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RESUMO 

A desacetilnemorona (HCRH) é um diterpeno abietano com anel para-quinona em sua 

estrutura, sendo então classificada como tanshinona que são frequentemente descritas pelo seu 

amplo espectro de atividades biológicas. O diterpeno HCRH foi isolado e identificado pela 

primeira vez em 1971 a partir das raízes de plantas do gênero Salvia, no entanto sua atividade 

biológica ainda não havia sido descrita previamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

potencial anticâncer da desacetilnemorona isolada das raízes da planta Hyptis carvalhoi. O 

presente estudo avaliou o potencial citotóxico do diterpeno HCRH em várias linhagens de 

células tumorais e normais pelo teste do MTT e seu possível mecanismo de ação. Após 72 

horas de incubação, o composto testado apresentou valores de CI50 que variaram de 3,91 a 

32,01 µM em células tumorais de cólon (HCT-116) e leucêmicas (HL-60), respectivamente. 

Enquanto que para células normais esses valores foram de 35,68 µM para a linhagem V-79 e 

maiores que 72 µM para linhagens 3T3-L1 e CMSP. Em células tumorais de cólon (HCT-

116), o diterpeno mostrou potencial antiproliferativo de maneira tempo-dependente, 

induzindo aumento do número de células na fase G0/G1 do ciclo celular e uma diminuição 

expressiva da síntese de DNA. Esses efeitos foram acompanhados por alterações nos níveis de 

ciclinas e CDKs, além do aumento nos níveis das proteínas p21
waf1/cip1

 e p27
kip1

, independente 

da ativação de p53. Dentre os eventos iniciais induzidos pelo diterpeno HCRH estão a geração 

de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a indução de dano ao DNA, com posterior ativação 

das vias de morte. Com isso podemos sugerir que a desacetilnemorona apresenta potente 

atividade antiproliferativa que provavelmente se inicia com a geração de EROs levando ao 

dano de DNA, o que impede a progressão do ciclo celular e encaminha as células aos 

processos de morte por apoptose e autofagia. 

 

Palavras-Chave: Diterpeno abietano. Hyptis. Autofagia. Apoptose. Anticâncer. 



ABSTRACT 

The desacetylnemorone (HCRH) is an abietane diterpene with para-quinone ring in its 

structure, and then classified as a tanshinone that are often described by their broad spectrum 

of biological activities. The diterpene HCRH was isolated and identified for the first time in 

1971 from roots of plants of the genus Salvia, however its biological activity has not been yet 

fully characterized. The aim of this study was to evaluate the anticancer potential of 

desacetylnemorone isolated from the roots of the plant Hyptis carvalhoi. The present study 

evaluated the cytotoxic potential of the diterpene HCRH in several tumor and normal cell 

lines using the MTT assay and its possible mechanism of action. After 72 hours of incubation, 

the tested compound showed IC50 values ranging from 3.91 to 32.01 µM in colon tumor 

(HCT-116) and leukemic (HL-60) cells, respectively. While for normal cells IC50 values 

ranged from 35.68 µM in V-79 to higher than 72 µM in 3T3-L1 and PBMC cells. In colon 

tumor cells (HCT-116), the diterpene showed antiproliferative potential of time-dependent 

manner, leading to increased number of cells in the G0/G1 phase of the cell cycle and a 

substantial decrease in DNA synthesis. These effects were accompanied by changes in the 

levels of cyclins and CDKs, in addition to the increase in the levels of proteins p21
waf1/cip1 

and 

p27
kip1

, independent of p53 activation. Among the initial events induced by diterpene HCRH 

are the generation of reactive oxygen species (ROS) and the induction of DNA damage with 

subsequent activation of death pathways. Thus, we can suggest that desacetylnemorone has 

potent antiproliferative activity associated with ROS generation leading to DNA damage, 

which prevents cell cycle progression and drive cells to the process of death by apoptosis and 

autophagy. 

 

Key Words: Abietane diterpene. Hyptis. Autophagy. Apoptosis. Anticancer. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Câncer 

Mesmo após importantes avanços no entendimento das neoplasias, o câncer 

permanece como a principal causa de morte nos países desenvolvidos e a segunda nos países 

em desenvolvimento (NCI, 2013), sendo considerado um importante problema de saúde 

pública em todo o mundo. As estimativas mundiais recentes indicam um aumento de 6 

milhões de novos casos entre os anos de 2000 a 2020 (KATSIOS et al., 2011). No Brasil, o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos 

novos de câncer para o ano de 2013, incluindo os casos de pele não melanoma, que é o tipo 

mais incidente para ambos os sexos, seguido por cânceres de próstata, pulmão, cólon e reto e 

estômago para o sexo masculino; e os cânceres de mama, colo do útero, cólon e reto e 

glândula tireóide para o sexo feminino (Figura 1), o que reforça a magnitude do problema do 

câncer no país (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER , 2013). 

Figura 1 ˗ Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 

2013 por sexo no Brasil, exceto pele não melanoma 

 

Fonte: INCA, 2013. 

Segundo a Sociedade Americana de Câncer, o câncer é considerado uma doença 

complexa e de difícil tratamento caracterizado por um conjunto de doenças de fundo genético 

que envolve crescimento descontrolado, surgimento e espalhamento de células anormais 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2013).  

As células cancerosas possuem propriedades inerentes que incluem proliferação 

desregulada que é caracterizada pela autossuficiência na sinalização de fatores de crescimento 

e insensibilidade aos inibidores de crescimento, evasão da morte celular programada e do 
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sistema imune, potencial replicativo ilimitado que resulta na sua imortalização, 

reprogramação do metabolismo energético, além de metástase e angiogênese, que é a 

proliferação de vasos sanguíneos que suprem o tumor de nutrientes e oxigênio, removendo 

destes os resíduos de seu metabolismo. Além das alterações fisiológicas, a complexidade do 

microambiente tumoral é imensa, o que garante a manutenção do meio adequado para a 

implantação, manutenção e desenvolvimento das células tumorais (Figura 2) (HANAHAN; 

WEINBERG, 2000; CHANG et al., 2011; HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Figura 2 ˗ Características essenciais das células tumorais 

 

Fonte: Adaptado de (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Em condições normais, as células mantêm sua homeostase através de mecanismos que 

regulam o seu crescimento. Dessa forma, a homeostase é regulada pelo balanço entre 

proliferação, parada do crescimento e apoptose. Os tecidos normais controlam 

cuidadosamente a produção e liberação de sinais promotores de crescimento, permitindo a 

entrada ou a progressão através do ciclo de crescimento e divisão celular, assegurando assim a 

homeostase do número de células e, a manutenção da arquitetura e função do tecido normal. 

O desequilíbrio entre as taxas de proliferação e de morte celular pode resultar em hiperplasia 

ou neoplasia. Nos casos de hiperplasia, a remoção do estímulo pode reverter o processo, 

enquanto que em células de câncer, esse processo é irreversível. Essa irreversibilidade dá-se 
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pelo fato de que as células cancerosas são, caracteristicamente, independentes de estímulo de 

crescimento devido à mutação de vias de sinalização intracelulares. Essa independência 

facilita a reentrada no ciclo celular, independentemente dos estímulos externos de proliferação 

ou de morte.  Portanto, o conhecimento aprofundado sobre as características tumorais e 

principalmente do microambiente tumoral ajuda no desenvolvimento de novos fármacos e em 

novos métodos de tratamento para esta doença (BERGMAN; HARRIS, 1997; FOSTER, 

2008; HANAHAN; WEINBERG, 2011; STORY; KODYM, 1998). 

1.1.1 Tratamento do câncer 

Devido à alta incidência do câncer em todo o mundo, diversos esforços vêm sendo 

realizados no intuito de se desenvolver ou aperfeiçoar terapias antineoplásicas. Basicamente, 

as formas mais utilizadas de combate ao câncer são: cirurgia, radioterapia, imunoterapia e 

quimioterapia, dentre outros métodos (MA; WANG, 2009). Diferentemente da cirurgia e da 

radioterapia que são métodos indicados, principalmente, para tumores localizados, a 

quimioterapia é uma forma de tratamento sistêmico à base de fármacos que interferem no 

processo de crescimento e divisão celular de células tumorais. No entanto, a maioria desses 

fármacos não possui especificidade, logo também são capazes de destruir tecidos sadios, 

levando a efeitos colaterais como náuseas, vômitos, anemia e mielossupressão. A 

quimioterapia moderna é baseada na combinação de fármacos (poliquimioterapia), que 

apresenta resultados mais eficazes que a monoterapia, pois nos tumores há frequentemente 

subpopulações de células com sensibilidade diferente às drogas antineoplásicas, além disso, a 

poliquimioterapia pode diminuir o risco de resistência aos fármacos empregados (KUMAR et 

al., 2004; SOUZA et al., 2007; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013). No entanto, 

apesar do considerável arsenal de drogas já existente para a quimioterapia do câncer e do 

sucesso terapêutico em vários esquemas de tratamento, ainda não se chegou ao tratamento 

eficaz e as terapias existentes nem sempre alcançam resultados esperados, pois muitas vezes 

ocorre a recidiva dos tumores e o surgimento de metástase, além de induzir muitos efeitos 

colaterais (SALGALLER; LODGE, 1998; WAGNER-DÖBLER et al., 2002). Portanto, a 

busca por compostos mais seletivos, com menos efeitos colaterais, maior potência terapêutica 

e menor índice de resistência para a terapia do câncer é de suma importância. 

Nos últimos anos, uma série de drogas antitumorais tem sido utilizada na 

quimioterapia do câncer. Muitos destes fármacos apresentam como característica comum a 

citotoxicidade, resultando, geralmente, na morte das células tumorais por diversas vias, 
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atuando em diferentes alvos dentro da célula, podendo ser citados: DNA, microtúbulos, 

proteassoma, tubulina, topoisomerase, tirosinas quinase, telomerase, proteínas de checagem 

do ciclo celular, dentre outros (BAILLY, 2000; CHASE; CROSS, 2006; HUWILER; 

ZANGEMEISTER-WITTKE, 2007; JORDAN, 2002; KAWABE, 2004; LOS et al., 2003; 

ROSA et al., 2008; NAGLE et al., 2004; CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2009). 

1.1.2 Ciclo celular e o câncer 

O ciclo celular é uma sequência intrínseca de eventos que permite o crescimento e a 

replicação das células, sendo o mecanismo que governa o destino das células, interpreta os 

sinais de crescimento recebidos e decide se a célula deve continuar sua proliferação. Sendo 

assim, a integridade contínua de todo organismo depende da habilidade de seus componentes 

celulares de manter a fidelidade do material genético durante a divisão celular. Com isso, a 

principal tarefa do ciclo celular é, portanto, permitir e garantir a replicação do DNA livre de 

erros, a segregação cromossômica e a citocinese (FISCHER; GLOVER; LANE, 2004; 

FOSTER, 2008). 

O ciclo celular é dividido nas seguintes fases: G1 (intervalo, gap 1) - fase em que a 

célula se prepara para síntese do DNA; S (síntese) - estágio no qual o DNA é replicado; G2 

(gap 2) - fase na qual a célula se prepara para a mitose; M (mitose) - fase onde a célula passa 

por diversas transformações que resultam na divisão do núcleo e divisão do citoplasma, ou 

seja, a formação de duas células filhas (citocinese) (FISCHER; GLOVER; LANE, 2004; 

FOSTER, 2008; WILLIAMS; STOEBER, 2012). 

Vários estudos mostram que a desregulação do ciclo celular é uma característica 

comum dos cânceres humanos. As células cancerosas frequentemente exibem proliferação 

ilimitada, instabilidade genômica (aumento de mutações no DNA e aberrações 

cromossômicas) e instabilidade cromossômica (alterações no número de cromossomos) 

(MALUMBRES; BARBACID, 2001; FISCHER; GLOVER; LANE, 2004; MASSAGUE, 

2004; KASTAN; BARTEK, 2004; KOPS; WEAVER; CLEVELAND, 2005; FOSTER, 

2008), sendo então o câncer considerado uma doença do ciclo celular por excelência. 

Esses três defeitos básicos do ciclo celular (proliferação descontrolada, instabilidade 

genômica e cromossômica) são mediados, direta ou indiretamente, por desregulação de 

quinases dependentes de ciclinas (CDKs) (MALUMBRES; BARBACID, 2005).  
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A progressão através do ciclo celular é realizada pela atividade de diferentes CDKs em 

associação com as suas subunidades regulatórias, denominadas ciclinas, que incluem três 

CDKs durante a intérfase (CDK 2, CDK 4 e CDK 6) e uma CDK mitótica (CDK1, também 

conhecida como proteína de controle de divisão celular 2 - CDC2), além de dez ciclinas que 

pertencem a quatro classes diferentes (ciclinas dos tipos A, B, D e E) (MALUMBRES; 

BARBACID , 2005; HOCHEGGER; TAKEDA; HUNT, 2008) 

As ciclinas são sintetizadas e destruídas em tempos específicos durante as fases do 

ciclo celular, regulando a atividade quinase de maneira temporal (Figura 3) (VERMEULEN; 

VAN BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003; MALUMBRES; BARBACID, 2005).  

 

Figura 3 ˗ Níveis de ciclinas durante a progressão do ciclo celular 

 

Fonte: Adaptado de (<http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin>). 

Os sinais mitogênicos e anti-mitogênicos controlam a proliferação celular, ativando e 

interrompendo o ciclo celular em momentos específicos de sua progressão, através da ação 

sobre as ciclinas e CDKs durante a fase G1. Em resposta a sinais proliferativos extracelulares, 

a célula sai do estado de repouso (G0) e entra no ciclo celular, tormando-se comprometida à 

divisão a partir do momento que ultrapassa o ponto de restrição presente na fase G1 do ciclo 

celular, momento anterior da fase S, onde a célula se prepara para duplicar o DNA 

(FISCHER; GLOVER; LANE, 2004). 

Durante a maior parte da fase G1 do ciclo celular, duas CDKs de atividade similar, 

CDK 4 e CDK 6, são guiadas e dependem de sua associação com ciclinas do tipo D (D1, D2 e 

D3) para formar complexos ativos. Após o ponto de restrição (Ponto R) na fase tardia de G1, 
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as ciclinas E1 e E2 trabalham em associação com a CDK2. Cada complexo ciclina-CDK 

fosforila um conjunto de substratos que incluem os membros da família do retinoblastoma 

(RB) causando dissociação da proteína RB do fator de transcrição E2F. O E2F liberado liga-

se e ativa genes cujos produtos são essenciais para síntese de DNA na fase S do ciclo celular, 

tais como dihidrofolato redutase, timidina quinase, timidilato sintetase e DNA polimerase 

(COLEMAN; MARSHALL; OLSON, 2004). O complexo ciclina E-CDK2 é importante para 

a transição G1/S e início da fase S. À medida que as células prosseguem para a fase S, as 

ciclinas do tipo A substituem as ciclinas do tipo E no complexo com a CDK 2 e assim 

permitem a progressão da fase S. Posteriormente, durante a fase S, as ciclinas do tipo A 

trocam a CDK 2 pela CDK 1 (ou CDC 2). À medida que a célula segue pelo ciclo celular, 

entranto na fase G2, as ciclinas do tipo A são substituídas pelas ciclinas do tipo B. finalmente, 

no início da fase M, os complexos CDK 1-ciclina B desencadeiam vários eventos que 

constituem o complexo programa da mitose (Figura 4) (VERMEULEN; VAN 

BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003; MALUMBRES; BARBACID , 2005; HOCHEGGER; 

TAKEDA; HUNT, 2008). 

Figura 4 ˗ Fases do ciclo celular e sua regulação pelos complexos ciclinas-CDKs 

 
Fonte: Adaptado de (HOCHEGGER; TAKEDA; HUNT, 2008). 
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As atividades dos complexos ciclina-CDK são moduladas pela ligação de duas classes 

de inibidores de CDKs (CDKI) que apresentam diferentes mecanismos de ação. Os membros 

de CDKI do tipo INK4 (p15
INK4b

, p16
INK4a

, p18
INK4c

 e p19
INK4d

) se ligam à CDK 4 e 6 e 

bloqueiam a interação destas com as ciclinas do tipo D, inibindo, desta forma, a atividade das 

CDKs. Enquanto os membros da família de CDKIs do tipo CIP/KIP (p21
WAF1/CIP1

 (p21), 

p27
KIP1

 (p27) e p57
KIP2

) formam complexos com CDKs da fase G1/S. A principal ação é 

descrita pela inibição da atividade quinase do complexo CDK-ciclina E. Em altos níveis, as 

funções de p21 e p27 como inibidores de ciclina E-CDK 2 resulta na parada do ciclo celular. 

Caso contrário, baixos níveis de p21 e p27 promove a reunião, estabilidade e a retenção 

nuclear dos complexos ciclina D-CDK4 e ciclina D-CDK6. Portanto, os níveis relativos de 

ciclinas, CDKs e CDKIs determinam se a célula irá progredir através da fase G1 e pelas outras 

fases do ciclo celular (COLEMAN; MARSHALL; OLSON, 2004; SHERR, 2000). 

Para garantir a estabilidade genética, o ciclo celular possui os pontos de checagem, 

também conhecidos como checkpoints, que são mecanismos responsáveis pelo 

monitoramento dos eventos celulares e impedem a proliferação de células com algum dano 

não reparado (LOURO et al., 2002; FOSTER, 2008; WEINBERG, 2008). Os pontos de 

checagem impõem um controle de qualidade para assegurar que a célula tenha completado 

apropriadamente todos os requisitos de uma fase do ciclo celular antes de ser autorizada a 

avançar para a próxima fase. Assim, os checkpoints operam ao longo de todo o ciclo celular e 

sua ativação possibilitará o reparo das lesões detectadas. Caso o reparo não seja possível, o 

ciclo celular será interrompido ou a célula será induzida a morte (FISCHER; GLOVER; 

LANE, 2004; FOSTER, 2008).  

1.1.3 Vias de morte celular no câncer 

O equilíbrio entre a proliferação e a morte celular regula e controla o número de 

células no organismo. A cascata de eventos, bioquímicos e fisiológicos, que leva a mudanças 

na síntese de macromoléculas, na homeostase celular, na regulação do volume celular, e 

finalmente na perda da viabilidade celular está intimamente relacionada às mudanças 

morfológicas características de cada tipo de morte celular (TINARI et al., 2008; HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

Em condições adversas, as vias de morte celulares são estimuladas com o objetivo de 

impedir a propagação de células mutadas ou danificadas. Caso contrário, essas células 
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poderiam progredir para formar um tumor. Assim, a inativação destas vias é um evento 

comum em quase todos os tipos de tumores. Em contrapartida, o objetivo de vários 

tratamentos quimioterapêuticos é a reativação destas vias nas células cancerosas a fim de 

alcançar uma resposta clínica, uma vez que sua inativação durante o desenvolvimento tumoral 

representa o maior obstáculo para o sucesso da terapia (TSCHAN; SIMON, 2010). 

A morte celular pode ser classificada de acordo com diversos parâmetros tais como 

aparência morfológica (apoptose, necrose, autofagia ou catástrofe mitótica), critérios com 

base em enzimas (com ou sem o envolvimento de nucleases ou de classes distintas de 

proteases, tais como caspases, catepsinas e glutaminases), aspectos funcionais (programada ou 

acidental, fisiológica ou patológica), características imunológicas (imunogênicas ou não 

imunogênicas), dentre outros (MELINO, 2001; OKADA; MAK, 2004; GALLUZZI et al 

2007; KROEMER et al., 2009). 

Dentre as principais vias de morte celular envolvidas no câncer podemos citar 

apoptose, autofagia e necrose que podem ser distintas pelas suas diferenças morfológicas e 

moleculares (Figura 5) (BRUIN; MEDEMA, 2008; KEPP et al., 2011; OUYANG et al., 

2012). 
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Figura 5 ˗ Características moleculares das vias de morte celular autofágica, apoptóticas e 

necrótica (A); Detecção simultânea de múltiplos parâmetros relacionados à morte celular: 

células de osteosarcoma U2OS estavelmente expressando a proteína quimera fluorescente 

verde (GFP)-LC3 foram mantidas em condições de controle (homeostase) ou tratadas por 12 

horas com 1µM de rapamicina (estimula a autofagia) ou 1µM de estaurosporina, quer sozinha 

(desencadeando a apoptose), ou junto com 20µM de Z-VAD-fmk (levando a necrose). As 

células foram então coradas com Hoechst 33342 (corante nuclear) e iodeto de propídio. As 

células autofágicas, apoptóticas e necróticas apresentaram GFP-LC3 agregação, condensação 

nuclear e captação de iodeto de propídio, respectivamente (B) 

 

Fonte: Adaptado de (KEPP et al., 2011). 

A apoptose ou morte celular programada do tipo I foi primeiramente descrita por Kerr 

e colaboradores em 1972 (KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972), sendo um processo de morte 

celular caracterizado por mudanças morfológicas e bioquímicas típicas e bem definidas, que 

incluem compactação celular, formação de prolongamentos da membrana plasmática, 

conhecidos como “blebs”, além da formação de corpos apoptóticos que contém material 

nuclear e citoplasmático que são subseqüentemente fagocitados por macrófagos, não havendo 
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assim extravasamento de material pró-inflamatório. A apoptose tipicamente apresenta sinais 

de permeabilização da membrana mitocondrial, com perda do potencial de membrana e 

liberação de proteínas normalmente presentes no espaço intermembranar da mitocôndria, que 

ativa a cascata proteolítica de caspases. Em casos específicos da apoptose, proteases do tipo 

não-caspases podem ser alternativamente ativadas ou a cascata de caspases é ativada em 

resposta a sinalização de receptores de morte celular sem o envolvimento primário da 

mitocôndria. A clivagem de vários substratos por proteases apoptóticas e a ativação de 

nucleases leva ao fenótipo característico de células apoptóticas, incluindo condensação 

nuclear e picnose seguida por fragmentação internucleossomal do DNA. Em muitos casos, 

espécies reativas de oxigênio (EROs) são geradas e a permeabilização da membrana 

lisossomal (PML) ocorre. A exposição da fosfatidilserina na superfície da membrana serve 

como um sinal de captação e facilita a remoção dos corpos apoptóticos por macrófagos 

(KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972; FADOK et al, 1992; KROEMER; REED, 2000; 

DENECKER et al, 2001; VAN LOO et al, 2002; RICCI; ZONG, 2006; KROEMER et al., 

2009; KEPP et al., 2011).  

