

de Sub G1, sugerindo que a quinoxalina 10a exerceu efeito antiproliferativo via parada do 

ciclo na fase S. Por sua vez, Li et al. (2017), investigando a influência de outra classe de 

derivados da quinoxalina (olaquindox) sobre o ciclo celular, por citometria de fluxo, também 

observou um aumento populacional de células na fase S, após 24h de incubação. Esses 

trabalhos corroboram os resultados encontrados neste estudo, pois ao analisar o conteúdo de 

DNA, constatou-se que o tratamento com a quinoxalina PJOV 56 por 48h ocasionou 

alterações na distribuição do ciclo celular, acumulando-se maior número de células nas fases 

S e G0/G1, conforme a concentração testada. 

A avaliação da reversibilidade do tratamento sobre o ciclo celular mostrou que não 
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houve alteração do perfil dos tratamentos, entre os grupos Fulltime e Recover, observando-se 

assim, padrão semelhante após 72h e 96h de experimento: maior acúmulo de células na fase S 

e G0/G1, após tratamento e remoção com 3µM e 6µM da quinoxalina, respectivamente.  As 

diferenças entre as fases do ciclo, dependente de concentração e independente do tratamento 

Fulltime e Recover, podem estar relacionadas ao efeito dose resposta e à indução da expressão 

de p53, p16, p21 ou outros reguladores do ciclo celular. Além disso, foi observado nos ensaios 

de proliferação uma atividade muito mais potente da PJOV56 na concentração de 6µM, o que 

possivelmente impediu a progressão do ciclo para a fase S ainda nas primeiras horas de 

incubação, o que pode estar relacionado ao aumento diferencial da expressão das proteínas 

reguladoras do ciclo celular. 

Os efeitos observados sobre o ciclo celular reforçam a hipótese de células senescentes. 

Um dos “Hallmarks” da senescência consiste na parada do ciclo em G0/G1, característica já 

bem estabelecida na literatura (DULIC et al., 1993; STEIN & DULIC, 1995), corroborando os 

resultados encontrados por Maranhão (2016) que observou, após incubação com PJOV56 por 

48h, células paradas na fase S (3 µM) e na fase G0/G1 (6 µM). Vale ressaltar que os dados 

obtidos nesse trabalho foram além de 48h e, ainda assim, os efeitos se mantiveram 

semelhantes aos encontrados em 48h no trabalho mencionado, porém com uma tendência de 

aumento de células em G0/G1 também na concentração de 3 µM. 

Outro aspecto importante a se considerar no estudo do efeito antiproliferativo induzido 

quimicamente é através da avaliação da morfologia celular por microscopia óptica após 

coloração com panótico rápido, uma vez que esta possibilita uma identificação aproximada do 

padrão de alteração ou morte celular, de acordo com os aspectos comumente observados em 

células em processo de apoptose, necrose, autofagia ou outros. As principais alterações 

morfológicas causadas por PJOV56 observadas foram: aumento do volume celular e extensa 

vacuolização, nas concentrações de 3µM e 6µM. Essas características permaneceram nos 

tratamentos mais longos com a PJOV56 (Fulltime de 72h e 96h), mas foram revertidas após 

reincubação do grupo 3µM Recover em todos os tempos. Já o grupo 6µM Recover não 

mostrou recuperação a nível morfológico, mesmo depois 48h na ausência do composto teste. 

Essas características são comuns aos processos de autofagia e de senescência, principalmente. 

Embora também tenha sido possível observar alterações características de apoptose, esta 

ocorreu em menor grau, não constituindo o evento mais característico observado. 

Dados similares foram encontrados após o tratamento de células leucêmicas L1210 

com as quinoxalinas XK469 e SH80 que gerou aumento considerável no volume celular e 

vacuolização citoplasmática consistentemente ao desenvolvimento de uma resposta 
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autofágica, caracterizada por diversos outros fatores como aumento de LC3-II, 

monodansilcadaverina, e confirmação do aumento de autofagossomos por microscopia 

eletrônica de transmissão (KESSEL et al., 2007). Os resultados do presente trabalho também 

corroboram e reproduzem os achados de Maranhão (2016) que demonstrou a vacuolização 

das células HCT-116 após tratamento por 48h com PJOV56. Este trabalho, porém, avaliou 

períodos mais longos que 48h e verificou a possibilidade de reversão dessas características.  

A presença de vacúolos pode ocorrer em células animais em variadas situações, de 

maneira reversível ou irreversível de acordo com sua origem e propriedades podem ser 

indicativos do tipo de morte celular (SHUBIN et al., 2016). Os vacúolos observados após 

tratamento com PJOV56 na concentração de 3µM parecem ter sido resultado de lesão 

reversível, uma vez que a remoção do tratamento reverteu a apresentação dessas estruturas. 

De fato, a vacuolização transiente ocorre comumente após a exposição a um agente indutor, 

sendo a maioria dos indutores conhecidos, compostos lipofílicos fracamente alcalinos 

(MORISSETTE & LODGE & MARCEAU, 2008; MARCEAU et al., 2012).  

  Por outro lado, a vacuolização irreversível é resultado de condições citopatológicas 

que causam a morte celular e pode ser induzida por uma variedade de compostos naturais e 

sintéticos, bem como agentes biológicos tais como vírus e bactérias (ROGERS-COTRONE et 

al., 2010; GANDIN et al., 2012; SOLANO et al., 2013; TRABBIC et al., 2014; SHUBIN et 

al., 2016). No estresse osmótico, a vacuolização do retículo endoplasmático progride devido a 

disfunção mitocondrial e depleção de ATP, que são causadores de morte celular. Neste 

trabalho, o tratamento das células HCT-116 com 6µM de PJOV56 parece ter originado o 

efeito de vacuolização irreversível, uma vez que sua remoção não promoveu desaparecimento 

dessas estruturas. 

A vacuolização citoplasmática é uma mudança morfológica frequentemente observada 

em células senescentes, atribuída a estresse no retículo endoplasmático, originado em resposta 

ao dobramento incorreto de proteínas (RODIER & CAMPISI, 2011; KUILMAN et al., 2010). 

Entretanto, a presença de vacúolos é também uma característica marcante de células em 

processo de autofagia (GALLUZZI et al., 2012), ambos os perfis são avaliados no presente 

trabalho e parecem estar relacionados a ação de PJOV56 dependente de concentração.  

O tratamento com PJOV56 (1,5µM, 3µM e 6µM) por 48 h, aumentou o número de 

vesículas ácidas (AVOs) nas células HCT-116 em relação ao controle negativo, verificado por 

microscopia confocal, após coloração com laranja de acridina. De modo semelhante ao 

observado pelo tratamento com PJOV56, o tratamento de células HEPG2 com a quinoxalina 

Olaquindox também causou aumento na formação de AVOS, de maneira dose-dependente 
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(ZHAO et al., 2015). Embora a coloração com laranja de acridina não seja um corante 

específico para vacúolos autofágicos, sua utilização se mostra bastante útil para observar 

aumento de AVOs e tem sido utilizada para avaliação de autofagia em diversos trabalhos na 

literatura, uma vez que esse aumento é outra característica importante do perfil autofágico 

(BASILE et al., 2013; ZHANG, H. et al., 2014; LIN et al., 2016). Ainda que esse aumento da 

marcação de AVOs seja indicativo de aumento de vacúolos autofágicos, não se pode descartar 

que sejam reflexo do aumento da massa lisossomal característica do estado de senescência 

(KURZ et al., 2000). De qualquer modo, esse resultado também não descarta a possibilidade 

da ocorrência concomitante dos dois processos (senescência e autofagia) nessas células. 

