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RESUMO 

 

Benzotiazóis são compostos com anel benzeno ligados ao anel tiazol, que apresentam 

atividade antitumoral significante. Devido à alteração de ligações químicas de moléculas ser 

um método comum para desenho de fármacos em química medicinal e uma técnica útil para o 

desenvolvimento de novos medicamentos, a síntese de Benzotiazóis substituídos apresentou 

muita vantagem para o tratamento de tipos específicos de câncer. No presente estudo foi 

avaliado o potencial citotóxico de quatro análogos de benzotiazóis substituídos frente a 

linhagens tumorais e não tumorais. Os resultados demonstraram que todos os análogos 

apresentaram atividade citotóxica, porém o composto 1 (CI50 = 1,65µM) foi escolhido para 

dar continuidade aos ensaios por ser protótipo dos demais, e o composto 3 (CI50 = 1,01µM) 

foi escolhido por apresentar maior citotoxicidade quando comparado aos demais e ainda por 

apresentar uma seletividade para linhagem não tumoral avaliada, células mononucleadas do 

sangue periférico humano (CMSPH). Foi então realizada uma série de ensaios in vitro, onde 

se buscou esclarecer os efeitos envolvidos nessa atividade citotóxica. A linhagem HL60 foi a 

escolhida para dar continuidade ao restante dos experimentos por ser a linhagem mais sensível 

à exposição dos compostos. Nos ensaios de viabilidade foi observado uma redução no número 

de células viáveis já na concentração de 1µM para o composto 1 (56,54% células viáveis, 

p<0,001) e para o composto 3 (38,45% células viáveis, p<0,001).  A morfologia das células 

HL-60 avaliadas através do uso da coloração May-Grünwald-Giemsa revelou morte celular 

com características de apoptose que ainda foi confirmado com ensaio da coloração diferencial 

de laranja de acridina e brometo de etídio (LA/BE), onde foi considerada estatisticamente 

significante a partir da concentração de 2µM do composto 1, com 79,92% (p<0,001) de 

células com características de apoptose e para o composto 3 na concentração de 1µM com 

28,86% (P<0,001).  Nos ensaios de citometria de fluxo foi revelado que, quando tratados com 

os compostos, as células HL60 promoviam a externalização da fosfatidil serina no qual na 

concentração de 1µM foi considerado estatisticamente significante para o composto 1 

(12,38% de células em apoptose, p<0,001) e para o composto 3 (42,67%, p<0,001).  Foi 

obervado ainda que os compostos ativam caspase 8 (via extrínseca), com 21,78% (P<0,001) 

de células em apoptose  para o composto 1 (2µM) e 47,5% (p<0,001) para o composto 3 

(1µM); ativaram também caspase 9 (intrínseca), com 17,10% (p<0,001) de células em 

apoptose para o composto 1 (1µM) e 33,55% (p<0,001) para o composto 3 (1(P<0,001)M); e 

conseqüentemente ativaram as caspases 3 e 7, envolvidas no processo final da morte celular 
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por apoptose, com 30,05% (p<0,001) de células em apoptose para o composto 1 (2µM) e 

53,19% (p<0,001) para o composto 3 (1µM). Foi observada intensa fragmentação de DNA 

em células tratadas com ambos os compostos, onde já na concentração de 1µM foi observado 

23,13% (p<0,001, composto 1) e 61,02% (p<0,001, composto 3) de DNA fragmentado. Os 

composto não foram capazes de induzir a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

ou causar danos diretos ou indiretos à fita de DNA.  Conclui se que ambos podem ser 

considerados como moléculas com potencial citotóxico, destacando o composto 3 por sua 

maior citotoxicidade e seletividade. E ainda, esses dados reforçam a importância de sintetizar 

e estudar análogos sintéticos com atividades cada vez mais seletivas para o tratamento do 

câncer.  

Palavras-chave: Benzotiazóis; Toxicidade; Apoptose. 
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ABSTRACT 

 

Benzothiazole are compounds consisted of a benzene ring with a thiazole ring that present 

significant anticancer activity, especially the fenil substituted. Due to molecular modeling, a 

common method for drug design in medicinal chemistry and a useful technique for the 

development of new drugs, the substituted synthesis of Benzothiazole presented great 

advantage for the treatment of specific types of cancer. In the present study it was evaluated 

the cytotoxic potential of four of synthetic benzothiazole analogues with malignant and non 

malignant cell lines. The results demonstrated that all the tested analogues presented cytotoxic 

activity, however compound 1 (CI50 = 1,65µM) was chosen to give continuity to the assays 

because it is the prototype of the others, and compound 3 (CI50 = 1,01µM) was chosen due to 

its higher cytotoxicity compared to the others and for presenting a selectivity towards 

malignant cell line when compared to a non malignant cell line, peripheral mononuclear blood 

cells(PMBC). A series of assays was then carried out in vitro, where it aimed to clarify effects 

involved in this cytotoxic activity. The cell line HL60 was chosen to conduct the experiments 

for it was the most sensitive cell line to the exposure of compounds. In the viability assay a 

reduction in the number of viable cells was observed in the concentration of 1µM for 

compound 1 (56.54% viable cells, p < 0.001) and compound 3 (38.45% viable cells, p< 

0.001). The morphology of HL-60 cells evaluated with the use of the May-Grünwald-Giemsa 

dye showed cellular death with characteristics of apoptosis which was further confirmed with 

the orange acridine and ethidium bromide differential count assay (LA/BE), where it was 

considered statistically significant from the concentration of 2µM for compound 1, with 

79,92% (p< 0.001) of cells with characteristics of apoptosis and for compound 3 in the 

concentration of 1µM with 28,86% (P< 0.001). In the flow cytometry assays it was observed 

that, when treated with the tested compounds, HL60 cells promoted the externalização of 

phosphatidyl serine in which in the concentration of 1µM it was considered statistically 

significant for compound 1 (12.38% of cells in apoptosis, p< 0.001) and for compound 3 

(42.67%, p< 0.001). It was observed that the compounds activated caspase 8 (Extrinsic 

pathway), with 21,78% (P< 0.001) of cells with characteristics of apoptosis for compound 1 

(2µM) and 47.5% (p< 0.001) for compound 3 (1µM); they also activated caspase 9 (intrinsic 

pathway), with 17,10% (p< 0.001) of cells with characteristics of apoptosis for compound 1 

(1µM) and 33.55% (p< 0.001) for compound 3 (1µM); consequently, it was activated 
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caspases 3 and 7, involved in the final process of apoptosis, with 30,05% (p< 0.001) of cells 

with characteristics of apoptosis for compound 1 (2µM) and 53.19% (p< 0.001) for compound 

3 (1µM). Intense DNA fragmentation was observed in cells treated with the tested 

compounds, where in the concentration of 1µM it was observed 23.13% (p 0.001<, 

composition 1) and 61.02% (p 0.001<, composition 3) of fragmented DNA. The compounds 

were not able to generate reactive oxygen species (ROS) and cause direct or indirect damage 

to the DNA strand. In conclusion, both tested compounds can be considered as molecules 

with cytotoxic potential, highlighting compound 3 for its slightly higher cytotoxicity and 

selectivity. These data strengthen the importance to synthesize and to study synthetic 

compounds with more selective activities for the treatment of cancer. 

Keywords: Benzothiazoles; Toxicity; Apoptosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Câncer 

Uma avaliação cronológica do surgimento do câncer em primeiros fósseis, de 

restos de animais e humanos demonstra a ocorrência de malignidade na antiguidade. 

Evidências incluem inscrições, material arqueológico e espécimes paleontológicos (DAVID; 

ZIMMERMAN, 2010). Um câncer metastático de origem primária desconhecida foi relatado 

em um fóssil de Edmontosaurus (NATARAJAN et al., 2007). O primeiro diagnóstico 

histológico na literatura paleontológica relacionado a Egito antigo, foi de um câncer retal em 

uma múmia egípcia. A escassez de câncer em restos mortais antigos sugere que idade ao 

morrer, dieta e fatores ambientais influenciam a incidência de câncer em humanos 

(ZIMMERMAN, 2003; DAVID; ZIMMERMAN, 2010). A natureza de caranguejo 

relacionada a doença foi dada pelos gregos: Hippocrates usou o termo carcinos (caranguejo) e 

carcinoma para descrever uma série de tumores e protuberâncias (DAVID; ZIMMERMAN, 

2010). 

Cerca de 80 a 90% de todas as neoplasias são causadas devido a agressões virais, 

inalação de gases, alimentos e poluentes ingeridos, assim como substâncias químicas e 

radiação (ROTHMAN et al., 2001). O uso de tabaco é o maior fator de risco evitável da 

mortalidade do câncer no mundo, causando cerca de 22% de mortes por ano. O uso de álcool 

também é um risco para o desenvolvimento do câncer, e se associado ao tabaco esse risco 

aumenta. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) outra causa do câncer está 

relacionado à agentes infecciosos, responsáveis por 22% da mortalidade em países em 

desenvolvimento. Poluição ambiental do ar, da água e do solo com produtos químicos 

carcinogênicos são responsáveis por 1-4% de todos os cânceres. Dietas rica em frutas e 

verduras contribui para diminuir o risco de desenvolver o câncer, e também de doenças 

cardiovasculares. A realização de atividade física regular e manutenção do peso corporal, 

junto a uma dieta saudável irão reduzir mais ainda esse risco. 

A Organização Mundial da Saúde estimou que entre os anos de 2005 e 2015, 84 

milhões de pessoas irão morrer de câncer sem intervenção (WHO, 2011). No Brasil, as 

estimativas, para o ano de 2010, que serão válidas também para o ano de 2011, apontam para 

a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer 

de pele do tipo não melanoma, serão os cânceres de próstata e de pulmão no sexo masculino e 

os cânceres de mama e do colo do útero no sexo feminino, acompanhando o mesmo perfil da 
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magnitude observada para a América Latina. Em 2010, foram esperados 236.240 casos novos 

para o sexo masculino e 253.030 para sexo feminino. Estima-se que o câncer de pele do tipo 

não melanoma (114 mil casos novos) será o mais incidente na população brasileira, seguido 

pelos tumores de próstata (52 mil), mama feminina (49 mil), cólon e reto (28 mil), pulmão (28 

mil), estômago (21 mil) e colo do útero (18 mil) (INCA, 2009) (Figura 1). 

 

Figura 1- Tipos de cânceres mais incidentes estimados para 2010, exceto pele não melanoma, 

na população brasileira. 

 

 

  

Diante desse cenário, fica clara a necessidade de continuidade em investimentos 

no desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis de 

atuação, como: na promoção da saúde, na detecção precoce, na assistência aos pacientes, na 

vigilância, na formação de recursos humanos, na comunicação e mobilização social, na 

pesquisa e na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (INCA, 2009). 

Estudos primitivos sugeriram que o câncer pode resultar de poucas alterações – 

talvez tão pouco quanto uma – no genoma (GROSS, 1970). Estudos mais recentes, revelaram 

que uma única mutação gênica era raramente suficiente para efetuar todo o processo de 

transformação (HAHN; WEINBERG, 2002). 
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Algumas alterações na expressão gênica são divididas por vários tipos de células 

cancerosas, enquanto que outras parecem ser específicas para um ou pequeno grupo de tipos 

celulares de câncer encontrados na oncologia clínica. Isso sugere que o câncer é uma doença 

muito complexa para racionalizar em termos de um pequeno numero de princípios que 

governam inúmeras alterações genotípicas e fenotípicas da célula cancerosa (LI et al., 1997). 

Os primeiros genes predispostos foram identificados como alelos raros e mutados 

que fortemente elevam o risco de desenvolver câncer quando herdados através da linhagem 

germinativa. A regulação e desregulação de controles intracelulares é somente uma parte para 

o entendimento do câncer. Mais essencial e desafiador têm sido as tentativas para entender as 

regras de organização celular de um tecido e a natureza do ambiente celular que impede ou 

promove o desenvolvimento de uma célula cancerosa (BALMAIN; GRAY; PONDER, 2003).  

Um tumor do ponto de vista evolutivo pode ser visto como uma grande população 

geneticamente e epigeneticamente heterogênea de células individuais. A evolução requer uma 

variação hereditária dentro da população. Várias formas de mutações (definido como qualquer 

evento que contribua para a variação hereditária entre as células) têm um papel na progressão 

neoplásica (MERLO et al., 2006). 

Seleção natural ocorre em neoplasias, pois mutações (epi)genéticas geram 

variações hereditárias e algumas mutações conferem seleções vantajosas ou desvantajosas 

para a célula. As vantagens de sobrevivência e reprodução (fitness) serão amplificadas em 

tecidos com danos repetidos, no qual ciclos de morte celular e proliferação conferem o clone 

mutante com uma vantagem de sobrevivência ou reprodução para expansão (MERLO et al., 

2006). 

Os tipos de aberrações que desenvolvem incluem mutações no código ou 

seqüências regulatórias, mudanças na ploidia global, pequenas mudanças no número de cópias 

do genoma (como ganho ou perda de uma única cópia genômica), alta amplificação, rearranjo 

estrutural, deleção homozigótica, e perda de heterozigoze resultante da perda de um alelo 

seguido por reduplicação (BALMAIN; GRAY; PONDER, 2003). 

O tumor consiste características biológicas que são adquiridas ao logo do seu 

desenvolvimento: manutenção da sinalização proliferativa, evita ação de supressores de 

crescimento, resiste a morte celular, possibilita imortalidade replicativa, indução de 

angiogênese, ativação de invasão e metástase, reprogramação do metabolismo energético e 

resistência a destruição pelo sistema imunológico. Essas características são possibilitadas por 

dois mecanismos: a instabilidade genômica em células cancerosas, que leva a formação de 



21 
 

 
 

mutações aleatórias incluindo rearranjo cromossômico, dentre eles há alterações genéticas que 

controlam a funcionalidade dos marcos do câncer; e a segunda característica envolve o estado 

inflamatório de células pré malignas e lesões malignas orientados por células do sistema 

imunológico, alguns dos quais promovem progressão tumoral através de vários mecanismos 

(HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

O tecido normal controla a produção e liberação de sinais dos promotores de 

crescimento que guiam a entrada e progressão do ciclo celular, garantindo a homeostase 

celular e mantendo a arquitetura e função to tecido saudável (HANAHAN; WEINBERG, 

2011). As células cancerosas desregulam esses sinais e toma controle de todo o sistema e 

podem adquirir a capacidade para manter a sinalização proliferativa de várias formas: podem 

produzir ligantes para fatores de crescimento, de forma que sua resposta é através da 

expressão de receptores cognatos, resultando na estimulação proliferativa autócrina. Podem 

ainda enviar sinais para estimular células não tumorais contidas no estroma do tumor, que 

correspondem suprindo as células cancerosas com vários fatores de crescimento 

(BHOWMICK; NEILSON; MOSES, 2004; CHENG et al., 2008). A desregulação da 

sinalização do receptor pode também ocorrer através da elevação das proteínas dos receptores 

localizados na superfície da célula cancerosa, promovendo às células uma hiper resposta a 

quantidade não limitada de ligantes dos fatores de crescimento (HANAHAN; WEINBERG, 

2011). 