Desse modo, a apoptose pode ser ativada através de duas vias principais de sinalização 

molecular, a via intrínseca (via mitocondrial) e/ou a via extrínseca (via do receptor de morte) 

(Figura 6). Essas vias podem se interligar através do Bid, uma proteína pró-apoptótica 

citosólica que normalmente é clivada pela caspase-8. A sua clivagem resulta na formação de 

uma proteína truncada, tBid, a qual é translocada para a mitocôndria. Uma vez na 

mitocôndria, o tBid ativa o Bax, iniciando a liberação do citocromo c com consequente 

disfunção mitocondrial. A interligação das vias apoptóticas resulta na amplificação do sinal e 

ativação das caspases necessárias para a indução da morte celular (HENGARTNER, 2000; 

ELMORE, 2007; BELLANCE; LESTIENNE; ROSSIGNOL, 2009) (Figura 6). 
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Figura 6 ˗ Esquema das vias extrínseca e intrínseca da apoptose 

 

 

Fonte: Adaptado de (BELLANCE; LESTIENNE; ROSSIGNOL, 2009). 

 Dentre os fatores que determinam o tipo de morte induzido por um agente 

antineoplásico específico podemos citar o tipo de célula, o genótipo da célula, o tipo de dano 

celular induzido pelo medicamento, a dose utilizada, assim como o microambiente (TAN; 

WHITE, 2008). A apoptose é o tipo de morte celular mais atribuída à redução tumoral 

induzida por diversos agentes quimioterapêuticos, sendo também o mecanismo de morte 

celular mais estudado em resposta às terapias citotóxicas. No entanto, a eficácia de algumas 

destas terapias é atenuada por mutações que afetam genes efetores específicos de controle 

e/ou regulação da sinalização apoptótica, tais como o silenciamento epigenético de caspase 8, 

a dimunuição da expressão de proteínas pró-apoptóticas Bax e Apaf-1, bem como o aumento 

da regulação das proteínas anti-apoptóticas das famílias do Bcl-2 e das proteínas inibidoras de 

apoptose (IAP). Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos métodos e estudos mais 

aprofundados em um amplo painel de tumores e linhagens celulares que apresentam defeitos 

nos componentes apoptóticos levou a descoberta de outras vias de morte celular que não são 

dependentes da apoptose (VICENCIO et al., 2008; WONG et al., 2010; KREUZALER; 

WATSON, 2012). E considerando que a evasão à apoptose é uma das características clássicas 
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do câncer (HANAHAN; WEINBERG, 2011), a compreensão dos diversos processos de morte 

celular na terapia do câncer se faz necessária na busca por novas abordagens que superem, 

principalmente, a resistência à apoptose induzida por determinados fármacos (TAN; WHITE, 

2008). Assim, a identificação de outras vias de morte celular, que pode funcionar em conjunto 

ou na ausência de maquinária apoptótica eficiente, também deve ser considerada com o 

mesmo objetivo de induzir a morte de células tumorais e prevenir a proliferação e possível 

invasão de outros tecidos (TAN; WHITE, 2008; VICENCIO et al., 2008; WONG et al., 

2010). Nesse contexto, recentes evidencias tem esclarecido a existência de uma nova via de 

morte, independente de caspase, conhecida como autofagia, que é ativada em resposta à 

privação de fatores de crescimento ou após exposição a compostos genotóxicos (VICENCIO 

et al., 2008; WONG et al., 2010).  

O termo "autofagia" foi utilizado pela primeira vez em 1963 para descrever a presença 

de vesículas de membranas simples ou dupla que continham partes do citoplasma e organelas 

em vários estágios de desintegração. No entanto, os mecanismos moleculares para o 

entendimento da autofagia só começaram a ser identificados no final da década de 90. A 

identificação das proteínas envolvidas na iniciação e progressão da autofagia começou a 

revelar as complexas interações entre as vias que controlam a autofagia e que regulam a 

apoptose, fornecendo informações sobre o papel da autofagia na sobrevida e na morte celular 

(KLIONSKY, 2007; YANG; KLIONSKY, 2010; GORDY; HE, 2012). 

A autofagia é uma via intracelular evolutivamente conservada responsável pela 

entrega do material celular aos lisossomos para serem degradados. Essas estruturas envolvem 

macromoléculas e organelas citoplasmáticas destinadas à reciclagem (CHEN et al., 2010; 

HUETT; GOEL; XAVIER, 2010; LI et al., 2011a; LIU et al., 2011; DECUYPERE;    

PARYSEMAIL; BULTYNCK, 2012; REGGIORI et al., 2012). Existem três tipos diferentes 

de mecanismos autofágicos: microautofagia, autofagia mediada por chaperonas (CMA) e 

macroautofagia (geralmente chamada apenas de autofagia), sendo esta última a mais estudada, 

em parte, porque possuem características intrínsecas tais como a presença de vesículas com 

dupla membrana (autofagossomos) que carregam material celular para os lisossomos.  Estas 

vesículas autofágicas derivam de estruturas membranosas duplas (fagóforos) que se alongam, 

envolvem o material celular e, finalmente, fecham-se para formar um autofagossomo 

(LEVINE; KLIONSKY, 2004; CUERVO, 2004; RAVIKUMAR et al., 2010).  Este material, 
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geralmente fechado, consiste em proteínas de longa duração, organelas e patógenos 

(DECUYPERE; PARYSEMAIL; BULTYNCK, 2012).  

A nível molecular, autofagia é um processo dinâmico orquestrada por um subconjunto 

de genes que foram originalmente identificados em leveduras e são chamados de genes 

relacionados com a autofagia (ATG), muitos dos quais têm genes relacionados em mamíferos.  

O processo autofágico é constituído de várias etapas sequenciais: iniciação, nucleação, 

alongamento e maturação da vesícula e degradação, que em última análise resulta na 

degradação lisossomal do material citoplasmático (Figura 7). Os passos iniciais do processo 

autofágico incluem a formação (nucleação da vesícula) e a expansão (alongamento das 

vesículas) de uma membrana lipídica dupla, chamada fagóforo. As bordas do fagóforo então 

se fundem (conclusão da vesícula) para formar o autofagossomo, uma vesícula de dupla 

membrana que sequestra o material citoplasmático. Esta etapa é seguida pela fusão dos 

autofagossomos com os lisossomos, formando então os autofagolisossomo (organelas 

vesiculares ácidas – AVOs), onde o material capturado, em conjunto com a membrana 

interna, é degradada (Figura 7)  (KONDO et al, 2005; XIE; KLIONSKY, 2007; DERETIC; 

KLIONSKY, 2008; LEVINE; KROEMER, 2008; ROSENFELDT; RYAN, 2009; CHEN; 

KLIONSKY, 2011). 

Figura 7 ˗ Etapas do processo autofágico 

 
Fonte: Adaptado de (DERETIC; KLIONSKY, 2008). 
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A autofagia é uma via de degradação lisossomal que é essencial para a sobrevida, 

diferenciação, desenvolvimento e homeostase, atuando principalmente como um papel 

adaptativo para proteger o organismo contra diversas patologias, incluindo infecções, câncer, 

neurodegeneração, envelhecimento e doenças cardíacas (LEVINE; KROEMER, 2008).  

Em relação ao câncer, a autofagia pode agir como promotora de tumor, por exercer 

função de reciclagem celular, provendo substratos para o metabolismo e a manutenção 

mitocondrial, como também ser supressora tumoral, através da eliminação de substratos de 

proteínas oncogênicas, organelas danificadas e proteínas tóxicas (LEVINE; KROEMER, 

2008; MARINO; MADEO; KROEMER, 2011; KREUZALER; WATSON, 2012). Em 

adição, o processo autofágico torna-se super-regulado durante vários tipos de estresses, 

servindo como mecanismo de sobrevivência. Portanto, o bloqueio da autofagia durante o 

estresse normalmente aumenta a morte celular. No entanto, vários estudos também 

observaram que a inibição da autofagia por inibidores de fosfatidilinositol 3-quinase ou a 

diminuição da expressão de proteínas autofágicas foram protetores durante certas condições 

de estresse, o que indica que altos níveis de autofagia podem resultar em morte celular, 

denominada morte celular programada do tipo II ou morte celular autofágica, no entanto, 

ainda não é claro o modo preciso de como este tipo de morte é induzida (DECUYPERE; 

PARYSEMAIL; BULTYNCK, 2012; KREUZALER; WATSON, 2012). 

A morte celular autofágica é um tipo de morte que pode ocorrer independentemente da 

maquinária apoptótica e da ativação de caspases. No entanto a autofagia também pode 

contribuir com a maquinária apoptóticas a induzir morte celular em três cituações: (i) antes do 

início dos eventos mitocondriais e ativação das caspases 3 e 9; (ii) em paralelo à cascata 

apoptótica ou (iii) após a ativação de caspases durante a morte celular dependente de caspase 

(SCARLATTI; GRANATA; MEIJER, 2009). Além disso, a apoptose e a autofagia 

compartilham certos tipos de proteínas de sinalização, o que sugere que os dois processos se 

interligam e podem ser considerados como partes de um sistema mais complexo no interior da 

célula (DERETIC; KLIONSKY, 2008). 

Um dos principais mecanismos de controle da autofagia é a modulação da interação 

entre a proteína autofágica beclina-1 (ou ATG 6) e os membros da família de proteínas anti-

apoptóticas de Bcl-2 (por exemplo, Bcl-2 e Bcl-XL). Esta ligação é regulada por uma 

variedade de proteínas e compostos que são capazes de intensificar ou inibir a interação Bcl-

2/Beclina-1, a fim de ativar ou reprimir a autofagia, respectivamente (TSCHAN; SIMON, 
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2010; DECUYPERE; PARYSEMAIL; BULTYNCK, 2012; MARQUEZ; XU, 2012). No 

entanto, outras vias podem ser compartilhadas por ambas as vias apoptótica e autofágica, tais 

como p53 e vias relacionadas e a via PI3K/AKT/mTOR (WONG et al., 2010; OUYANG et 

al., 2012). 

Assim, o entendimento sobre os mecanismos moleculares relacionados à autofagia, 

bem como as interações entre autofagia e apoptose pode elucidar novos caminhos para as 

terapias do câncer. 

 

1.2 Produtos naturais 

Devido a sua alta complexidade e diversidade molecular, a natureza tem sido uma 

fonte de medicamentos por milênios, com muitas drogas úteis desenvolvidas a partir de fontes 

vegetais (CRAGG; NEWMAN, 2013). No entanto, apesar da intensa investigação da flora 

terrestre, dentre as aproximadamente 300.000 a 500.000 espécies de plantas superiores, 

estima-se que apenas 6% destas tenham sido investigadas quanto ao seu potencial 

farmacológico e apenas 15% foram avaliadas fitoquimicamente (FABRICANT; 

FARNSWORTH, 2001; RATES, 2001; RASKIN et al., 2002; CRAGG; NEWMAN, 2013). 

A importância da diversidade química dos produtos naturais e seus derivados para a 

descoberta de novos fármacos têm despertado interesse da indústria farmacêutica. Estudo 

realizado por Newman e Cragg mostrou que mais de 60% dos quimioterápicos introduzidos 

na clínica entre os anos de 1940 a 2006 foram obtidos a partir de fontes naturais (NEWMAN; 

CRAGG, 2007). E apesar do interesse na modelagem molecular, na química combinatória e 

outras técnicas de síntese química pelas instituições de pesquisa e indústrias farmacêuticas, os 

produtos naturais e, particularmente, as plantas medicinais, permanecem como uma 

importante fonte de novos agentes terapêuticos contra doenças infecciosas (fúngica e ou 

bacterianas), câncer, dislipidemias e imunomodulação (ROCHA; LOPES; 

SCHWARTSMANN, 2001; NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003; NEWMAN; CRAGG, 

2012).  

Estudo realizado em 2011 por Kinghorn e colaboradores apresentou o perfil de drogas 

obtidas a partir de produtos naturais entre os anos de 2001 a 2010. Como representado na 

Figura 8, a pesquisa mostrou que esse perfil não sofreu alterações significativas, confirmando 
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que as plantas continuam sendo a principal fonte de novas moléculas e responsáveis por cerca 

de 60% de todas as moléculas descobertas e promissoras do mundo (KINGHORN et al., 

2011). 

Figura 8 ˗ Comparação dos tipos de organismos como fontes de novos compostos nos anos de 

2001 (Total de 1142 novos compostos) e 2010 (Total de 1369 novos compostos) 

 
Fonte: Adaptado de (KINGHORN et al., 2011). 

 

De fato, o melhor impacto de compostos isolados de produtos naturais como protótipo 

para novas drogas é percebido na área oncológica. Estudo realizado por Newman e Cragg 

demonstrou que, entre os anos de 1981 e 2010, dos 1130 fármacos aprovados para utilização 

na clínica médica, 128 foram direcionados ao tratamento do câncer (NEWMAN; CRAGG, 

2012) (Figura 9), o que confirma a busca incessante de novos fármacos para o tratamento 

antineoplásico. 
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Figura 9 ˗ Número de compostos, obtidos de produtos naturais, aprovados para utilização 

clínica para diversas doenças entre os anos de 1981 e 2010 

 

 

Fonte: Adaptado de (NEWMAN; CRAGG, 2012). 

Entre os anos de 2006 e 2010 foi observado um aumento significativo de fármacos 

aprovados por entidades regulamentadoras para o tratamento antitumoral e antimicrobriano 

(NEWMAN; CRAGG, 2012). No entanto, como apresentado na figura 10A, apenas 20 

moléculas foram aprovadas para o uso clínico no ano de 2010, sendo este número o segundo 

menor dos últimos 30 anos. Interessante ressaltar que dos 20 fármacos aprovados para o uso 

clínico em 2010, 50% deles foram obtidos direta ou indiretamente de produtos naturais 

(Figura 10B), sendo a maioria destes fármacos utilizados na área do tratamento do câncer 

(NEWMAN; CRAGG, 2012), o que reforça a importância dos produtos naturais para 

descoberta de novas drogas, especialmente para o tratamento do câncer. 
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Figura 10 ˗ Número total de moléculas aprovadas por ano entre 1981 a 2010 (A); Percentual 

de moléculas aprovadas obtidas de produtos naturais ou por semi-síntese por ano entre 1981 a 

2010 (B) 

 

Fonte: Adaptado de (NEWMAN; CRAGG, 2012). 

 

Vários exemplos de análogos obtidos de plantas utilizados na clínica com efeito 

antineoplásico podem ser citados ao longo da história farmacológica (Figura 11), tais como 

vimblastina (1, Velban®) e a vincristina (2, Oncovin®) e os análogos vindesina (3, 

Eldisine®) e vinorelbina (4, Navelbine®); o paclitaxel (5, Taxol®) e o análogo docetaxel (6, 

Taxotere®); a podofilotoxina (7) e os análogos, etoposídeo (8, Etopophos®) e teniposídeo (9, 

Vumon®); e a camptotecina (10) e os análogos, topotecano (11, Hycamtin®) e irinotecano 

(12, Camptosar®) (SOUZA et al., 2007; COSTA-LOTUFO et al., 2010; NEWMAN; 

CRAGG, 2012; CRAGG; NEWMAN, 2013). 
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Figura 11 ˗ Fármacos derivados de plantas usados na terapia do câncer 

 

Fonte: COSTA-LOTUFO et al., 2010. 

Os agentes antineoplásicos mais estudados e utilizados atualmente no tratamento do 

câncer são classificados de acordo com o mecanismo de ação, sendo que a maior parte deles 

interfere na divisão celular. Estes são então conhecidos como fármacos ciclo celular-

específicos, dentre os quais se encontram, por exemplo, agentes antimetabólitos, alcalóides e 

hormônios. Já os fármacos ciclo celular-não específicos, como os antibióticos, complexos de 

platina e agentes alquilantes apresentam a capacidade de eliminar as células tumorais, apesar 

de estarem atravessando o ciclo celular (ALMEIDA et al., 2005). 

Dentre os antineoplásicos ciclo-específicos vários exemplos podem ser citados, tais 

como: as nitrosuréias, mitomicina C e o 5-fluorouracil que inibem a síntese de DNA, os 

alcaloides da Vinca que agem na polimerização da tubulina, a camptotecina, etoposídeo, e a 

doxorrubicina inibidores de da topoisomerase I e II, o monastrol que inibe a fase mitótica do 

ciclo celular inibindo a cinesina Eg5 além dos inibidores de tirosinas quinases, como o 

mesilato de imatinibe (Gleevec®), cloridrato de erlotinibe (Tarceva®), flavopiridol, entre 

outros (Figura 12).  (COCHRAN et al., 2005; CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2009; 
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DRUKER et al., 2001; GORDALIZA et al., 2000; MEIJER, 2003; ORMROD; SPENCER, 

1999; SRIVASTAVA et al., 2005; TAN, 2002).   

Figura 12 ˗ Produtos naturais e o ciclo celular 

 

Fonte: Adaptado de (CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2009; MEIJER, 2003). 

No entanto, com o avanço das pesquisas, novos estudos vêm sendo realizados e a cada 

dia novos compostos são descobertos com diferentes mecanismos de ação para o tratamento 

de diversas doenças (CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2009; MEIJER, 2003). Lembrando 

que o câncer é uma doença diretamente envolvida na desregulação do ciclo celular e em 

alterações fisiológicas intracelulares como autossuficiência na sinalização de fatores de 

crescimento, insensibilidade aos inibidores de crescimento, evasão da morte celular 

programada (apoptose), potencial replicativo ilimitado, angiogênese, invasão tecidual e 

metástase (FOSTER, 2008; HANAHAN; WEINBERG, 2000; 2011), a descoberta de novas 

moléculas com mecanismos de ação que atenuem ou interrompam as alterações fisiológicas 

previamente observadas no câncer, é de suma importância para promover a efetividade do 

tratamento anticâncer. 
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1.3 Considerações gerais sobre o gênero Hyptis Jacquin 

 O gênero Hyptis, composto por aproximadamente 580 espécies, pertence à família 

Lamiaceae, distribuídas desde o sul dos Estados Unidos e Caribe até a Argentina, excluindo-

se somente o extremo sul. Algumas espécies invasoras são bem estabelecidas na Ásia, África 

e norte da Austrália. O centro da diversidade do gênero encontra-se nos campos cerrados do 

Brasil Central, mais especificamente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás 

(BORDIGNON, 1990). 

Espécies desse gênero caracterizam-se pela presença de substâncias com potencial 

farmacológico bastante interessante, apresentando uma composição muito rica em óleos 

essenciais tanto para uso cosmético, quanto condimentar, aromático e/ou medicinal (MALAN 

et al., 1988; ONAYADE et al., 1990; ZOGHBI et al., 2002). As plantas desse gênero também 

são utilizadas na medicina popular com as mais diversas propriedades (revisado por 

FALCÃO; FERNANDES; MENEZES, 2003). Além disso, as espécies da família Lamiaceae 

são relativamente bem estudadas do ponto de vista químico, onde os compostos terpenoídicos 

aparecem como componentes principais, destacando-se os diterpenos, principalmente com 

esqueletos do tipo abietano (1) e labdano (2) (Figura 13) (ALVARENGA et al., 2001).  

Figura 13 ˗ Esqueleto dos diterpenos dos tipos abietano (1) e labdano (2) 

 

Além disso, algumas dessas plantas possuem grande importância econômica e 

etnofarmacológica, pois são utilizadas como condimentos importantes em culinária, sendo 

apreciadas pelo aroma ou pelo sabor que conferem aos alimentos e utilizadas para diversos 

fins medicinais, não só no Brasil, mas também no México, Índia, China, Tailândia, Caribe, 

Panamá, Norte da Nigéria e em outras localidades da África (revisado por FALCÃO; 

FERNANDES; MENEZES, 2003). No Brasil, a grande maioria das espécies é endêmica da 

região Nordeste, onde somente as espécies H. saxatilis, H. vilosa e H. lythroides foram 
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encontradas também no Distrito Federal. Várias espécies de Hyptis têm sido descritas por 

possuir propriedades medicinais e são frequentemente utilizadas no tratamento de infecções 

gastrointestinais, como antifúngico, antibacteriano, anticonvulsivante, para aliviar cólicas e 

dores, bem como no tratamento de malária. Devido ao alto teor de componentes voláteis, as 

folhas de várias espécies de Hyptis são utilizadas na forma de incenso como repelentes de 

insetos e como inseticida natural no controle de pragas em grãos estocados (PALSSON e 

JAESON, 1999). Além disso, apresentam diversas propriedades biológicas tais como ação 

antiinflamatória, citotóxica e anti-HIV (ALMTORP, HAZELL e TORSSELL, 1991; 

PEREDA-MIRANDA et al., 1993; KASHIWADA et al., 1998; ASEKUN; EKUNDAYO; 

ADEVINI, 1999; ARAÚJO et al., 2003; revisado por FALCÃO; FERNANDES; MENEZES, 

2003) 

Os vários estudos fitoquímicos realizados com espécies de Hyptis conduziram ao 

isolamento de uma série de classes de compostos farmacologicamente ativos tais como: 

lignanas e flavonas citotóxicas (KINGSTON et al., 1979; NOVELO et al., 1993), dihidro-ɑ-

pironas com atividades antimicrobiana e citotóxica (PEREDA-MIRANDA et al., 1993), 

triterpenos anti-HIV e citotóxicos (YAMAGISHI et al., 1988; KASHIWADA et al., 1998), 

diterpenos labdanos com atividade inseticida (FRAGOSO-SERRANO; GONZALEZ-

CHIMEO; PEREDA-MIRANDA, 1999) e diterpenos abietanos com efeitos citotóxicos e 

genotóxicos (COSTA-LOTUFO et al., 2004; ARAÚJO et al., 2006; CAVALCANTI et al., 

2008) 

A Hyptis carvalhoi é uma arbusto de mais ou menos 1 metro de altura, endêmica do 

cerrado do estado da Bahia. Seu primeiro estudo fitoquímico foi realizado por LIMA e 

colaboradores em 2012, onde foram isolados dois diterpenos abietanos identicados como 

rosmanol e 7β-metoxirosmanol (LIMA et al., 2012). No entanto, nenhum estudo biológico foi 

realizado até o momento dos compostos extraídos de H. carvalhoi.  