Sobre a localização das AVOs, o padrão encontrado no controle negativo é compatível 

com o encontrado em células normais (ROBBINS & MARCUS, 1963). Os aspectos mais 

difusos da localização das AVOs encontrados nos tratamentos de 3 e de 6µM de PJOV56 se 

assemelham ao padrão encontrado no trabalho de Goehe et al. (2012) em células MCF-7 

tratadas com Adriamicina por 72h, ao avaliar autofagia e senescência. 

Diversas evidências descritas na literatura corroboram o papel da senescência na 

supressão tumoral. A primeira delas foi a observação de que a fusão de uma célula tumoral 

(imortal) e uma célula normal (mortal) originava uma célula híbrida mortal, que sempre sofre 

senescência em cultura, mostrando a dominância do fenótipo senescente sobre o caráter 

recessivo da imortalidade celular (SMITH & PEREIRA-SMITH, 1996). Por sua vez, Braig et 

al.(2005) mostraram que a senescência mediada por metilação da histona H3K9 pode 

bloquear o desenvolvimento de linfomas em camundongos transgênicos com indução aguda 

do oncogene RAS. Observou-se nesse mesmo trabalho que, ao contrário dos animais do grupo 

controle que apresentavam apenas o oncogene RAS ativado, os animais com inativação 

genética da enzima responsável pela metilação de H3K9 (ou seja, senescência por metilação 

da histona inibida), apresentavam linfomas malignos em resposta ao RAS oncogênico 

(BRAIG et al., 2005). 

Tendo em vista que células que entraram em senescência se tornam aprisionadas em 

relação à divisão celular e, assim, não podem retornar aos seus estágios ativos (G1, S ou G2), a 

indução de senescência em células cancerígenas revoga, pelo menos, 3 dos pontos mais 

importantes na progressão tumoral, considerados como Hallmarks do câncer: a 

autossuficiência para fatores de crescimento, a resistência a sinais antiproliferativos e a 

proliferação ilimitada. Portanto, se faz necessário a estimulação e constante pesquisa de novas 

terapias anticâncer cujas estratégias terapêuticas ambicionem um efeito indutor de 

senescência celular, com subsequente fagocitose de células senescentes e redução de tumor 
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(COLLADO & SERRANO, 2010). 

Embora, até o presente momento, não haja marcadores exclusivos e universais do 

processo de senescência, a soma de várias características morfológicas, bioquímicas e 

moleculares podem ser utilizadas para identificar células em estado senescente in vivo e in 

vitro. Resumidamente, as principais características, os hallmarks da senescência, constituem 

parada na proliferação celular, aprisionamento do ciclo celular em G1, morfologia achatada, 

vacuolizada e volume celular aumentado, disfunção mitocondrial e elevados níveis de ROS, 

além de SASP e, dentre outros, expressão aumentada da SA-β-galactosidase (SIKORA et al., 

2011; CARNERO, 2013; ARAVINTHAN, 2015). 

Um dos primeiros indícios a serem usados para identificar células senescentes foi a β-

galactosidase associada à senescência (SA-βgal, do inglês senescence-associated β-

galactosidase). O aumento dessa enzima está muito, provavelmente, interligado ao aumento 

da massa lisossomal que normalmente ocorre em células senescentes, já que essa é uma 

enzima encontrada no interior dessa organela (CAMPISI & FAGAGNA, 2007; KUILMAN et 

al., 2010; RODIER & CAMPISI, 2011). No presente estudo, avaliou-se a atividade da SA-β-

galactosidase em células HCT-116 após 48h com PJOV56 na concentração de 3µM, bem 

como após a remoção do tratamento por mais 48h, 96h e 144h na ausência do composto 

(totalizando, respectivamente 96h, 144h e 192h). Em todos os tempos avaliados, a conversão 

enzimática de X-gal gerou marcação gradual com o aumento do tempo e de maior intensidade 

nos grupos que receberam tratamento do que nos grupos do controle negativo, em todos os 

tempos avaliados.  

Filippi-Chiela et al. (2015) demonstraram em células U87 (glioma) que o aumento na 

porcentagem de células marcadas positivamente com β-galactosidase está associado à 

senescência, bem como o aumento do percentual de células com núcleos grandes e regulares 

também demonstram característica morfológica das células senescentes. O composto PJOV56 

na concentração de 3µM ocasionou, em todos os tempos avaliados (48h, 72h, 96h, 144h e 

192h), uma maior marcação do que o grupo controle, indicando maior expressão da enzima β-

galactosidase.  

Embora a marcação das células do grupo controle também tenha aumentado ao longo 

do tempo de experimento, a sua morfologia não foi condizente com a de células em 

senescência, ao contrário das células tratadas com a quinoxalina, as quais apresentaram 

volume aumentado, morfologia alterada e mais intensa marcação de SA-β-galactosidase. Com 

efeito, sabe-se que umas das primeiras características observáveis de uma célula senescente, 

normal ou cancerígena, é a hipertrofia celular (BLAGOSKLONNY, 2011), o que é coerente 
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com os resultados encontrados para as células tratadas com PJOV56.  

Ao mesmo tempo, os elevados níveis de deposição do corante no controle negativo, 

especialmente no maior tempo de incubação já tem sido descritos em vários trabalhos na 

literatura, que afirmam que os níveis de marcação nesse ensaio aumentam com o tempo de 

incubação e com a idade da cultura, ainda que não tenha sido submetida a algum tipo de 

tratamento, e que esse aumento provavelmente seja causado pela inibição por contato entre as 

células e pela depleção de soro  (YEGOROV et al., 1998; SEVERINO et al., 2000; GARY & 

KINDELL, 2005; YANG & HU, 2005). Por exemplo, Cho e Hwang (2012) demonstraram em 

uma linhagem de pulmão que, na ausência de soro, a SA-β-galactosidase foi um marcador 

proeminente de alta atividade lisossômica e conteúdo lisossômico, tanto na senescência 

quanto no estado de quiescência, sendo evidentemente maior na senescência.  

Dado que a senescência é um processo ativo, as células nesse estado continuam 

viáveis, porém com potencial proliferativo suprimido, e mostram altas atividades metabólicas 

por meio da atividade de mTOR, acarretando em hipertrofia celular, aumento de conteúdo 

lisossômico, secreção de moléculas inflamatórias e eventualmente apoptose (TERZI & 

IZMIRLI & GOGEBAKAN, 2016). Os resultados obtidos com o teste da SA-β-galactosidase 

fortalecem a hipótese de que o tratamento de com PJOV56 por 48 horas provoca um perfil de 

senescência em células HCT-116. 

A fim de fortalecer a hipótese do possível efeito senescente ocasionado pela 

quinoxalina PJOV56, foram avaliados os perfis de expressão gênica dos genes THBS1 e 

LAMA5. O gene THBS1 e sua proteína codificante TSP-1 vêm sendo frequentemente 

associados ao câncer e tem sido apontado como um indicador de senescência (BAEK et al. 