Células cancerosas devem também contornar sistemas que regulam negativamente 

a proliferação celular. Muitos desses sistemas dependem da ação de genes supressores 

tumorais. Vários genes supressores tumorais que operam de diversas formas inibindo o 

crescimento e proliferação celular têm sido descobertos através de sua inativação 

característica em algumas formas de câncer animal ou humano. Vários genes têm sido 

caracterizados como supressores tumorais genuínos através do ganho ou perda de função em 

modelos experimentais em animais. Dois supressores tumorais prototípicos codificam as 

proteínas RB (retinoblastoma) e TP53; eles operam como nós de controle central dentro de 

dois circuitos regulatórios celulares complementares importantes que decide se a célula irá 

proliferar ou, ativar senescência e programas apoptóticos. Células cancerosas com defeito na 

via funcional do RB não possuem o controle para progressão do ciclo celular, permitindo 

dessa forma a proliferação celular persistente (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Esclarecimentos do circuito de sinalização que controlam o processo apoptótico 

revelaram como a apoptose é desencadeada em resposta ao estresse fisiológico que as células 
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cancerosas são submetidas durante tumorigênese ou resultante da terapia anticâncer. De 

característica notável durante o estresse indutor de apoptose são os desequilíbrios de 

sinalização resultante de elevados níveis de sinalização oncogênica e dano ao DNA associado 

à hiper proliferação (LOWE; CEPERO; EVAN, 2004).  As células tumorais possuem 

estratégias para limitar ou contornar o processo apoptótico. A forma mais comum é a perda da 

função do supressor tumoral TP53, que atuaria como um sensor de dano e desencadearia o 

processo de morte celular. Existem ainda outros mecanismos de escape, tais como: elevação 

da expressão de reguladores anti apoptóticos, aumento da expressão de sinais de 

sobrevivência, redução de fatores pro-apoptóticos, ou interrupção da via ligante induzida de 

morte celular. Outra resposta fisiológica é a autofagia, onde vesículas (autofagossomos) 

englobam organelas celulares e a degradam para o metabolismo energético, porém sua 

implicação na progressão tumoral ainda não está clara. Outro processo é a necrose, onde as 

células ganham tamanho e liberam substâncias pro-inflamatórias para o microambiente 

tumoral. Assim células do sistema imunológico são recrutadas para o local do tumor e muitas 

evidências apontaram estas células como sendo promotores tumorais, pois favorecem 

angiogênese, invasão e proliferação celular (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Assim como em tecidos normais, tumores necessitam de nutrientes e oxigênio 

assim como também um mecanismo para secretar produtos metabólicos e dióxido de carbono. 

A neovascularização tumoral, gerado pelo processo de angiogênese, supre essas necessidades. 

Durante a progressão tumoral, o processo angiogênico está em sua grande maioria ativado e 

assim permanece, levando a vasculatura quiescente normal a brotar novos vasos que auxiliam 

no crescimento neoplásico (HANAHAN; FOLKMAN, 1996). 

A proliferação celular crônica e freqüentemente descontrolada que representa a 

essência de doenças neoplásicas envolve não somente controles desregulados de proliferação 

celular, mas também ajustes correspondentes do metabolismo energético com o intuito de 

suprir o crescimento e divisão celular. O metabolismo energético alterado se mostrou tão 

disseminado em células cancerosas como em outros traços associados ao câncer que tem sido 

aceito como um dos marcos do câncer. (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Um marco ainda não esclarecido relacionado à formação tumoral envolve o papel 

do sistema imunológico na resistência ou eliminação da formação e progressão neoplásica, 

tumores de estágio avançado e micrometástases. A teoria já estabelecida da vigilância 

imunológica propõe que células e tecidos estão em constante monitoramento por um sistema 

imunológico alerta, e que esse monitoramento é responsável por reconhecer e eliminar a 
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maioria das células cancerosas e assim tumores emergentes. De acordo com essa lógica, 

tumores sólidos que surgiram conseguiram de alguma forma burlar o monitoramento do 

sistema imunológico ou ainda foram capazes de limitar a capacidade mortal desse sistema, 

desse modo escapando do extermínio (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

A busca para a identificação de genes supressores tumorais foi guiada pela teoria 

de Knudson, de inativação bialélica dos genes e focada na cooperação entre uma aberração 

genômica e inativação da mutação na linha germinativa. Alguns genes importantes não 

obedecem ao panorama clássico em que ambos os alelos do gene devem ser geneticamente 

ativados para permitir que haja progressão tumoral (BALMAIN, 2002). Uma possibilidade é 

que tumores possuem as duas cópias dos genes supressores tumorais mas silenciam 

eficazmente um ou ambos alelos através da metilação do gene promotor (JAENISCH; 

ADRIAN, 2003). De fato mudanças na metilação podem ser tão importantes quanto 

mudanças na seqüência ou número de cópias do DNA na alteração de expressão gênica 

durante a progressão do câncer (BAYLIN; BESTOR, 2002; JONES; BAYLIN, 2002).  

Portanto, a nova geração de genes supressores tumorais pode influenciar progressão tumoral 

através de haploinsuficiência funcional – um processo no qual a perda de um alelo contribui 

para a progressão tumoral mesmo que haja um alelo selvagem remanescente (BALMAIN; 

GRAY; PONDER, 2003). 

 

1.2 Morte celular 

 

Existem mecanismos naturais de defesa do organismo que conferem proteção 

contra a formação dessas transformações malignas. O sistema imunológico, o mecanismo de 

reparo do DNA danificado e a ação de enzimas que eliminam substâncias cancerígenas 

introduzidas no corpo são mecanismos naturais de defesa. Os órgãos linfóides são parte do 

sistema imunológico e estão relacionados com a produção, o desenvolvimento e a distribuição 

de células especializadas na defesa do nosso organismo contra corpos estranhos. Até mesmo 

essas células do nosso sistema imunológico são alvos de mutações celulares. Os linfócitos 

CD8
+
 são responsáveis por atacar as células infectadas por vírus oncogenes ou células em 

formação maligna (INCA, 2009). 

A morte celular pode ser classificada de acordo com suas características 

morfológica (apoptose, necrose, autofagia ou associada com a mitose), critérios enzimáticos 

(com e sem envolvimento de nucleases, ou de classes distintas de proteases, tais como 
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caspases, catepsinas e transglutaminases), aspectos funcionais (programada ou acidental, 

fisiológica ou patológica) ou através de características imunológicas (imunogênica ou não 

imunogênica) (MELINO; KNIGHT; GREEN, 2001).  

As células em processo de morte desencadeiam um mecanismo inicialmente 

reversível, até um ponto que não há retorno, no qual se torna irreversível (KROEMER et al, 

2009). Tem sido proposto que este ponto poderia ser representado por uma enorme ativação 

de caspases (COHEN, 1997), perda do potencial transmembrana da mitocôndria (GREEN; 

KROEMER, 2004) ou a exposição de resíduos de fostatidilserina, que emitem sinais para as 

células vizinhas iniciarem o processo fagocítico. Contudo, dezenas de trabalhos mostaram a 

ativação de caspases em um contexto não letal e em mecanismos de diferenciação 

(GARRIDO; KROEMER, 2004; GALLUZZI et al., 2008). 

Na ausência de um evento bioquímico bem definido para ser considerado 

irreversível, o Nomenclature Committee on Cell Death (NCCD) propôs as seguintes 

características moleculares e morfológicas para considerar uma célula como efetivamente 

morta: perda da integridade de membrana citoplasmática, confirmado com uso de corantes 

vitais (ex: iodeto de propídeo) in vitro; fragmentação celular e nuclear (definidos como corpos 

apoptóticos); e fagocitose dos fragmentos celulares por células vizinhas in vivo. Portanto 

células genuinamente mortas diferem de células em processo de morte que ainda não 

concluíram o processo de morte celular (que pode ocorrer por vários mecanismos bioquímicos 

distintos) (KROEMER et al., 2009). A tabela 1 lista as características morfológicas, 

bioquímicas e moleculares de morte celular por apoptose e necrose. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knight%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Green%20DR%22%5BAuthor%5D
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Tabela 1- Características morfológicas, bioquímicas e moleculares de apoptose e necrose.  

 

Tipo de morte celular 
Características 

Morfológicas 

Características 

Bioquímicas 

Apoptose Células arredondadas 

Ativação de proteína pró-

apoptóticas, como as da 

família Bcl-2 (ex.: Bax, 

Bad, Bid etc.) 

 Retração de pseudópodes Ativação de caspases 

 

Redução do volume 

celular e nuclear 

(picnose) 

Dissipação do potencial 

transmembrana da 

mitocôndria 

 
Fragmentação nuclear 

(Cariorrexe) 

Permeabilização da 

membrana mitocondrial 

 
Pequena modificação de 

organelas citoplasmáticas 

Fragmentação 

oligonucleossomal do 

DNA 

 Formação de blebbing 
Ruptura da membrana 

plasmáticas 

 

Absorção dos corpos 

apoptóticos pelas células 

fagocíticas in vivo 

Exposição de resíduos de 

fosfatidilserina 

  
Excesso na produção de 

EROs 

  Acúmulo de DNA 

Necrose 
Inchaço citoplasmático 

(oncose) 
Ativação de calpaínas 
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A ruptura da membrana 

plasmática 
Ativação de catepsinas 

 
Inchaço das organelas 

citoplasmáticas 

Colapso nos níveis de 

ATP 

 
Moderado condensação 

da cromatina 
HMGB-1 libera LMP 

  Fosforilação de RIP-1 

  Ubiquitinização de RIP-1 

  
Aumento na geração de 

EROs 

  
Padrão específico na 

clivagem do PARP-1 

Abreviações:EROs, espécies reativas de oxigênio; HMGB1, proteína de alta mobilidade grupo Box 1; 

LMP, permeabilização de membrana lipossomal.; RIP-1, Receptor de interação protéica; PARP, Poli 

ADP ribose polimerase. 

 Fonte: Adaptado de KROEMER et al, 2009. 

 

 

 Apoptose é um processo ativo, dependente de energia, induzido por vários 

estímulos intracelulares ou extracelulares em que a célula sofre morte celular de forma 

organizada e eficiente (HUERTA et al., 2007). Já a necrose é caracterizada por um aumento 

celular e mitocondrial, resultando em rompimento da membrana celular e lise (SCHREK et 

al., 1980) (Figura 2). A liberação de conteúdo citoplasmático desencadeia uma resposta 

inflamatória. É importante se saber o tipo de morte celular que a célula sofreu após a 

exposição a um agente externo, pois pode se conhecer o grau de sensibilidade da mesma a 

esse agente e o potencial que este apresenta e como ocorre essa morte a nível molecular 

(BERTHO; SANTIAGO; COUTINHO, 2000). 

Apoptose consiste na ação combinada de várias moléculas com propriedades de 

regulação positivas e negativas. Estímulos de moléculas pro apoptóticas ou inibição de fatores 

anti apoptóticos dependem do tipo celular e dano causado. É improvável que a ativação ou 

inativação de um único componente irá modificar o destino final de uma célula e levar à 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Santiago%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coutinho%20SG%22%5BAuthor%5D
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apoptose. Na forma clássica da apoptose, ativação de enzimas proteolíticas executoras, as 

chamadas proteases cisteinil aspartato específicas (caspases), induz a célula à morte celular 

(HUERTA et al., 2007). 

A apoptose possui um papel importante no controle do número de células em 

vários sistemas em desenvolvimento e fisiológicos. Está também comprometida em inúmeros 

tumores humanos, sugerindo que o interrompimento da função apoptótica contribui para a 

transformação de uma célula normal em célula tumoral. Apoptose é ainda um importante 

fenômeno observado em morte celular tumoral induzido por quimioterapia (HU; 

KAVANAGH, 2003). 

 

Figura 2- Características morfológicas de apoptose e necrose.  

 

 

Fonte: Adaptado de: Grivicich et al., 2007. 
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As alterações morfológicas e bioquímicas características da apoptose (Tabela 1), 

ocorrem após uma cascata de sinalização celular e eventos mediados por caspases  que 

regulam proteínas pro apoptóticas e anti apoptóticas, e são desencadeadas por duas vias 

principais: a via do receptor de morte, também conhecida como via extrínseca (Figura 3); e a 

via mediada por mitocôndria e formação de apoptossomo, também conhecida com via 

intrínseca (Figura 3). Ambas as vias levam a ativação de caspase e clivagem de substratos 

celulares específicos (HU; KAVANAGH, 2003). 

Na via extrínseca sinais apoptóticos extracelulares são transduzidos para a célula 

através da ligação de ligantes específicos à receptores de morte tetraméricos do qual a 

estrutura consiste de “domínios de morte” (DDs) (SCOTT et. al., 2009). Os domínios de 

morte foram encontrados na porção citoplasmática dos receptores de morte, como Fas, 

TNFr1, DR4 e DR5, pertencentes à superfamília de TNFr – Receptores do Fator de necrose 

tumoral (LOCKSLEY; KILLEEN; LENARDO, 2001). O contato do receptor com o ligante 

leva a interações homotípicas do receptor de morte com FADD – domínio de morte associado 

ao Fas ou com TRADD – domínio de morte associado à TNFr de proteínas nucleares 

específicas. A fixação de proteína ligante ao domínio de morte do receptor de morte leva à 

mudança conformacional no receptor de morte tornando seu outro domínio, DED – domínio 

efetivo de morte, disponível para interação com os DEDs do prodomínio de caspases 

inciadoras 8 e 10. O resultado dessa interação é a formação no receptor do sinal complexo 

DISC (sinalização complexa indutora de morte) que leva à agregação de procaspases 8 e 10 

(GREEN 1998, 2005). Esse é o processo chave na conversão de procaspase em caspase. É 

resultante da ativação autocatalítica de procaspase através da clivagem de seus resíduos de 

asparagina e remoção dos prodomínios com DEDs (MUZIO, 1998).  