No presente trabalho,  a investigação química das raízes de H. carvalhoi levou ao 

isolamento de uma tanshinona conhecida como desacetilnemorona, sendo isolada pela 

primeira vez no gênero Hyptis. Quimicamente, as tanshinonas são diterpenos com esqueleto 

do tipo abietano contendo um elemento quinona no anel C da sua estrutura 

(SAIRAFIANPOUR et al., 2001). A desacetilnemorona (HCRH) foi isolada e identificada 

pela primeira vez em 1971 por Romanova e colaboradores a partir das raízes de Salvia 

nemorosa, (ROMANOVA et al., 1971), sendo posteriormente encontrado em outras espécies 
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de Salvia (MUKHERJEE; GHOSH; BADRUDDOZA, 1983; GALICIA et al., 1988; SABRI, 

et al., 1989; EL-LAKANY, 1994). No entanto, os efeitos biológicos, inclusive os efeitos 

citotóxicos da desacetilnemorona (HCRH), nunca foram explorados.  

 

1.4 Mecanismo anticancer de diterpenos 

As plantas têm sido utilizadas como fonte potencial de pequenas moléculas com 

atividade anticâncer. Dentre essas, os diterpenos são conhecidos pela sua atividade citotóxica, 

tendo o paclitaxel como exemplo mais proeminente (FU et al., 2009; OJIMA; DAS, 2009) 

Diterpenos abietanos, especialmente aqueles com elemento estrutural orto- ou para-

quinona, conhecidos como tanshinonas, são metabólitos secundários característicos da família 

Lamiaceae, isolados de várias espécies de gênero Salvia, possuindo atividade citotóxica e 

antiproliferativa contra diversas linhagens de células tumorais (MOUJIR et al., 1996; 

SAIRAFIANPOUR et al., 2001; WANG; MORRIS-NATSCHKE; LEE, 2007; ZHANG et al., 

2012a). 

As tanshinonas foram isoladas pela primeira vez em 1934 por Nakao e Fukushima, 

podendo ser classificadas em dois grupos principais: diterpenos abietanos lipofílicos e 

hidrofílicos. Os lipofílicos podem ser representados por criptotanshinona (CT), tanshinona 

IIA (TIIA), tanshinona I (TI), dihidrotanshinona I (DH-TI), isotanshinona I, tanshinona IIB, 

methiltanshinona, isocriptotanshinona I, isocriptotanshinona II, entre outros (ZHOU; ZUO; 

CHOW, 2005; WANG; MORRIS-NATSCHKE; LEE, 2007; BI et al., 2008; DON et al, 2006; 

GU; ZHANG; SU, 2004; WEI; LI; LI, 2007; YANG et al., 2006). Já os diterpenos abietanos 

hidrofílicos são representados pelo ácido salviânico A e B, ácido rosmarínico, ácidos 

salvianolicos A, B e C (ZHOU; ZUO; CHOW, 2005; BI et al., 2008; LIU et al., 2006; MA et 

al., 2006). Esses compostos apresentam uma série de atividades biológicas, com diversos 

mecanismos de ação propostos, mas ainda não estão completamente esclarecidos (Figura 14) 

(FRONZA et al., 2011; 2012). 
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Figura 14 ˗ Representações esquemáticas dos efeitos celulares e moleculares descritos das 

tanshinonas em modelos de cultura de células relacionadas ao câncer. As setas indicam os 

efeitos de indução, o bloqueio T indica efeitos de supressão. TI: tanshinona I; TIIA: 

tanshinona IIA; CT: criptotanshinona; DH-TI: dihidrotanshinona I. ↑: aumento da regulação 

ou ativação; ↓: dimunuição da regulação ou inativação 

 

Fonte: Adaptado de (ZHANG et al., 2012a). 

Por apresentar baixa biodisponibilidade in vivo, as tashinonas têm o seu mecanismo 

anticâncer avaliado principalmente em modelos in vitro (ZHANG et al., 2012a). A tashinona 

I, um diterpeno abietano bastante estudado, apresenta atividade anti-proliferativa em várias 

linhagens de células tumorais humanas de cólon, estômago, mama, fígado, próstata, pulmão e 

leucemia. Os mecanismos antiproliferativos observados pelo tratamento das diferentes células 

avaliadas com a tashinona I envolvem a parada do ciclo celular que geralmente está associada 

à indução de apoptose. Estes mecanismos estão normalmente relacionados com o aumento de 

expressão de p53 e p21, muitas vezes com a ativação de caspases e aumento na taxa das 

proteínas Bax/Bcl-2. Além disso, também foi observada a inibição da via PI3K/AKT e da 

AURORA A (SU; CHEN; LIN, 2008; ZHOU; JIA; ZHANG, 2011; NIZAMUTDINOVA et 
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al., 2008; GONG et al., 2012; ZHENG; LI, 2005; GONG et al., 2011; LI et al., 2013; LIU et 

al., 2010; ZHANG et al., 2012a).  

A tanshinona IIA é outro diterpeno abietano bem estudado e com mecanismo de ação 

antineoplásico melhor avaliado (ZHANG et al., 2012a) apresentando atividade 

antiproliferativa em diversas linhagens de células tumorais humanas como colon, estômago, 

mama, pâncreas, rins, ovário, ducto biliar, nasofaringe, glioma, osteosarcoma, fígado, 

próstata, pulmão e leucemia. Assim como a tashinona I, a tashinona IIA pode causar parada 

do ciclo celular associada à indução de apoptose, mecanismos também envolvidos com o 

aumento de expressão de p53, p27 e p21, a ativação de caspases e aumento na taxa de 

Bax/Bcl-2. Os mecanismos antiproliferativos dependentes do ciclo celular foram associados 

ao aumento de CDKIs (p53, p21 e p27) e a diminuição da Ciclina D1, CDK2, CDK4, cdc25 e 

cdc2 (revisado por DONG; MORRIS-NATSCHKE; LEE, 2011; ZHANG et al., 2012b). Além 

disso, a tashinona IIA pode ativar ambas as vias da apoptose (intrínseca e extrínseca). 

Também foram observados efeitos antimitóticos, assim como o envolvimento do retículo 

endoplasmático e a sinalização dependente de Ca
2+

, além da geração de espécies reativas de 

oxigênio após o tratamento das células com a tashinona IIA (CHIU; SU, 2010; CHENG; SU, 

2010a; 2010b). Estudos realizados sobre as vias de transdução de sinais mostraram que o 

mecanismo antitumoral da tashinona IIA pode envolver as vias PI3K/AKT, p38 MAPK e AP1 

(WON et al., 2010). 

Além dos efeitos antiproliferativos, as tashinonas apresentam efeitos antiangiogênicos 

(TSAI et al., 2011; XU; XI, 2009), antimetastático, através da inibição da invasão, migração e 

adesão celular (SHAN et al., 2009), também podem modular respostas inflamatórias e do 

sistema imune (QIN et al., 2010; KIM et al., 2002; JANG et al., 2003). Adicionalmente, 

foram observadas respostas sinérgicas com outros medicamentos utilizados para o tratamento 

do câncer, ajudando na melhoria dos efeitos tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, 

intensificando os efeitos antiproliferativos e apoptóticos de fármacos como a cisplatina e o 5-

fluorouracil (ZHOU et al., 2007; ZHOU et al., 2010; WANG et al., 2008). 

Diante do potencial farmacológico acima descrito dos diterpenos, em especial das 

tanshinonas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade citotóxica e os possíveis 

mecanismos de ação do diterpeno abietano desacetilnemorona isolada pela primeira vez das 

raízes de Hyptis carvalhoi em células de câncer colorretal. 
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2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 O presente estudo tem como objetivo estudar os mecanismos envolvidos na atividade 

citotóxica da desacetilnemorona em células de câncer colorretal. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar os efeitos antiproliferativos da desacetilnemorona (HCRH) em diversas 

linhagens de células tumorais e não tumorais; 

 Avaliar os efeitos tempo e concentração dependente da desacetilnemorona (HCRH) 

em células tumorais colorretal humanas (HCT-116); 

 Avaliar o efeito da desacetilnemorona (HCRH) sobre a progressão do ciclo celular em 

células tumorais colorretal humana (HCT-116); 

 Avaliar o mecanismo molecular de indução de morte celular pela desacetilnemorona 

(HCRH) em células tumorais colorretal humanas (HCT-116). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

A especificação dos equipamentos, dos softwares de aquisição e análise dos dados, 

bem como o fabricante dos reagentes utilizados está detalhada junto à descrição das 

metodologias ou no Anexo A - Equipamentos. As soluções preparadas e a descrição dos 

componentes dos kits utilizados estão detalhadas no Anexo B – Soluções e Kits. 

3.2 Desenho experimental 

 A figura 15 apresenta o desenho experimental onde está descrito resumidamente todas as 

etapas deste trabalho assim como a metodologia empregada e seu objetivo. 
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Figura 15 ˗ Desenho experimental 
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3.3 Metodologia experimental 

3.3.1 Isolamento e identificação da Desacetilnemorona (HCRH) 

As raízes de Hyptis carvalhoi Harley (Figura 16) foram coletadas em julho de 2010, 

no município de Mucugê, na Chapada Diamantina-BA, pelo Prof. Edilberto Rocha Silveira e 

identificada pela Profa. Maria Lenise Silva Guedes, botânica do Instituto de Biologia, 

Departamento de Botânica da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A exsicata referente à 

coleta da planta encontra-se depositada no Herbário Alexandre Leal Costa, no Departamento 

de Biologia da UFBA, sob o número de registro 78091. 

 

Figura 16 ˗ Fotos de Hyptis carvalhoi Harley; (A) detalhe da planta em seu habitat natural; 

(B) detalhe para as folhas e inflorescências; (C) destaque para as inflorescências. Fotos: Prof. 

Edilberto Rocha Silveira 

 

 

 

 

O isolamento e a identificação da desacetilnemorona (Figura 17) foram realizados pelo 

grupo de pesquisa do Professor Dr. Edilberto Rocha Silveira, Departamento de Química 

Orgânica e Inorgânica da UFC, em que o procedimento foi descrito nesta tese (Anexo C). O 

grau de pureza da substância isolada foi de 88% conforme análise por cromatografia líquida 

de alta eficiência (Anexo C). 
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Figura 17 ˗ Estrutura da desacetilnemorona (HCRH) isolada das raízes de Hyptis carvalhoi 

Harley 

 

 

3.3.2 Avaliação da atividade citotóxica in vitro 

3.3.2.1 Linhagens e modelos celulares 

As linhagens tumorais utilizadas para avaliação da atividade antiproliferativa foram 

obtidas a partir de doação pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (US-NCI), 

enquanto a linhagem 3T3-L1 foi obtida a partir do banco de células do Rio de Janeiro (BCRJ). 

As células mononucleadas de sangue periférico (CMSP) obtidas de voluntários sadios foram 

utilizadas como modelo para avaliação da citotoxicidade sobre células humanas normais 

(Tabela 1). 

3.3.2.2 Manutenção das linhagens celulares 

As linhagens celulares foram manuseadas em ambiente estéril de câmara de fluxo 

laminar vertical (VECO, modelo Biosafe 12, classe II) e mantidas em incubadora de CO2 a 37 

°C com atmosfera de 5% de CO2 (NUAIRE, modelo TS Autoflow).  

As linhagens celulares foram cultivadas em frascos plásticos para cultura (25 cm
2
, 

volume de 50 mL ou 75 cm², volume de 250 mL, Corning), utilizando o meio de cultura 

(Gibco) adequado para cada linhagem (Tabela 1) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

e 1% de antibióticos (para uma concentração final de 100 U/mL penicillina e 100 g/mL 

estreptomicina).  
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As culturas tiveram seu crescimento acompanhado sob microscópio óptico de inversão 

(ZEISS, modelo Axiovert 40C) a cada 24 horas. Quando necessário, as células foram 

repicadas em meio de cultura novo, numa concentração de 0,5-1,0 x 10
6
 células/mL. Para o 

desprendimento das células aderidas foi utilizado solução de tripsina-EDTA 0,5% (Gibco) 

diluída 10X em PBS. 

Tabela 1 ˗ Linhagens celulares utilizadas no ensaio de MTT 

Linhagem 

celular 
Doença Origem Meio de cultivo 

HCT-116 Carcinoma colorretal Humana RPMI 

COLO 205 Adenocarcinoma colorretal Humana RPMI 

SW 620 Adenocarcinoma colorretal Humana RPMI 

HL-60 Leucemia promielocítica aguda Humana RPMI 

K562 Leucemia mielóide crônica Humana RPMI 

MALME-3M Melanoma Humana IMDM 

M14 Melanoma Humana RPMI 

MCF-7 Adenocarcinoma mamário Humana RPMI 

MDAMB-231 Adenocarcinoma mamário Humana RPMI 

OVCAR-8 Carcinoma ovariano Humana RPMI 

PC-3M Adenocarcinoma de próstata Humana RPMI 

SF-295 Glioblastoma Humana RPMI 

CMSP 
Células mononucleadas de sangue 

periférico 
Humana RPMI 

3T3-L1 Fibroblastos não transformados Murino DMEM 

V 79 Fibroblastos não transformados 
Hamster 

chinês 
DMEM 
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3.3.2.3 Obtenção das células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) 

As células mononucleadas foram obtidas do sangue periférico de voluntários sadios 

coletado em tubos tipo Vacutainer contendo solução de EDTA K2 (BD Vacutainer®) como 

anticoagulante. Após a coleta, 5mL de sangue total foram diluídos em PBS (1:1) e 

vagarosamente depositados sobre 2 mL de Ficoll®-Hypaque (Sigma). Posteriormente foi 

realizada a centrifugação por 30 minutos a 1500 rpm para separação das fases da solução. As 

células mononucleadas concentram-se na camada localizada na interface entre o plasma (fase 

clara) e os eritrócitos (fase escura). As CMSP foram transferidas para outro tubo ao qual 

foram acrescido PBS até o volume final de 11 mL, sendo então centrifugado por 20 minutos a 

1000 rpm. Esse procedimento foi repetido e o pellet de CMSP foram ressuspendido em meio 

RPMI 1640 suplementado com 20% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos (para uma 

concentração final de 100 U/mL penicillina, 100 g/mL estreptomicina). Para estimular a 

proliferação dos linfócitos, foi adicionado ao meio 2% do agente mitogênico fito-

hemaglutinina (Sigma). As células foram contadas e diluídas para uma concentração final de 

1 x 10
6
 células /mL. 

3.3.2.4 Teste de citotoxicidade - Teste do MTT 

Princípio do Teste 

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

dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazólio (MTT) para formazan, pela atividade 

da enzima succinil-desidrogenase presente nas mitocôndrias de células viáveis (MOSMANN, 

1983), permitindo, dessa maneira, quantificar indiretamente a porcentagem de células vivas. 

Procedimento Experimental 

As células foram distribuídas em multiplacas de 96 cavidades em densidade de 0,1 x 

10
6
 células/mL para células aderidas e 0,3 x 10

6
 células/mL para células em suspensão. As 

células foram incubadas por 69 horas juntamente com a amostra testada em concentrações 

seriadas (0,39 - 25µg/mL). Após o período de incubação, as placas foram centrifugadas (1500 

rpm/15 min), e o sobrenadante foi descartado. Cada cavidade recebeu 150 µL da solução de 

MTT (10% em meio RPMI 1640) e foi reincubada por mais 3 horas em estufa a 37°C e a 5% 

CO2. Após esse período, as placas foram novamente centrifugadas (3000 rpm/10 min), o 

sobrenadante foi desprezado, e o precipitado foi ressuspendido em 150µL de DMSO para a 
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quantificação do sal reduzido (formazan) pelas células vivas. As absorbâncias foram obtidas 

com o auxílio do espectrofotômetro de placa (Beckman Coulter Inc., modelo DTX-880) 

utilizando o programa Multimode Detection Software (Beckman Coulter Inc.) no 

comprimento de onda de 595 nm. 

Para a análise do efeito tempo-dependente, este método também foi realizado após 24 

e 48 horas de tratamento com o diterpeno HCRH na linhagem HCT-116. 

Análise dos Dados 

Os experimentos foram analisados segundo suas médias e respectivos erros-padrão. O 

gráfico absorbância x concentração foi registrado e determinado a sua concentração inibitória 

média capaz de provocar 50% do efeito máximo (CI50) e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95 % (IC 95 %) realizado a partir de regressão não-linear no programa GraphPad 

Prism Software versão 5.0. 

3.3.2.5 Ensaio antiproliferativo - Incorporação do BrdU 

Princípio do Teste 

A bromodeoxiuridina (BrdU) é uma base nitrogenada análoga a timina. Assim, quando 

as células estão sintetizando seu DNA, o BrdU é incorporado no lugar da timina.  A detecção 

do BrdU incorporado nas células é feita por técnicas imunohistoquímicas (PERA et al., 1977). 

Procedimento Experimental 

O BrdU foi adicionado 3 horas antes do término do período de incubação com a droga 

(21h), a fim de ser incorporado ao DNA das células em mitose. Após o tempo de incubação, 

as células foram tripsinizadas, as lâminas foram preparadas em citospin com 80µL da 

suspensão de células e colocadas para secar ao ar livre por 2 horas. Após a secagem, as 

células foram fixadas em metanol por 1 minuto. As células foram lavadas com tampão Tris 

(TBS) e incubadas em solução desnaturante (formamida) por 90 minutos a 70ºC e pH 7,4. 

Após uma segunda lavagem com TBS, as células foram circuladas com caneta hidrofóbica e 

incubadas com anticorpo primário por 120 minutos em estufa bacteriológica em câmara 

úmida. As células foram incubadas com anticorpo secundário biotinado por 20 minutos e, em 

seguida, com a solução de estreptavidina-fluoresceína por mais 20 minutos. Foi adicionado o 
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cromógeno diaminobenzidina (DAB) por aproximadamente 1minuto e em seguida, removido 

com água destilada. A contracoloração foi realizada com hematoxilina de Harrys a 0,1% 

(PERA et al., 1977). 

Análise dos Dados 

Duzentas células foram contadas, diferenciando-as entre núcleo marrom (incorporaram 

o BrdU) e não-marrom (não incorporam o BrdU). Os dados foram expressos como da média ± 

E.P.M. de 3 experimentos independentes (n = 9). A proporção de células marcadas em 

marrom e não-marcadas entre os diferentes grupos foi comparada por análise de variância 

(ANOVA) seguido por Teste Student Newman Keuls com nível de significância de 5 % (p < 

0,05) usando o programa GraphPad (Intuitive Software for Science, San Diego, CA). 

 

3.3.3 Estudo do Mecanismo de Ação 

Para os experimentos de determinação do mecanismo de ação do diterpeno HCRH 

foram utilizadas as células tumorais humana de carcinoma colorretal da linhagem HCT-116. 

As células foram plaqueadas na concentração de 0,1 x 10
6
 células/mL e avaliadas quanto a 

diversos efeitos celulares. Os protocolos aplicados neste estudo examinaram os efeitos 

concentração e tempo dependentes. As concentrações de HCRH testadas foram estimadas a 

partir do valor da CI50 encontrada no método do MTT para esta mesma linhagem celular após 

48 horas de incubação. Assim as concentrações escolhidas foram de 3,0; 6,0 e 12,0 µM. Os 

grupos do controle negativo receberam a mesma quantidade de DMSO dos tratados, enquanto 

a doxorrubicina (0,5 µM) foi utilizada como controle positivo. 

3.3.3.1 Citometria de Fluxo  

A citometria de fluxo é uma técnica utilizada para se determinar diferentes 

características das partículas biológicas. Os citômetros analisam as células ou partículas em 

meio líquido que passam através de uma fonte de luz. O desvio da luz, que está relacionado 

diretamente com a estrutura e morfologia das células, e a fluorescência são determinados para 

cada partícula que passa pela fonte de excitação. Após a aquisição do desvio da luz e 

fluorescência de cada partícula, a informação resultante pode ser analisada utilizando-se um 

computador com programa específico acoplado ao citômetro (SHAPIRO, 1995).    
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Para todos os parâmetros avaliados pela técnica de citometria de fluxo, cinco mil 

eventos foram adquiridos por experimento e os debris celulares foram omitidos da análise. A 

fluorescência de células HCT-116 foi então determinada por citômetro de fluxo Guava 

EasyCyte Mine usando o software Guava Express Plus após o tempo de incubação adequado 

para cada metodologia. Todos os experimentos foram feitos em triplicata em três 

experimentos independentes. 

3.3.3.1.1 Determinação da integridade da membrana, densidade e morfologia celular 

Princípio do Teste 

O teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo (IP) penetrar nas células cuja 

membrana esteja rompida e após a ligação ao DNA emitir alta fluorescência quando é 

excitado pelo laser. As células com membrana íntegra emitem baixa fluorescência 

(SHAPIRO, 1995). 

Procedimento Experimental 

Uma alíquota de 100µL de suspensão de células tratadas e não tratadas foi incubada 

com 100µL de uma solução de IP a 50µg/mL (diluído em tampão fosfato). Após 5 minutos as 

amostras foram analisadas por citometria de fluxo. Foram obtidas informações sobre 

densidade, morfologia (espalhamento frontal e lateral da luz, o que corresponde ao tamanho e 

granulosidade relativa entre as células, respectivamente) e integridade de membrana celular 

utilizando-se o filtro para o espectro do vermelho (DARZYNKIEWICZ et al., 1992). 