2013, GAO et al. 2016; MARQUES et al., 2017).  A TSP-1 foi a primeira proteína 

antiangiogênica ocorrência natural a ser identificada e, embora o mecanismo dessa atividade 

não esteja completamente elucidado, já vem sendo realizadas pesquisas com essa proteína e 

seus derivados em estudos clínicos e pré-clínicos como agentes terapêuticos contra o câncer 

(CAMPBELL et al., 2010; CAMPBELL et al., 2011; URONIS et al., 2013; ZHAO & 

ISENBERG & POPEL, 2017). Além disso, tumores TSP-1 negativos apresentam 

vascularização significativamente maior e pior prognóstico do que tumores que expressam 

essa proteína (MAEDA et al., 2001; IOACHIM et al., 2012).  

No presente trabalho, observou-se leve aumento da expressão de THBS1 nos tempos 

de 96 e 144h, no grupo controle. Contudo, no tempo de 192h não foi observada a 

continuidade desse padrão crescente de expressão, ainda que sua expressão tenha 

permanecido maior do que a observada no tempo de 96h. Este fato pode estar relacionado ao 
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longo período de incubação, que pode ter permitido maior confluência e possível inibição por 

contato entre as células. De fato, antes da coleta das células para a extração do RNA total, o 

monitoramento do cultivo celular por microscopia óptica permitiu a observação de regiões 

com maior confluência das células nesse tempo de incubação. É possível que o aumento do 

contato entre as células tenha provocado morte celular, diminuição da expressão desse gene 

ou maior sensibilidade à lavagem com PBS, podendo ter havido perda de células nesse 

processo. 

Ao analisar os grupos tratados com PJOV56 (3µM), a partir de 96h de incubação, o 

composto parece induzir a produção de elevados níveis de expressão de THBS1, observados 

tantos nos tratamentos, Fulltime como Recover. Sendo observado um maior aumento de 

expressão do tratamento Recover, indicando que as células que sobreviveram ao tratamento 

são células senescentes, com elevada expressão de THBS1, mantendo-se com níveis de 

expressão ainda maiores que o observado no tratamento Fulltime (96h). Possivelmente a 

menor expressão desse gene no grupo Fulltime também se deve ao fato ao longo tempo de 

tratamento, diminuindo a quantidade de células. 

Os dados do presente trabalho indicam um considerável aumento da expressão do 

referido gene a partir do tempo de 96h nos tratamentos Fulltime e Recover, quando 

comparado ao controle negativo. Gao et al. (2016) descreveram a relação entre a expressão de 

transcritos na sinalização de THBS1 e a inibição da progressão do ciclo celular, via CD47, 

com consequente indução de senescência em células endoteliais. Nesse mesmo trabalho, os 

autores observaram aumento constante nos níveis de expressão desse gene no grupo controle à 

medida que se acumulava o número de passagens do cultivo das células selvagens, o que não 

se observou nas células com deleção de CD47, as quais apresentaram padrão de expressão 

constante de THBS1. Por outro lado, o aumento da expressão de TPS1, proteína expressa pelo 

gene THBS1, parece estar relacionado à manutenção da senescência induzida pelo oncogene 

RAS de maneira dependente de p53, num modelo murino de câncer de pulmão, conforme 

indicado no trabalho de Baek et al. (2013). De fato, o gene THBS1 já tem sido relacionado à 

senescência in vitro em células da medula óssea (RYU et al., 2008), bem como em células 

tronco-mesenquimais humanas (MARQUES et al., 2017). Por fim, uma pesquisa recente 

relata o gene THBS1 como supressor tumoral cuja regulação positiva após tratamento com o 

composto dhC16-Cer é essencial para promover a parada do ciclo celular de um tipo raro e 

muito agressivo de linfoma de células B, corroborando os achados deste trabalho (CAO et al., 

2017). Curiosamente, a síntese da proteína TSP-1 também está aumentada em vários tipos 

celulares após hipóxia (MORGAN-ROWE et al., 2011; ROGERS & THOMSON & 
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ISENBERG, 2012; LABROUSSE-ARIAS et al., 2016), o que, hipoteticamente, pode ser 

indício de um link entre o aumento da expressão desse gene com a presença de autofagia, uma 

vez que a hipóxia é um dos fatores desencadeantes desse processo. 

As proteínas de matriz celular são comumente investigadas para avaliação do 

envelhecimento, seja a nível celular ou tecidual (GODIN et al., 2016). O gene LAMA5, 

codificador da proteína de matriz celular Laminina subunidade α cinco (PROTEINATLAS, 

2018), também foi identificado como promotor de polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs, do inglês single nucleotide polymorphisms) de risco aumentado para câncer colorretal 

(Yao et al., 2014). Marques et al. (2017) também encontrou expressão diferencial desse gene 

em células tronco-mesenquimais humanas, e relacionou sua expressão com potencial 

tumorigênico de SASP. No presente estudo, a expressão do gene LAMA5 foi utilizada para 

verificar sua relação com o perfil de senescência, avaliado após os tratamentos Fulltime e 

Recover com o composto PJOV56 (3µM).  

Os dados obtidos nesse trabalho mostram um decréscimo na expressão relativa de 

LAMA5 com o progresso do tempo nas células não tratadas, sugerindo que a medida que as 

células vão duplicando, a expressão desse componente da matriz vai sendo reduzida. 

Analisando o perfil de expressão de LAMA5 obtido das células que receberam tratamento 

Fulltime no tempo de 48h, praticamente não foi observada a presença de transcritos, enquanto 

que no grupo Fulltime de 96h é possível observar que há uma certa equivalência entre valores 

relativos desse grupo e os valores observados no grupo controle.   

De modo contrário ao observado para o gene THBS1 (Fulltime 96h), os valores de 

expressão relativa de LAMA5 para o mesmo grupo e mesmo tempo de incubação não parecem 

estar relacionados a efeitos diretos da senescência, mas talvez a processos celulares 

relacionados apenas a alterações na membrana basal ou na adesão das células, visto que não 

houve diferença entre o tratamento e o grupo controle, mesmo após 96h de exposição à 

quinoxalina. De fato, Rebustini et al. (2007) encontraram uma relação no aumento da 

expressão de LAMA5 na progressão da morfogênese tecidual, causadas por mudanças nas 

membranas basais celulares.  

O grande diferencial nos resultados observados para o gene LAMA5 está apresentado 

no tratamento Recover após 192h de incubação, onde as células, mesmo com a suspensão do 

tratamento após 144h (48h com PJOV56 + 144h sem a quinoxalina) apresentaram elevados 

níveis de expressão de LAMA5. Estes resultados sugerem que as células que não entraram em 

processo de morte celular ocasionados pelo tratamento, tiveram sua proliferação inibida, 

mantendo assim seus níveis de expressão até o tempo total de 192h. Contudo, alterações na 
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morfologia dessas células também foram observadas e podem ter contribuído para o aumento 

da expressão de LAMA5.  

 Existem poucos estudos que relacionam a expressão de LAMA5 e senescência, 

contudo, já está bastante clara a relação de LAMA5 com os processos de adesão e invasão 

tecidual, conforme demonstrado em trabalho publicado por Bartolini et al. (2016), que avalia 

a relação de LAMA5 e as vias KRAS mutantes com o processo de metástase em células de 

câncer colorretal. Ainda segundo Bartolini et al. (2016) a superexpressão de LAMA5 está 

associada ao processo inflamatório presente em metástases de células KRAS-mutantes.  