Na cascata da caspase, caspases 8 e 10 irão ativar as caspases executoras. O efetor 

principal da cascata da caspase é caspase 3, onde sua ativação irá iniciar a degradação nuclear, 

no qual a partir daí a apoptose se torna um processo irreversível. Vale destacar que os 

substratos para caspase 3 contribuem não somente para alvos nucleares como citoplasmáticos, 

sendo o principal deles a caspase 9 (ROY; NICHOLSON, 2000). 
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Figura 3 - Mecanismos de apoptose. A via do receptor de morte (extrínseca) e a via 

mitocondrial (intrínseca) da apoptose 

 

 

Fonte: Adaptado de HUERTA et al., 2007. 

 

Na via intrínseca o componente chave é a caspase 9 que se encontra inativa no 

citoplasma celular. A procaspase 9 (forma inativa da enzima) possui um grande pro domínio 

no qual consiste o domínio recrutador de caspase, CARD, próximo ao domínio de morte e 

domínio efetivo de morte dos receptores de morte e proteínas adaptadoras. Neste processo de 

ativação enzimática o pro domínio da caspase 9 não é removido. Ao contrário da caspase 8, 

clivagens entre as subunidades grande e pequena não são necessárias para ativação de 

procaspase 9. Procaspase 9 é ativado através da ligação com a proteína adaptadora Apaf-1, 

que se encontra na sua forma monomérica inativada também no citoplasma. A liberação de 

citocromo c da mitocôndria (indutor dessa via de sinalização) liga-se a forma inativa de Apaf-

1 e acelera sua oligomerização e conseqüentemente ativação (ZOU et al., 1997). Na sua forma 

ativa, Apaf-1 forma um complexo com sete moléculas de Apaf-1, com domínios CARD 

presentes no seu centro. Isso leva à agregação e ativação de proteases que também estão 

inclusas nesse complexo de sinalização (SHIOZAKI; CHAI; SHI, 2002). A formação deste 

complexo molecular chamado apoptossomo leva à multimerização e a certas alterações 

conformacionais da estrutura protéica que permite a ativação de um ou dois sítios tetrâmeros 
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de caspase 9. A ativação de caspase 9 ativa um série sucessiva de caspases, incluindo a 

caspase 3. O fator indutor de apoptose (AIF) e endonuclease G (EndoG) são liberados das 

mitocôndrias mais tarde durante o processo de apoptose, após a célula estar destinada à morte. 

Após a liberação destas nucleases, estas são translocadas para o núcleo e clivam o DNA 

nuclear. AIF e EndoG, ambas funcionam de forma independente de caspase (SUSIN et al., 

2000; LI; LUO; WANG, 2001). A ativação de caspase 9 sem a formação de apoptossomo tem 

sido observado (SPERANDIO; DE BELLE; BREDESEN, 2000; CHAUHAN et al., 2001). 

A comunicação entre as duas vias de morte celular pode acontecer em várias 

etapas. A ativação de caspase 8 resulta no estímulo de Bid [domínio de interação do BCL-

2(proteína antiapoptótica)], que leva a liberação de citocromo c e ativação de apoptossomo 

(ROY; NICHOLSON, 2000). De modo semelhante, a estimulação de caspase 6 pode com 

retroalimentação positiva ativar caspase 8 (SLEE; ADRIAN; MARTIN, 1999). 

Morte celular por necrose (Tabela 1) é morfologicamente caracterizada por ganho 

no volume celular (oncose), turgescência de organelas, ruptura da membrana plasmática e 

conseqüente perda de componentes intracelulares. Por algum tempo, a necrose foi considerada 

como uma morte celular acidental descontrolada, mas o surgimento de evidências mostra que 

a execução deste tipo de morte pode ser regulada por um conjunto de vias de transdução de 

sinais e metabolismos catabólicos (FESTJENS; VANDENBERGHE; VANDENABEELE,  

2006; GOLSTEIN; KROEMER, 2007). Os elementos causais da necrose assim como seus 

efeitos secundários ainda não foram esclarecidos. Estes fenômenos incluem alterações 

mitocondriais (ex. desacoplamento, produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), estresse 

nitrosativo por óxido nítrico ou compostos similares e permeabilização da membrana 

mitocondrial (MMP), alterações lisossomais, alterações nucleares, degradação lipídica, 

aumento na concentração citosólica de cálcio (Ca
2+

) que resulta em sobrecarga da mitocôndria 

e ativação de proteases não caspases (ex. calpaínas e catepsinas) (NICOTERA; 

BERNASSOLA; MELINO,  1999; NICOTERA; MELINO, 2004; GOLSTEIN; KROEMER, 

2007). 

Existem ainda outros tipos de morte celular, como autofagia, cornificação, 

catástrofe mitótica, anoiquia, excitotoxicidade, degeneração walleriana, paraptose, piroptose, 

pironecrose, entose (KROEMER et al.,  2009). 
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1.3 Tratamento do câncer 

 

A dose usual de certas drogas anticancerígenas que é suficiente para matar células 

tumorais é normalmente tóxica para células normais e isso pode levar ao desenvolvimento de 

efeitos colaterais indesejáveis, limitando a eficácia do tratamento. Recentemente, tem havido 

uma preocupação em se desenvolver novos agentes antitumorais mais seletivos levando a 

redução dos efeitos colaterais indesejáveis e melhora no tratamento (MANJULA et al., 2009).  

Os gregos acreditavam que tratamentos cirúrgicos poderiam ser úteis para câncer 

superficial, mas não para cânceres mais profundos. A atenção para a dieta do paciente assim 

como cuidados no pós operatório e fisioterapia durante a convalescência também eram 

indicados. Medicação sistêmica e de uso tópico incluíam preparações metálicas pesadas 

(principalmente para uso externo) e produtos derivados de plantas. Assim como os gregos, os 

romanos acreditavam que alguns tumores poderiam ser removidos por cirurgia, cauterização 

(queimação), mas que nenhum medicamento funcionava. Eles viram que a cirurgia algumas 

vezes aumentava a proliferação do câncer, ou que tumores ocasionalmente cresciam 

novamente (DAVID; ZIMMERMAN, 2010). 

Assim ao longo dos séculos as medidas para a terapia do câncer consistiu de 

cirurgias, cauterização, pastas cáustica, sangria e medicinal herbal e mineral, mas sempre 

havia a certeza que os indivíduos com tumores malignos não tinham esperança de cura ou 

sobrevivência (MAGNER, 1979; MCGREW; MCGREW, 1985; RAVEN, 1990). Porém nem 

todas as idéias e práticas da antiguidade foram totalmente revogadas pelos padrões atuais. 

Alguns compostos utilizados por médicos antigamente foram derivados de fontes naturais que 

foram os mesmos utilizados no desenvolvimento de compostos nos anos 50 e 60 e que são 

utilizados na quimioterapia anticâncer moderna (MORRISON, 2010). 

Avanços na terapia anticâncer algumas vezes seguiam avanços da terapia de 

doenças infecciosas. Em 1796, o médico inglês Thomas Fowler usou uma solução de arsênio 

para tratar várias malignidades, como febre, malária e cefaléia. O uso da solução de arsênio 

para fins medicinais ocorreu na antiguidade, porém a mistura de trióxido de arsênio e 

bicarbonato de potássio, conhecida como “Solução de Fowler” teve maior impacto na história 

da terapia anticâncer e tornou-se padrão de cuidado na prática médica para várias doenças. 

Em 1865, um neurologista alemão, Heinrich Lissauer usou a Solução de Flowler para o 

tratamento de leucemia humana e alguns anos mais tarde, linfoma (ANTMAN, 2001). 
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Paul Ehrlich (1845-1915) deu origem ao termo “quimioterapia” e “balas mágicas” 

com a famosa frase: “devemos buscar balas mágicas. Devemos combater parasitas e parasitas 

somente, se possível, e para isto devemos aprender a mirar com substâncias químicas”. Erlich 

é conhecido como o “Pai da Quimioterapia” (MCGREW; MCGREW, 1985; RAVEN, 1990; 

DEVITA; CHU, 2008). 

Até 1946 o mundo médico foi informado que o primeiro agente quimioterapêutico 

moderno, mostarda de nitrogênio, tinha sido desenvolvido, e que mais derivados seriam 

desenvolvidos (GOODMAN et al., 1946). Corticosteróides e 5-fluorouracila foram 

introduzidos nos anos 50 e seu uso descoberto em pacientes com câncer, mas remissões eram 

curtas e havia questionamento sobre sua utilidade (MORRISON, 2010). Porém, em 1958 

Hertz Li usou metotrexato para tratar córiocarcinoma, malignidade derivada de células 

germinativas que é originada em células trofoblasticas da placenta (DEVITA; CHU, 2008). 

Esse evento marcou o momento na história em que o primeiro tumor sólido humano foi 

curado somente com o uso de agentes quimioterapêuticos (MORRISON, 2010). 

No final dos anos 60, o sucesso clínico da quimioterapia combinada acumulou-se, 

iniciando com o tratamento da leucemia linfocítica aguda em crianças com o uso de “VAMP” 

(vincristina, metotrexato, 6-mercaptopurina e prednisona), que levou ao aumento na taxa de 

remissão de 25% para 60%, com 50% das remissões tempo suficiente para serem 

consideradas curas. O Linfoma Não-Hodgkin estava sendo tratado com MOMP (melfalan, 

metotrexato, vincristina e prednisona) e MOPP, que substituía metotrexato por procarbazina. 

Estes protocolos elevaram a taxa de remissão de quase 0% para 80% (DEVITA; CHU, 2008).  

Nos anos 90 foram introduzidos os anticorpos monoclonais (MAbs) que em 

combinação com a quimioterapia elevou a eficácia do tratamento pois permitiu o 

direcionamento para receptores celulares específicos da célula cancerosa. Rituximab foi o 

primeiro MAb a ser lançado (DEVITA; CHU, 2008). 

Sessenta anos atrás, o câncer era considerado uma enfermidade não curável. 

Quarenta anos atrás, somente malignidades hematológicas eram consideradas curáveis. Hoje 

existem 14 categorias de drogas quimioterapêuticas representando mais de 50 agentes 

diferentes. Cerca de 70% de crianças com leucemia são possivelmente curadas e a maioria dos 

casos de câncer testicular humano é curável. Em 2007 a mortalidade era 50% do que foi 

encontrado em 1990 (metade desse declínio foi devido à prevenção e diagnóstico precoce e 

50% é atribuído aos avanços em tratamento) (DEVITA; CHU, 2008). 
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Atualmente a medicina baseada em evidências requer um multi-centro de grandes 

estudos randomizados com o intuito de provar definitivamente a eficácia superior de novas 

terapias, em comparação com os padrões de hoje, que normalmente ocorrem sem a 

estratificação molecular de pacientes (TAUBE et al., 2009). Ainda que estes ensaios tenham 

revolucionado a prática médica, esse procedimento “tamanho único” não considera as 

variações entre pacientes, já bem estabelecida (MCDERMOTT; SETTLEMAN, 2009; 

JANNE; GRAY; SETTLEMAN, 2009). 

A nova geração de drogas alvo moleculares destaca o potencial para medicina 

personalizada, que promete terapias antitumorais mais eficazes e menos tóxicas para pacientes 

que possuem aberrações molecularmente definidas (COLLINS; WORKMAN, 2006; 

WORKMAN; DE BONO, 2008). 

Estudos de biomarcadores moleculares em ensaios com o objetivo de 

correlacionar dados clínicos com efeitos farmacológicos de drogas têm crescido como 

resultado de um conhecimento maior sobre a genética e biologia do câncer, da chegada de 

agentes alvo molecular e dos avanços na ferramenta biotecnológica (KELLOFF; SIGMAN, 

2005). 

Junto à farmacocinética correspondente os dados devem ser utilizados para 

confirmar o alvo e modular a via, ajudando a identificar o intervalo de doses biologicamente 

ativas e tomar decisões de desenvolver, ou não, a droga (GOULART; ROBERTS; CLARK 

2004; ADJEI, 2006; SARKER; WORKMAN, 2007). Relação entre farmacocinética e 

farmacodinâmica irá permitir que o processo de desenvolvimento da droga continue com 

convicção para ensaios maiores e mais caros (YAP et al., 2010). Farmacocinética e 

farmacodinâmica podem ser afetadas devido à variação entre pacientes, que podem 

influenciar a toxicidade e respostas relacionadas a tratamento, em parte devido à fatores 

farmacogenômicos (HUANG; RATAIN, 2009). 

Evidencias crescente mostram que a rota tradicional para o desenvolvimento e 

registro de drogas devem ser adaptadas para o desenvolvimento de drogas específicas para 

seus alvos moleculares. Devemos ainda continuar desenvolvendo um portfólio atual de drogas 

bem caracterizadas, para assim formar terapias com combinações favoráveis. Isso irá permitir 

a criação de coquetéis de diferentes regimes guiados pela assinatura de biomarcadores 

moleculares raros, que poderá verdadeiramente individualizar a terapia anticâncer (YAP et 

al., 2010). 
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1.4 Benzotiazóis 

 

Benzotiazóis são compostos com anel benzeno ligados ao anel tiazol (Figura 4). 

Nos anos 50, uma variedade de 2-aminobenzotiazóis foi bastante estudada como relaxantes 

musculares de ação central. Depois disso, químicos medicinais não demonstraram interesse 

em derivados dessa família. Quando o perfil farmacológico do Riluzole (6-trifluorometoxi-2-

benzotiazolamina) foi descoberto, pesquisadores voltaram sua atenção novamente para este 

grupo. Foi descoberto que o Riluzole interferia na neurotransmissão de glutamato em 

experimentos bioquímicos, eletrofisiológicos e comportamentais. A partir daí, derivados de 

Benzotiazóis vem sendo amplamente estudados e descobriu-se que possuem uma diversa 

reatividade química e amplo espectro de atividade biológica (RANA; SIDDIQUI; KHAN, 

2007). 