3.3.3.1.2. Análise de conteúdo e fragmentação de DNA 

Princípio do Teste 

Esse teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo ligar-se ao DNA. 

Inicialmente a membrana plasmática das células foram lisadas por um detergente, permitindo 

que o IP ligue-se ao DNA de todas as células. Células com o DNA íntegro emitem alta 

fluorescência, já núcleos com condensação da cromatina e DNA fragmentado incorporam 

menos IP e por isso emitem menor fluorescência, sugestivo de apoptose. Além disso, o IP 

consegue intercalar proporcionalmente a quantidade de DNA da célula, podendo então 
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mensurar as fases do ciclo celular através da quantidade de DNA presente em cada fase do 

ciclo celular. 

Procedimento Experimental 

Uma alíquota de 100µL de suspensão de células tratadas e não tratadas foi incubada 

com 100µL de uma solução de lise (0,1% de citrato de sódio, 0,1 % de Triton X-100 e 2 

μg/mL iodeto de propídio em PBS). Após o período de incubação por 30 minutos no escuro, 

as amostras foram analisadas no citômetro de fluxo (NICOLETTI et al., 1991). 

3.3.3.1.3 Determinação do potencial transmembrânico mitocondrial 

Princípio do Teste 

A rodamina 123, um corante fluorescente nucleofílico, é seqüestrado pra dentro da 

mitocôndria quando esta apresenta seu potencial transmembrânico inalterado, emitindo, 

assim, alta fluorescência quando atingidas pelo laser. Alterações no potencial mitocondrial 

transmembrânico levam ao efluxo da rodamina de dentro da mitocôndria, gerando eventos 

que emitirão menor fluorescência quando comparado com as células que possuem 

mitocôndrias íntegras. 

Procedimento Experimental 

Uma alíquota de 100µL de suspensão de células tratadas e não tratadas foi incubada 

com 200µL de uma solução de solução de rodamina 1 μg/mL. Após 15 minutos de incubação 

no escuro, as amostras foram centrifugadas a 2000 rpm/5min. O sobrenadante foi então 

descartado e 100 µL de PBS foram adicionados em cada amostra e reincubadas por mais 30 

minutos no escuro, para posterior análise no citômetro de fluxo (CURY-BOAVENTURA; 

POMPÉIA; CURI, 2004). 

3.3.3.1.4 Determinação da Externalização da Fosfatidilserina – Anexina V 

Princípio do Teste 

A translocação da fosfatidilserina (PS), um fosfolipídeo normalmente localizado na 

face interna da membrana plasmática, para a face externa da célula é um evento associado aos 

primeiros estágios do processo de apoptose. Este ensaio permite diferenciar células viáveis, 
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apoptóticas e necróticas pela coloração diferencial por fluorescência. Anexina-V é uma 

proteína com alta afinidade por PS e que, conjugada à ficoetrina (PE), emite fluorescência 

verde quando ligada, distinguindo, assim, as células em apoptose. O corante 7-AAD penetra 

as membranas celulares desintegradas e se liga ao núcleo, emitindo fluorescência vermelha. A 

estratégia da coloração dupla fornecida pelo reagente Guava® Nexin permite a identificação 

de 4 populações distintas: células sem marcação são consideradas normais (ou viáveis); 

células com coloração verde são tidas como em apoptose inicial; células vermelhas são 

necróticas; e células reconhecidas pelos dois corantes são entendida como em apoptose tardia, 

pois, nos estágios finais, as membranas das células apoptóticas perdem a integridade 

(VERMES et al., 1995). 

Procedimento Experimental 

Após tratadas por 24 ou 48 horas, uma alíquota de 50µL de suspensão de células 

tratadas e não tratadas foi incubada com 50µL da solução de Guava Nexin® (Guava 

Technologies). Após 20 minutos de incubação a temperatura ambiente no escuro, as amostras 

foram adquiridas no citômetro de fluxo. A fluorescência da anexina V conjugada com a 

ficoeritrina foi mensurada por fluorescência amarela-583nm e o 7AAD na fluorescência 

vermelha a 680nm. A percentagem de células viáveis e de células apoptóticas inicial e tardia 

foi calculada 

3.3.3.1.5 Determinação da geração de espécies reativas de oxigênio intracelulares 

Princípio do Teste 

As espécies reativas de oxigênio intracelulares foram monitoradas utilizando o 

diacetato de 2’7’-diclorohidrofluoresceina (H2-DCF-DA), que é convertido em um produto 

altamente fluorescente denominado de diclorofluoresceina (DCF) na presença de espécies 

reativas de oxigênio intracelulares (LEBEL; ISCHIROPOULOS; BONDY, 1992). 

Procedimento Experimental 

No final do tratamento de 1 hora com o diterpeno HCRH, as células foram incubadas 

H2-DCF-DA (20 µM) e mantidas a 37°C por 30 minutos no escuro. Ao final do período total 

de incubação as células foram centrifugadas por duas vezes, lavadas e ressuspendidas em 

tampão PBS e analisadas imediatamente utilizando citometria de fluxo com comprimento de 
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onda de excitação e emissão de 490 e 530 nm, respectivamente. H2O2 (peróxido de 

hidrogênio) 100 µM foi utilizado como controle positivo com tratamento de 30 minutos. 

3.3.3.2 Detecção e Quantificação de células autofágicas por coloração com laranja de acridina 

Princípio do Teste 

A laranja de acridina é um corante acidotrópico que se acumula em organelas ácidas 

de maneira dependente de pH. Em pH neutro, a laranja de acridina é uma molécula verde 

fluorescente hidrofóbica que cora o citoplasma e núcleo das células emitindo fluorescência 

verde. Em ambientes ácidos, a laranja de acridina sofre modificações físico-químicas e passa 

a emitir fluorescência no espectro laranja. 

Procedimento Experimental 

Como um marcador de autofagia, o volume do compartimento ácido (organelas 

vesiculares ácidas - AVOs) da célula foi visualizado por coloração de laranja de acridina 

(PAGLIN et al, 2001). Após tratadas por 48 horas com a amostra teste na concentração de 12 

µM, as células foram coradas com uma solução de laranja de acridina (1 µg/mL) e  mantidas a 

37°C por 15 minutos no escuro. Após o período de incubação, as células foram lavadas duas 

vezes com tampão PBS e analisadas em microscópio confocal com comprimentos de onda de 

excitação e emissão de 543 e 560-620 nm, respectivamente (ZEISS, modelo LSM 710). O 

núcleo foi marcado com uma solução de Hoechst 33342 (10 µg/mL) com comprimento de 

onda de excitação e emissão de 350 e 461nm, respectivamente. 

Para a quantificação das AVOs, após o tratamento de 48 horas com a amostra teste na 

concentração de 12 µM, as células foram tripsinizadas, incubadas com uma solução de laranja 

de acridina (1 µg/mL)  e  mantidas a 37°C por 15 minutos no escuro. Após o período de 

incubação, as células foram lavadas e ressuspendidas em tampão PBS e analisadas 

imediatamente utilizando citometria de fluxo com comprimento de onda de excitação e 

emissão de 488 e 530 nm, respectivamente.  

Análise dos dados 

Todas as imagens obtidas no microscópio confocal foram processadas utilizando o 

programa ZEN 2008, sendo apresentadas com a mesma ampliação. Para os experimentos 

utilizando a citometria de fluxo foram contados 5000 eventos. Os dados foram expressos 
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como a média ± erro padrão da média de três experimentos independentes realizados em 

triplicata. Para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes 

grupos, os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Teste 

Student Newman Keuls, com nível de significância de 5% (p < 0,05). 

3.3.3.3 Detecção de células autofágica por coloração com Monodansilcadaverina (MDC) 

Princípio do Teste 

O corante fluorescente dansilcadaverina ou monodansilcadaverina (MDC) (Sigma) foi 

utilizado como um marcador específico de autofagolisossomo. Este corante se acumula 

preferencialmente nos vacúolos autofágicos devido a interações específicas com os lípidos da 

membrana (BIEDERBICK; KERN; ELSASSER, 1995; ZAKERI et al., 2008). 

Procedimento Experimenta 

As células foram plaqueadas na concentração 5 x 10
4
 células/mL  em placas de cultura 

com fundo de vidro (Mat Tek Corporation) e tratadas com 12 µM do diterpeno HCRH. Após 

48 horas de incubação, as células foram lavadas com tampão PBS e coradas com 25 µM de 

MDC. As células foram mantidas em estufa de CO2 no escuro por 15 minutos e em seguida a 

MDC foi removida, as células foram lavadas e ressuspendidas em tampão PBS e analisadas 

imediatamente utilizando microscópio confocal com comprimento de onda de excitação e 

emissão de 405 e 410-490nm, respectivamente (ZEISS, modelo LSM 710).  

Análise dos dados 

Todas as imagens obtidas no microscópio confocal foram processadas utilizando o 

programa ZEN 2008, sendo apresentadas com a mesma ampliação. 

3.3.3.4 Teste do cometa 

Princípio do Teste 

O teste do cometa, também conhecido como single-cell gel electrophoresis (SCGE), é 

um ensaio utilizado para detecção de dano genotóxico que também encontrou ampla aplicação 

no monitoramento de efeitos induzidos por radiação ou substâncias químicas (HARTMANN 

et al., 2003). Existem dois protocolos principais para a execução deste teste.  A versão 
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alcalina, mais empregada por ser mais abrangente, utiliza pH maior que 13 afim de induzir a 

desnaturação da molécula de DNA e detectar lesões de diversas natureza, como quebras de 

fita simples e duplas, sítios álcali-lábeis, sítios de reparo por excisão incompletos e ligações 

cruzadas. A versão neutra, por sua vez, vale-se de eletroforese em tampão de pH entre 7,0 e 

8,5 para detectar apenas quebras de fita-dupla em DNA ou ligações cruzadas entre DNA e 

DNA, DNA e proteína ou DNA e xenobiótico (OLIVE, 1989; OSTLING; JOHANSON, 

1984; SINGH et al., 1988).  

Procedimento Experimental 

O presente estudo utilizou-se do teste do cometa alcalino para avaliar a indução de 

danos em DNA em células HCT-116 a 6 μM e 12 μM do diterpeno HCRH após 1, 3 e 24 

horas de tratamento. 

Preparo das lâminas 

As lâminas foram previamente cobertas com agarose de ponto de fusão normal 

(Gibco) diluída a 0,5% em solução de PBS livre de Ca
2+

 e Mg
+2

 à temperatura de 60°C e 

mantidas em temperatura ambiente até completa solidificação. As células HCT-116 tratadas 

ou não com o diterpeno HCRH foram embebidas em uma solução de agarose de baixo ponto 

de fusão (1,5%; Gibco) a 37°C e adicionadas às lâminas pré-cobertas com agarose, 

sobrepostas com lamínulas para uniformizar a distribuição do material na lâmina e mantidas a 

4°C para solidificação da agarose. 

Lise celular 

Após a solidificação da agarose, as lamínulas foram delicadamente removidas e as 

lâminas foram imersas em solução de lise (descrita no Anexo B) a 4°C e mantidas por, no 

mínimo 2 horas, protegidas da luz. 

Neutralização e eletroforese 

Ainda sob proteção da luz, as lâminas foram imersas em uma solução de neutralização 

(0,4 M Tris, pH 7,5) por 15 minutos. Em seguida, as lâminas foram dispostas horizontalmente 

na cuba de eletroforese que, por sua vez, foi preenchida com o tampão de corrida alcalino 

(descrito no Anexo B) a 4°C. As lâminas repousaram por 60 minutos para permitir o 
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relaxamento do DNA. A eletroforese (cuba BioRad, modelo DNA Sub Cell Gel) foi 

conduzida a 14 V e 12 mA ou 0,5 V/cm (fonte Life Technologies, modelo 250) por 60 

minutos a 4°C. Após a eletroforese, as lâminas foram novamente neutralizadas por 5 minutos 

e fixadas em etanol a 100%. 

Coloração e análise das lâminas 

A coloração das lâminas foi realizada com solução de brometo de etídio (Sigma) a 20 

µg/mL. As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência e classificadas de 

acordo com os escores previamente determinados pelo tamanho e intensidade da cauda do 

cometa (Figura 18). Foram contados 100 cometas por lâmina e atribuídos, por análise visual, a 

uma das cinco categorias - sem dano, baixo nível de dano, médio nível de dano, alto nível de 

dano e dano máximo - que relacionam a percentagem de DNA na cauda do cometa ao grau da 

lesão sofrida pela célula (LOVELL; THOMAS; DUBOW, 1999). 

Figura 18 ˗ Tipos de cometa e classificação por categoria de dano: 0 - sem dano (cauda < 

5%); 1 - baixo nível de dano (5 - 20%); 2 - médio nível de dano (20 - 40%); 3 - alto nível de 

dano (40 – 95%) e 4 - dano máximo (> 95%) 

 

O índice de dano (ID) foi obtido pela seguinte fórmula:  

ID = 

in
i

i 


4

0 , 

onde in
 é o número de células com nível de dano i  (0, 1, 2, 3 ou 4). A frequência de 

dano (FD) representa a porcentagem de células que sofreram danos no DNA. 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média e erro padrão da média de 2 experimentos 

independentes (n=8). Para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os 

diferentes grupos, os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por 

teste de Newman-Keuls, com nível de significância de 5% (p < 0,05), usando o programa 

Graph Pad Prism 5.0. 
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3.3.3.5 Western blot 

Princípio do Teste 

“Western blot” ou “imunoblot” é uma técnica amplamente empregada para detectar 

uma determinada proteína numa dada amostra, por exemplo, de homogenato celular total. 

Neste estudo, esta metodologia foi utilizada para verificar a expressão aumentada ou 

diminuída de proteínas-chave associadas à regulação do ciclo celular e as vias de sinalização 

celular relacionadas ao dano e reparo de DNA, à autofagia e à apoptose. 

Procedimento Experimental 

O protocolo de “Western blot” é realizado em diversas etapas onde constam: a 

extração e posterior quantificação de proteínas totais das células submetidas a cada 

tratamento, a separação das proteínas desnaturadas de acordo com o peso molecular em 

eletroforese vertical de poliacrilamida, a eletrotransferência das proteínas na disposição em 

que separaram no gel para uma membrana com capacidade de ligar proteínas e a detecção da 

proteína específica através de sondas do anticorpo respectivo, que será posteriormente 

revelado, nesse caso, de modo colorimétrico, baseado na reação da enzima fosfatase alcalina 

sobre o substrato NBT/BCIP produzindo um precipitado púrpura que marca a membrana 

(TOWBIN; STAEHELIN; GORDON, 1979). 

Os experimentos de western blot empregaram os seguintes anticorpos primários: 

ciclina D1, D3 e E1, CDK 2, 4 e 6, p21
waf1/cip1

, p27
kip1

, p-p53 (Ser15), γH2AX (Ser139), Bcl-

2, PARP, PARP clivado (Asp214), LC3-A, LC3-B, Beclina-1, pan AKT, p-AKT (Ser473), p-

AKT (Thr 308), mTOR, p-mTOR (Ser 2448) (Cell Signaling Technology
®

) Bcl-2 (Santa Cruz 

Biotechnology, INC). A marcação com β-actina (Cell Signaling Technology
®

) foi usada como 

referência experimental. Os anticorpos secundários anti-mouse IGg (Cell Signaling 

Technology®) e anti-rabbit IGg (Cell Signaling Technology
®

) ligados à enzima fosfatase 

alcalina foram utilizados na etapa de detecção. Todos os anticorpos utilizados foram 

solubilizados em uma solução de BSA 5% na concentração de 1:1000 com exceção da β-

actina e dos anticorpos secundários que foram diluídos na concentração de 1:2000. 
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Extração de proteínas 

Células HCT-116 foram tratadas com diterpeno HCRH por 24 e 48 horas (6 µM e 12 

µM) e com o controle positivo (doxorrubicina 0,5 µM ) antes da extração de proteínas totais. 

Inicialmente, as células foram centrifugadas e o pellet foi lavado 2 vezes com PBS. O 

sobrenadante foi descartado e, às células, foi adicionado o tampão RIPA Lysis Buffer 

(Millipore) 1X acrescido de um coquetel de inibidores de proteases (1:100 v/v), ortovanadato 

de sódio (1:100 v/v) e PMSF (1:100 v/v), e deixadas em gelo por 2 horas, sonicando as 

amostras a cada 20 minutos. Foi utilizada a proporção aproximada de 1mL de tampão RIPA 

completo para cada 10
7
 células. Ao final da incubação, as amostras foram centrifugadas 

(Sorvall
®

 Biofuge Fresco) a 13000 rpm por 10 minutos a 4
o
C. O sobrenadante foi coletado, 

aliquotado e armazenado a -20
o
C. 

Quantificação de proteínas 

A quantificação do extrato total de proteínas foi realizada por método colorimétrico, 

similar à dosagem proposto por (LOWRY et al., 1951), utilizando o kit DC Protein Assay 

(BioRad Laboratories) e executado como descrito pelo fabricante em microplacas de 96 

cavidades. Uma curva padrão com BSA (0,2 – 2 mg/mL; Sigma) diluído em tampão RIPA 

completo foi preparada para a calibração do método. O tampão RIPA completo foi utilizado 

para marcar o branco experimental. Em seguida, 5 µL de cada amostra foi plaqueado em 

triplicata e adicionado 25µL do reagente A’ (preparado a partir da adição de 20 µL do 

reagente S a cada 1mL do reagente A) seguido por 200µL do reagente B. As amostras foram 

incubadas por 10 minutos, sob agitação leve e lidas em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 620nm. 

A concentração de proteínas em cada amostra foi determinada frente à curva gerada 

pelo BSA, tendo sido plotado o gráfico da absorbância vs. quantidade de proteínas. A curva 

foi gerada a partir de regressão linear no programa GraphPad Prism 5.0 e os valores de 

absorbância obtidos para cada amostra foram substituídas na equação da curva para 

determinar as respectivas concentrações de proteína. 

Eletroforese em gel de poliacrilamida 

Para a separação das proteínas do extrato total baseado no peso molecular, as amostras 

foram submetidas à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida descontínuo (LAEMMLI, 
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1970). Após a montagem do sistema vertical (BioRad, modelo mini-PROTEAN
®

 Tetra Cell) 

o gel de resolução foi confeccionado para uma concentração final de 12,5% de poliacrilamida 

em tampão Tris-HCl 1,5M, pH 8,8. O gel de concentração foi montado sobre este, com 5% de 

poliacrilamida em tampão Tris-HCl 0,5M, pH 6,8. Para detectar as proteínas mTOR e mTOR 

fosforilada  foram foi utilizado gel de resolução de 8% de poliacrilamida em tampão Tris-HCl 

1,5M, pH 8,8 (BioRad Laboratories) e gel de concentração com 5% de poliacrilamida em 

tampão Tris-HCl 0,5M, pH 6,8 (BioRad Laboratories). O detalhamento das soluções 

utilizadas e o preparo dos géis estão apresentados no Anexo B. 

De cada amostra, 10 µg de proteína total carregada com o tampão Blue Juice 5X (5:1 

v/v; Invitrogen) foi aplicado nos poços do gel de concentração. O marcador de peso molecular 

Full-Range Rainbow Marker (12 – 225 kDa; GE Healthcare) foi usado sempre no primeiro 

poço à esquerda para monitorar a separação das proteínas. Para a detecção das proteínas 

mTOR e mTOR fosforilada o marcador de peso molecular Spectra Multicolor High Range 

Protein Ladder (40 – 300 kDa; Thermo Scientific) foi utilizado. A corrida eletroforética foi 

realizada a uma voltagem constante de 100 V e amperagem livre (para duas placas; fonte 

elétrica PowerPac™, modelo HCPower Supply) à temperatura ambiente, utilizando o tampão 

de corrida para eletroforese (detalhado no Anexo B). O tempo de corrida variou entre 1h e 30 

minutos à 2h. 

Eletrotransferência 

As proteínas separadas foram transferidas para membrana de PVDF Hybond-P (GE 

Healthcare). Para tanto, o gel foi colocado em contato com a membrana previamente lavada 

em MeOH entre esponjas e papéis de filtro banhados na solução de transferência (detalhado 

no Anexo B). A eletrotransferência foi realizada pelo modo de imersão (BioRad, modelo 

MiniTrans Plot Modulo) à voltagem livre e a 400 mA por 1h e 20 minutos a 4
o
C (fonte 

elétrica PowerPac™, modelo HCPower Supply). 

Imunodetecção 

Após a transferência, as membranas foram bloqueadas por 1 hora em solução de leite 

desnatado a 3% em TBS. Em seguida, foram lavadas (3 vezes, 5 minutos cada lavagem) com 

TBS-Tween 0,1% (TBS-T) e uma vez em TBS e incubadas sob agitação overnight a 4 
o
C com 

o anticorpo primário diluído em solução de BSA 5% em TBS. Após lavagem com TBS-T (3 
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vezes, 5 minutos cada lavagem) e uma vez em TBS, as membranas foram incubadas com o 

anticorpo secundário acoplado à enzima fosfatase alcalina diluído em solução de leite 

desnatado 5% em TBS por 1 hora, sob agitação. Após lavagem com TBS-T (3 vezes, 5 

minutos cada lavagem) seguida de lavagem no tampão de revelação (detalhado no Anexo B), 

as membranas foram reveladas com aproximadamente 1 mL de solução reveladora 

(BCIP
®
/NBT solution, premixed - Sigma) e incubadas até a indicação colorimétrica desejada. 

A reação foi suprimida com banho da membrana em água destilada. 