O fato de que os níveis de LAMA5 estavam maiores nas células do grupo Recover do 

que no controle negativo reforça a idéia de que essa expressão não está relacionada ao número 

de passagens da cultura celular, mas sim, resultado do tratamento com PJOV56. Trabalhos 

anteriores já relataram que células senescentes alteram diretamente a matriz extracelular 

através de mudanças em proteínas estruturais como colágenos, lamininas, metaloproteinases e 

outros, fortalecendo a evidência de que as células do grupo Recover deste trabalho estão em 

estado de senescência (ZHANG & PAN & COHEN, 2003; BAVIK et al., 2006; SPRENGER 

et al., 2008).  

Atualmente, a ciência compreende a senescência como um processo multifatorial 

muito mais complexo do que apenas uma parada, permanente do ciclo celular. Durante o 

desenvolvimento desse estado, as células sofrem mudanças complexas e dinâmicas na sua 

morfologia, metabolismo, organização nuclear e transcriptoma (HINDS & PIETRUSKA, 

2017). E, em resposta a muitos, mas não todos os estímulos, elas desenvolvem o fenótipo 

secretor conhecido como SASP (COOPÉ et al., 2008; RODIER et al., 2009). Sabendo que os 

genes LAMA5 e THBS1 estão relacionados ao SASP e à tumorigênse (MARQUES et al., 

2017), é plausível propor que os níveis de expressão desses genes estejam aumentados no 

tempo de 192h em virtude do estado senescente e secretor das células remanescentes nesses 

tratamentos, necessitando de maior tempo para se desenvolver como perfil SASP. Isso 

explicaria a grande diferença entre os níveis encontrados nos grupos Recover de 192h e os 

demais grupos, incluindo o grupo Fulltime e o controle. 

O presente trabalho associa a expressão de dois genes THBS1 e LAMA5 com o 

processo de senescência. O aumento da expressão de ambos os genes, especialmente após a 

retirada do composto PJOV56, ocasionam a superexpressão de ambos os genes, o que sugere 

que mesmo após a supressão do tratamento, as células apresentaram perfil citostático 

compatível com senescência e alteração da morfologia, que estão compatíveis com alteração 
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da expressão de THBS1 e LAMA5, respectivamente. Uma vez que a regulação de SASP 

parece se dar a nível transcricional apenas (GONZÁLEZ-PUERTOS et al., 2015), e que 

ambos os genes estão vinculados a esse perfil secretor, o aumento da expressão desses genes 

poderia ser resultado direto do aumento da senescência. 

Diversos estudos têm mostrado a rápida indução de senescência em células normais 

em resposta a diversos estresses fisiológicos tais como agentes causadores de dano ao DNA, 

estresse oxidativo, superexpressão de oncogenes, dentre outras perturbações metabólicas 

(CHEN & AMES, 1994; LLOYD, 2002; PORATH & WEINBERG, 2004). Outros trabalhos 

têm relatado a indução de senescência em células tumorais causada por vários agentes 

quimioterápicos e radiação (RONINSON, 2003). A literatura relata também que algumas 

células tumorais resistentes à morte celular, após a indução de senescência por alguns 

compostos, voltaram a ser capazes de entrar em processo de morte, como é o caso da 

combinação do tratamento com o inibidor pan caspase Q-VD-OPH com a doxorrubicina 

(ZHENG et al., 2004). Dados como esse reforçam a importância do desenvolvimento de 

quimioterápicos que atuem por diferentes vias e que possam ser utilizados como terapias 

alternativas, preferencialmente em combinação com outros agentes, a fim de obter efeitos 

sinérgicos de maior espectro de ação, menor toxicidade e, consequentemente, menos efeitos 

colaterais.  

Diversos medicamentos inibidores de tirosina quinase, aprovados pelo FDA, tem 

mostrado potencial de indução de senescência, como mostrou o estudo de Drullion et al. 

(2012) ao tratar células de leucemia mielóide crônica, K562, com Imatinib 

(Gleevec®/Glivec®), causando aumento dos níveis de SA-β-gal e do indutor de parada do 

ciclo, p27. Um estudo clínico também relatou potente efeito tumoral do tratamento com 

Dasantinib (Sprycel®) em um paciente com câncer de pulmão de células não-pequenas 

(NSCLC), sugerindo efeito senescente (JOHNSON et al., 2010). Esse efeito foi então 

confirmado em estudo posterior, que mostrou que a resposta exibida pelo referido paciente ao 

tratamento com Dasatinib estava diretamente relacionada a uma mutação inibitória da quinase 

BRAF (presente em 4% dos tumores NSCLC e frequentemente presente em melanomas e 

câncer de tireóide) e à senescência, a qual foi evidenciada por redução da proliferação, parada 

do ciclo celular, aumento de SA-β-gal e da marcação da proteína HP1-γ (SEM et al., 2012). 

Outro estudo mais recente também mostrou efeito indutor de senescência por Dasatinib em 

NSCLC com a mesma mutação, causadas por dano ao DNA e ativação das vias de reparo ao 

DNA (PENG et al., 2016). Outros compostos de uso aprovado pelo FDA também tem 
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mostrado efeitos indutores de senescência em células tumorais, como Geftinib (ZD1839, 

Iressa®) em NSCLC (Hotta et al., 2007), Erlotinib (Tarceva®) em células de câncer de colo de 

útero (WOODWORTH et al., 2011) e em estudos in vivo (ALEXANDER et al., 2015); bem 

como Lapatinib  em células de câncer de mama (MCDERMOTT et al., 2011; 2016) e outros 

tais como Sunitinib em células de câncer renal (ZHU et al., 2013), Axitinib em células de 

glioma e de câncer renal (MORELLI et al., 2015; 2017), Bevacizumab em células de CRC 

(HASAN et al., 2011), e outros (LEE & BAEK & HAN, 2017). Resultados interessantes 

foram relatados também por Liu et al. (2015), que encontraram efeito inibidor de SASP pelo 

tratamento de células humanas de câncer de mama (MCF-7) com sobrenadante de células 

senescentes tratadas previamente com Sinvastatina (contendo produtos de SASP), sem, 

contudo, afetar no efeito de parada do crescimento das células tumorais. 

As quinoxalinas que apresentam ação anticâncer não agem, necessariamente, pelo 

mesmo mecanismo de ação, na dependência da estrutura da molécula, possibilidades de 

ligação, linhagem testada, etc. Distintos mecanismos de ação já foram relatados para as essas 

quinoxalinas, tais como dano ao DNA (PARRINO et al., 2015a; EL-KHATIB et al., 2010), 

inibição de quinases (UNZUE et al., 2014; LI et al., 2013; WU et al., 2011; GALI-

MUHTASIB & DIAB-ASSAF & HADDADIN, 2004), inibição do fator indutor de hipóxia -1 

(HIF-1α) (EL-KHATIB et al., 2010; GHATTAS et al., 2014), inibição de topoisomerase I 

(PARRINO et al., 2015b; DIANA et al., 2008) e inibição de topoisomerase II (GAO et al., 

2003; KAKODKAR et al., 2011). 

O uso de grupos quinoxalinas em compostos antineoplásicos atuando sob a ação da 

enzima topoisomerase vem despertando interesse nos estudos dos seus derivados. De fato, a 

partir de 1980, alguns compostos anticâncer que interferem no ciclo catalítico das 

topoisomerases foram desenvolvidos como, por exemplo, a doxorrubicina, o etoposido e a 

camptotecina, os quais são utilizados até o presente, no tratamento de alguns tipos de câncer. 