 

Figura 4- Estutura química da classe Benzotiazol. O anel heterocíclico (com átomo de 

nitrogênio (N) e enxofre (S)) e o anel tiazol. 

 

S

N

 

  

Atividade antihelmíntica contra Perituama posthuma e H. nana também foi 

descrito como uma das atividades de derivados de benzotiazóis (NARGUND, 1999; 

BHUSARI et al., 2000). 

 Foi observado que alguns derivados de Benzotiazóis demonstraram serem úteis no 

tratamento de inúmeras doenças como desordens neurodegenerativas, isquemia cerebral 

localizada e doença de Huntington, além do câncer (CHOI et al., 2007). Os derivados de 

Benzotiazóis são potentes agentes antioxidantes e têm a capacidade de proteger o DNA contra 

a ação de radicais OH
. 

(PROUILLAC et al., 2009). Outros derivados de Benzotiazóis 

estudados apresentaram atividade antihiperglicêmica e possuem um grande potencial no 

desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 

(NAVARRETE-VAZQUEZ et al., 2009). 

 Benzotiazóis foram ainda avaliados quanto ao seu potencial antimicrobiano contra 

Bacillus subtilis, Escherichia coli e Streptomyces griseus e antifúngico contra Cândida 
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albicans e Aspergillus niger e revelou-se que possuíam uma atividade que varou de moderada 

a intensa (SONI et al., 2010). 

 Outra atividade interessante de derivados de benzotiazóis é no tratamento da 

doença de Alzheimer. Um dos marcos moleculares da doença é o acumulo do peptídeo β 

amilóide e esse acumulo é inibido com a inibição da enzima BACE-1 (responsável por mediar 

a clivagem da proteína precursora amilóide que gera o peptídeo). Assim o estudo revelou que 

os análogos estudados eram potentes inibidores dessa classe de enzimas, mas futuros estudos 

ainda serão necessários (XU et al., 2010). 

 Os Benzotiazóis apresentam atividade tumoral significante, principalmente os 

fenil substituídos (BRADSHAW et al., 2002a; BRADSHAW et al.,  2002b; HUTCHINSON 

et al., 2002). Enquanto que os Benzotiazóis pirimidino condensados exercem atividade 

antiviral (EL-SHERBENY, 2000). 

Outro estudo in vivo realizado no NCI (National Câncer Institute) com modelos 

hollow fiber revelou que os derivados de Benzotiazóis analisados apresentaram redução na 

massa de células cancerosas viáveis, porém foi discutido a relevância do ensaio devido a esse 

modelo não ser equivalente a ensaios com tumores transplantados onde angiogênese e 

metástase ocorrem. Foi então realizado um ensaio com modelo xenográfico onde não foi 

observada atividade antitumoral significante e isso foi justificado com razões 

farmacocinéticas (TRAPANI et al., 2001). 

Estudos sugerem que há uma relação entre o receptor hidrocarboneto de arila 

(AhR), a ativação de CYP1A1 e o mecanismo de ação de Benzotiazóis (CHUA et al., 2000; 

LOAIZA-PÉREZ et al., 2002). Um estudo realizado por Bazzi et al.  (2009) analisou o papel 

do AhR no mecanismo de ação de compostos de Benzotiazóis determinando a capacidade 

desse agentes de ligar-se ao receptor, quantificar a habilidade desses compostos em ativar um 

gene alvo específico do AhR e relacionar esses dados a atividade antiproliferativa. Foi 

concluído então que Benzotiazóis são ligantes do AhR e uma  avaliação quantitativa de 

afinidade de ligação e agonismo revelou uma indução parcial do receptor por esses 

compostos. 

Um estudo com um benzotiazol com atividade antitumoral significante, Phortress, 

propôs que a geração de adutos de DNA covalentes em células sensíveis precede a morte 

celular seletiva conseqüente à exposição, in vitro e in vivo, a análogos dessa classe distinta de 

agentes antitumorais. Evidências sugerem que mecanismos de reparo de DNA estão 

envolvidos: o RNAm de proteínas de ligação de DNA dano específica são significativamente 
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estimuladas em células MCF-7 sensíveis após tratamento com Benzotiazóis. Foi ainda 

especulado que CYP1A1 e CYP1B1 afetam a formação de adutos derivados de 5F 203 

(metabólito secundário de Phortress) e, além disso, que os adutos CYP1A1 e CYP1B1 

induzidos são gerados devido à exposição a diferentes concentrações de Benzotiazóis 

(LEONG et al., 2003). 

Phortress está passando por estudos clínicos. É um potencial agente 

antineoplásico para tratamento do câncer e o mesmo apresenta especificidade para células do 

tipo carcinoma de mama humano e foi observado que seu mecanismo é diferente quando 

comparado a outras drogas para o mesmo fim (BRADSHAW et al., 2002a). Ele é clivado na 

presença de células tumorais para formar 5F 203, que se mantém inerte no meio celular, 

imunes a esses agentes. Porém, uma vez na presença de células cancerosas sensíveis, uma 

cascata de eventos é iniciada resultando na indução de CYP1A1 que catalisa o metabolismo 

de 5F 203. A geração de adutos entre os intermediários reativos eletrofílicos de 5F 203 e 

DNA leva a danos letais que precedem a morte celular (LEONG et al., 2003). 

É sabido que a indução de CYP1A1 é mediada pela via de transdução de sinal do 

receptor hidrocarboneto de arila (AhR), um fator de transcrição (HANKINSON, 1995; 

SCHMIDT; BRADFIELD, 1996; WHITLOCK Jr., 1999). O AhR é translocado para o 

núcleo, dimeriza com o translocador nuclear do receptor do hidrocarboneto de arila (Arnt), 

outro fator de transcrição e induz a transcrição de genes alvo ligando-se a seqüências 

específicas de realce em regiões regulatórias de genes como CYP1A1 (LOAIZA-PÉREZ et 

al., 2002). Foi confirmado que o agente antitumoral DF 203 induz os níveis de RNAm de 

CYP1A1 e CYP1B1 com evidências para ativação através da via de sinalização do AhR. 

Dessa forma o agente antitumoral adquire citotoxicidade levando a morte celular por ativação 

de seu próprio mecanismo. Foi considerado então que DF 203 é uma pro droga que ao ativar 

seu metabolismo induz a formação de uma espécie ativa, que é citotóxica e causa danos  ao 

DNA e inibição do crescimento celular (LOAIZA-PÉREZ et al., 2002). 

Outro benzotiazol, 2-(4-aminofenil)benzotiazol (CJM-126), e seus análogos 

representam uma classe altamente especifica e potente de atividade antitumoral. Em 

concentrações nanomolares apresentam potente inibição de crescimento em linhagens 

humanas celulares de mama, cólon, ovário e rins. O metabolismo dos benzotiazóis apresentam 

um papel importante no seu mecanismo de ação. A isoforma do citocromo P450, CYP1A1 

biotransforma esses compostos em metabólitos ativos e inativos. O Instituto Nacional do 

Câncer (NCI, USA) confirma esses compostos como uma classe mecanística distinta de 
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outros agentes quimioterapeuticos utilizados na clínica. São potentes agonistas do receptor de 

hidrocarboneto de arila (AhR), que resulta na indução do CYP1A1, e leva a geração de 

espécies reativas eletrofilicas que formam adutos com DNA e consequentemente levando a 

morte celular com ativação da maquinaria apoptótica. Esses compostos estudados apresentam 

uma pobre propriedade fisicoquimica e farmacêutica que interferem na sua biodisponibilidade 

(DUBEY et al., 2006) 

RILUTEK® é um medicamento indicado para o tratamento de pacientes 

portadores de esclerose lateral amiotrófica (ELA). O seu princípio ativo é o riluzol, um 

derivado de Benzotiazol. Embora a patogênese da esclerose lateral amiotrófica (ELA) não 

esteja completamente esclarecida, tem sido sugerido que o glutamato (neurotransmissor 

excitatório principal do sistema nervoso central) desempenha um papel na morte celular nesta 

doença. RILUTEK® é proposto para atuar inibindo os processos relacionados ao glutamato. 

O mecanismo de ação não está esclarecido (Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda).  

 Devido à alteração de ligações químicas de moléculas ser um método comum para 

desenho de fármacos em química medicinal e uma técnica útil para o desenvolvimento de 

novos medicamentos, a síntese de Benzotiazóis substituídos apresentou muita vantagem para 

o tratamento de tipos específicos de câncer (AKHTAR et al., 2008).  

A atividade de Prospecção Tecnológica permite a tomada de decisão em diversos 

contextos da pesquisa, visando facilitar a apropriação com qualidade da propriedade 

intelectual e melhorar a gestão da inovação. Essa prospecção visa fornecer informações sobre 

os benzotiazóis, oriundas de dados de documentos de patentes. A prospecção tecnológica foi 

desenvolvida a partir de consulta ao banco de patentes do Espacenet, por apresentar dados 

mais completos e permitir uma prospecção tecnológica mais analítica (CUNHA; COÊLHO, 

2008). As palavras-chaves utilizadas foram Benzothiazole*, e sua interseção com os termos 

câncer* e tumor*. Outros termos como citotoxicidade, genotoxicidade não gerou nenhum 

resultado. A Figura 5 mostra a evolução de patentes mundial ao longo dos anos para 

Benzotiazóis relacionados ao câncer; e a Figura 6 mostra o número dessas patentes 

depositadas por país. 
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Figura 5- Evolução de patentes de Benzotiazóis relacionados ao câncer 

 

 

Fonte: Espacenet 

 

 

Figura 6-  Número de patentes de Benzotiazóis depositadas por país.  

 

 

             Fonte: Espacenet 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Avaliação in vitro do potencial citotóxico de quatro análogos de Benzotiazóis 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar a citotoxicidade de quatro análogos de Benzotiazóis sobre diferentes 

linhagens de células tumorais humanas através do ensaio colorimétrico do MTT;   

 Avaliar a citotoxicidade dos análogos de Benzotiazóis em células 

mononucleadas isoladas de sangue periférico humano usando o ensaio colorimétrico do 

alamar blue; 

 Avaliar o potencial hemolítico dos derivados de Benzotiazóis sobre eritrócitos 

de camundongos; 

 Avaliar os prováveis efeitos responsáveis pela citotoxicidade dos análogos com 

melhor potencial citotóxico sobre células leucêmicas (HL-60) como modelo de estudo, 

através de:  

o Viabilidade celular com o uso do corante azul de tripan 

o Análise morfológica (coloração por May-Grünwald-Giemsa e coloração 

diferencial por brometo de etídio/laranja de acridina) 

o Técnicas de citometria de fluxo: 

 Análise da integridade de membrana e viabilidade celular mediante 

a incorporação de iodeto de propídeo; 

     Análise do ciclo celular através da mensuração do conteúdo 

diferencial de DNA nuclear nas diferentes fases do ciclo (G1, S e G2) celular; 

 Análise de parâmetros celulares envolvidos na morte celular por 

meio da detecção da fosfatidilserina externalizada na superfície celular e pela 

ativação de caspases iniciadoras (-8 e -9) e efetoras (-3 e -7); 

 Verificar a geração de espécies reativas de oxigênio – EROS; 

 Avaliar o potencial genotóxico usando o Ensaio do Cometa (versão 

alcalina) em células leucêmicas (HL-60). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

Soluções, reagentes e fármacos 

Ácido Acético - Vetec® 

Ácido Clorídrico - 
Vetec® 

 

Álcool Etílico - Vetec® 

Agarose 1% 
0,5g de agarose 

Água deionizada q.s.p. 50mL 

FMC- 

Bioprodu

cts® 

 

Agarose LMP 1,5% 

 

1,5g de agarose 

PBS q.s.p. 100mL 

Gibco® 

 

Agarose NMP 0,5% 

 

0,5g de agarose 

PBS q.s.p. 100mL 

Gibco® 

 

Gibco® 

 

Anticorpo biotinilidado 

Antiimunoglobulina de 

camundongo 

1µL de anticorpoanti- 

imunoglobulina 

BSA 5% q.s.p.100µL de solução 

Sigma® 

Azul de tripan 10% 
10 mg de azul de tripan 

PBS q.s.p. 100 mL de solução 

Sigma® 

- 

Brometo de Etídio 100 

µg/mL 

1mg de brometo de etídeo 

PBS q.s.p 10mL de solução 

Sigma® 

- 
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Citrato de Sódio - 
Grupo 

Química® 

Cloreto de Sódio 

(NaCl) 
- Labsynth® 

Diaminobenzidina 

(DAB) 

5µL de DAB 

1mL de Tris-HCl (Tris 0,05M) 

pH= 7,6 

2µL de H2O2 

Immunotech® 

Proquímios® 

Proquímios® 

Dimetilsulfóxido 

(DMSO) 
- Vetec® 

Doxorrubicina - Zodiac® 

EDTA - Qeel® 

Eosina 0,5% 

0,5g de Eosina 

80mL de Álcool etílico 

0,5mLdeÁcido acético 

20mL de H2O 

Doles® 

 

 

Estreptavidina– 

Peroxidase 

1µL de Estreptavidina–

peroxidase 

BSA 5%q.s.p. 100µL de solução 

Sigma® 

 

Dako® 

Ficoll - Sigma® 

Fitohemaglutinina - Sigma® 

Formaldeído 10% 
100mL de formaldeído 

H2O q.s.p. 1L 
Dinâmica® 
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Hematoxilina 0,1% 

0,5g de Hematoxilina 

10mL de Glicerina 

25g de Sulfato de alumínio 

0,1g de Iodeto de potássio 

H2O q.s.p. 500mL de solução 

Doles® 

Labsynth® 

Labsynth® 

Labsynth® 

Hidróxido de Sódio 

(NaOH) 
- Vetec® 

Iodeto de propídeo 20 

µg/mL 

1mg de iodeto de propídeo 

PBS q.s.p. 50mL 
Boehringer® 

Laranja de Acridina 

1g de laranja de acridina (100 

µg/mL) 