Análise dos dados 

A documentação das membranas reveladas foi realizada em captador de imagens (GE 

Healthcare, modelo ImageQuant® 300) utilizando, para aquisição e edição, o programa 

ImageQuant® 300 (GE Healthcare). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Avaliação da atividade citotóxica da desacetilnemorona (HCRH) isolada das raízes de 

Hyptis carvalhoi 

Inicialmente, foi determinado o efeito antiproliferativo da desacetilnemorona (HCRH) 

sobre o crescimento de 12 linhagens de células tumorais e 3 linhagens de células não tumorais 

utilizando o método colorimétrico do MTT em concentrações que variaram de 1,1 a 72 µM. O 

perfil citotóxico assim como os valores de CI50 após 72 horas de tratamento estão 

apresentados na Figura 19. 

Figura 19 ˗ Perfil citotóxico do diterpeno HCRH em 15 linhagens de células tumorais e não 

tumorais avaliado pelo ensaio do MTT, 72 h. CI50 e intervalo de confiança de 95% (µM) 

obtidas a partir da média de pelo menos 2 experimentos independentes em triplicata 

determinadas por regressão não-linear gerado no programa GraphPad Prism 5.0 

 

 
 

 

Como pode ser observado na figura 19, o diterpeno HCRH mostrou perfil citotóxico 

distinto dependendo da linhagem celular testada, apresentando maior atividade para a 

linhagem tumoral de cólon HCT-116 (CI50 = 3,91µM) e menos ativa para as células não 

tumorais fibroblásticas murina 3T3-L1 e células mononucleadas de sangue periférico humano 

(CMSP), com valores de CI50 maiores que 72 µM. Na figura 19, as células testadas foram 

divididas em dois grupos: as linhagens mais sensíveis ao diterpeno HCRH, com valor de CI50 

abaixo de 10 µM, onde podemos citar as linhagens de cólon (SW 620 e COLO 205), de 
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ovário (OVCAR-8), de mama (MCF-7), de melanoma (M14) e leucêmica (K562) e as 

linhagens mais resistentes aos efeitos do diterpeno HCRH com valores de CI50 acima de 

10µM, onde observamos linhagens com efeito citotóxico moderado, como as linhagens de 

mama (MDA MB 231), de melanoma (MALME-3M), de próstata (PC-3M), glioblastoma 

(SF-295), de leucemia (HL-60) e as células não tumorais (V 79). Já as linhagens 3T3-L1 e 

CMSP não apresentaram efeitos citotóxicos quando expostas ao composto testado com 

valores de CI50 acima de 72 µM, não sendo possível calcular valores de CI50. 

Diante dos resultados acima, e considerando que o câncer colorretal é o terceiro tipo 

mais incidente tanto para homens quanto para as mulheres, a linhagem HCT-116 (carcinoma 

colorretal humano) foi escolhida para dar continuidade aos estudos de mecanismo de ação. 

 

4.2 Estudo do mecanismo de ação citotóxica da desacetilnemorona (HCRH) em células 

tumorais de cólon HCT-116 

4.2.1 Análise da variação temporal da atividade citotóxica 

Para investigar os possíveis mecanismos envolvidos na citotoxicidade da 

desacetilnemorona (HCRH), células de carcinoma colorretal (HCT-116) foram utilizadas 

como modelo. Inicialmente as células foram tratadas com concentrações seriadas do diterpeno 

HCRH (1,1 - 72 µM) e após os períodos de 24, 48 ou 72 horas, os valores de CI50 foram 

determinados pelo teste do MTT. Na figura 20A estão apresentadas as curvas de inibição do 

crescimento celular e os respectivos valores de CI50 para os diversos tempos de tratamento.  

A análise dos valores de CI50 após os períodos avaliados mostra que o diterpeno 

HCRH age de maneira tempo-dependente, com valores decrescentes de CI50 ao longo dos 

períodos de 24, 48 e 72 horas de exposição ao composto testado. A Figura 20A apresenta o 

gráfico da curva do percentual de células viáveis e os valores de CI50 que foram de 17,8 µM, 

6,3 µM e 3,9 µM para os tempos de 24, 48 e 72 horas de tratamento, respectivamente. Tais 

valores foram estatisticamente diferentes (p < 0,05), entre os tempos avaliados, quando 

comparados par a par através do teste T. 

Para confirmar os efeitos tempo-dependente do diterpeno HCRH sobre células HCT-

116, foi utilizado a técnica de citometria de fluxo, onde avaliamos a densidade celular e a 
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integridade da membrana das células, assim como o perfil do ciclo celular após o tratamento 

por 24, 48 e 72 horas. As concentrações utilizadas nesses testes basearam-se no valor de CI50 

obtido pelo teste do MTT após 48 horas de incubação. Assim, as células foram tratadas com 

3, 6 e 12 µM do diterpeno HCRH. 

Na análise da densidade celular realizada por citometria de fluxo, o diterpeno HCRH 

apresentou acentuado potencial antiproliferativo inibindo o aumento do número de células 

desde as primeiras 24 horas de tratamento e persistindo até o final do tratamento de 72 horas 

em todas as concentrações testadas (Figura 20B). Na avaliação da integridade de membrana 

foi utilizado o iodeto de propídeo, corante hidrofílico permeável apenas em células com 

membrana rompida, capaz de distinguir células com membrana íntegra (viáveis) das células 

com membrana rompida (inviáveis). Como pode ser observado na figura 20C, HCRH reduziu 

significativamente o percentual de células com a membrana íntegra após o período de 48 e 72 

horas de incubação. No entanto, não foram observadas diferenças significativas nesse 

parâmetro entre os grupos tratados quando comparado ao controle negativo (Controle) após 

24 horas de exposição ao composto teste. Esses dados corroboram com dados obtidos pelo 

teste do MTT, onde sugere que o composto age de maneira tempo-dependente. 

Considerando que drogas que agem de maneira tempo-dependente podem agir em 

fases específicas do ciclo celular, o perfil do ciclo celular foi avaliado após 24, 48 e 72 horas 

de tratamento com o diterpeno HCRH nas concentrações de 6 e 12 µM. Como observado na 

Figura 21A, o diterpeno HCRH interferiu na progressão do ciclo celular nas fases G0/G1 e S, 

onde observamos um aumento significativo no percentual de células na fase G0/G1 e uma 

diminuição do percentual de células na fase S após 24 horas de tratamento em ambas as 

concentrações testadas, sem, no entanto, interferir na fase G2/M. Após o tratamento de 48 

horas observa-se que o perfil do ciclo celular das células tratadas 6 µM  apresentaram 

distribuição semelhante ao controle negativo, enquanto as células tratadas com 12 µM 

continuaram com alterações significativas na fase G0/G1 do ciclo celular, o que persistiu após 

o tratamento por 72 horas. Esses resultados corroboram com os descritos acima e sugerem 

que, na linhagem celular testada, o efeito da molécula é dependente de tempo e sua ação está 

envolvida em fases iniciais da progressão do ciclo celular. 
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Figura 20 ˗ Efeitos do diterpeno HCRH em células HCT-116 sobre a proliferação celular, avaliado pelo teste do MTT (A), sobre a densidade 

celular (B) e a integridade de membrana (C) determinada por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo após 24, 48 e 72 horas de 

incubação. Para os ensaios de citometria de fluxo as células HCRH (3, 6 e 12 μM) e a doxorrubicina, Dox (0,5 μM) foi utilizada como controle 

positivo. Os dados estão apresentados como os valores da média ± erro E.P.M. obtidos de pelo menos três experimentos independentes feitos em 

triplicata. *, p < 0.05, comparado como controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keuls. Cinco mil eventos foram adquiridos em cada 

experimento 
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Para comprovar os efeitos do diterpeno HCRH sobre as fases específicas do ciclo 

celular, a análise da expressão de proteínas chave envolvidas na progressão dessas fases (G1 e 

S) tais como ciclinas, quinases dependentes de ciclinas (CDKs) e inibidores de CDKs foram 

avaliados por western blot.  

A fase G1, na qual as células se preparam para iniciar a síntese de DNA, tem inicio 

com a síntese de ciclinas do tipo D que se ligam e ativam preferencialmente CDK 4 e CDK 6, 

formando dois complexos. Mais tardiamente, ocorre a síntese de ciclina E, que se liga à CDK 

2. Estes três complexos irão atuar na fosforilação da proteína pRb, permitindo a progressão do 

ciclo celular para a fase S (Figura 21C). 

A figura 21B mostra os níveis de expressão das proteínas envolvidas na progressão, da 

fase G1 para a fase S, do ciclo celular do grupo controle (não tratado) e dos grupos tratados 

após 24 ou 48 horas. A expressão das ciclinas D1 e D3 variou com o tempo de tratamento, 

mas não com as concentrações testadas. Esse padrão também foi observado na expressão da 

proteína CDK 4, onde observamos uma significativa diminuição da expressão após 48 horas 

de tratamento. A análise de expressão de CDK 6 indica um aumento discreto independente de 

tempo ou concentração testados. 

A expressão de CDK 2 foi discretamente diminuída de maneira concentração-

dependente após 24 horas. Esse efeito foi intensificado após 48 horas, independente da 

concentração de HCRH testada. Já a expressão de ciclina E diminuiu discretamente nas 

primeiras 24 horas de tratamento seguido por um aumento após 48 horas (Figura 21B). 

A expressão de proteínas inibidoras de CDKs também foi avaliada, e como 

apresentado na figura 21B, tanto p21
waf1/cip1

 quanto p27
kip1 

foram significativamente 

aumentadas em todos os tempos e concentrações testados, independente da fosforilação do 

p53. 

Uma vez que a ciclina E deve ser degradada para que o ciclo prossiga para a fase S, a 

análise da expressão dessa proteína sugere que o diterpeno HCRH inibe a degradação dessa 

ciclina, diminuindo a expressão de CDK 2 e aumentando os níveis de p21
waf1/cip1

 e p27
kip1

, 

impedindo a passagem da fase G1 para a fase S do ciclo celular (Figura 21B). 
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Figura 21 ˗ Efeito do diterpeno HCRH em células HCT-116 sobre o perfil do ciclo celular 

após 24, 48 ou 72 horas de tratamento (A), expressão de Cdk 2, 4 e 6, ciclinas D1 e D3 e E e 

inibidores de CDKs p21
waf1/cip1

, p27
kip1

 e p53 (Ser 15) após o tratamento de 24 ou 48 avaliada 

por western blot (B).  Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como controle positivo. 

Figura esquemática das fases do ciclo celular e proteínas relacionadas à sua progressão (C). *, 

p < 0.05, comparado como controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keuls 

 

 

Nesse contexto, com o objetivo de determinar se os efeitos induzidos pelo composto 

testado estavam relacionados com a inibição da síntese de DNA, esse parâmetro foi avaliado 

através do teste antiproliferativo de incorporação do BrdU. Após o tratamento de 24 horas, o 
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diterpeno HCRH inibiu 57% e 79% da incorporação do BrdU nas concentrações de  6 μM e 

12 μM, respectivamente (p < 0,05; Tabela 2). Já a doxorrubicina, que foi utilizada como 

controle positivo, inibiu 37% a incorporação do BrdU na dose de 0,5 μM. Estes resultados 

sugerem que o diterpeno HCRH atua bloqueando a síntese do DNA, o que corrobora com os 

resultados observados sobre o perfil do ciclo celular, assim como as alterações observadas nas 

proteínas que controlam a passagem do ciclo celular da fase G1 para a fase de S (síntese). 

 

Tabela 2 ˗ Efeito do diterpeno HCRH sobre a incorporação do BrdU expresso em 

percentagem do número de células que incorporaram o 5-bromo-2´-deoxyuridina (BrdU) após 

24 horas de incubação. O controle negativo (Controle) foi tratado apenas com o veículo 

utilizado para a diluição da substância (DMSO). Doxorrubicina (0,5M) foi utilizada como 

controle positivo. *, p < 0.05, comparado como controle por ANOVA seguido pelo teste de 

Newman Keuls 

 

 

4.2.2 Análise do padrão de morte celular 

A geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) intracelular é um processo 

inevitável e muitas vezes fisiologicamente importante. As EROs podem ser produzidas 

durante a respiração celular, pela mitocôndria, e por sistemas enzimáticos distintos. Moléculas 

que possuem o anel quinona na estrutura são conhecidas por gerar espécies reativas de 

oxigênio (EROs). Desse modo, por se tratar de um diterpeno abietano que possui um anel 

quinona na sua estrutura, o diterpeno HCRH foi avaliado quanto a sua capacidade de gerar 

EROs em células HCT-116. Após o tratamento de 1 hora o diterpeno HCRH induziu a 

formação de EROs intracelular em 7,5% e 28,4% das células tratadas com 6 µM e 12 µM, 

respectivamente. O peróxido de hidrogênio (H2O2, 100 µM), utilizado como controle positivo, 

após tratamento de 30 minutos, induziu a formação de EROs em 58,7% das células tratadas 

(Figura 22A). 
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Posteriormente, o papel da mitocôndria no efeito citotóxico do diterpeno HCRH foi 

avaliado através da sua capacidade de induzir alterações no potencial transmembrânico da 

mitocôndria (ΔΨm). O teste foi realizado por citometria de fluxo através da incorporação do 

corante Rodamina 123 após 24 horas de tratamento. Como observado na Figura 22B, o 

diterpeno HCRH induziu despolarização mitocondrial em 9,3 % e 14,5 % das células tratadas 

com 6 μM e 12 μM, respectivamente, enquanto que o controle negativo (DMSO) apenas 4,1% 

das células apresentavam despolarização da membrana mitocondrial. A doxorrubicina, 

utilizada como controle positivo, causou despolarização mitocondrial em 8,8 % das células 

tratadas (Figura 22B). 

A fim de investigar a influência das EROs no efeito citotóxico do diterpeno HCRH, as 

células HCT-116 foram pré-tratadas por 1 hora com N-acetil-L-cisteína (NAC, 5mM), um 

agente antioxidante capaz de sequestrar as EROs formadas, e em seguida tratadas com 

concentrações seriadas do diterpeno para determinar o valor de CI50 pelo teste do MTT após 

incubação de 72 horas. O pré-tratamento com o agente antioxidante (NAC) reduziu, 

discretamente, os efeitos do diterpeno HCRH, aumentando o valor de CI50 de 3,91 µM para 

10,07 µM (Figura 22C). Diante desses resultados, podemos sugerir que a participação de 

EROs, parece influenciar inicialmente o processo de morte celular induzida pelo diterpeno 

HCRH, no entanto não podemos afirmar que as EROs sejam o único desencadeador do 

processo citotóxico da molécula testada. 
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Figura 22 ˗ Efeito do diterpeno HCRH sobre a formação de EROs após 1 hora de tratamento 

(A), despolarização mitocondrial após 24 horas de tratamento (B) e sobre a proliferação 

celular de células HCT-116 pré-tratadas ou não por 1 hora com N-acetil-L-cisteína (NAC, 

5mM), avaliado pelo teste do MTT após 72 horas de incubação. *, p < 0.05, comparado como 

controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keuls 

 

 

A fragmentação do DNA é uma característica presente em vários processos de morte 

celular. Então para avaliar a capacidade de o diterpeno HCRH induzir fragmentação de DNA, 

foi utilizado o mesmo princípio da análise do perfil do ciclo celular. As células com a 

cromatina condensada e/ou DNA fragmentado (sub-G1) irão incorporar menor quantidade de 

iodeto de propídeo, emitindo, portanto, fluorescência mais baixa. Os resultados mostraram 

que o diterpeno induziu um aumento significativo na fragmentação de DNA (p < 0,05), com 

efeito máximo na concentração de 12 µM após 48 horas de incubação. Esses efeitos são 

semelhantes aos observados após 72 horas nas concentrações de 6 e 12 µM, onde cerca de 

13% das células tratadas apresentaram DNA fragmentado (Tabela 3). 
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Tabela 3 ˗ Efeito do diterpeno HCRH sobre a fragmentação de DNA após 24, 48 e 72 horas 

de incubação. O controle negativo (Controle) foi tratado apenas com o veículo utilizado para a 

diluição da substância (DMSO). Doxorrubicina (0,5M) foi usado como controle positivo. *, 

p < 0.05, comparado como controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keuls 

 

 

A análise do cometa alcalino permite avaliar a extensão da quebra de DNA após 

exposição das células a drogas com potencial genotóxico. Assim, células HCT-116 foram 

expostas ao diterpeno HCRH por 1, 3 ou 24 horas e o índice de dano à fita dupla de DNA foi 

determinado. Com base nos resultados obtidos, pelo teste do cometa, não foram observados 

níveis significativos de dano ao DNA nas células tratadas com o diterpeno HCRH nas 

concentrações e tempos avaliados (Figura 23A), no entanto, a expressão de proteínas 

relacionadas ao dano de DNA (γH2AX) e de reparo (PARP-1) aumentaram de maneira 

concentração e tempo-dependente (Figura 23B). 

A externalização da fosfatidilserina é uma das primeiras alterações que ocorrem na via 

de morte celular apoptótica. A fim de correlacionar os dados de fragmentação de DNA ao 

possível mecanismo de morte celular por apoptose, a externalização da fosfatidilserina foi 

avaliada por citometria de fluxo após 24 e 48 horas de tratamento com 6 e 12 µM do 

diterpeno HCRH. Como observado nas figuras 24 e 25, apenas 4,3% e 10,5% das células 

tratadas com 6 e 12 µM de HCRH, respectivamente, foram marcadas com Anexina V após 24 

horas de tratamento, enquanto o controle negativo apresentou apoptose em apenas 3,2% das 

células. O tratamento por 48 horas aumentou o número de células marcadas com Anexina V 

para 10,3% e 11,1% quando tratadas com 6 e 12 µM de HCRH, respectivamente. Apenas 

2,4% das células incubadas com o veículo (DMSO) estavam em processo de apoptose. Já a 
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doxorrubicina, utilizada como controle positivo, induziu apoptose em 93,05% e 87,4% das 

células tratadas após 24 e 48 horas, respectivamente. Esses dados indicam que o composto 

avaliado causa apoptose em células HCT-116, no entanto em uma pequena população de 

células, quando comparado ao controle positivo, sugerindo que a apoptose não seja a principal 

via de morte e que outro processo antiproliferativo participe dos efeitos do diterpeno HCRH. 

 

Figura 23 ˗ Efeito do diterpeno HCRH em células HCT-116 sobre a indução da quebra de fita 

dupla de DNA após 1 hora, 3 e 24 horas de exposição avaliada pelo teste do cometa alcalino 

(A) e a expressão de γH2AX, PARP íntegro, PARP clivado e β-actina após o tratamento de 24 

ou 48 avaliada por western blot (B).  Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como 

controle positivo. *, p < 0.05, comparado como controle por ANOVA seguido pelo teste de 

Newman Keuls 
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Figura 24 ˗ Efeito do diterpeno HCRH em células HCT-116 sobre a externalização da fosfatidilserina avaliada por citometria de fluxo após 24 

horas de tratamento. Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como controle positivo. *, p < 0.05, comparado como controle por ANOVA 

seguido pelo teste de Newman Keuls 
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Figura 25 ˗ Efeito do diterpeno HCRH em células HCT-116 sobre a externalização da fosfatidilserina avaliada por citometria de fluxo após 48 

horas de tratamento. Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como controle positivo. *, p < 0.05, comparado como controle por ANOVA 

seguido pelo teste de Newman Keuls 
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O PARP-1 é uma enzima com funções bem descritas no reparo de danos ao DNA, no 

entanto, quando clivado, também funciona como marcador de alguns processos de morte 

celular, como apoptose, necrose e autofagia. Assim, reunindo os dados já obtidos pelos testes 

do MTT, citometria de fluxo e western blot, podemos sugerir que a via inicial de morte 

celular induzida pelo diterpeno HCRH é diferente de apoptose e necrose, podendo, estes, 

serem os tipos secundários de morte induzida pelo diterpeno testado. Isso pode ser observado 

ao analisar os dados de densidade celular em que se observou redução significativa do número 

de células em apenas 24 horas de tratamento, enquanto a perda da integridade de membrana, a 

externalização da fosfatidilserina e a clivagem do PARP se deram de maneira discreta e de 

maneira tempo dependente. 

Dentre os tipos de morte celular, a autofagia (morte celular programada do tipo II) é 

um processo celular de degradação e reciclagem de componentes do citosol e organelas 

celulares danificadas. É caracterizada pela formação de organelas ácidas chamadas 

autofagolisossomos e pela lipidação da proteína citosólica LC3 (cadeia leve 3 da proteína 1 

associada a microtúbulos). Diversas propriedades específicas têm sido utilizadas para 

detecção do processo autofágico, dentre elas podemos citar a formação de compartimentos 

ácidos dentro das células conhecidos por autofagossomos maduros e autofagolisossomos. 

Assim, podem-se utilizar corantes fluorescentes como a laranja de acridina com propriedades 

acidotrópicas para marcar especificamente esses ambientes celulares. Logo, essas células 

podem ser detectadas em microscópio de fluorescência e quantificadas por citometria de 

fluxo. 

Para as análises morfológicas, as células foram tratadas por 48 horas com o diterpeno 

HCRH ou com o veículo de diluição do diterpeno (DMSO-Controle), coradas com laranja de 

acridina e observadas em microscópio confocal. Como observado na figura 26, células 

tratadas com 12 µM do diterpeno HCRH induziu a formação de compartimentos ácidos que 

foram detectados pela alta fluorescência laranja. Já as células do controle negativo coradas 

com laranja de acridina emitiram alta fluorescência verde e baixa fluorescência laranja 

(Figura 26). Para confirmar a presença de organelas vesiculares ácidas (AVOs), as células 

tratadas com diterpeno foram coradas com monodansilcadaverina (MDC). Este corante 

fluorescente é comumente utilizado para monitorar células em processo de autofagia por se 

acumular preferencialmente nos vacúolos autofágicos através de interações específicas com 

lipídios de membrana. As imagens obtidas por microscopia confocal indicaram um nítido 
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aumento da fluorescência das células tratadas com o diterpeno HCRH após 48 horas quando 

comparado às células não tratadas (Figura 27).  