Desde então, estas enzimas se tornaram alvo terapêutico do câncer e passaram a fomentar a 

pesquisa mundial de novos compostos com potencial anticâncer e que atuem por essa via 

(CUMMINGS & SMYTH, 1993). Após a descoberta do potencial inibidor de topoisomerase 

das quinoxalinas CQS e XK469, esse grupo químico ganhou relevância e consequente 

aumento de pesquisas buscando esse alvo terapêutico. Por isso, neste trabalho, avaliou-se o 

potencial de PJOV56 em inibir a enzima topoisomerase I.  

A incubação com PJOV56 em diferentes concentrações não foi capaz de inibir a 

atividade da enzima topoisomerase I, indicando a não participação dessa enzima no 

mecanismo de ação do composto testado. Esse resultado difere dos dados obtidos por DIANA 
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et al. (2008), que mostrou ação inibitória sobre o relaxamento do DNA de 

isoindoloquinoxalinas, em ensaios de topoisomerase I e sugeriram que essas moléculas 

atuavam por inibição catalítica. 

Alguns relatos da literatura afirmam que moléculas intercalantes ao DNA apresentam 

potencial inibidor de topoisomerase I e/ou topoisomerase II (POURQUIER & POMMIER, 

2001; IHMELS et al., 2005; DIANA et al., 2008). Entretanto, embora esse potencial inibitório 

não tenha sido observado para topoisomerase I, não se pode descartar a possibilidade de que 

PJOV56 possua atividade inibitória de topoisomerase II, deixando essa questão em aberto 

para estudos futuros. 

Sabe-se que, para a adequada função do DNA, esse ácido nucleico precisa ser 

suficientemente estável para manter a integridade da informação genética e, ao mesmo tempo, 

disponível para os processos como replicação, transcrição e outros (VESELA et al., 2017). 

Exatamente por esse motivo, durante a replicação do DNA, a integridade do genoma precisa 

ser rigorosamente regulada, pois durante esse processo, a molécula do DNA se torna 

extremamente vulnerável a danos deletérios (ZEMAN & CIMPRICH, 2014). Esses danos 

precisam ser reparados para que não haja alterações no genoma dessa célula, e, 

principalmente, para que essas alterações não sejam transmitidas às células filhas. 

Uma vez instaurado o dano ao DNA, este precisa ser compensado pela célula, que 

ativa uma DDR que iniciará os mecanismos de reparo do DNA para manter a integridade do 

genoma. Os tipos conhecidos de reparo são classificados segundo a natureza da lesão do 

DNA, a saber: reparo por excisão de base, reparo por excisão de nucleotídeos, reparo por 

emparelhamento errôneo e reparo por quebra de fita dupla (recombinação homóloga ou 

junção de pontas não homólogas) (SANCAR et al., 2004). Com a finalidade de observar o 

envolvimento de algumas dessas vias na ação de PJOV56, foi realizado o estudo com as 

células DT-40. Em linhas gerais, o teste demonstra que, para cada mutação/deleção, o 

tratamento de cada linhagem com o candidato a fármaco confronta-se com um perfil de 

sensibilidade/resistência relativa (comparadas à linhagem selvagem, sem mutação/deleção) 

(MAEDE et al., 2014). A incubação com PJOV56 não promoveu alterações significativas no 

perfil de susceptibilidade/resistência, quando comparados à linhagem selvagem. Isso poderia 

ser um forte indício da não genotoxicidade do composto, uma vez que, segundo Ji et al. 

(2009), o ensaio com células DT40 é uma ferramente suficientemente sensível para detectar o 

potencial genotóxico de uma molécula e a quinoxalina testada não mostrou causar 

hipersensibilidade significativa em nenhuma das linhagens testadas. Adicionalmente, 

corroborando essa hipótese, o perfil de PJOV56 exibido nesse teste foi semelhante ao do 
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composto não genotóxico Paclitaxel, conforme mostrado no trabalho de Maede et al (2014). 

Com a finalidade de reprimir o crescimento celular desordenado, uma célula pode 

entrar em uma fase de parada do crescimento por quiescência, entrar em apoptose em 

senescência ou ainda em autofagia (DIMRI, 2005).  

A análise por Western Blotting foi utilizada para investigar a expressão de proteínas 

relacionadas à autofagia e à senescência, após incubação por 12, 24 e 48h com o composto 

PJOV 56. Em relação à expressão da proteína LC3, após 12h de incubação, foi possível 

observar uma intensificação gradual da expressão de LC3-II com o aumento da concentração 

de PJOV56, quando comparados ao controle negativo e comparando também com os níveis 

de expressão de LC3-I. Esse aumento foi maior na concentração de 6 µM e no tratamento com 

rapamicina. Após 24h de tratamento, foi observado um padrão muito semelhante ao descrito 

para o tempo de 12h. Por fim, após 48h de incubação com PJOV56, as marcações de LC3-II 

foram apenas discretamente mais intensas do que LC3-I no tratamento a 3 µM, enquanto que 

no tratamento com a concentração de 6µM e com rapamicina, a LC3-II apresentou níveis de 

marcação de banda mais acentuados do que de LC3-I, perfil inverso ao apresentado pelo 

controle negativo. Esses dados corroboram com Kessel et al. (2007), que observou que o 

tratamento com as quinoxalinas XK469 e SH80 por 48h resultou na predominância de LC3-II 

em relação a LC3-I, opostamente ao observado em 24h de tratamento com as referidas 

quinoxalinas. 

A partir dos dados obtidos, é possível sugerir que o fator mais importante para 

influenciar a expressão de LC3-II foi a concentração do composto testado, uma vez que não 

houve alterações substanciais relacionadas aos tempos observados e que esse padrão se 

repetiu no tempo de incubação de 6h (dados não mostrados).   

O efeito concentração-dependente pode ser um indício de que a maior concentração 

ocasiona maior indução de morte por autofagia, visto em todos os experimentos avaliados, a 

maior concentração de PJOV56 utilizada (6 µM) provocou maior efeito inibitório do 

crescimento e citotoxicidade, como pode se observar nos resultados obtidos pelos 

experimentos do MTT e de viabilidade por citometria de fluxo para essa mesma concentração. 

Além disso, o número de autofagossomos tem forte correlação com o nível de expressão de 

LC3-II (XIA et al., 2013; MOURA et al., 2018). Essa hipótese ganha força ao se comparar 

com a rapamicina, cujo efeito citotóxico após indução de autofagia, via inibição de mTOR, já 

foi relatado (GALLUZZI et al., 2012; XIE & XIE & DONG, 2013); uma vez que ambas (6µM 

e rapamicina) apresentaram perfil de expressão semelhante. 

Uma vez que a forma lipídica da proteína LC3 (LC3-II), acoplada na membrana do 
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autofagossomo em formação, também está sujeita à hidrólise enzimática após fusão com 

lisossomo (destino final da autofagia), a marcação de LC3-II sinaliza o final do processo de 

formação do autofagossomo (XIE & KLIONSKY, 2007; CHIFENTI et al., 2013). Assim, é 

plausível propor que os níveis de LC3-II observados nos tempos analisados são indicativos da 

ocorrência de processo autofágico atuante no exato momento em que as células HCT-116 

foram estudadas. Experimentos com incubações mais longas poderiam confirmar essa 

hipótese, caso LC3-II começasse a apresentar menores níveis de expressão, indicando a 

finalização do processo.  