H2O q.s.p. 10mL de solução 

Fluka® 

Meio de cultura de 

Células RPMI 1640 

Diluído em água deionizada e 

esterilizadas, filtrado em filtroMillipore 

(0,22µm) e complementado com SBF 

10%, 1% de glutamina, 1% de 

antibióticos, 1% de bicarbonato de sódio 

(0,75 %) e 25mM de HEPES 

Cultilab® 

MTT 
20mg de MTT 

PBS q.s.p. 100mL de solução 

Sigma® 

- 

Penicilina– 

Estreptomicina 

Penicilina 10.000 U.I./mL 

Estreptomicina 10mg/mL 

Cultilab® 

Cultilab® 

Solução de 

Eletroforese 

EDTA 1mM, NaOH 300mM, 

pH>13 
- 

Solução de Lise 

NaCl2, 5M, EDTA 100mM 

Tris 10mM, N-Lauroylsarcosine 1% 

pH=10, TritonX-100 1%, 

DMSO 10% 

- 
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Solução de 

Neutralização 
Tris 0,4M, pH=7,5 - 

Soro fetal bovino - Cultilab® 

Solução salina (para 

hemólise) 

8,5g de Cloreto de sódio (0,85%) 

1,11g de Cloreto de 

cálcio(10mM) 

H2O q.s.p 1L de solução 

Labsynth® 

Reagen® 

- 

 

SSC 10X 

Cloreto de sódio 1,5M 

Citrato de sódio 0,15M 

H2O 

- 

Tampão fosfato (PBS) 

8,766g de Cloreto de sódio 

2,14g de NaHPO4.7H2O 

0,276g de NaHPO4.H20 

H20 q.s.p.1L de solução (pH=7,2) 

Labsynth® 

Labsynth® 

Labsynth® 

- 

Tampão Tris (TBS) 

10X 

Cloreto de sódio 1,5M 

Tris 0,5M (pH=7,6) 

H2O 

Labsynth® 

Proquímios® 

- 

Tripsina 0,25% 

50 mL de Tripsina 2,5% 

0,125g de EDTA 

450mL de PBS 

Cultilab® 

Proquímios® 

- 

TritonX-100 - Isofar® 

Xilol 10% 
100mL de formaldeído 

H2O q.s.p. 1L 
Dinâmica® 

 

Equipamentos 

Agitador de placas, MLW ModeloThys2® 

Agitador de tubos, DonnerAD8850® 

Banho maria, DELLTA Modelo105Di® 

Centrífuga Centimicro, FANEN Modelo212® 
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Centrífuga Excelsa Baby, IFANEN Modelo206® 

Centrífuga de placas, Eppendorf Modelo Centrifuge 5403® 

Centrífuga de lâminas, Shandon Southern Cytospin® 

Citômetro de fluxo, GuavaEasyCytemini® 

Deonizador de água MilliQ, Milipore® 

Espectrofotômetro de placa DTX880, Beckman Coulter® 

Fluxo laminar, VECO® 

Incubadora de células, (CO2WaterJacketIncubator) NUAIRETS Autoflow® 

High Throughput Screening (HTS)/Laboratory Automation Workstation, 

Biomek3000, Beckman Coulter® 

Máquina fotográfica digital, OlympusC7070® 

Microondas, Panasonic® 

Microscópio óptico, Metrimpex Hungary/PZO Labimex Modelo Studarlab® 

Microscópio óptico de inversão, Nikon Diaphot® 

Microscópio de fluorescência, Olympus® 

Micrótomo, SleeMainz® 

pHmetro, MicronalB474® 

Pipetas automáticas, Gilson® 

Sistema de Eletroforese Horizontal mini-Submarine, Amersham Biosciences® 

Sistema de Foto-documentação, Kodak® 

 

Material biológico 

Linhagens celulares de câncer humano mantidas em cultura (Tabela 3); 

Células mononucleares de sangue periférico humano isoladas de voluntários sadios; 

Protocolo COMEPE (Comitê de Ética de Pesquisa da UFC) nº 281/09. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção dos análogos de benzotiazóis 

 

Os análogos de benzotiazóis foram sintetizados e fornecidos pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF). O Composto 1 foi sintetizado segundo a rota sintética descrita por 

Nogueira et al., 2010. Como o mesmo apresentou atividade citotóxica, o restante dos 

análogos avaliados no presente estudo foram sintetizados a partir deste no laboratório de 

Química Orgânica coordenado pela Profa Thatiana Rocha Alves Vasconcelos da 

Universidade federal Fluminense (UFF)(dados ainda não publicados).  A nomenclatura 

segundo as regras da União Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of 

Pure and Applied Chemistry - IUPAC), e as estruturas químicas dos quatro análogos estão 

dispostas na Tabela 2. 

  

Tabela 2- A nomenclatura dos compostos segundo as regras da União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (IUPAC) e suas estruturas químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composto Estrutura Química Nomenclatura (IUPAC) 
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N

N

H
H

O2N

OH

 

 

2-{(E)-[2-(1,3-benzotiazol-2-

il)hidrazinilideno]metil}-4-

nitrofenol 
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S

N
N

N

H
HOH

OH

 

 

3-{(E)-[2-(1,3-benzotiazol-2-

il)hidrazinilideno]metil}benze

no-1,2-diol 
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S

N
N

N

H
HOH

OH  

 

2-{(E)-[2-(1,3-benzotiazol-2-

il)hidrazinilideno]metil}benze

no-1,4-diol 
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S

N
N

N

H
HOH

OH  

 

4-{(E)-[2-(1,3-benzotiazol-2-

il)hidrazinilideno]metil}benze

no-1,3-diol 
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3.2.2 Linhagens celulares 

 

As células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade estão listadas quanto ao tipo 

histológico e a origem na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Linhagens celulares utilizadas no ensaio de citotoxicidade in vitro por meio do 

teste do MTT. 

Linhagem Tipo Histológico Origem 

HL-60 Leucemia 

promielocítica aguda 

Humana 

HCT-8 Carcinoma de cólon Humana 

SF-295 Glioblastoma Humana 

MDAMB-435 Melanoma Humana 

K-562 Leucemia 

mielocítica crônica 

Humana 

PC3 Prostata Humana 

CMSP Leucócitos Humana 

Eritrócitos Hematopoiético Camundongos 

 

 

3.2.2.1 Obtenção e cultivo das células tumorais 

 

As linhagens tumorais foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA). 

As células foram cultivadas em garrafas para cultura de células (75cm
3
 volume de 250mL), e 

mantidas com o meio RPMI 1640, suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

antibióticos (penicilina/estreptomicina). As células foram mantidas em incubadoras com 

atmosfera de 5% de CO2 a 37 ºC. Diariamente, acompanhava-se o crescimento celular com a 

utilização de microscópio de inversão. O meio foi trocado sempre que o crescimento celular 

atingia confluência necessária para renovação de nutrientes. Para a manutenção de células 

aderidas utilizou-se tripsina (0,25%) para que as células soltassem das paredes das garrafas 

(PESSOA et al., 2000).  
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3.2.2.2 Obtenção das células mononucleares do sangue periférico 

 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram obtidas a partir de 

sangue periférico de voluntários clinicamente saudáveis. A coleta de sangue foi realizada em 

frascos heparinizados (vacuntainer) por profissionais capacitados da Unidade de 

Farmacologia Clínica (UNIFAC) da Universidade Federal do Ceará. As células foram 

isoladas através de um gradiente de densidade por meio da utilização do Histopaque
TM

-1077. 

Uma amostra de 3mL de sangue periférico foi diluída em 5mL de PBS. Essa solução foi 

adicionada a um tubo Falcon contendo 2mL de Histopaque
TM

-1077 e, posteriormente, 

centrifugada por 30 minutos a 1500 rpm. Após a centrifugação, a solução foi separada, em 

virtude da densidade do Histopaque
TM

-1077, em três camadas visíveis (figura 1). Uma 

superior (soro), uma intermediária (células e Histopaque
TM

-1077) e uma inferior (hemácias). 

Em seguida, a região intermediária foi cuidadosamente removida e adicionada a um terceiro 

tubo contendo PBS, o qual foi centrifugado por 20 minutos a 1000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet de células foi ressuspendido em 2mL de PBS. As células foram 

utilizadas imediatamente após o processo de isolamento, sendo cultivadas em meio de cultura 

RPMI-1640 suplementado com 20% de soro fetal bovino, 1% de antibióticos e 

fitohemaglutinina (2 a 4%). 

 

3.2.3 Ensaio de citotoxicidade em células tumorais humanas - teste do MTT 

 

  Princípio do teste 

A avaliação do efeito citotóxico dos análogos de benzotiazóis em células tumorais 

humanas foi realizada pelo Teste do MTT após 72 h de incubação. Este é um ensaio 

quantitativo in vitro que foi desenvolvido por Mosmann em 1983 para estimar a proliferação e 

a sobrevivência celular. É definido na literatura como apropriado para estimar a citotoxicidade 

(PESSOA et al., 2000; COSTA-LOTUFO et al., 2004; BEZERRA et al., 2005; BEZERRA et 

al., 2008) e baseia-se na capacidade da succinato desidrogenase, uma enzima do Ciclo de 

Krebs, ativa em mitocôndrias de células viáveis, em converter o sal de tetrazolium (brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio, ou MTT), que é hidrossolúvel e de cor 

amarelada, em cristais de formazan, que são de cor púrpura. Essa técnica tem a capacidade de 

analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula, sendo assim, bastante útil para avaliar a 

citotoxicidade. 
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  Procedimento experimental 

As amostras foram testadas em um painel de linhagens celulares de diferentes 

origens (Tabela 3), para determinação de suas CI50 (concentração capaz de inibir 50% do 

crescimento celular), como descrito a seguir. 

As células foram distribuídas em placas de 96 poços numa densidade de 0,3 x 10
6
 

células/mL, para células em suspensão (HL-60 e K-562), e 0,1 x 10
6
 (SF-295), ou 0,7 x 10

5
 

células/mL (HCT-8, MDAMB-435 e PC3), para células aderidas. Após 24h de incubação, os 

análogos (0,05 a 25 µg/mL) dissolvidos em DMSO foram adicionados a cada poço, utilizando 

o HTS (high- throughput screening), e as placas incubadas por 72 horas. A doxorrubicina foi 

utilizada como controle positivo com concentrações variando de 0,003 a 0,25 µg/mL. O 

controle negativo recebeu a mesma quantidade de DMSO. Após o período de incubação, as 

placas foram centrifugadas (15 x g/15 min), e o sobrenadante foi descartado. Cada cavidade 

recebeu 200 µL da solução de MTT (0,5 mg/mL em meio RPMI 1640) e a placa reincubada 

por 3 horas, em estufa a 37 ºC a 5% CO2. Após esse período, as placas foram novamente 

centrifugadas (30 x g/10 min), o sobrenadante foi desprezado, e o precipitado foi 

ressuspendido em 150 µL de DMSO. Para a quantificação do sal reduzido nas células vivas, 

as absorbâncias foram lidas com o auxílio do espectrofotômetro de placa, no comprimento de 

onda de 595 nm (MOSSMAN et al., 1983). 

 

  Análise dos dados 

Os compostos foram testados em diluições seriadas, em triplicata. Foi registrada a 

porcentagem de inibição x log da concentração e determinadas suas CI50 e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%) a partir de regressão não-linear, utilizando, o programa 

Prisma versão 5.0 (GraphPad Software). 

 

3.2.4 Avaliação da atividade citotóxica em células mononucleares de sangue periférico   

humano (CMSPH) – ensaio do alamar blue. 

 

  Princípio do teste  

Com o objetivo de estudar a atividade citotóxica dos compostos sobre células não-

tumorais o ensaio do alamar blue foi realizado com células mononucleares de sangue 

periférico (CMSP), que inclui linfócitos e monócitos. O alamar blue, recentemente 

identificado como resazurina (O'BRIEN et al., 2000), é um indicador 
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fluorescente/colorimétrico, onde em sua forma oxidada apresenta uma coloração azul (não 

fluorescente/célula não viável) e em sua forma reduzida uma coloração rósea 

(fluorescente/célula viável). Assim como o MTT, o alamar blue reduz-se em células viáveis, e 

assim pode ser quantificado e utilizado para avaliar a viabilidade celular (AHMED; GOGAL;  

WALSH, 1994). 

 

  Procedimento experimental 

As células (3 x 10
5
 células/mL) foram distribuídas em placas de 96 poços. 

Fitohemaglutinina (3%) foi adicionada ao meio de cultura para induzir a proliferação celular. 

Após 24 horas as substâncias em estudo foram adicionadas em concentrações crescentes (0,05 

- 25 μg/mL). Após 48 horas de exposição, 10 µL da solução estoque (0,312 mg/mL) de 

alamar blue foi adicionado e incubado por 24 horas.  A doxorrubicina (0,009 - 5 μg/mL) foi 

utilizada como controle positivo. Após o período de incubação (72 horas) as absorbâncias 

foram medidas no espectrofotômetro de placa, no comprimento de onda de 570 nm (reduzido) 

e 595 nm (oxidado) (AHMED; GOGAL;  WALSH, 1994). 

 

  Análise dos dados 

A proliferação celular foi calculada utilizando a seguinte fórmula: % proliferação 

= ALW – (AHW x R0) x 100. Onde, ALW e AHW são as absorbâncias no menor e maior 

comprimento de onda, respectivamente. O R0 foi calculado utilizando a seguinte fórmula: 

R0=AOLW/AOHW. Onde, AOLW e AOHW são as absorbâncias do meio adicionado ao alamar 

blue subtraído das absorbâncias do meio isolado nos comprimentos de onda menor e maior, 

respectivamente. As absorbâncias foram medidas usando um leitor de multiplacas (DTX 880 

Multimode Detector, Beckman Coulter, Inc. Fullerton, Califórnia, EUA). O efeito da droga 

foi quantificado como a porcentagem da absorbância controle a 570 nm e a 595 nm. Os 

compostos foram testados em diluições seriadas, em duplicata ou triplicata, e suas CI50 

(concentração inibitória média capaz de levar a inibição de crescimento de 50% de células) e 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram determinados a partir de 

regressão não-linear utilizando o programa Prism versão 5.0 (GraphPad Software). 

 

3.2.5 Determinação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos Swiss (Mus 

musculus) 

 

  Princípio do teste 
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Segundo Costa-Lotufo et al. (2002), este ensaio permite avaliar o potencial dos 

compostos testes em causar danos à membrana plasmática celular, seja pela formação de 

poros ou pela ruptura total da mesma. 