Posteriormente, a fim de localizar essas vesículas ácidas dentro da célula, o núcleo das 

células tratadas ou não com o diterpeno HCRH na concentração de 12 µM, por 48 horas, foi 

marcado com Hoechst 33342 e as AVOs marcadas com laranja de acridina. Na figura 28A 

podemos visualizar nitidamente a presença das AVOs ao redor do núcleo e um aumento 

significativo na quantidade e no tamanho dessas vesículas após o tratamento com o diterpeno 

HCRH. Após a análise morfológica, foi realizada a análise quantitativa por citometria de 

fluxo, onde foi observado um aumento no número de células marcadas com laranja de 

acridina emitindo alta fluorescência vermelha de aproximadamente 25% e 41% após o 

tratamento com 6 ou 12 µM do diterpeno HCRH após 48 horas, respectivamente (Figura 

28B). 

A indução da autofagia foi então confirmada pela análise molecular da expressão das 

proteínas LC3, onde foi observado que diterpeno HCRH induziu a lipidação das proteínas 

LC3-A e LC3-B desde as primeiras 24 horas de tratamento nas concentrações de 6 e 12 µM, 

sendo intensificado após o tratamento por 48 horas (Figura 28C), o que corrobora com os 

demais testes realizados para detecção do processo autofágico e indica a participação dessa 

via de morte celular nos efeitos antiproliferativos do diterpeno HCRH em células HCT-116. 
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Figura 26 ˗ Análise por microscopia confocal de células HCT-116 tratadas com o veículo de diluição do diterpeno (DMSO-Controle) ou com 12 

µM do diterpeno HCRH por 48 horas. Observa-se em verde o citoplasma e o núcleo e em vermelho os compartimentos ácidos das células 

coradas com laranja de acridina 

 



78 
 

Figura 27 ˗ Análise por microscopia confocal de células HCT-116 tratadas com o veículo de diluição do diterpeno (DMSO-Controle) ou com 12 

µM do diterpeno HCRH por 48 horas. Observam-se em azul as vesículas autofágicas coradas por monodansilcadaverina 
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Figura 28 ˗ (A) Análise por microscopia confocal de células HCT-116 tratadas com o veículo de diluição do diterpeno (DMSO-Controle) ou com 

12 µM do diterpeno HCRH por 48 horas. Observa-se em azul o núcleo, corado por Hoechst 33342, em vermelho as AVOs coradas por laranja de 

acridina. (B) Análise quantitativa dos vacúolos autofágicos marcados com laranja de acridina, utilizando citometria de fluxo após 48 horas de 

tratamento com HCRH (12uM) ou veículo (DMSO - Controle). (C) Determinação da expressão de proteínas LC3 após 24 ou 48 horas 

tratamento com HCRH (6 ou 12 µM). Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como controle positivo. *, p < 0.05, comparado como controle 

por ANOVA seguido pelo teste de Newman Keuls 
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Diante desses indícios, algumas proteínas envolvidas na regulação das vias autofágicas 

foram avaliadas após o tratamento com o diterpeno HCRH nas concentrações de 6 e 12 µM 

por 24 e 48 horas. 

A beclina-1 ou Atg 6 possui um papel central na indução da autofagia e é inibida pela 

interação com a proteína anti-apoptótica Bcl-2. Como observado na figura 29, os níveis de 

expressão da beclina-1 diminui discretamente ao longo do tempo de tratamento, enquanto a 

Bcl-2 praticamente não é expressa nos tempos e concentrações testadas. 

A autofagia também pode ser regulada negativamente pela via PI3K/AKT/mTOR. 

Após o tratamento com o diterpeno HCRH não foi observada diferenças na expressão da 

proteína AKT após 24 horas, no entanto, após 48 horas a expressão de pan AKT foi diminuída 

com o tratamento de 12 µM de HCRH, não sendo observada a fosforilação da AKT nos sítios 

da serina 473 e da treonina 308 em todos os tempos e concentrações testadas. Já o controle 

positivo (doxorrubicina 0,5 µM) ativou AKT em todos os tempos testados, fosforilando 

ambos os sítios de AKT testados, sem, no entanto, alterar os níveis de pan AKT. Diferente do 

que era esperado, a expressão de mTOR não foi alterada após o tratamento com o diterpeno 

HCRH, sugerindo outra via de ativação da autofagia (Figura 29). 

Figura 29 ˗ Expressão de proteínas reguladoras da via autofágica após 24 e 48 horas de 

incubação com o diterpeno HCRH nas concentrações de 6 µM e 12 µM. Doxorrubicina (Dox, 

0,5 µM) foi utilizada como controle positivo 
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Considerando que o diterpeno HCRH induz a morte celular por ambas as vias 

apoptótica e autofágica, decidimos investigar os eventos iniciais do efeito citotóxico do 

diterpeno HCRH em células de cólon HCT-116. Para isso avaliamos a expressão de proteínas 

envolvidas na indução de autofagia, apoptose e dano de DNA. Como apresentado na Figura 

30, após o tratamento de 6 horas com o diterpeno HCRH nas concentrações de 6 µM e 12 

µM, os níveis da histona γH2AX foram aumentados de maneira concentração dependente. 

Esse efeito foi acompanhado pela lipidação das proteínas LC3-A e LC3-B, assim como um 

aumento discreto na expressão de beclina-1. Também foi observada uma diminuição nos 

níveis da proteína Bcl-2, sem, no entanto, detectar qualquer nível de fosforilação de Bcl-2 em 

ambos os tempos e concentrações testadas, assim como também não foi observada clivagem 

de PARP-1.   

Figura 30 ˗ Expressão de proteínas reguladoras das via autofágica, apoptóticas e de dano de 

DNA após 6 horas de incubação com o diterpeno HCRH nas concentrações de 6 µM e 12 µM. 

Doxorrubicina (Dox, 0,5 µM) foi utilizada como controle positivo 

 

Diante dos resultados apresentados, podemos sugerir que a desacetilnemorona 

(HCRH) induz inicialmente a geração de espécies reativas de oxigênio que pode levar ao dano 

de DNA detectado pelo aumento da fosforilação da histona γH2AX, desde as primeiras 6 

horas de tratamento, induzindo o bloqueio do ciclo celular na fase G0/G1, o que impede a 

passagem para a fase de síntese de DNA, com consequente inibição da síntese de DNA, 

detectado pelo teste de incorporação do BrdU e finalmente resultando na morte celular com 

características autofágicas, sendo a apoptose um evento secundário e provavelmente resultado 

da sobreposição das vias autofágicas e apoptóticas. 
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5 DISCUSSÃO 

Atualmente, o câncer é a principal causa de morte nos países desenvolvidos e a 

segunda nos países em desenvolvimento (NCI, 2013), sendo considerado um importante 

problema de saúde pública em todo o mundo. Nos últimos anos, uma série de drogas 

antitumorais tem sido utilizada na quimioterapia do câncer. Muitos destes fármacos 

apresentam como característica comum a citotoxicidade, induzindo a morte das células 

tumorais por interferir em diversos alvos celulares como tubulinas, topoisomerases, DNA, 

tirosinas quinases, proteínas de checagem do ciclo celular, dentre outros (NAGLE et al., 2004; 

CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2009; NEWMAN; CRAGG, 2012). 

Considerando o mercado farmacêutico mundial, os produtos naturais são, e 

provavelmente continuarão sendo, a fonte mais importante de novas substâncias bioativas, 

tendo um papel crucial na descoberta de novas drogas, principalmente quando se trata de 

estudo envolvendo drogas anticâncer, sendo a maioria dos fármacos em uso clínico de origem 

natural ou derivada a partir de um protótipo natural (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003; 

NEWMAN; CRAGG, 2012; CRAGG; NEWMAN, 2013).  

Há milênios a natureza tem sido uma fonte de produtos medicinais, com muitas 

moléculas úteis desenvolvidas a partir de plantas (CRAGG; NEWMAN, 2013). Dentre elas, 

os diterpenos constituem uma grande classe de metabólitos quimicamente diversos, 

amplamente distribuídos por todo o reino vegetal com mais de 12.000 exemplos conhecidos 

(CANIARD et al., 2012). A maioria os diterpenos possuem diversas propriedades biológicas, 

tais como ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antiespasmódico, citotóxica, moluscicida e 

anticâncer (TIRAPELLI et al., 2008; BONITO et al., 2011).  

Dentre os diterpenos abietanos, as tanshinonas são caracterizadas pela presença do 

elemento estrutural orto- ou para-quinona no anel aromático C. A ocorrência de tanshinonas é 

restrita a espécies da família Lamiaceae, sendo esses compostos repetidamente encontrados 

em Salvia (MUKHERJEE; GHOSH; BADRUDDOZA, 1983; JIMENEZ et al., 1988; 

CARDENAS; RODRIGUEZ-HANH, 1995; MOUJIR et al., 1996; ULUBELEN et al., 1997; 

SAIRAFIANPOUR et al., 2001; WANG; MORRIS-NATSCHKE; LEE, 2007). No entanto, 

as tanshinonas também podem ser encontradas em espécies dos gêneros Coleus 

(MEHROTRA; VISHWAKARMA; THAKUR, 1989; KELECON; SANTOS, 1985;  MEI et 

al., 2002), Cryptomeria (KOFUJITA et al., 2002), Hyptis (COSTA-LOTUFO et al., 2004; 
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ARAÚJO et al., 2006), Plectranthus (MARQUES et al., 2002; CERQUEIRA et al., 2004; 

VAN ZYL et al., 2008), Peltodon (FRONZA et al., 2011), Lepechinia (JONATHAN et al., 

1989), dentre outras. 

As tanshinonas são frequentemente descritas pelo seu amplo espectro de atividades 

biológicas, tais como antituberculose, antimicrobiana, antibacteriano, antiviral, anti-oxidantes, 

leishmanicida, moluscicida, e citotoxicidade significativa contra diversas linhagens de células 

tumorais (ULUBELEN et al., 1997; LEE et al., 1987; ZHANG et al., 1990; 

SAIRAFIANPOUR et al., 2001; TAN et al., 2002; CHEN et al., 2002),  no entanto, seu 

mecanismo de ação ainda não está bem esclarecido, podendo apresentar diversos sítios de 

ação (MOUJIR et al., 1996; SAIRAFIANPOUR et al., 2001; WANG; MORRIS-

NATSCHKE; LEE, 2007; FRONZA et al., 2012; ZHANG et al., 2012a). O anel quinona está 

presente em diversas classes de drogas, estando particularmente presente entre as drogas 

anticâncer. (SIEGEL; YAN; ROSS, 2012). Assim, podemos sugerir que parte do potencial 

citotóxico dos diterpenos do tipo tanshinona pode estar relacionado à presença do anel 

quinona na sua estrutura. 

O diterpeno desacetilnemorona (HCRH) foi isolado e identificado pela primeira vez 

em 1971 a partir das raízes de Salvia nemorosa (ROMANOVA et al., 1971), sendo 

posteriormente encontrado em outras espécies de Salvia (MUKHERJEE; GHOSH; 

BADRUDDOZA, 1983; GALICIA et al., 1988; SABRI, et al., 1989; EL-LAKANY, 1994). 

No entanto, os efeitos biológicos, inclusive os efeitos citotóxicos da desacetilnemorona 

(HCRH), nunca foram explorados.  

Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial antiproliferativo do 

diterpeno desacetilnemorona (HCRH) em diversas linhagens tumorais e não tumorais, assim 

como determinar o possível mecanismo de ação citotóxico em células de cólon humana 

(HCT-116). 

No presente estudo, a investigação química de partes da planta da espécie Hyptis 

carvalhoi levou ao isolamento da desacetilnemorona (HCRH) a partir do extrato hexânico de 

suas raízes, sendo esse composto isolado pela primeira vez em plantas do gênero Hyptis. 

Como dito anteriormente, os diterpenos abietanos, principalmente as tanshinonas, possuem 

potente atividade citotóxica contra diversas linhagens de células tumorais (FRONZA et al., 

2011). Com base nesses relatos, os primeiros estudos sobre o perfil antiproliferativo da 

desacetilnemorona (HCRH) foram realizados frente a diversas linhagens de células tumorais 

humanas mostrando potente atividade citotóxica em algumas linhagens de células tumorais. 
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Além disso, também demonstramos que esse diterpeno age de maneira diferente dependendo 

da célula tumoral testada, com valores de CI50 que variaram de 3,9 µM a 32 µM para 

linhagens de cólon (HCT-116) e leucêmicas (HL-60), respectivamente, exibindo baixa 

seletividade entre as linhagens tumorais testadas. Não há, portanto, um padrão evidente de 

maior atividade por uma determinada origem histológica, entretanto, deve-se ressaltar que 

todas as linhagens de colon testadas ficaram entre as mais sensíveis. 

O potencial citotóxico das tanshinonas já é bem conhecido. Estudo realizado com 

tanshinonas isoladas de Hyptis martiusii, 7β-hidroxi-11,14-dioxiabietano-8,12-dieno (1) e o 

7α-acetoxi-12-hidroxi-11,14-dioxiabietano-8,12-dieno (7α-acetoxi-roileanona) (2), 

apresentaram atividade citotóxica contra diversas linhagens de células tumorais. O composto 

2 apresentou citotoxicidade de forma tempo-dependente visto que após 24 horas a sua eficácia 

sobre as células de HL-60 foi diminuída quando comparado com o tempo de 72h de 

incubação (CI50 24 h / 72 h = 14,4), enquanto que o composto 1 não apresentou essa diferença 

(CI50 24 h / 72 h = 1,35) (ARAÚJO et al., 2006). 

Em 2011, Fonza e colaboradores avaliaram os efeitos citotóxicos de 21 diterpenos 

abietanos extraídos de Peltodon longipes e de duas espécies de Salvia em duas linhagens de 

células tumorais. Com base nos resultados obtidos, foi concluído que a presença do esqueleto 

para- ou orto-quinona não é um pré-requisito para o efeito citotóxico dos compostos testados. 

Posteriormente, este mesmo grupo realizou um estudo de mecanismo de ação com cinco 

diterpenos, sendo quatro destes tanshinonas, com esqueleto para-quinona em sua estrutura. Os 

resultados mostraram que esses diterpenos exibiram diferentes modos de ação (FRONZA et 

al., 2012). 

Um dos grandes problemas evidenciados no tratamento do câncer, utilizando 

quimioterápicos, é a ocorrência dos seus efeitos colaterais.  Grande parte desses efeitos deve-

se, principalmente, a baixa seletividade desses fármacos por células tumorais, onde as células 

normais mais afetadas são as que se proliferam rapidamente, tais como as células da pele, do 

trato gastrintestinal e do sangue (ANAZETTI et al., 2003). Ao considerar os efeitos colaterais 

da quimioterapia, é de grande importância verificar se a droga teste causa danos a células que 

estão se dividindo normalmente (ZUCO et al., 2002; ANAZETTI et al., 2003). Assim, as 

células mononucleadas de sangue periférico humano e duas linhagens de origem 

fibroblásticas de roedores, não transformadas, foram escolhidas para avaliar a citotoxidade do 

diterpeno HCRH frente a células não tumorais. Ao compararmos os valores obtidos de CI50 
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após o tratamento das células tumorais e não tumorais com o diterpeno HCRH, foi observado 

que o perfil citotóxico da molécula testada é diferente dependendo da célula avaliada. Em 

células de cólon HCT-116, o valor de CI50 foi de 3,91µM após 72 horas de tratamento, 

enquanto que em células não tumorais (3T3-L1 e CMSP) não foi possível calcular os valores 

de CI50, sendo maiores que 72µM, mostrando que o diterpeno HCRH é cerca de 20 vezes 

mais ativo para células tumorais HCT-116 do que para células não tumorais. 

A doxorrubicina, quimioterápico bastante utilizado na clínica para tratamentos de 

tumores, e utilizado como controle positivo neste trabalho, é cerca de 50 vezes mais ativa para 

células tumorais leucêmicas HL-60 e de cólon HCT-8 quando comparadas as CMSP, com 

valores de CI50 de 0,03 µM, 0,02 µM e 1,7 µM, respectivamente. No entanto essa seletividade 

diminui drasticamente quando comparamos aos valores de CI50 com outras linhagens 

tumorais, como SF-295, MDA MB 435 e HCT-116, com valores de CI50 de 0,4 µM, 0,8 µM e 

0,21 µM, respectivamente (MARINHO-FILHO et al., 2010; CARDOSO et al., 2013). Esses 

resultados indicam que, a seletividade do composto depende da linhagem celular testada. 

Diante dos resultados acima, e considerando que o câncer colorretal é o terceiro tipo 

mais incidente entre homens e mulheres, a linhagem de carcinoma colorretal (HCT-116) foi 

escolhida para dar continuidade aos estudos de mecanismo de ação. 

 Inicialmente, o perfil citotóxico do diterpeno HCRH em células HCT-116 foi avaliado 

em diferentes tempos de tratamento, utilizando o teste do MTT. Foi observado que a eficácia 

do diterpeno HCRH em células HCT-116 foi menor em 24 horas quando comparado aos 

tratamentos por 48 ou 72 horas, confirmado pelos valores de CI50 de 17,8 µM, 6,3 µM e 3,9 

µM, quando tratadas por 24, 48 ou 72 horas, respectivamente. Esses dados sugerem que o 

aumento no tempo de incubação, aumenta a eficácia do composto. 

Para uma análise mais aprofundada dos efeitos antiproliferativos, células HCT-116 

foram tratadas com o diterpeno HCRH e seus efeitos sobre a densidade celular e a integridade 

de membrana celular foram avaliados após tratamento por 24, 48 ou 72 horas. As 

concentrações utilizadas nesses experimentos foram baseadas no valor de CI50 obtida após o 

tratamento de 48 horas, sendo então escolhidas as concentrações de 3, 6 e 12 µM.  

Foi observado que o diterpeno HCRH inibiu a proliferação celular desde as primeiras 

24 horas de tratamento, o que persistiu até o final do tratamento por 72 horas em todas as 
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concentrações testadas. Em relação à perda na integridade de membrana, apenas após 48 

horas foi observada uma discreta diminuição de células viáveis (membrana celular íntegra). 

Esses efeitos foram intensificados após as 72 horas de tratamento, o que confirma que o 

diterpeno HCRH age de maneira tempo dependente. 

Vários diterpenos abietanos isolados de plantas já foram descritos por apresentarem 

efeitos antiproliferativos e citotóxicos dependente de concentração e/ou tempo. Dentre eles 

podemos citar 7α-acetoxiroileanona, Tanshinona I, Tanshinona IIA, horminona, roileanona, 

sugiol, incanona dentre outros  (ARAÚJO et al., 2006; SU; CHEN; LIN, 2008; SU; LIN, 

2008). E muitos medicamentos utilizados na quimioterapia do câncer agem de maneira 

tempo-dependente. Drogas que atuam dessa maneira atingem as células tumorais em fases 

mais vulneráveis do ciclo celular, e a fração de células tumorais mortas depende, 

principalmente, do tempo de exposição (LEVASSEUR et al., 1998; GARDNER, 2000). 

Dentre os quimioterápicos que agem de maneira tempo e/ou concentração-dependente 

podemos citar o paclitaxel, um diterpeno que inibe a dissolução dos microtúbulos, aumenta a 

polimerização da tubulina e bloqueia a metáfase da mitose, inibindo fases específicas do ciclo 

celular e induzindo apoptose (HORWITZ, 1994; PASQUIER et al., 2004; ALAGKIOZIDIS 

et al., 2011). 

O ciclo celular é uma sequência intrínseca de eventos que permite o crescimento e a 

replicação das células, sendo o mecanismo que governa o destino das células, interpreta os 

sinais de crescimento recebidos e decide se a célula deve ou não continuar sua proliferação. A 

progressão adequada através do ciclo celular é controlada pelos pontos de checagem 

(checkpoints) que detectam possíveis defeitos durante síntese de DNA e segregação 

cromossômica. A ativação desses checkpoints induz parada do ciclo celular através de 

modulação da atividade de quinases dependentes de ciclinas (CDKs) (BARTEK; LUKAS C.; 

LUKAS J., 2004). 

O controle do ciclo celular é um mecanismo complexo que envolve o controle de 

expressão e ativação de proteínas tais como ciclinas, CDKs e inibidores de CDKs (CDKi). As 

ciclinas são proteínas sintetizadas somente em fases específicas, de acordo com a necessidade, 

e destruídas após a sua utilização. Estas se ligam às CDKs para que possam exercer suas 

funções. Diferente das ciclinas, as CDKs estão presentes durante todo o ciclo celular, mas só 

são ativadas em determinadas fases quando ligadas às ciclinas. Este complexo CDK-ciclina 

fosforila proteínas específicas necessárias para a progressão do ciclo. A formação desses 
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complexos é regulada por proteínas inibidoras de CDKs (CDKi) que interagem com as CDKs 

ou com os complexos ciclina-CDK, bloqueando sua atividade de quinase, culminando com a 

parada do ciclo (VERMEULEN; VAN BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003; FISCHER; 

GLOVER; LANE, 2004; WILLIAMS; STOEBER, 2012). 

Assim, o perfil do ciclo celular, bem como a expressão de proteínas envolvidas na 

sua regulação foram avaliados.  O uso do corante iodeto de propídeo permite mensurar as 

fases específicas das células através da quantidade de DNA presente em cada fase do ciclo 

celular, onde a quantidade de fluorescência emitida por cada célula é diretamente 

proporcional à quantidade de DNA nuclear, sendo diplóide (2n) em células em G1/G0, 

tetraplóide (4n) em células G2 ou M e a fase S é caracterizada por conter algo entre 2n e 4n de 

DNA nuclear (VERMEULEN; VAN BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003; FISCHER; 

GLOVER; LANE, 2004; WILLIAMS; STOEBER, 2012). 