Por outro lado, a indicação de autofagia não anula os importantes indícios da 

ocorrência de senescência obtidos nesse estudo, visto que já existem relatos na literatura sobre 

a presença de autofagia em células em processo de senescência. O trabalho de Young et al. 

(2009), por exemplo, demonstrou uma relação entre LC3 e senescência, ao estudar a 

participação da autofagia na senescência ativada pelo oncogene Ras. Nessa pesquisa foram 

encontrados níveis aumentados de LC3-II em células senescentes, indicando acúmulo de 

autofagossomos, em contraste ao observado em células quiescentes (obtidas por 5 dias de 

confluência em cultura), que os fizeram sugerir que o acúmulo de autofagossomos está mais 

associado à senescência do que à parada do ciclo celular (YOUNG et al., 2009). 

Com relação à expressão de Beclina-1, após 12h e 24h de incubação com PJOV56, 

não foi possível observar diferença significativa na expressão de Beclina-1 em nenhum dos 

tratamentos e nem mesmo quando comparados ao controle negativo. Entretanto, após 24h de 

tratamento, a expressão de Beclina-1 no controle positivo, tratado com rapamicina, exibiu 

níveis notavelmente diminuídos, em relação aos demais tratamentos e ao controle negativo. 

Por fim, após 48h de incubação, o tratamento com 3µM causou considerável aumento na 

expressão de Beclina-1 em relação às células não tratadas, enquanto que o tratamento com 6 

µM, curiosamente, causou uma queda na expressão dessa proteína.  

A Beclina-1, proteína fundamental em diversos processos celulares, participa dos estágios 

mais precoces da formação dos autofagossomos, recrutando proteínas citosólicas e 

promovendo o processo de nucleação das vesículas autofágicas (WIRAWAN et al., 2012; 

MOURA et al., 2018). A expressão de Beclina-1 no tempo de 48h mostrou resultados 

interessantes: aumento em 3µM e diminuição em 6µM. Esses dados podem significar que, na 

menor concentração, a autofagia estava em estágios iniciais, em processo de ativação, 

enquanto que em 6µM, já havia sido deflagrada e sofrido regulação. De fato, essa hipótese é 

condizente com os dados de LC3 observados neste tempo de incubação, que mostra uma 

maior diferença de expressão entre LC3-II e LC3-I no tratamento com 6 µM, ao passo que 
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essa discrepância estava menos pronunciada na menor concentração. Ou seja, diferentemente 

da concentração de 6µM, é provável que, para a indução de morte celular por autofagia na 

concentração de 3µM, seja necessário um tempo de incubação mais longo. Resultado 

semelhante foi relatado em um trabalho recente mostrando que o tratamento de células HCT-

116 com a lignana trachelogenina provocou a diminuição da expressão de Beclina-1 após 48h 

de incubação, num contexto de ativação autofágica (MOURA et al., 2018). De modo 

semelhante, no trabalho de Zhao et al. (2015), a quinoxalina Olaquindox induziu ativação de 

autofagia e mostrou níveis aumentados de beclina-1 em células de hepatocarcinoma (HEPG2) 

em concentrações intermediárias, porém esses níveis diminuíram com o aumento da 

concentração.  

Outra hipótese poderia explicar o baixo nível de expressão de Beclina-1 na 

concentração de 6µM, em 48h. Sabe-se que a Beclina-1 é essencial para promover a autofagia 

induzida por estresse, tanto in vivo quanto em células cultivadas in vitro (PEDRO et al., 

2015). Entretanto, a Beclina-1 pode ser clivada por caspases, levando à ativação de apoptose 

pela liberação mitocondrial de fatores pró-apoptóticos. De fato, Zhou et al. (2017) mostraram 

que o silenciamento de Beclina-1 tornou células de CCR sensíveis à apoptose induzida por 

Icaritina. Outro trabalho relatou a transição de autofagia para apoptose em células HCT-116 

após a clivagem de Beclina-1 no tratamento com uma saponina esteroidal (KIM et al., 2016).  

Considerando a hipótese da clivagem de Beclina-1 mediada por caspase, isso 

explicaria em parte, tanto a menor expressão dessa proteína no tempo de 48h, quanto a 

presença de células apoptóticas na morfologia, neste trabalho. Essa hipótese condiz 

inegavelmente com resultados obtidos por Maranhão (2016), que relatou a visualização de 

células em apoptose, bem como a marcação de caspase-7 efetora e externalização de 

fosfatidilserina após 48h de tratamento com PJOV56, principalmente na concentração de 

6µM. Esses achados podem ser indícios de que a diminuição de Beclina-1 pode ser resultado 

de clivagem de Beclina-1 modulada por caspase.  

Por outro lado, não se pode descartar que os dados obtidos neste estudo a partir da 

incubação das células HCT-116 com a concentração de 6 µM de PJOV56, tais como a redução 

na expressão de Beclina-1, a não recuperação da proliferação celular, a parada do ciclo em G1, 

bem como a expressão de p-p53 sejam evidências do estado senescente das células. Com 

efeito, a expressão de Beclina-1 e outras proteínas relacionadas à autofagia estavam reduzidas 

em células senescentes (tanto replicativa quanto prematura) no trabalho de Kang et al. (2011), 

sugerindo que a inativação da autofagia pode induzir o desenvolvimento de senescência 

prematura. 
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Avaliando a expressão do gene Bcl-xL, observou-se, de modo interessante, que, tanto 

em 12h como em 24h, a expressão de Bcl-xL foi mais elevada no tratamento com 3µM do que 

com 6µM ou com rapamicina (1µM). Essa proteína exerce papel importante na interface 

autofagia-apoptose, de modo que ao se ligar à Beclina-1 determina a inibição da autofagia 

(ZHOU & YANG & XING, 2011; GORDY & HE, 2012). Essa inibição da autofagia pela 

ligação de beclina-1 e Bcl-xL abre espaço para uma ponderação hipotética de que as células 

nos grupos tratados com a concentração de 3µM poderiam estar sofrendo senescência mais do 

que autofagia. Essa hipótese ganha força ao se relacionar o resultado do ensaio da SA-β-

galactosidase com os menores níveis de LC3-II (em relação a LC3-I). Além disso, esse 

possível bloqueio da autofagia poderia explicar melhor a ocorrência de efeito citostático nessa 

concentração, diferentemente do efeito citotóxico observado em 6µM. Ou seja, esses dados 

podem indicar que o tratamento com 3µM pode induzir autofagia em baixos níveis, não o 

suficiente para deflagar a morte por autofagia, entretanto, a senescência está presente, 

confirmada pela elevada expressão de SA-β-gal, THBS-1, LAMA5, além do efeito de parada 

do crescimento. 