 

  Procedimento experimental 

O sangue foi coletado de camundongos Swiss (Mus musculus) por via plexo 

orbital e diluído em 30 volumes de solução salina (NaCl 0,85% + CaCl2 10mM). Os 

eritrócitos foram lavados 2 vezes em solução salina por centrifugação (1500 rpm / 5 min) para 

redução da contaminação plasmática e ressuspendidos em solução salina para se obter uma 

suspensão de eritrócitos (SE) a 2%. Esses experimentos foram realizados em multiplacas com 

96 poços, com a concentração dos compostos testes em 250 e 500 µg/mL. Cada poço da 1ª 

fileira recebeu 100 L da solução salina. Na 2ª, os poços receberam 80L da solução salina e 

20 L do veículo de diluição da substância teste, neste caso, DMSO 1%. Aos poços da 3ª 

fileira, foram adicionados 180L de solução salina e 20 L da substância teste em solução 

(5mg/mL). Da 4ª fileira em diante os poços receberam 100 l da solução salina, excetuando-

se os da última fileira, que receberam 80 L de solução salina e 20 L de Triton X-100 1% 

(controle positivo). Em seguida, 100L da suspensão de eritrócitos 2% foram plaqueados em 

todos os poços. Após incubação de 1 h sob agitação constante à temperatura ambiente (26  

2C), as amostras foram centrifugadas (5000 rpm/ 3min) e o sobrenadante foi analisado em 

espectrofotômetro de placa a 540 nm. 

 

  Análise dos dados 

A atividade da substância foi determinada de maneira relativa ao valor dos 

controles positivo e negativo. Foi registrada a porcentagem do efeito x log da concentração e 

determinadas suas CE50 (concentração média capaz de provocar 50% do efeito máximo) e 

seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) a partir de regressão não-linear, utilizando 

o programa Prisma versão 5.0 (GraphPad Software). 

 

3.2.6 Estudo do padrão de morte celular e do efeito sobre a progressão do ciclo celular 

 

A linhagem leucêmica HL-60 representa um modelo exaustivamente utilizado nos 

estudos dos efeitos de drogas sobre a proliferação, a progressão do ciclo e indução de morte 

celular (COLLINS; OATES, 1987; MILITÃO et al., 2006). Portanto, nesta etapa do estudo, 
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células de leucemia promielocítica humana (HL-60) foram utilizadas como modelo. Em cada 

experimento, as células foram plaqueadas na densidade de 0,3 x 10
6
 células/mL e incubadas 

com os análogos mais ativos, Composto 1 (protótipo) e Composto 3 em diferentes 

concentrações (1µM, 2μM e 4μM) por 24h. 

 

3.2.6.1 Determinação da viabilidade celular – teste de exclusão do azul de tripan 

 

  Princípio do teste 

O teste do azul de tripan permite diferenciar as células viáveis das não viáveis 

após a incubação com os compostos testes. O teste baseia-se na capacidade que o corante azul 

de tripan tem de penetrar em todas as células. Entretanto, apenas as células viáveis conseguem 

bombear o corante para fora, sendo possível, observar uma marcação azulada para as células 

não viáveis, que perderam essa capacidade (PERES; CURI, 2005). 

O teste do azul de tripan foi realizado antes de cada experimento desta etapa do estudo 

para verificar a viabilidade celular. 

 

  Procedimento experimental 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. Após a incubação, 10 µL 

do azul de tripan foram adicionados a 90 µL da suspensão de células em tubo eppendorf. As 

células viáveis e não viáveis foram diferenciadas e contadas em câmara de Newbauer. A 

doxorrubicina (0,5µM) foi usada como controle positivo e o controle negativo foi tratado com 

o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 1%. 

 

  Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média e do erro padrão da média de 3 

experimentos independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os 

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

Dunnet, com nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 

 

3.2.6.2 Análise morfológica - coloração por May-Grünwald-Giemsa 

 

  Princípio do teste 
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A coloração utilizada nesse experimento se baseia em interações eletrostáticas 

entre os corantes e moléculas-alvo. Essa coloração possui azul de metileno (corante básico), 

eosina (corante ácido), entre outros componentes básicos que permite distinguir o citoplasma 

e o núcleo, sendo possível analisar a célula quanto a sua integridade nuclear, bem como 

alterações no citoplasma. Essa técnica é bastante indicada para estudo do padrão de morte 

celular (apoptose/necrose). 

 

  Procedimento experimental 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. A doxorrubicina (0,5 µM) 

foi usada como controle positivo e o controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO) 

utilizado para solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 0,1%. 

Após a incubação, as células foram examinadas ao microscópio de inversão. Para 

observar a morfologia, 50μL da suspensão de células foram adicionadas à centrífuga de 

lâmina (cytospin). Após a adesão das células na lâmina, a fixação foi feita com metanol por 1 

minuto e a coloração por May-Grunwald, por 10 segundos, seguida pelo Giemsa por mais 10 

segundos. 

 

  Análise dos dados 

As lâminas contendo as células coradas foram levadas ao microscópio para 

avaliação das suas características morfológicas e comparadas ao controle (não-tratadas). O 

registro das alterações celulares foi feito por fotografia com microscopia óptica em objetiva 

de 40X. 

 

3.2.6.3 Análise morfológica - coloração diferencial por brometo de etídio/laranja de acridina 

 

  Princípio do teste 

O método de coloração pelo brometo de etídio/laranja de acridina (MCGAHON et 

al., 1995) permite diferenciar células viáveis daquelas em processo de morte por apoptose ou 

necrose. Este método baseia-se na revelação diferencial das células por fluorescência. A 

laranja de acridina (LA) é capaz de atravessar membranas intactas e intercala-se ao DNA 

celular conferindo aparência verde ao núcleo. O brometo de etídio (BE), por sua vez, só 

consegue intercalar ao DNA e marcar o núcleo em vermelho se a membrana celular estiver 
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danificada. Dessa maneira, as células viáveis, que tem a membrana íntegra, apresentam 

núcleo uniformemente corado de verde pela LA. As células em apoptose (membrana ainda 

íntegra) apresentam manchas verdes brilhantes que caracterizam morte celular por apoptose 

(condensação da cromatina e fragmentação nuclear) e não são marcadas por BE (somente na 

apoptose tardia ou secundária). Na apoptose, observam-se, também, alterações na membrana 

celular em decorrência da formação de corpos apoptóticos (BASKIC et al., 2006). O BE é 

incorporado majoritariamente por células necróticas (membrana danificada) e apresentam, 

portanto, núcleo corado de vermelho (KUMAR; FAUSTO; ABBAS, 2004). 

 

  Procedimento experimental 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3  nas concentrações 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. Após a incubação, a 

suspensão de células foi transferida para tubo eppendorf e centrifugada por 5 min em baixa 

rotação. O sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em 20 µL de 

solução de PBS. Em seguida, 1 µL da solução de BE:LA foi adicionado ao tubo, e uma 

alíquota dessas células foi transferida para uma lâmina. A lâmina foi montada com lamínula 

para contagem em microscópio de fluorescência. Foram contadas 300 células de cada amostra 

para a quantificação percentual dos eventos celulares (viáveis, apoptóticas e necróticas). A 

Doxorrubicina (0,5µM) foi usada como controle positivo e o controle negativo foi tratado 

com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 

1%.  

 

  Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média e do erro padrão da média de 3 

experimentos independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os 

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

Dunnet, com nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 

 

3.2.6.4 Testes utilizando citometria de fluxo 

 

3.2.6.4.1  Determinação da integridade de membrana e viabilidade celular 

 

  Princípio do teste 
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A análise da integridade da membrana plasmática é uma importante ferramenta 

para estudar o tipo de morte celular, visto que, na necrose (mas também observado na 

apoptose secundária), a membrana plasmática está precocemente alterada. O teste baseia-se na 

capacidade do iodeto de propídeo (IP), que é hidrofílico, de penetrar apenas em células cuja 

membrana esteja danificada. Após a ligação ao DNA, o IP emite alta fluorescência quando é 

excitado pelo laser de argônio (488 nm). A célula com membrana íntegra emite, portanto, 

baixa fluorescência. Neste experimento, também é possível avaliar aspectos morfológicos 

como tamanho e granulosidade, que foram utilizados como parâmetros na determinação da 

viabilidade celular (MACKLIS; MADISON, 1990). 

 

  Procedimento experimental 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. Uma alíquota de 100 μL foi 

recolhida da suspensão de células e diluída com a solução de IP (2 μg/mL em PBS). Após 5 

minutos na ausência de luz a 37 ºC, as células (cinco mil eventos) foram analisadas por 

citometria de fluxo (MILITÃO et al., 2006). A Doxorrubicina (0,5µM) foi usada como 

controle positivo e o controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para 

solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 1%. 

 

  Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de 3 experimentos 

independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os grupos, os dados 

foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Teste de Dunnet, com 

nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 

 

3.2.6.4.2 Determinação do conteúdo de DNA nuclear da célula  

 

  Princípio do teste 

O ciclo celular é constituído pelas seguintes fases: G1, S, G2 e M. Durante o 

período de crescimento celular (fase G1) uma célula diplóide apresenta um conteúdo 2n (n - 

conteúdo de um conjunto haplóide de cromossomos) de DNA nuclear, possui duas cópias de 

cada gene. Durante a fase S ocorre a duplicação do genoma nuclear (2-4n) e na fase seguinte 

(fase G2) ocorre o segundo período de crescimento celular, durante o qual o conteúdo em 
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DNA nuclear é mantido no nível 4n. Em seguida ocorre a mitose (fase M, 4n) durante a qual a 

célula se divide, formando duas células filhas, cada uma com um conteúdo 2n em DNA. As 

células que não se encontram em divisão celular (G0) apresentam um conteúdo 2n de DNA. 

Assim, as diferentes fases do ciclo celular podem ser determinadas a partir do conteúdo de 

DNA que elas apresentam. Deste modo, o resultado da distribuição do conteúdo de DNA 

nuclear de uma população de células pode dar-se em G0/G1, S e G2/M. Adicionalmente, 

DNA fragmentado (hipodiplóide) pode ser detectado (baixa fluorescência) devido a 

diferenças na emissão de fluorescência quando comparados ao DNA íntegro (SHAPIRO, 

1985; CIBAS, 1995). 

 

  Procedimento experimental 

A determinação do conteúdo de DNA nuclear da célula, que reflete as fases do 

ciclo celular e sua fragmentação foi avaliada por citometria de fluxo utilizando o IP como 

agente fluorogênico. Após o tratamento a membrana plasmática das células é lisada por um 

detergente para que o IP possa se ligar ao núcleo. Assim, as fases do ciclo celular foram 

determinadas através do conteúdo do DNA que elas apresentavam (MELAMED; 

MULLANEY; MENDELSON, 1979; SHAPIRO, 1985; CIBAS, 1995). 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. Uma alíquota de 100 μL foi 

recolhida da suspensão de células e diluída com a solução de lise contendo IP (0,1% de citrato 

de sódio, 0,1 % de Triton X-100 e 2 μg/mL iodeto de propídeo em PBS). Após 30 minutos na 

ausência de luz e a 37 ºC, o material (cinco mil eventos) foi analisado por citometria de fluxo 

(MILITÃO et al., 2006). A Doxorrubicina (0,5µM) foi usada como controle positivo e o 

controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias, 

o qual foi mantido abaixo de 1%. 

 

  Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de 3 experimentos 

independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os grupos, os dados 

foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Teste de Dunnet, com 

nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 
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3.2.6.4.3 Determinação da Externalização da Fosfatidilserina – Anexina V 

 

  Princípio do teste 

Um dos principais processos que ocorrem na apoptose é a perda da assimetria da 

membrana fosfolipídica com a translocação da fosfatidilserina (PS) da membrana interna da 

bicamada lipídica para superfície celular. A externalização da PS ainda continua como um 

processo não totalmente conhecido, mas sabe-se que a externalização da fosfatidilserina 

funciona como um sinal da célula para que os macrófagos as fagocitem, antes da perda da 

integridade da membrana celular (VERMES et al., 1995). 

 

  Procedimento experimental 

A externalização da fosfatidilserina foi analisada por citometria de fluxo após 

conjugação da fosfatidilserina com a anexina V (VERMES et al., 1995). As células HL-60 

foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os Compostos 1 e 3 nas 

concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. Foi utilizado o kit Guava Nexin para determinar 

apoptose inicial e tardia. Células foram lavadas duas vezes com PBS gelado e ressuspendidas 

em 135 μL de PBS com 5 μL de 7-amino-actinomicina (7AAD) e 10 μL de anexina V 

conjugada com ficoeritrina (PE). As células foram gentilmente agitadas e incubadas por 20 

minutos em temperatura ambiente (20–25C) no escuro. Posteriormente, as células foram 

analisadas por citometria de fluxo (EasyCyte/Guava Technologies). Anexina V é uma 

proteína ligada a um fosfolípideo que tem alta afinidade por PS. 7AAD, é um corante 

hidrofílico impermeável em células intactas, e é utilizado como um indicador da integridade 

da membrana celular. 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. A 

Doxorrubicina (0,5µM) foi usada como controle positivo e o controle negativo foi tratado 

com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 

1%. 

 

  Análise dos dados 

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

experimentos realizados em triplicata. Para verificação da ocorrência de diferenças 
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significativas entre os diferentes grupos, os dados foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) seguida por Teste de Dunnet, com nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 

 

3.2.6.4.4 Determinação da geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) intracelulares 

 

 Princípio do teste 

As espécies reativas de oxigênio (EROS) geradas intracelularmente foram 

avaliadas utilizando diacetato-diclorodiidrofluoresceina (H2DCFDA). H2DCFDA se difunde 

através das membranas celulares e é facilmente hidrolisado por esterases intracelulares para 

formar o DCFH (não fluorescente), que depois é rapidamente oxidado ao DCF (2’7’-

diclorohidrofluoresceina), altamente fluorescente, por uma ampla diversidade de EROS 

(CROW, 1997; HEMPEL et al., 1999; GOMES; FERNANDEZ; LIMA, 2005). A intensidade 

de fluorescência do DCF é proporcional à quantidade de EROs formadas intracelularmente 

(LEBEL; ISCHIROPOULOS; BONDY, 1992). 