A análise do perfil do ciclo celular mostrou que a proporção de células em G0/G1 foi 

significativamente aumentada após o tratamento com o diterpeno HCRH em todos os tempos 

testados, enquanto a proporção de células na fase S foi reduzida em torno de 50 %. As células 

na fase S, de síntese, estão sintetizando novo material genético e, portanto, utilizando os 

nucleotídeos presentes no meio. Ao inserir um análogo da timidina (BrdU) ao meio de cultura 

das células, estas obrigatoriamente irão incorporar BrdU em seu DNA que, por sua vez, pode 

ser detectado com o uso de anticorpos conjugados anti-BrdU e técnicas de imuno-

histoquímica para sua marcação (PERA et al., 1977; HOLM et al., 1998). O teste 

antiproliferativo de incorporação do BrdU corroborou com esses dados, onde foi observado 

que mais de 50 % das células tratadas com ambas as concentrações do diterpeno HCRH, após 

24 horas não incorporaram o BrdU, indicando uma inibição da síntese de DNA. A inibição da 

síntese de DNA e os efeitos induzidos pelo diterpeno HCRH no ciclo celular estiveram 

associados a alterações na bioquímica do ciclo celular, que se refletiram na atividade das 

CDKs e na quantidade e natureza das ciclinas avaliadas. A análise de proteínas reguladoras da 

fase G1 do ciclo celular mostrou que o bloqueio na fase G0/G1 está associado a nível 

molecular com a regulação de ciclinas dos tipos D e E, CDKs (2, 4 e 6) e inibidores de CDK 

(p21
waf1/cip1

 e p27
kip1

). 

A inibição do ciclo celular tem sido considerada um importante alvo para o tratamento 

do câncer. Os inibidores de CDKs p21
waf1/cip1

 e p27
kip1 

são efetores downstream do p53. 

Geralmente o p21
waf1/cip1 

regula complexos ciclina-CDK2 da fase G1 do ciclo celular após 
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lesão do DNA, enquanto o p27
kip1 

é o regulador chave para a entrada da fase G1/S e envolve 

uma resposta celular a uma estimulação mitogênica (BUKHOLM; NESLAND, 2000; DULIC 

et al., 1994; SHERR; ROBERTS, 1999). Uma vez ativada por sinais celulares, p53 induz a 

transcrição de diversos reguladores do ciclo celular, incluindo o p21
waf1/cip1

 e o p27
kip1

 

(KIRSCH; KASTAN, 1998). A expressão do p21
waf1/cip1

 pode ser aumentada por mecanismos 

dependentes ou independentes de p53 (GARTEL; TYNER, 1999; SHIOHARA et al., 1994).  

No presente trabalho foi observados que ambos os CDKIs, p21
waf1/cip1 

e p27
kip1

, aumentaram 

após 24 e 48 horas de tratamento de forma independente de p53, uma vez que este não foi 

ativado. 

Em adição, as ciclinas do tipo D são importantes reguladores positivos da transição 

G1/S através da ligação e ativação de CDKs 4 ou 6, que então fosforilam e assim, inativam a 

proteína supressora de tumor pRb (SHERR, 2000). Além disso, a degradação da ciclina E é 

também é necessária para a transição de G1/S (SINGER et al., 1999; HOCHEGGER; 

TAKEDA; HUNT; 2008). Em nossos resultados, o diterpeno HCRH diminuiu a expressão 

tanto da ciclina D1 quanto D3, enquanto aumentou a expressão da ciclina E. Em relação às 

CDKs, observamos uma significativa diminuição da expressão de CDK 4 após 48 horas de 

tratamento, enquanto expressão de CDK 6 aumentou discretamente independente de tempo ou 

concentração testados, demonstrando que p21
waf1/cip1

, p27
kip1

, ciclinas do tipo D e a ciclina E, 

assim como as CDKs 2, 4 e 6 mostram um papel importante nos efeitos inibitórios da 

transição G1/S, sugerindo que o diterpeno HCRH atua impedindo a passagem das células da 

fase G1 para a fase S do ciclo celular em células HCT-116. 

Vários diterpenos abietanos com estruturas relacionadas ao diterpeno HCRH também 

induzem parada do ciclo celular na fase G0/G1. Estudo feito em 2008 por Su e colaboradores 

mostrou que a tanshinona I, um diterpenos abietanos com anel orto-quinona, também induz 

parada no ciclo celular na fase G0/G1 mediada por p21
waf1/cip1

. (SU; CHEN; LIN, 2008). Da 

mesma forma, vários estudos mostram que, dependendo do tipo de célula, a tanshinona IIA 

pode induzir a parada do ciclo celular nas fases S, G2/M ou G0/G1 (YOON et al., 1999; CHEN 

et al., 2012; LI et al., 2012a;  WON  et al., 2012; DAI et al., 2012). 

As EROs intracelular podem ser produzidas durante a respiração celular, na 

mitocôndria, e por sistemas enzimáticos distintos (KAMATA; HIRATA, 1999; APEL; HIRT, 

2004). À medida que o oxigênio é reduzido à água, uma variedade de intermediários é gerada 

na mitocôndria. Alguns desses intermediários, conhecido como espécies reativas de oxigênio 



89 
 

(EROs), podem ser liberados da mitocôndria e alcançar o citosol e, posteriormente o restante 

da célula (ANDREYEV; KUSHNAREVA; STARKOV, 2005; BARREIROS; DAVID, 

2006). As EROs são conhecidas por estarem envolvidas na iniciação e progressão do câncer, 

instabilidade genética, injúria celular, alterações na sensibilidade de drogas e morte celular 

(PELICANO; CARNEY; HUANG, 2004; SCHUMACKER, 2006; WARIS; AHSAN, 2006). 

Desse modo, as mitocôndrias desempenham papel central no metabolismo de células 

eucarióticas, contribuindo para a produção de energia, metabolismo intermediário e para os 

mecanismos de morte celular. Sendo a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial a 

principal fonte de EROs intracelular, o aumento da formação ou a diminuição da eliminação  

dessas espécies podem induzir a despolarização mitocondrial com consequente 

permeabilização da sua membrana e liberação de fatores indutores de morte celular (KIM; 

EMI; TANABE, 2006; KLIMOVA; CHANDEL, 2008). 

A geração de EROs intracelular foi apenas levemente induzida pelo tratamento com o 

diterpeno HCRH, além disso a avaliação do potencial transmembrânico mitocondrial (∆Ψm) 

também mostrou que o diterpeno HCRH induz despolarização mitocondrial de maneira 

discreta e concentração dependente. O uso de um sequestrador de EROs (NAC, 5mM) sugere 

que a participação dessas espécies nos efeitos antiproliferativos do diterpeno HCRH é 

relevante, mas não garante que seja o único e principal efetor deste composto, uma vez que os 

valores de CI50 aumentou apenas cerca de 2,6 vezes após o pré-tratamento com NAC. 

Diversos agentes quimioterápicos e a terapia por radiação promovem a geração de 

EROs em pacientes durante o tratamento do câncer (CONKLIN, 2004; LAMSON; 

BRIGNALL, 1999). Entre os quimioterápicos conhecidos que geram altos níveis de EROs 

estão as antraciclinas, epipodofilotoxinas, agentes alquilantes e camptotencinas (CONKLIN, 

2004) já os taxanos e os alcalóides da vinca geram baixos níveis de EROs (OZBEN, 2007). 

Estudo realizado por Alexandre e colaboradores (2007) observou que o paclitaxel, mesmo em 

concentrações citotóxicas não induz aumento dos níveis de EROS intracelular em células 

MCF-7, em contraste, o placlitaxel causou um significante aumento de EROs extracelular que 

foi detectado desde a primeira hora de tratamento e persistiu até 90 minutos de incubação. 

Outro estudo realizado por Pasquier e colaboradores (2004) observou que dependendo da 

concentração testada, o paclitaxel pode ser citostástico (em baixas concentrações) ou 

citotóxico (em concentrações mais altas). Em concentrações citostáticas, o paclitaxel inibe a 

proliferação celular, induz hiperpolarização mitocondrial, mas não induz de apoptose. Esse 
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efeito foi relacionado a uma desaceleração do ciclo celular em vez de uma parada em uma 

fase específica do ciclo celular. Já em concentrações citotóxicas, o paclitaxel induz morte 

celular por apoptose, induzindo despolarização mitocondrial e parada do ciclo celular na fase 

G2/M (PASQUIER et al., 2004). 

Outros trabalhos também já descreveram o baixo potencial de diterpenos do tipo 

tanshinonas em gerar EROs. Trabalho publicado em 2009 por Lee e colaboradores mensurou 

a quantidade de EROs intracelular induzida pelo tratamento de células de hepatoma humano 

(HepG2) com quatro tanshinonas conhecidas, criptotanshinona, dihidrotanshinona, tanshinona 

I e tanshinona IIA. Os níveis de EROs induzido pelas tanshinonas estudadas atingiram os 

níveis máximos logo nos primeiros 15 minutos de incubação. Após 1 hora de tratamento, foi 

observada uma redução drástica nos níveis de EROs, sendo indetectáveis após 4 horas de 

incubação (LEE; LIU; YEUNG; 2009). Outro trabalho mostrou que o uso de um sequestrador 

de EROs (butil hidroxi anisole - BHA) foi capaz de reduzir em torno de 33,5% e 18,5% da 

citotoxicidade da 7α-acetoxiroileanona em células MIAPaCa-2 quando tratadas com 4 µM e 8 

µM do diterpeno, respectivamente (FRONZA et al., 2012). Assim como outros diterpenos 

abietanos, a geração de EROs, que pode contribuir para o processo de morte celular, foi 

induzida pela desacetilnemorona (HCRH) na primeira hora de exposição. Considerando que 

as EROs podem atuar como mensageiros biológicos em diversos sistemas de transdução de 

sinal (BISWAS; CHIDA; RAHMAN; 2006), não podemos descartar a hipótese de que as 

EROs sejam as desencadeadoras iniciais dos efeitos citotóxicos do diterpeno HCRH. 

Em indivíduos saudáveis, as EROs estão envolvidas na produção de energia, 

fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias 

biológicas importantes (BURDON, 1995; KAMATA; HIRATA, 1999). No entanto, o 

desequilíbrio entre a formação e a remoção dos radicais livres no organismo, decorrente da 

diminuição dos antioxidantes endógenos ou do aumento da geração de espécies oxidantes, 

leva a um estado pró-oxidante, que favorece a ocorrência de lesões oxidativas em 

macromoléculas, tais como DNA, lipídios, carboidratos e proteínas, além de estruturas 

celulares. Essas lesões podem provocar a morte celular, caracterizando assim o estresse 

oxidativo (COSTANTINI et al., 2000). As EROs podem induzir o dano ao DNA levando a 

perda de bases, a quebras de fita simples (SSB) ou aductos que prejudicam o emparelhamento 

de bases e/ou bloqueiam a replicação do DNA e a transcrição. Além disso, as quebras de fita 

simples podem ser convertidas em quebras duplas durante o processo de replicação de DNA, 
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sendo essas lesões mais difíceis de serem reparadas, podendo resultar em morte celular ou 

mutações deletérias (BRADLEY; KOHN, 1979; KHANNA; JACKSON, 2001; KUZMINOV, 

2001; HEGDE; HAZRA; MITRA, 2008). 

Em resposta ao dano no DNA, as células desencadeiam um conjunto complexo de 

processos que incluem: (i) reparo ou remoção do DNA danificado e restauração da 

integridade do DNA; (ii) ativação de checkpoints de dano de DNA para interromper a 

progressão do ciclo celular e permitir o reparo e/ou a prevenção da transmissão de lesões do 

DNA; (iii) ativação de uma resposta transcricional levando a alterações no perfil de 

transcrição; e (iv) ativação de vias de morte celular a fim de eliminar células danificadas ou 

desreguladas (OKADA; MAK, 2004; RODRIGUEZ-ROCHA et al., 2011). 

A apoptose, ou morte celular programada do tipo I, foi primeiramente descrita por 

Kerr e colaboradores (1972), e é caracterizado por alterações morfológicas e bioquímicas 

específicas de células em processo de morte, incluindo redução do volume celular, 

condensação e fragmentação nuclear, formação de corpos apoptóticos e blebs e perda de 

adesão a células vizinhas ou à matriz extracelular (NISHIDA; YAMAGUCHI; OTSU; 2008). 

As alterações bioquímicas incluem a clivagem do DNA cromossômico em fragmentos 

internucleossomais, externalização de fosfatidilserina e a clivagem de um número de 

substratos intracelulares por proteases específicas (MARTIN; GREEN; 1995; COHEN et al., 

1994).  

Um dos principais processos que ocorrem na apoptose é a perda da assimetria da 

membrana fosfolipídica com a translocação da fosfatidilserina da membrana interna da 

bicamada lipídica para superfície celular. No processo fisiológico, a externalização da 

fosfatidilserina permite o rápido reconhecimento das células apoptóticas pelos macrófagos e 

demais células circundantes, marcando-as para fagocitose, antes da perda da integridade da 

membrana celular (VERMES et al., 1995; ZIMMERMANN et al., 2001; LEE; LIU; YEUNG; 

2009). 

Avaliando a externalização da fosfatilserina e a fragmentação do DNA por citometria 

de fluxo, nossos resultados indicaram uma discreta indução da apoptose nos tempos e 

concentrações testadas. Essa baixa atividade apoptótica induzida pelo diterpeno HCRH está 

em conformidade com os estudos de outros diterpenos abietanos que também relataram 
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efeitos citotóxicos elevados em diferentes linhagens celulares, que não resultaram na indução 

de apoptose (ARAÚJO et al., 2006; SLAMENOVÁ et al., 2004; FRONZA et al., 2012). 

Diversos estudos mostram que os diterpenos abietanos podem levar a célula a vários 

processos de morte, dependendo da linhagem, do tempo e da concentração utilizada. Dentre 

esses estudos podemos citar a ação das tanshinonas criptotanshinona, dihidrotanshinona, 

tanshinona I e tanshinona IIA. Ao serem tratadas com 25 µM dessas tanshinonas, células de 

hepatoma humano (HepG2) são encaminhadas para os processos de morte por apoptose e 

necrose após 24 horas de incubação, no entanto, em períodos mais curtos de tratamento, como 

2 ou 4 horas, não foi observado nenhum padrão de morte celular (LEE; LIU; YEUNG; 2009). 

As tanshinonas I e IIA também podem induzir apenas apoptose em células de cólon humano 

(COLO 205), e em células leucêmicas humanas (HL-60 e K562), respectivamente (SUNG et 

al., 1999; SU; CHEN; LIN, 2008). 

O processo apoptótico é geralmente dividido em três fases principais (iniciação, 

efetora e execução) e requer ATP (GONZÁLEZ et al., 2001). Na fase final do processo 

apoptótico é um estágio de execução, comumente irreversível, em que proteases (caspases) 

digerem proteínas celulares. As proteínas que são clivadas pelas caspases durante a apoptose 

incluem pró-caspases 3 e 7, proteínas da família Bcl-2 (Bid, BcL-xl e Bcl-2), proteínas 

estruturais (actina, citoqueratina e quinase de adesão focal), proteínas de transdução de sinais 

(proteína quinase dependente de Ca
2+

/calmodulina, PKC-α e PKC-δ) e proteínas reguladoras 

do ciclo celular e de reparo de DNA (PARP, ciclina D e p53), dentre outras (ORRENIUS; 

ZHIVOTOVSKY; NICOTERA, 2003). 

As poli (ADP) ribose polimerases (PARPs) são definidas como uma família de 

enzimas de sinalização celular em organismos eucariotas, que são ativados em resposta ao 

dano de DNA induzidos pela radiação ionizante, estresse oxidativo e drogas antitumorais que 

se ligam ao DNA (LINDAHL et al., 1995; D’AMOURS et al., 1999). O PARP-1, ativado pela 

quebra das fitas de DNA, participa fisiologicamente no processo de reparo do DNA, ou seja, 

quando o DNA é moderadamente danificado, o PARP-1 participa nos processos de reparo e 

sobrevida da célula. No entanto, nos casos de extensivo dano ao DNA, a ativação excessiva 

de PARP-1 induz uma diminuição de nos níveis de ATP, levando a disfunções celulares ou 

até mesmo à morte celular por necrose (MARTIN; BERTINO; KOUTCHER, 2000; HUANG; 

SHEN, 2009). Durante a apoptose, o PARP-1 é clivado em fragmentos de 89 e 24 kDa pelo 

complexo de caspases 3, -6 e -7, que contribui para a inativação da enzima. Estudos 
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mostraram que a inativação de PARP-1 mediada pelas caspases é vital para o bom 

funcionamento da maquinaria apoptóticas. A clivagem do PARP visa impedir a ativação do 

mesmo pela consequente fragmentação do DNA, objetivando preservar a energia celular para 

determinados passos da apoptose sensíveis a ATP. Assim, a clivagem do PARP parece ser 

essencial para a função apropriada da apoptose, assim como de outros processos de morte 

dependente de ATP (D’AMOURS et al., 1999; KIM et al., 2000; VIRÁG; SZABÓ, 2002). 

 A histona H2AX também pode ser detectada em estágios finais da apoptose durante a 

fragmentação do DNA e durante o processo autofágico em resposta ao dano de fita dupla do 

DNA. A histona H2AX é o substrato para diversas PI3K tais como ATM/ATR. A sua 

fosforilação na serina 139, também chamada de γ-H2AX, é um indicador sensível tanto para 

dano ao DNA quanto a estresse na replicação do DNA. Além da H2AX, a ATM também 

fosforila o BRCA1, 53BP1, MDC1, assim como as proteínas do checkpoint do ciclo celular, 

Chk-1 e Chk-2. Estes processos têm como objetivo interromper a progressão do ciclo celular e 

levar as células à morte ou ativar proteínas de reparo do DNA (ROGAKOU et al., 1998; 

GAGOU; ZUAZUA-VILLAR; MEUTH, 2010; PODHORECKA; SKLADANOWSKI; 

BOZKO, 2011; QIANG et al., 2013). 

Nossos resultados mostraram que o diterpeno HCRH induz a clivagem do PARP de 

maneira tempo e concentração dependente, o que pode sugerir a presença de apoptose e/ou 

reparo ao dano de DNA, uma vez que a fosforilação da histona H2AX foi detectada 

precocemente desde as primeiras 6 horas de tratamento e permanecendo ativada até as 48 

horas de exposição. No entanto não foi possível detectar dano às fitas de DNA pelo ensaio do 

cometa alcalino em 1, 3 e 24 horas de incubação com o diterpeno HCRH.  

A avaliação quantitativa de quebra de dupla fita de DNA foi inicialmente baseada em 

métodos, tais como a eletroforese em campo pulsátil (pulse-field gel electrophoresis - PFGE), 

ensaios de eluição de DNA, ou o chamado "teste do cometa", também conhecido como 

eletroforese em gel de célula única (single-cell gel electrophoresis). Entre estes métodos, o 

teste do cometa é o mais utilizado, sendo considerado um teste versátil e sensível. Neste 

método, células individuais com dano no DNA embebidas em gel de agarose são submetidas 

a um campo elétrico gerando um padrão característico de distribuição de DNA formando uma 

cauda que, após a coloração com o corante fluorescente, podem ser analisadas por 

microscopia de fluorescência. A extensão e o comprimento da cauda do cometa se 

correlacionam com a gravidade dos danos no DNA (OSTLING; JOHANSON, 1984; LIAO; 
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MCNUTT; ZHU, 2009). Estudos têm mostrado que sensibilidade do ensaio do cometa 

depende de uma calibração adequada e sua especificidade não é absoluta (COLLINS et al., 

2008; McART et al., 2009). 

Estudos recentes têm mostrado que a fosforilação da histona H2AX, uma das variantes 

da histona H2A, pode fornecer um marcador sensível e confiável de danos no DNA. Mais 

especificamente, o dano no DNA, em particular o que envolve a formação de quebras da 

dupla fita de DNA, induz a fosforilação da histona H2AX na Serina 139 (γH2AX). O método 

utilizado por Takatori e colaboradores permite a detecção imunocitoquímica da γH2AX, que 

indica danos no DNA mesmo em concentrações muito baixas e tem uma elevada sensibilidade 

em comparação com o ensaio de cometa (TAKATORI et al., 2012). 

Quebras de dupla fita são as lesões de DNA mais deletérias que, se não for reparado, 

pode ter consequências graves para a sobrevivência da célula, que levam a aberrações 

cromossômicas, instabilidade genômica, ou morte celular. Vários fatores físicos, químicos e 

biológicos estão envolvidos na indução quebra de fita dupla. As células respondem ao dano de 

DNA por ativar a chamada resposta de dano ao DNA, um mecanismo molecular complexo 

desenvolvido para detectar e reparar o DNA danificado. A formação de quebra na fita dupla 

do DNA desencadeia a ativação de muitos fatores, incluindo a fosforilação da variante da 

histona H2AX, produzindo γH2AX. A fosforilação de H2AX desempenha um papel-chave na 

resposta ao dano de DNA e é necessária para reunir proteínas de reparo do DNA nos sítios 

contendo cromatina danificada, assim como para a ativação de proteínas de checkpoints que 

interrompem a progressão do ciclo celular. Desse modo, a análise da expressão γH2AX pode 

ser uma ferramenta útil para detectar o efeito genotóxico de diferentes substâncias tóxicas 

(PODHORECKA; SKLADANOWSKI; BOZKO, 2010). 

Com base nesses estudos, podemos sugerir que o diterpeno HCRH induz dano ao 

DNA em estágios iniciais, provavelmente pela geração de EROs intracelular. A γH2AX 

ativada logo nas primeiras horas de tratamento induz a ativação de proteínas envolvidas tanto 

na parada da progressão do ciclo celular quanto proteínas envolvidas no reparo e indução de 

morte celular, clivando o PARP-1 em fragmentos de 89 kDa. 

Embora a apoptose tenha sido largamente estudada como uma resposta celular ao dano 

de DNA, muitos trabalhos sugerem que o dano ao DNA também pode levar as células aos 

processos de morte por autofagia (KLIONSKY; EMR, 2000; POLAGER; OFIR; 
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GINSBERG, 2008; KANG et al., 2009). E embora a autofagia seja considerada um processo 

programado, o sequestro seletivo de organelas pode ser observado em várias situações 

fisiopatológicas e em casos específicos de danos ao DNA (SHINTANI; KLIONSKY, 2004). 