A dissociação de Beclina-1 e Bcl-xL é essencial para o aumento da autofagia em 

resposta ao estresse, in vivo e in vitro (PEDRO et al., 2015). Ao mesmo tempo, Bcl-xL é 

conhecidamente um membro antiapoptótico da família Bcl-2 (DANIAL, 2007; CHIPUK et 

al., 2010; HARDWICK & CHEN & JONAS, 2012). Os resultados obtidos nesta pesquisa 

estão de acordo com essas descrições, uma vez que a concentração de 6µM induziu menor 

expressão de Bcl-xL, e que a presença dessa proteína inibe autofagia e apoptose, indicando 

que, em 12h e em 24h de incubação, talvez não tenha havido morte celular, mas sim um 

equilíbrio entre autofagia e apoptose basais. Entretanto, a menor expressão de beclina-1 no 

tempo de 48h para a concentração de 6µM pode ser indicativo de morte celular por autofagia, 

principalmente. Essa proposição pode ser confirmada ou descartada com avaliação futura da 

expressão de Bcl-xL no tempo de 48h. De fato, em contraposição à concentração de 3µM, a 

incubação com 6µM induziu maiores níveis de LC3-II (autofagossomos formados), maior 

percentual de células não viáveis, maior número de AVOs, maior dano ao DNA e efeito 

antiproliferativo mais pronunciado, o que pode ser forte indício de autofagia. 

Células senescentes também apresentam mudanças na expressão de genes, incluindo 

mudanças nos genes inibidores e ativadores do ciclo-celular. Os dois inibidores do ciclo 

celular que geralmente são superexpressos em células senescentes são os inibidores de 

ciclinas dependentes de quinase (CDKs), p21 e p16INK4A. Esses dois genes estão intimamente 

relacionados com vias governadas pelo p53 e as proteínas de retinoblastoma (pRB). Além 
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disso, células que sofreram danos de DNA, geralmente superexpressam o gene p53 

responsável pela resposta a esse tipo de injúria (CAMPISI & FAGAGNA, 2007; RODIER & 

CAMPISI, 2011).  

A expressão de p53 fosforilado (p-p53) também foi avaliada após tratamento com 

PJOV56 e, após 12h de incubação, expressão de p-p53 foi mais proeminente na concentração 

de 6µM, do que nos demais tratamentos. Após 24h, a expressão permaneceu maior no 

tratamento com 6µM, porém mais intensa do que no tempo de anterior. Em suma, os níveis de 

expressão de p53 foram maiores nas células que receberam tratamento, ou com PJOV56 ou 

com rapamicina, o que está de acordo com a literatura que preconiza o aumento dessa 

proteína em resposta a estresses de diversas naturezas. O p53 é o gene mais comumente 

mutado em cânceres humanos e sua ativação promove dentre outros, parada transiente no 

ciclo celular, apoptose, senescência e regulação da autofagia (SUI & HAN & PAN, 2015). 

Esse resultado indica a dependência de p53 no mecanismo de ação de PJOV56. De modo 

contrário, o trabalho de El-Khatib et al. (2010) mostrou que a morte de células de HCT-116 

após tratamento com a quinoxalina DCQ era independente de p53, pois, embora células com 

p53 funcional (p53+/+), sob condições de hipóxia, tivessem se tornado mais susceptíveis à 

morte, células com p53 nocauteadas (p53-/-) morriam por apoptose independente de caspase-2. 

A maior expressão de p-p53 encontrada no tratamento das células HCT-116 com a 

maior concentração da quinoxalina testada (6µM) indica relação integrada com os outros 

resultados obtidos, sugestivos de senescência, tais como a parada no ciclo em G1, efeito 

antiproliferativo sustentado mesmo com retirada do estresse, não reversão das alterações 

morfológicas e observação de eventos apoptóticos. De fato, a indução da expressão de p53 

regula a transcrição de diversos genes e outros mecanismos antiproliferativos na tentativa de 

reparar os danos, desencadeando apoptose ou senescência nas células quando o dano 

provocado é irreparável (BIEGING & MELLO & ATTARDI, 2014; WHITE, 2017). 

Outrossim, p53 parece ser essencial para a senescência induzida por estresse, participando 

como mediador na via de sinalização na DDR após dano telomérico e após estresse, na 

senescência prematura (DIMRI, 2005; QIAN & CHEN, 2013). 

Vale ressaltar que o tratamento com PJOV56 na maior concentração também estão 

aparentemente ligados à morte celular por autofagia, conforme anteriomente mencionado, em 

relação à expressão de LC3-II, a vacuolização celular, a menor expressão de Bcl-xL e a 

marcação e distribuição de AVOs. Ora, uma das respostas transcricionais subsquentes à 

ativação de p53 é a ativação da autofagia, quando esta proteína está presente no núcleo; e a 

autofagia, por sua vez, atua como supressora de p53, ao mesmo tempo que p53 ativa a 
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autofagia, que funciona como um mecanismo de controle de p53, por feedback positivo 

(YANG et al., 2011; WHITE, 2017). 

A ativação de p53 causa diversos efeitos na expressão gênica, sendo a mais relevante a 

ativação da transcrição de p21, que provoca a parada do ciclo celular em células senescentes 

(NODA et al., 1994; ALCORTA et al., 1996; DOTTO, 2000). Evidências apontam que a 

insensibilidade das células senescentes a estímulos mitogênicos se deve à ação sinérgica entre 

e expressão de p53, p16 e p21, e suas respectivas vias de sinalização, conhecidamente 

atuantes na supressão tumoral (BEN-PORATH & WEINBERG, 2004; RUFINI et al., 2013). 

Entretanto, sabe-se que essa ativação de p53 e p21 é apenas transitória, diminuindo após a 

efetivação da parada do crescimento. Enquanto a expressão de p21 diminui, aumenta a 

expressão de p16Ink4A até tornar-se constitucionalmente regulada, sugerindo que um papel 

importante de p16 na manutenção do perfil senescente (ALCORTA et al., 1996; STEIN et al., 

1999). Entretanto, este trabalho, p16 foi detectada apenas na concentração de 6µM após de 

12h de tratamento, enquanto que a expressão de p21 foi detectada apenas após 48h de 

incubação com PJOV56. Sendo assim, a detecção de p21 em 48h pode ser indício de que 

neste tempo a senescência ainda esteja na fase inicial. De qualquer modo, outros experimentos 

com tempo de incubação mais longos, devem ser realizados a fim de verificar o perfil 

temporal dessas proteínas para uma melhor associação a um possível perfil de senescência. 

A fim de reprimir o crescimento celular anormal, uma célula pode entrar em uma fase 

de parada do crescimento semelhante à quiescência, entrar em apoptose ou em senescência 

(DIMRI, 2005). Embora ainda seja controverso o papel da autofagia no câncer, sua presença e 

indução tem mostrado importante efeito antitumoral, como explanado neste trabalho.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa apontam para uma resposta antiproliferativa não 

exclusivamente autofágica ou senescente, mas parecem indicar ocorrência concomitante de 

ambas as respostas. De fato, alguns trabalhos têm relatado a ação combinada desses dois 

mecanismos na resposta celular a diversos estresses e, embora ainda incipiente, algumas 

evidências apontam para um link entre elas (ARAVINTHAN, 2015).  

FILIPPI-CHIELA et al. (2015), por exemplo, observaram indução de senescência 

precedida de autofagia através de um modelo de dano ao DNA causado por Temozolomida em 

células de glioma humano. Nesse trabalho, eles encontraram forte correlação entre 

senescência e autofagia em nível de população de células, mas com efeitos aparentemente 

independentes em nível de célula individual. Os autores relatam ainda que o bloqueio da 

autofagia aumenta a apoptose e diminui a senescência, fortalecendo a ideia de 

interdependência dessas vias (FILIPPI-CHIELA et al., 2015). 
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Outro estudo demonstrou que o bloqueio da autofagia com bafilomicina A1 e 3-metiladenina 

em células tronco mesenquimais murinas (que expressavam altos níveis de SA-β-galactosidase, p21, 

p16 e LC3, além de extensa vacuolização e AVOs) reduziu a marcação de SA-β-galactosidase, bem 

como os níveis de expressão de proteínas relacionadas à senescência (ZHENG et al., 2014). 