 

  Procedimento experimental 

As células HL-60 foram distribuídas em placas de 24 poços e incubadas com os 

Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM por 24 h. No final do tratamento de 3 

horas com as amostras teste, as células foram incubadas com  20 µM de H2-DCF-DA e 

mantidas a 37°C por 30 minutos no escuro. Após terminar o 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 onda de 

excitação e emissão de 490 e 530 nm, respectivamente. A β-Lapachona (5µM) foi utilizada 

como controle positivo e o controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para 

solubilizar as substâncias, o qual foi mantido abaixo de 1%. 

 

 Análise dos dados 

Em cada experimento foram analisados 5000 eventos. Os dados foram expressos 

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 de 

Newman Keuls, com nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 
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3.2.6.4.5 Determinação da ativação de caspases iniciadoras (-8 e -9) e efetoras (-3 e -7) em 

células HL-60 

 

  Princípio do teste 

As caspases pertencem à família de proteases cisteínas, podendo ser divididas em 

caspases inflamatórias e caspases apoptóticas, as quais podem ser incluídas nos grupos de 

caspases iniciadoras (como no caso da apoptose as caspases-8 e -9) e efetoras (como no caso 

da apoptose as caspases-3 e -7). As caspases iniciadoras possuem a função de, quando 

ativadas, promover a clivagem das caspases efetoras -3 e -7; e estas, uma vez ativas, possuem 

um papel central no mecanismo de apoptose. As efetoras são as responsáveis pela clivagem de 

vários componentes celulares relacionados ao reparo e controle do DNA. Assim, a 

quantificação de caspases ativadas permite o estudo de mecanismos apoptóticos (MEHMET, 

2002). 

 

  Procedimento experimental 

 A detecção das caspases iniciadoras -8 e -9, e efetoras, -3 e -7 ativadas foi 

avaliada por citometria de fluxo utilizando o kit Guava Caspases 3/7 (também 8 e 9) FAM 

(Guava Technologies, Inc., Hayward, CA, EUA). As células (HL-60) foram cultivadas em 

placas de 24 poços e tratadas com os Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 4,0µM 

por 24 h. 

Após os tratamentos, as células foram incubadas por 1 hora na ausência de luz e a 

37 ºC com FLICA
TM

 (fluorocromo inibidor de caspases que se liga covalentemente as 

caspases-3 e -7 ativadas). Posteriormente, 80 µL do tampão de lavagem foram adicionados 

aos tubos e, então, centrifugados (2000 rpm/5 min). Em seguida, as células foram 

ressuspendidas em uma solução composta de IP e tampão de lavagem e analisadas por 

citometria de fluxo. A doxorrubicina (0,5µM) foi utilizada como controle positivo e o DMSO 

(0,1 %) serviu como controle negativo. Os ensaios foram realizados em três experimentos 

independentes realizados em triplicatas. Cinco mil eventos foram analisados em cada amostra. 

O percentual de células viáveis, apoptóticas iniciais e tardias e necrose foi 

mensurado através da utilização do corante 7-AAD e um inibidor fluorescente de caspases 

(FLICA
TM

) o qual identifica as caspases ativadas. O reagente FLICA se liga covalentemente 

às caspases ativadas ficando retidas nas células, enquanto que as moléculas de FLICA
TM

 não 

ligadas são difundidas para fora das células. Células com a coloração negativa para FLICA
TM
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e 7-AAD (FLICA
TM

 (-) e 7-AAD (-)) são consideradas viáveis, células FLICA
TM

 (+) e 7-

AAD (-) são apoptóticas iniciais, células FLICA
TM

 (+) e 7-AAD (+) são apoptóticas tardias e 

FLICA
TM

 (-) e 7-AAD (+) são células necróticas.  

 

  Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de 3 experimentos 

independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os grupos, os dados 

foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Teste de Dunnet, com 

nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 

 

3.2.7 Avaliação do potencial genotóxico – ensaio do cometa 

 

  Princípio do teste  

Desenvolvido por Ostling e Johanson (1984) e modificado por Singh et al. (1988) 

e, posteriormente, por Olive (1989), o ensaio do cometa, também conhecido como Single-cell 

gel electrophoresis (SCGE) permite detectar quebra de fitas simples e duplas na molécula de 

DNA induzidas por substâncias com potencial genotóxico, tais como agentes alquilantes, 

intercalantes e oxidantes. Algumas variações foram introduzidas no ensaio, como a utilização 

de enzimas digestivas específicas que permitem que mutações, incorporações erradas de 

uracila no DNA, danos nas bases (pirimidinas e purinas oxidadas), sítios de reparo, ligações 

cruzadas (DNA-DNA ou DNA-proteína) sejam transformados em quebras e possam, então, 

ser analisados pelo teste (PFUHLER; WOLF, 1996; COLLINS et al., 1997; DUTHIE; 

MCMILLAN, 1997). 

 O teste do cometa não é utilizado para detectar mutações gênicas, mas, sim, 

lesões genômicas que, após serem processadas, podem resultar em mutação. Diferente das 

mutações, as lesões detectadas pelo ensaio podem ser reparadas ou não. Assim sendo, o teste 

do cometa pode ser empregado em estudos de cinética de reparo de lesões no DNA 

(COLLINS, 2004). 

 

  Procedimento experimental 

Inicialmente, células da linhagem HL-60 (0,3 X 10
6
 células/mL) foram 

distribuídas em placas de 24 poços com os Compostos 1 e 3 nas concentrações de 1,0, 2,0 e 

4,0µM por 24 h. Em seguida, 20 μL da suspensão de células (~10
6
 células/mL)  foram 
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dissolvidos em 0,75 % de agarose de baixo ponto de fusão e imediatamente espalhada sobre 

uma lâmina pré-tratada com 1,5 % de agarose de ponto de fusão normal. As células foram, 

então, colocadas em solução de lise por pelo menos 1 h a 4 ºC. Em seguida, as lâminas foram 

dispostas horizontalmente na cuba de eletroforese e preenchida com tampão de corrida em pH 

> 13 (HARTMANN; SPEIT, 1997.). A eletroforese foi conduzida em baixa luminosidade por 

20 minutos, usando 25 V e uma corrente de 300 mA. Após a corrida eletroforética, as lâminas 

foram retiradas e mergulhadas na solução de neutralização por 5 minutos. As células foram 

contadas em microscópio de fluorescência após coloração com brometo de etídeo. A análise 

foi realizada de acordo com o padrão de escores previamente determinados pelo tamanho e 

intensidade da cauda do cometa (BURLINSON et al., 2007; HARTMANN;  SPEIT, 1997; 

TICE et al., 2000). Foram contados 100 cometas/lâmina e classificados, de acordo com a 

percentagem de DNA na cauda do cometa, indicando o grau de quebra do DNA, de acordo 

com a Figura 7. Onde, 0 = sem danos (<5%), 1 = baixo nível de danos (5-20%), 2 = médio 

nível de danos (20-40%), 3 = alto nível de danos (40-95%) e 4 = dano total (>95%). A 

doxorrubicina (0,3 µg/mL) foi usada como controle positivo e os controles negativos foram 

tratados com o veículo (DMSO) utilizado para solubizar as substâncias, o qual foi mantido 

abaixo de 1%. 

 

Figura 7- Padrão de danos ao DNA para o ensaio cometa. 

 

 

Fonte: Collins (2004). 
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  Análise dos dados 

Foi calculado o índice  de danos (ID) no DNA. O ID foi obtido pela seguinte 

fórmula: ID = 400 - ∑ Escores. Os dados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de 3 

experimentos independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os 

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

Dunnet, com nível de significância de 99,9% (p < 0,001). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação da atividade citotóxica e hemolítica de análogos benzotiazólicos  

 

A avaliação citotóxica dos análogos de Benzotiazóis foi realizada em seis 

linhagens tumorais humanas (HL-60, HCT-8, MDAMB-435, SF-295, PC3 e K562) e em 

células mononucleadas do sangue periférico humano (CMSPH), como modelo de em células 

não-tumorais. A citotoxicidade foi avaliada através do teste do MTT para as linhagens 

tumorais e Alamar Blue para CMSPH após 72 horas de exposição aos compostos. Após o 

período de incubação o resultado foi analisado e a partir dele foi determinado a CI50 de cada 

composto (Tabela 4). 

A análise da ação citotóxica das amostras revelou que todos os compostos 

apresentaram elevada citotoxicidade frente diferentes linhagens tumorais (após 72h de 

tratamento), onde os valores de CI50 obtidos variaram de 0,29 – 11,35µg/mL. O mesmo foi 

observado para a linhagem não-tumoral (CMSPH), onde os valores encontrados foram  < 3 

µg/mL. Os Compostos 1 e 3 apresentaram maior atividade citotóxica (após 72h de 

tratamento) e ainda uma maior seletividade frente a linhagem leucêmica HL-60, com valores 

de CI50 de 1,65µM e 1,01µM respectivamente. A avaliação da atividade citotóxica em outras 

linhagens tumorais, K562 e PC3 foi realizada ainda pelo ensaio do MTT e o resultado 

reforçou que os compostos testados apresentam uma boa atividade para as linhagens 

leucêmicas, com valores de CI50 variando de 1,14 a 7,40µM para K562 após 72h de 

tratamento. A Doxorrubicina, usada como controle positivo, apresentou elevada 

citotoxicidade em todas as linhagens testadas, com valores de CI50 menor que 1,0 µg/mL. 

A Tabela 4 também mostra os resultados dos ensaios de citotoxicidade em células 

normais. Todos os benzotiazóis apresentaram uma CI50 < 10µM para células mononucleares 

de sangue periférico humano (CMSPH). Vale destacar que a atividade citotóxica do 

Composto 1 para as CMSPH foi comparada a observada para HL60, enquanto que o 

Composto 3 apresentou atividade citotóxica diminuída para CMSPH. A CI50 da 

Doxorrubicina, usada como controle positivo, para CMSPH ficou entre 0,52 e 1,80 µg/mL 

(IC95%). 

Em relação ao teste hemolítico utilizando eritrócitos de camundongos Swiss (Mus 

musculus), os compostos selecionados não foram capazes de induzir lise das hemácias. A 
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ausência de atividade hemolítica (CE50 > 200 µg/mL) sugere que o efeito citotóxico das 

amostras testadas independe de uma dano especifico à membrana plasmática da célula. 

 

Tabela 4- Atividade citotóxica in vitro dos análogos de benzotiazóis. Valores de CI50 (μg/mL 

(μM)) e o intervalo de confiança de 95% (IC 95%) realizado pelo teste do MTT (para 

linhagens tumorais) e Alamar Blue (CMSPH), após 72 h de incubação. 

Fonte: Dados obtidos por regressão não-linear utilizando o programa GraphPad Prism.* n.d. = não determinado. 

Intervalo de confiança de 95% (IC 95%) realizado pelo teste do MTT, após 24 h de incubação. Dox: 

Doxorrubicina. 

 

A partir dos dados de citotoxicidade em células de câncer humano, escolheu-se 

trabalhar com a linhagem HL-60 (leucemia promielocítica humana) por apresentar 

sensibilidade frente aos compostos testados. Foram ainda selecionados dois compostos (1 e 

3): o Composto 1 devido sua boa atividade citotóxica frente a linhagem selecionada e por ser 

protótipo dos demais; e o Composto 3 foi selecionado pois apresenta atividade citotóxica 10 

 

Linhagem 

Composto μg/mL (µM)  

1 2 3 4 Dox 

HL-60 0,52(1,65) 

0,38-0,72 

0,55(1,92) 

0,43-0,64 

0,29(1,01) 

0,20-0,42 

0,58(2,03) 

0,47 – 0,70 

0,03(0,05) 

0,02-0,04 

K562 0,36(1,14) 

0,23-0,55 

0,41(1,43) 

0,34-0,49 

0,34(1,19) 

0,24-0,47 

2,11(7,40) 

1,39-3,19 

0,14 (0,24) 

0,09-0,22 

MDA MB-435 4,40(14,01) 

2,89-6,70 

1,11(3,89) 

0,82-1,50 

4,62(16,21) 

2,81– 7,59 

4,72(16,56) 

3,61 – 6,17 

0,81 (0,81) 

0,62-1,20 

HCT 8 4,25(13,53) 

2,66-6,80 

0,91(3,19) 

0,79 – 1,05 

2,24(7,85) 

1,74– 2,90 

1,13(3,96) 

0,99 – 1,28 

0,07 (0,07) 

0,06-0,09 

SF 295 1,37(4,36) 

0,95-1,97 

0,87(3,05) 

0,73 – 1,05 

5,79(20,31) 

4,86 - 6,90 

2,23(7,82) 

1,80 – 2,76 

0,27 (0,27) 

0,24-0,42 

PC3 3,88(12,35) 

2,73-5,49 

5,99(21,01) 

4,62-7,77 

11,35(39,82) 

6,42-20,08 

5,04(17,68) 

4,15-6,13 
Nd* 

CMSPH 0,34(1,08) 

0,20-0,55 

0,24(0,84) 

0,09-0,61 

2,89(10,14) 

2,24-3,71 

1,41(4,94) 

0,95-2,08 

0,97 (1,78) 

0,52-1,80 

Eritrócitos >250 >250 >250 >250 Nd* 
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vezes menor em CMSPH, além de sua atividade citotóxica superior aos demais análogos para 

a linhagem selecionada. As concentrações utilizadas para o restante das análises (1μM, 2μM e 

4μM) foram determinadas com base na CI50 (µM) em HL-60. Por sua vez, o controle positivo 

foi a Doxorrubicina, testado na concentração de 0,5µM, também escolhida com base em sua 

CI50 em HL-60.  

 

4.2 Avaliação da viabilidade de células HL-60 após tratamento com os compostos 1 e 3 

 

A viabilidade celular (número de células viáveis e integridade da membrana 

citoplasmática) foi avaliada pelo teste do azul de tripan e por citometria de fluxo utilizando o 

iodeto de propídeo (IP) como agente fluorogênico. A Doxorrubicina (0,5µM) foi usada como 

controle positivo em todos os experimentos. O controle negativo foi tratado com o veículo 

(DMSO) usado para dissolver as substâncias o qual foi mantido abaixo de 1%. Os Compostos 

1 e 3 nas concentrações de 1, 2 e 4 μM, foram analisados após 24 h de incubação. As 

concentrações testadas foram determinadas a partir da CI50 obtida pelo teste do MTT.  