Além disso, o sequestro seletivo de mitocôndrias tem sido proposto por ser útil durante a fase 

inicial da apoptose, no entanto a base molecular para o processo seletivo de sequestro ainda 

não é claro, mas sabe-se que mitocôndrias com potencial de membrana diminuído e produção 

de EROs ativado são muito sensíveis ao sequestro autofágico (KIM; EMI; TANABE, 2006). 

 Estudos utilizando agentes que induzem dano ao DNA como camptotecina, 

etoposídeo, temozolomida, p-anilioanilina e radiação ionizante, demonstraram que em células, 

além de induzir a parada inicial do ciclo celular, também inicia autofagia (RIEBER M.; 

RIEBER M.S., 2008; ABEDIN et al., 2007; KATAYAMA et al., 2007; ELLIOTT; REINERS 

Jr., 2008). Estudos recentes mostraram que o dano de DNA induzido pela doxorrubicina pode 

ser acompanhado por autofagia. Curiosamente, a autofagia induzida pela doxorrubicina foi 

observada ser dependente de PARP-1. Estudos mostram que a morte celular induzida pela 

doxorrubicina pode ser potencializada pelo uso de inibidores de autofagia, sugerindo que a 

autofagia possa atuar como um mecanismo protetor contra apoptose induzida por dano de 

DNA (HUANG; SHEN, 2009; MUÑOZ-GÁMEZ et al., 2009; RODRIGUEZ-ROCHA  et al., 

2011).  

Autofagia é um processo celular fisiológico altamente conservado para degradação e 

reciclagem de componentes do citosol e organelas celulares danificadas, para manutenção da 

homeostase celular que ocorre em resposta a uma variedade de condições, tais como a 

privação de nutrientes (MARTINET et al., 2006; MIZUSHIMA; KLIONSKY, 2007), retirada 

de fatores de crescimento e estresse energético e oxidativo (TRACY et al., 2007; 

KLIONSKY; EMR, 2000, POLAGER; OFIR; GINSBERG, 2008). Porém, quando o processo 

ultrapassa um determinado limiar pode levar ao processo de morte autofágica ou morte celular 

programada tipo II. É caracterizada pela formação de vesículas chamadas autofagossomos, 

que podem engolfar regiões inteiras do citoplasma, organelas individuais, proteínas agregadas 

e patógenos invasores (REGGIORI et al., 2012).  

Os métodos de detecção de células em processo autofágico se baseiam em diversas 

propriedades e proteínas específicas do processo autofágico, dentre elas podemos citar a 

formação de compartimentos ácidos dentro das células conhecidos por autofagossomos 

maduros e autofagolisossomos e a lipidação da proteína citosólica LC3 (cadeia leve 3 da 
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proteína 1 associada a microtúbulos).  O desenvolvimento de organelas vesiculares ácidas 

(AVOs) caracteriza a maturação dos autofagossomos e um processo autofágico eficiente, uma 

vez que apenas os autofagossomos maduros e os autofagolisossomos apresentam 

características ácidas (PAGLIN et al, 2001). Dentre os corantes fluorescentes utilizados para 

monitorar o processo autofágico, a monodansilcadaverina (MDC), tem sido proposto como 

um marcador para vacúolos autofágicos (BIEDERBICK; KERN; ELSASSER, 1995) assim 

como a laranja de acridina que por ser um corante acidotrópico é capaz de marcar o ambiente 

ácido dentro das AVOs . Em células coradas com laranja de acridina, o citoplasma e o núcleo 

emitem fluorescência verde, no entanto, em compartimentos ácidos o corante sofre 

modificações físico-químicas, sendo então protonada formando agregados que emitem 

fluorescência vermelha-alaranjada. A intensidade da fluorescência vermelha é proporcional ao 

grau de acidez e/ou ao volume dos compartimentos celulares ácidos (MAINS; MAY, 1988; 

TRAGANOS; DARZYNKIEWICZ, 1994; PAGLIN et al, 2001). Logo, essas células podem 

ser detectadas em microscópio de fluorescência e quantificadas por citometria de fluxo.  

A nível molecular, a expressão de proteínas relacionadas a formação dos 

autofagossomos pode ser um marcador específico de autofagia. Com relação às proteínas 

marcadoras de autofagia utiliza-se, entre outras, a proteína LC3 (cadeia leve 3 da proteína 1 

associada a microtúbulos), uma proteína citosólica (LC3-I) que sofre uma clivagem C-

terminal quando um sinal pró-autofágico é percebido pela célula, sendo convertida, assim, à 

forma II (LC3-II). Esta sofre modificações e passa a se localizar especificamente na 

membrana dos autofagossomos (KABEYA et al., 2000; WU et al., 2006). 

Nesse estudo, a indução da autofagia foi detectada pela presença de AVOs nas células 

HCT-116 tratadas com o diterpeno HCRH visualizadas através de microscopia confocal e  

quantificadas por citometria de fluxo. Estudos moleculares comprovaram a indução de 

autofagia pelo diterpeno HCRH detectado pela conversão da forma citoplasmática da LC3 

(LC3-I, 16kDa) à forma ligada a membrana dos pré-autofagossomos e autofagossomos (LC3 

II, 14kDa) por Western blot, indicando que o diterpeno HCRH induz autofagia em células 

HCT-116. 

Dentre os reguladores dos processos de morte celular, a família de proteínas Bcl-2, 

Bcl2/Bcl-xl, são mediadores anti-apoptóticos bem conhecidos. O papel dessas proteínas na 

inibição da autofagia ainda não é bem entendido. No entanto, estudos mostram que a 

autofagia pode ser inibida pela interação de proteínas anti-apoptóticas Bcl2/Bcl-xl com a 
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beclina-1, uma proteína essencial para a iniciação da autofagia, que tem o papel de recrutar 

proteínas autofágicas chaves para a estrutura do pré-autofagossomo (MAIURI et al., 2007; 

HE; LEVINE, 2010). A apoptose induzida por dano ao DNA é regulada por alterações nos 

níveis de proteínas anti- e pró-apoptóticas da família Bcl-2, sugerindo uma interação entre a 

autofagia e a sinalização da apoptose induzida por dano ao DNA pela regulação dos membros 

da família Bcl-2 (ZINKEL; GROSS; YANG, 2006). Nossos resultados mostraram que após 6 

horas de tratamento houve um aumento na expressão de beclina-1, sendo diminuída após 48 

horas de incubação. Já a proteína Bcl-2 teve sua expressão diminuída ao longo das horas de 

tratamento, iniciando já nas primeiras 6 horas de exposição. 

Vários estudos mostram diterpenos induzindo morte celular por apoptose (SUNG et 

al., 1999; CERQUEIRA et al., 2004; PASQUIER et al., 2004; SU; CHEN; LIN, 2008; 

CHENG et al., 2008; CHENG et al., 2009; DONG; MORRIS-NATSCHKE; LEE, 2011; LI et 

al., 2011b), no entanto poucos são os estudos relacionados a indução de autofagia por 

diterpenos. A oridonina, um diterpeno do tipo caurano, isolada de Rabdosia rubescens 

apresentou potente efeito antitumoral induzindo apoptose em várias linhagens de células 

tumorais humanas (HSIEH et al., 2005; IKEZOE et al., 2005; CHENG et al., 2008; CHENG 

et al., 2009; LI et al., 2012b). Em células de câncer colorretal os efeitos apoptóticos da 

oridonina são através da ativação dos genes p21 e p27 (GAO et al., 2010). Estudos posteriores 

realizados em células tumorais de próstata humano (PC-3 e LNCaP) tratadas com a oridonina 

mostraram a indução de autofagia e apoptose, sendo esses efeitos relacionados ao aumento de 

p21. Esse estudo sugeriu que a autofagia precede a apoptose. (LI et al., 2012b). Assim como a 

oridonina, o diterpeno HCRH pode está causando autofagia e apoptose de maneira dependente 

dos genes p21 e p27. Estes genes podem ser modulados pela AKT, que está diretamente 

envolvida no processo de morte celular (GESBERT et al., 2000; ZHOU et al., 2001; DIEHL 

et al., 1998; INOKI et al., 2002). 

Dentre as vias de regulação da autofagia, a cascata de sinalização PI3K/AKT envolve 

ativação da PI3K, que gera PIP3 levando ao recrutamento da AKT na membrana plasmática 

onde ela é fosforilada. A AKT ou proteína quinase B (PKB) é ativada por dupla fosforilação 

(Ser 473 e Thr 308), exercendo seus efeitos em múltiplos substratos que, finalmente, 

orquestram as diversas funções celulares da AKT, incluindo sobrevivência celular, 

crescimento, proliferação, angiogênese, metabolismo, migração e autofagia (MANNING; 

CANTLEY 2007). Entre as principais modulações exercidas pela AKT estão a regulação 
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negativa dos inibidores de progressão do ciclo celular p21
waf1/cip1 

e p27
kip1

, prevenção da 

degradação da ciclina D1, inibição da apoptose e da autofagia e ativação da síntese protéica, 

com consequente ativação de mTOR, dentre outros (GESBERT et al., 2000; ZHOU et al., 

2001; DIEHL et al., 1998; INOKI et al., 2002). A proteína AKT dos tipos 1, 2 e 3 estão 

localizadas em compartimentos subcelulares específicos (citoplasma, mitocôndria e núcleo, 

respectivamente), exercendo funções únicas e utilizando diferentes mecanismos de regulação 

(SANTI; LEE, 2010). Estudo realizado por Santi e Lee (2011) mostrou que o silenciamento 

prolongado da AKT 2 resultou na super-expressão da p27
kip1

 e na diminuição da expressão da 

CDK2 e ciclina D, levando a parada na fase G0/G1 do ciclo celular. Além disso, foi observado 

que a inativação prolongada da AKT 2 , mas não das AKTs 1 e 3, eventualmente leva a morte 

celular por autofagia da mitocôndria (mitofagia) (SANTI; LEE, 2011). Desse modo, além de 

seu notável papel na inibição da apoptose, a AKT também regula negativamente a autofagia, 

principalmente através da regulação da sinalização de mTOR (GUERTIN; SABATINI, 2005). 

A quinase alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) é um regulador chave da proliferação e 

sobrevivência celular downstream da via PI3K/AKT (BHASKAR; HAY, 2007; BOULAY; 

LANE, 2007). A sinalização AKT/mTOR é desregulada em muitos tipos de câncer, sugerindo 

mTOR como um alvo atraente para a terapia do câncer (BOULAY; LANE, 2007; GUERTIN; 

SABATINI, 2007; CHIANG; ABRAHAM, 2007).  

A análise da expressão das proteínas AKT e mTOR mostraram que o diterpeno HCRH 

induz uma discreta diminuição da expressão de AKT apenas na concentração de 12 µM após 

48 horas de tratamento, sem, no entanto, induzir a fosforilação em ambos os sítios de ativação 

da proteína (Ser 473 e Thr 308). Desse modo, podemos sugerir que o mecanismo de ação 

envolvendo a proteína AKT ocorre de modo discreto e secundariamente. Já em relação à 

expressão de mTOR (total e fosforilado – Ser 2448), não foram observadas alterações em 

todos os tempos e concentrações testadas, indicando que ou esta via não está envolvida no 

mecanismo de ação do diterpeno HCRH ou os tempos e concentrações testadas não 

permitiram detectar alterações nesses parâmetros. Com isso, estudos posteriores devem ser 

realizados para o melhor entendimento desse processo.  

Nos últimos anos, o processo autofágico tem sido observado em resposta a vários 

estímulos relevantes para o tratamento do câncer, incluindo radiação, ceramida, rapamicina e 

trióxido de arsênio (PAGLIN et al., 2001; DAIDO et al., 2004; TAKEUCHI et al., 2005; 

KANZAWA et al., 2003). Mesmo que a conexão entre a morte celular por apoptose e 
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autofagia não ser clara, vários estudos têm demonstrado que tanto a apoptose quanto a 

autofagia podem ocorrer concomitantemente nas mesmas células em determinadas 

circunstâncias. Em alguns estudos, a autofagia parece promover ou preceder a apoptose. Já 

em outros estudos, a inibição da autofagia pode aumentar o número de células apoptóticas 

(CHENG et al., 2008; JIA et al., 1997; CUI et al., 2007; CHENG et al., 2009). 

Diante dos resultados acima apresentados, podemos afirmar que o diterpeno HCRH 

induz morte celular com características de autofagia, além de ativar discreta e 

secundariamente o processo de apoptose. Como eventos iniciais dos processos de morte foi 

observado o aumento da geração de EROs, assim como o aumento da expressão de γH2AX 

(marcador de dano de fita dupla do DNA) e proteínas relacionadas com o processo autofágico 

(Beclina-1 e LC3), além da diminuição do inibidor de beclina-1 (Bcl-2) e a ausência de 

clivagem do PARP-1, indicando que o processo autofágico é o principal desencadeador de 

morte celular pela desacetilnemorona em células de câncer colorretal. 

Vários estudos mostram que autofagia, alterações lisossomais, e estresse oxidativo 

estão associados a uma extensa lista de tratamentos anticâncer e que agentes 

lisossomotrópicos demonstraram atividade anticâncer, quer isoladamente ou em combinação 

com outros agentes terapêuticos (SHOEMAKER; DAGHER, 1979; OSTENFELD et al., 

2005;  CAREW et al., 2007;  FUJIWARA et al., 2007;  GROTH-PEDERSEN et al., 2007 ). A 

cloroquina é um exemplo de agente lisossomotrópico descrito por aumentar a citotoxicidade 

in vitro de drogas anticâncer tais como antraciclinas e alcalóides da vinca em células 

resistentes a multidrogas (KLOHS; STEINKAMPF, 1988; ZAMORA; PEARCE; BECK, 

1988; VEZMAR; GEORGES, 2000; XIONG et al., 2010). Considerando que os diterpenos 

abietanos possuem caráter lipofílico, as membranas biológicas são alvos potenciais desses 

compostos (SPIRIDONOV et al., 2003). Essa característica possibilita a entrada facilitada 

desses compostos no interior das células, induzindo diversos efeitos o que culmina com a 

morte celular, sendo assim, os diterpenos abietanos são descritos por agir por diferentes 

mecanismos de ação, o que sugere que a morte celular induzida por esses diterpenos não seja 

feita por um único mecanismo de ação, mas sim, por vários mecanismos (FRONZA et al., 

2012). 
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6 CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho, o diterpeno desacetilnemorona (HCRH), isolado pela primeira 

vez das raízes de Hyptis carvalhoi, apresentou potente atividade anticâncer in vitro em 

diversas linhagens de células tumorais, sendo pouco ativo em células não tumorais. 

Em células tumorais colorretal humana (HCT-116), o diterpeno HCRH inibiu a 

proliferação celular de maneira tempo dependente, inibindo da progressão do ciclo celular 

aumentando o número de células em G0/G1 e diminuindo o percentual de células que estão 

sintetizando o DNA. Estes efeitos estão diretamente relacionados ao aumento de p21 e ciclina 

E. 

Em adição podemos concluir que os efeitos iniciais observados nas células tumorais 

pela desacetilnemorona foram à geração de espécies reativas de oxigênio e o dano ao DNA. 

Estes efeitos podem induzir a morte das células primariamente por autofagia seguida da 

ativação secundária de vias apoptóticas (Figura 31). 

Podemos concluir, diante dos resultados apresentados, que a desacetilnemorona 

mostrou potente atividade antitumoral in vitro de maneira seletiva, no entanto estudos em 

modelos animais devem ser realizados para uma avaliação do potencial terapêutico desta 

molécula. 
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Figura 31 ˗ Mecanismo de ação proposto para a desacetilnemorona em células HCT-116 
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ANEXO A - EQUIPAMENTOS 
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 Agitador de placa, MLW Modelo Thys 2® 

 Banho-maria, DELLTA Modelo 105Di® 

 Bomba à vácuo, EXIMPUMP® 

 Citoentrífuga, CT-2000 CIENTEC
®
 

 Centrífuga refrigerada, SORVALL
®
 Biofuge fresco 

 Centrífuga de placas, Eppendorf Modelo Centrifuge 5810R 

 Citômetro de fluxo, Guava EasyCyte mini® 

 Contador automático de células sanguíneas, Coulter Counter T-530® 

 Deonizador de água Milli-Q, Milipore® 

 Espectrofotômetro de placa DTX-880, Beckman Coulter® 

 Fluxo laminar, VECO® 

 Incubadora de células, (CO2 Water-Jacket Incubator) NUAIRE TS Autoflow® 

 High  Throughput   Screening   (HTS)/Laboratory  Automation  Workstation,  Biomek 

  3000, Beckman Coulter® 

 Microondas, Panasonic® 

 Microscópio óptico, Metrimpex Hungary/PZO-Labimex Modelo Studar lab® 

 Microscópio óptico de inversão, ZEISS, AXIOVERT 40C 

 Mini Protean
®
 tetra cell, Biorad 

 Mini Trans-Blot
®
 Electrophoretic Transfer Cell, Biorad 

 pHmetro, Micronal
®
 B474 

 Pipetas automáticas, Gilson
®
 

 PowerPac™ HC High-Current Power Supply, Biorad® 

 Shaker, BIOMIXER – TS 2000A 

 Sistema de Fotodocumentação, ImageQuant 300 Imager GE Healthcare® 

 Sonicador, UNIQUE – ULTRA CLEANER 1600A 

 

 

 

ANEXO B - SOLUÇÕES E KITS 
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Cultura de Células 

 

PBS (Phosphate Buffer Solution; pH 7,2) 

NaCl ........................................................................... 0,15M 

Na2HPO4 .................................................................... 10mM 

KH2PO4 ..................................................................... 2mM 

 

Estudos por Citometria de Fluxo 

Solução PI-ciclo 

Iodeto de propídeo (Sigma) ....................................... 50mg/mL em PBS 

Citrato de sódio ......................................................... 0,2% 

Triton X-100 .............................................................. 0,1% 

 

Solução de Rodamina 123 

Solução estoque: 

Rodamina 123 (Sigma) ............................................. 

 

1mg/mL em EtOH 

Solução de uso: 

“Solução estoque” ..................................................... 

 

1:1000 em PBS 

Solução de Laranja de Acridina 

Solução estoque: 

Laranja de acridina (Sigma) ...................................... 

 

1mg/mL em EtOH 

Solução de uso: 

“Solução estoque” ..................................................... 

 

1:1000 em PBS 

Teste do Cometa 

Tampão de lise (pH 10,0) 
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Tris (PlusOne) ......................................................... 100mM 

EDTA ........................................................................ 25mM 

NaCl .......................................................................... 5M 

N-lauroil sarcosina .................................................... 1% 

Triton X-100 .............................................................. 0,1% 

DMSO ....................................................................... 1% 

 

Tampão de corrida alcalino (pH 8,5) 

Tris (PlusOne).......................................................... 100mM 

Acetato de sódio ...................................................... 300mM 

 

Western Blot 

 

Tampão de corrida – TGS 10X (pH 8,3), BioRad  

Tris .......................................................................... 25mM 

Glicina ..................................................................... 192mM 

SDS ......................................................................... 0,1% 

 

Tampão de transferência – TG 10X (pH 8,3), BioRad 

Tris .......................................................................... 25mM 

Glicina  .................................................................... 192mM 

MeOH ..................................................................... 20% 

Composição do tampão de amostra 5X 

Tris-HCl (Tris plus One), pH 6,8 .............................. 0,5M 
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Glicerol ...................................................................... 50% 

Β-mercaptoetanol....................................................... 1% 

Azul de bromofenol ................................................... 0,5% 

SDS ........................................................................... 10% 

Componentes do kit para dosagem de proteínas DC Protein Assay (Bio-Rad Laboratories) 

Reagent A ....................................................... Solução alcalina de tartarato de Cobre 

Reagent B ........................................................ Reagente de Folin 

Reagent S ........................................................ Solução surfactante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C - ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA DESACETILNEMORONA 
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As raízes de H. carvalhoi secas e moídas (2755 g) foram submetidas à maceração em 

hexano por 72 horas a temperatura ambiente. O solvente foi removido por rotoevaporação 

sobre pressão reduzida obtendo um extrato hexânico, de coloração amarelada, com 

rendimento de 23,06 g (0,84%). Uma alíquota (19,25 g) do extrato hexânico foi submetida à 

cromatografia de adsorção seletiva, obtendo-se seis frações: hexano (2,32g), hexano:CH2Cl2 

(6,35g), CH2Cl2 (4,51g), CH2Cl2:AcOEt (6,26g), AcOEt (49,6mg) e MeOH (302,5mg).  

Uma alíquota da fração CH2Cl2 (2,15 g) foi submetida à coluna gravitacional em sílica 

gel, utilizando como eluentes hexano, CH2Cl2,  AcOEt e MeOH, puros ou em misturas 

binárias,  obtendo-se  27 frações de 50 mL cada. Essas frações foram comparadas por 

cromatografia em camada delgada (CCD) e reunidas as que apresentaram o mesmo fator de 

referência (Rf), obtendo-se ao final, oito frações. 

840,0 mg da fração (6-12), obtida do procedimento anterior, foi recromatografada, 

utilizando como eluentes hexano, CH2Cl2 e MeOH, puros ou em misturas binárias, obtendo-se 

20 frações de 50 mL cada, que após análise por CCD foram reunidas em 8 frações. 

A desacetilnemorona (30,5 mg) foi isolada da fração (10-15), obtida do procedimento 

anterior, através de recristalização com hexano:AcOEt 8%. O rendimento e o percentual de 

pureza foram observados por Cromatografia Líquida de alta pressão (HPLC). A estrutura 

desacetilnemorona (HCRH) foi determinada por ressonância magnética nuclear (RMN) 1D e 

2D. 