Dentre os vários relatos da literatura que mostram relação entre a senescência e 

autofagia, alguns autores têm mostrado a conexão e sinergismo, mas não dependência entre 

elas (YOUNG et al., 2009; GOEHE et al., 2012). Por outro lado, outros autores têm partido 

do pressuposto de que células senescentes morrem por autofagia, e não apoptose, ao observar 

através de vários marcadores moleculares e morfológicos, que a inibição específica da 

autofagia, impediu a morte de células em estado de senescência (GOSSELIN et al., 2009).  

Os achados do presente trabalho são fortes indicadores de que o tratamento com 

PJOV56 leva células HCT-116 a um estado de senescência e são corroborados por estudos 

com outras quinoxalinas que também mostraram potencial indutor de senescência (KIM et al., 

2003; REINERS et al., 2009).  

Defeitos na autofagia têm sido associados a diversas condições patológicas, incluindo 

câncer, doenças infecciosas, neurodegenerativas, inflamatórias e metabólicas, levando à 

hipótese de que substâncias indutoras de autofagia poderiam prevenir ou tratar certas 

condições clínicas (LEVINE & PACKER & CODOGNO, 2015). Dentre as evidências que 

estimulam o desenvolvimento de compostos com esse tipo de ação, está o fato de que estudos 

em modelos murinos mostraram que mutações induzidas (silenciamento, inativação, deleção 

ou modificações) em genes relacionados à autofagia podem gerar diversos tipos de distúrbios, 

tais como susceptibilidade aumentada ao câncer (GAO et al., 1995; AITA et al, 1999; LIANG 

et al., 1999; KANG et al., 2009;  HE et al., 2014), doenças neurodegerenarativas (JIANG & 

MIZUSHIMA, 2014), aterosclerose (LIAO et al., 2012), diabetes (JUNG & LEE, 2009) e 

outras.  

Vários compostos aprovados pelo FDA tem mostrado potencial indutor de autofagia 

tais como: Carbamazepina, Clonidina, Lítio, Imatinib, Dasatinib, Bortezomib, Metformina, 

Rapamicina e análogos (Everolimus, Deforolimus, Temsirolimus), Rilmenidina, Valproato de 

sódio, Verapamil, Trifluoperazina, Estatinas, Inibidores de tirosina quinase (Sorafenib, por 

exemplo), SAHA e outros, que ativam a autofagia por diferentes mecanismos, seja por 

diminuição de inositol, IP3 e de AMP cíclico, seja por inibição de mTORC1, seja por inibição 

de canais de Ca2+ (reduzindo o cálcio citosólico), seja pelo aumento de AMPK (fosforilando 

ULK1 e beclina-1), seja por inibição de BCR-ABL ou do proteassoma ou ainda por outros 

mecanismos, conhecidos ou não (LI et al., 2013; LEVINE & PACKER & CODOGNO, 2015). 
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Muitos desses fármacos começaram a ser utilizados em estudos pré-clínicos por 

reposicionamento de fármacos, dados seus efeitos conhecidamente estimuladores de autofagia 

em outros contextos clínicos (LEVINE & PACKER & CODOGNO, 2015) 

Ko et al. (2014) relataram que a depleção de genes como ATG5 (em modelo 

xenográfico utilizando a linhagem CT26 ATGKD - células de câncer de cólon deficientes de 

autofagia) causavam aumento de sensibilidade ao tratamento com radiação ionizante in vitro e 

in vivo, levando à inibição do crescimento tumoral em animais imunocomprometidos 

(BALB/c nude). Entretanto, em animais imunocompetentes (BALB/c wild type), o bloqueio 

da autofagia diminuiu a eficácia da radiação, em comparação à redução tumoral de células 

com competência autofágica (CT26 SCR), indicando que a autofagia, nesses animais, é 

importante para a efetividade da radioterapia, provavelmente estando relacionada ao 

desenvolvimento de resposta imunológica anticâncer (KO et al., 2014). Esses dados reforçam 

a hipótese de que, possivelmente, a indução de autofagia como resultado do tratamento com 

PJOV56 pode melhorar a efetividade de um tratamento multimodal, que englobe diferentes 

modalidades de tratamento. 

Outrossim, como conclusão, sugere-se que a ocorrência simultânea de autofagia e 

senescência exerce um potente efeito antitumoral e que a autofagia atua como mecanismo 

efetor da senescência. De fato, a maioria dos compostos não atua causando apenas um tipo de 

efeito sobre a morte celular, visto que as células (e a biologia, de um modo geral) são 

entidades extremamente complexas e dinâmicas, que possuem inúmeras vias de sinalização 

que convergem entre si em diferentes pontos e em diversas circunstâncias. Os estudos in vitro 

procuram separar as variáveis na tentativa de entender mecanismos, e, embora sejam de 

inestimável valor para o desenvolvimento científico e intelectual, não podem representar 

completamente as incontáveis variáveis presentes no ambiente in vivo.  Por ora, é plausível 

sugerir que o tratamento das células HCT-116 com PJOV56 leva-as à senescência, a qual atua 

como mecanismo supressor tumoral e que o aumento da concentração e do tempo de 

exposição à PJOV56 aumenta a formação de autofagossomos até um nível que ativa a indução 

de morte celular por autofagia, constituindo o mecanismo efetor de morte dessa substância, na 

linhagem HCT-116. 

Destaca-se a importância da continuidade dos estudos, especialmente em modelos 

animais, para avaliação in vivo do potencial terapêutico desta molécula, com a finalidade de 

dar continuidade à cadeia de produção de um novo protótipo antineoplásico, cuja estratégia 

terapêutica ambicione o bloqueio irreversível da proliferação tumoral pela senescência e 

subsequente autofagia.  
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É possível propor que a utilização de PJOV56 como terapia alternativa para o câncer 

poderia ser eficaz para causar supressão tumoral, bem como exercer efeito sinérgico quando 

administrado juntamente com outros fármacos que atuem por vias diferentes da senescência e 

autofagia, diminuindo as doses da quimioterapia e, consequentemente, os efeitos colaterais, 

necessitando de estudos adicionais com essa finalidade. 

 



129 
 

7 CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir, diante dos resultados descritos, que a quinoxalina PJOV56 mostrou 

elevada atividade antiproliferativa in vitro, em células de câncer cólon, mediada por 

senescência e autofagia, podendo ser considerada novo protótipo de molécula terapêutica com 

potencial anticâncer.   

Um esquema resumindo a ação de PJOV56 sobre as células HCT-116 está representado 

na figura 39. De modo geral, o tratamento com PJOV56 gera dano ao DNA que induz a 

expressão de p53, bem como p21, as quais causam a parada do crescimento e senescência, que 

são mantidas por p16. Ao mesmo tempo p53 também induz autofagia, sendo que esta participa 

na sua regulação. Senescência, autofagia e parada do crescimento se estimulam mutuamente e 

o balanço dessa relação determina o curso da sobrevivência ou da morte celular, bem como 

nas características fenotípicas e moleculares observadas. 

  

 

Figura 39 - Representação esquemática do efeito do tratamento das células HCT-116 com 

PJOV56. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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