A análise da Figura 8A mostrou que todas as concentrações de ambos os 

compostos induziram uma redução significativa (p<0,001) na viabilidade celular. Para o 

Composto 1 na concentração de 1µM foi observado que havia 56,54 ± 2,97% (p<0,001) de 

células viáveis, na concentração de 2µM foi observado 33,23 ± 2,71% (p<0,001) e na 

concentração de 4µM foi de 8,85 ± 0,44% (p<0,001) ; Para o Composto 3 foi observado a 

presença de 38,45 ± 5,81% (p<0,001), 13,03 ± 0,14% e 8,77 ± 1,73% (p<0,001)  de células 

viáveis para as concentrações de 1µM, 2µM e 4µM respectivamente. Já no grupo de células 

tratadas com Doxorrubicina, a porcentagem foi de 24,83 ± 1,18% (p < 0,001). O número de 

células não viáveis, mostrado na Figura 8B cresceu de maneira concentração-dependente; na 

menor concentração, 1μM, o aumento de células não viáveis não foi considerado significante; 

este aumento aconteceu de maneira significativa nas concentrações de 2 (22,23 ± 1,49%, 

p<0,01) e 4μM (38,42 ± 3,76%, p<0,001) para o Composto 1, e para o Composto 3 todas as 

concentrações levaram a um aumento significativo de células não viáveis com valores de 

20,46 ± 0,29% (p<0,01), 29,40 ± 3,09% (p<0,001) e 34,54 ± 3,50% (p<0,001) para as 

concentrações de 1µM, 2µM e 4µM,  respectivamente. A Doxorrubicina teve um aumento do 

número de células não viáveis correspondente a 21,92 ± 2,44 % (p < 0,01).  

A análise da viabilidade celular por citometria de fluxo reforça o resultado 

anterior. Como observado na Figura 9, houve redução significativa (p<0,001) no número de 
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células viáveis, concentração-dependente em todas as concentrações testadas para ambos os 

compostos. Para o Composto 1 a porcentagem de células viáveis foi de 70,23 ± 5,66%, 47,35 

± 6,90% e 28,73 ± 3,22% nas concentrações de 1, 2 e 4μM respectivamente. Para o 

Composto 3 a porcentagem de células viáveis foi de 45,33 ± 2,85%, 25,91 ± 1,81% e 18,57 ± 

1,39% para as concentrações de 1, 2 e 4µM, respectivamente. No grupo tratado com 

Doxorrubicina a porcentagem de células viáveis foi de 32,17 ± 2,14% (p < 0, 001). 

 

Figura 8 - Efeitos dos Compostos 1 e 3 sobre a viabilidade de células da 

linhagem HL-60 determinado pelo teste do azul de tripan após 24 h de incubação. 
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(A) Células viáveis e (B) células não viáveis. O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para 

solubilizar as substâncias testadas. Doxorrubicina (0,5 µM) foi usada como controle positivo (D). As barras 

representam a média ± EPM de três experimentos independentes. * p < 0,001 e ** p < 0,01 comparado com o 

controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. 
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Figura 9 - Efeitos dos Compostos 1 e 3  sobre a concentração de células viáveis  da 

linhagem HL-60, determinado por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo, após 24 

horas de incubação. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para solubilizar as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (0,5 µM) foi utilizada como controle positivo (D). As barras representam a média ± E.P.M. de 

três experimentes independentes. Cinco mil eventos foram contados em cada experimento. *  p < 0,001 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. 

 

 
 

4.3 Avaliação da morfologia de células HL-60 após tratamento com os compostos 1 e 3 

 

A morfologia das células HL-60 foi avaliada por métodos de coloração (May-

Grünwald-Giemsa) e por citometria de fluxo, após 24h de incubação com os Compostos 1 e 

3. As análises por microscopia de campo claro das células HL-60 coradas com May-

Grünwald-Giemsa revelaram diversas alterações morfológicas induzidas pelas substâncias 

testadas. Após 24 horas em cultura, as células HL-60 do grupo controle negativo (não-

tratadas) exibiram uma morfologia típica de células não aderidas, tais como, membrana 

íntegra, células pleomórficas e nítida visualização tanto das delimitações das membranas 

plasmática e nuclear (Figura 10A). A doxorrubicina (0,5µM) induziu redução do volume 

celular, blebbing, fragmentação nuclear em células HL-60, todas as características 

condizentes com apoptose e foi também observada a presença, porém menos significante, de 

necrose.(Figura 10B). As células tratadas com os Compostos 1 e 3 apresentaram alterações 

morfológicas a partir da concentração de 1µM (Figura 10C (1) e 10F (3)) com presença de 

Blebbing. Na concentração de 2µM (Figura 10D (1) e 10G (3)) as células apresentaram 

morfologia consistente com células em processo de apoptose, como redução do volume 
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celular, blebbing, fragmentação nuclear, formação de corpos apoptóticos e necrose. Na maior 

concentração testada de 4µM (Figura 10E (1) e 10H (3)), além de características apoptóticas 

como blebbing, formação de corpos apoptóticos, foi observado o aparecimento de 

características de necrose, como perda da integridade de membrana. Foi ainda obervado a 

presença de tumefação celular em células tratadas com 4µM do Composto 3 (Figura 10H).  

Para confirmar se a atividade antiproliferativa dos Compostos 1 e 3 relaciona-se 

com a indução de apoptose ou necrose, a análise morfológica das células tratadas com as 

substâncias testes foi investigada utilizando a coloração diferencial de laranja de acridina e 

brometo de etídio (LA/BE) por microscopia de fluorescência, conforme os dados mostrados 

na figura11. O percentual de células viáveis, apoptóticas e necróticas foi então calculado. 

Células viáveis, com coloração verde uniforme e morfologia normal, foram observadas em 

células HL-60 do grupo controle negativo, atingindo uma média de 96,88 ± 2,63% das células 

analisadas. Nos grupos de células HL-60 tratadas com o Composto 1 e 3, foram observados 

que na concentração de 1µM o percentual médio de células viáveis foi de 84,59 + 6,32% e 

74,63 ± 8,20%, respectivamente; na concentração de 2,0µM e 4,0µM do Composto 1, houve 

uma diferença significativa (p < 0,001) do percentual de células com morfologia típica de 

apoptose, 79,92 + 2,86% e 93,52 ± 4,77% respectivamente. Para o Composto 3 todas as 

concentrações apresentaram células com características morfológicas de apoptose sendo 

considerados estatisticamente significantes (p<0,001), com 28,86 ± 8,18% (1µM), 89,05 ± 

2,97% (2,0µM) e 96,41 ± 3,14 % (4µM) de células apoptóticas. Somente a concentração de 

4µM apresentou um aumento significativo (p < 0,001) do percentual de células com 

características morfológicas de necrose, equivalente a 2,40 + 0,63% do número de células. A 

Doxorrubicina causou 65,49 + 3,60% de apoptose e 1,85 + 1,16% de necrose, diminuindo o 

percentual de células viáveis para 39,10 ± 3,89% (p<0,001). 

Na análise da integridade de membrana por citometria de fluxo (Figura 12) em 

células HL-60 foi ainda observada uma redução na integridade de membrana concentração 

dependente em todas as concentrações testadas e para ambos os compostos. No grupo 

controle negativo o número de células com membrana íntegra foi de 97,58 + 0,36%. Para o 

Composto 1 a porcentagem de células com membrana  íntegra foi de 87,99 ± 2,89% (1µM), 

57,20 ± 3,84% (2µM) e 33,73 ± 5,29% (4µM) sendo todas consideradas estatisticamente 

significantes (p<0,001); e para o Composto 3 essa porcentagem foi de 62,97 ± 2,98% (1µM), 

39,01 ± 1,53% (2µM) e 29,07 ± 1,08% (4µM) todas também significativas (p<0,001). A 
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Doxorrubicina, causou um dano significativo (p < 0,001) à membrana, reduzindo o percentual 

de células com membrana íntegra para 66,33 + 4,40%. 

A complementação do estudo morfológico foi estabelecida pela análise do volume 

e granulosidade celular por citometria de fluxo. Análises qualitativas dos resultados foram 

feitas através de gráficos de dispersão representativos dos eventos celulares. Após 24h de 

incubação em diferentes concentrações (1, 2 e 4µM) foi observado um aumento gradual do 

número de células com padrão apoptótico, a partir da concentração de 1,0 µM, conforme 

observado nos gráficos [Figura 13-C, D, E (composto 1); 13-F, G, H (composto 3)]- menor 

volume, FSC; e maior granulosidade, SSC - quando comparado com o controle negativo 

(Figura 13-A). O tratamento com Doxorrubicina, também apresentou padrão celular típico de 

apoptose (Figura 13-B). 
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Figura 10 - Análise morfológica de células da linhagem HL-60 coradas com May-Grünwald-

Giemsa e visualizadas por microscopia óptica. 

 

 

 

 
 
(A): veículo (DMSO). (B): Doxorrubicina (0,5µM). (C), (D) e (E): células tratadas com o composto 1  (1, 2 e 

4µM, respectivamente). (F), (G) e (H): células tratadas com o composto 3 (1, 2 e 4µM, respectivamente). Os 

números indicam as seguintes alterações observadas: 1. Redução do volume celular; 2. Blebbing; 3. 

Fragmentação nuclear; 4. Corpos apoptóticos; 5. Necrose; 6. Tumefação celular. 
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Figura 11 - Efeitos dos Compostos 1 e 3  sobre a viabilidade de células da linhagem HL-60 

coradas com Brometo de etídeo/Laranja de acridina determinado por microscopia de 

fluorescência após 24 h de incubação. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias testadas. 
Doxorrubicina (0,5µM) foi utilizada como controle positivo (D). As barras representam a média ± EPM de três 

experimentos independentes. *  p < 0,001 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste 

de Dunnett. 

 

 

Figura 12 - Efeitos dos Compostos 1 e 3 sobre a integridade de membrana de células 

da linhagem HL-60, determinado por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo, após 

24 horas de incubação. 
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O controle negativo (C) foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (0,5 µM) foi utilizada como controle positivo (D). As barras representam a média ± E.P.M. de 

três experimentes independentes. Cinco mil eventos foram considerados em cada experimento. * p < 0,001 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. 
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Figura 13 - Histograma dos Efeitos dos Compostos 1 e 3  sobre a morfologia de 

células HL-60 determinado por citometria de fluxo usando o FSC (Forward scatter – desvio 

da luz para frente) e SSC (Side scatter – desvio da luz para o lado) como parâmetros de 

tamanho relativo da células e granulosidade, ou complexidade interna, da célula, 

respectivamente, após 24h de incubação. 
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O histograma apresentado ao lado de cada dot plot representa as células com membrana íntegra (marcação róseo) 

e células com membrana danificada (marcação em verde), onde o aumento da fluorescência verde é devido à 

absorção e incorporação, pela célula, do iodeto de propídeo. Controle negativo (A); Controle positivo (0,5µM de 

Doxorrubicina) (B); composto 1 (C), (D) e (E), nas concentrações de 1, 2 e 4µM, respectivamente; composto 3 

(F), (G) e (H) nas concentrações de 1, 2 e 4µM, respectivamente. 

 

 

4.4 Avaliação dos efeitos dos compostos 1 e 3 sobre o conteúdo de DNA nuclear de 

células HL-60 

 

O conteúdo de DNA nuclear da célula, que reflete as fases do ciclo celular, foi 

avaliado por citometria de fluxo utilizando o iodeto de propídeo como agente fluorogênico. A 

doxorrubicina (0,5μM) foi usada como controle positivo em todos os experimentos. O 
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controle negativo foi tratado com o veículo (DMSO) usado para solubilizar as substâncias. As 

células foram analisadas 24 h após a incubação com os Compostos 1 e 3. 

Nesta avaliação, os resultados, apresentados na Tabela 5, mostram que todas as 

concentrações testadas foram capazes de aumentar significativamente o número de células na 

fase sub-G1 (DNA fragmentado). Para o Composto 1 na concentração de 1μM esse 

percentual foi de 23,23 + 2,06%, e para as concentrações de 2 e 4μM o percentual foi de 

66,15 + 3,70% e 86,22 + 2,27%, respectivamente (p < 0,001). Para o Composto 3 a 

concentração de 1µM levou a um aumento de 61,02 ± 3,68%, e as concentrações de 2 e 4µM 

o percentual foi de 78,95 ± 4,67% e 76,24 ± 4,16% respectivamente (p<0,001). A 

Doxorrubicina mostrou uma fragmentação de 76,38 + 3,04% nas células. 

Quanto à progressão do ciclo celular (Tabela 5), para o Composto 1, já a menor 

concentração (1μM) foi capaz de diminuir de forma estatisticamente significante (p <0,001) o 

número de células na fase G2/M (2,90 + 0,72%); na concentração de 2 e 4μM esta redução foi 

maior com número de células na fase G2/M de 0,41 + 0,56% e 0,02 ± 0,06%, respectivamente 

(p<0,001); Para o Composto 3 também foi observado uma redução no número de células  já 

na menor concentração (1μM) com 0,45 ± 0,69% de células na fase G2/M, e nas demais 

concentrações (2 e 4µM) foi de 0,19 ± 0,24% e 0,22 ± 0,54%, respectivamente (p<0,001). 

Para a Doxorrubicina foi observado um aumento no número de células na fase sub-G1 e 

redução na porcentagem de células em G2/M (p<0,001). 

 

Tabela 5 - Efeito dos Compostos 1 e 3 sobre o conteúdo de DNA nuclear de células HL-60 

determinado por citometria de fluxo usando iodeto de propídeo, após 24 horas de incubação. 

Substância Concentração (μM) DNA (%) 

  Sub-G1 G0/G1 S G2/M 

Controle - 14,84 ± 1,00 18,98 ± 3,77 79,07 ± 1,06 10,59 ± 0,36 

Doxorrubicina 0,5 76,38 ± 3,04* 21,60 ± 4,42 81,67 ± 2,37 0,63 ± 0,74* 

Composto 1 1,0 23,13 ± 2,06* 24,66 ± 7,03 79,11 ± 1,02 2,90 ± 0,72* 

 2,0 66,15 ± 3,70* 16,07 ± 1,07 84,13 ± 2,33 0,41 ± 0,56* 

 4,0 86,22 ± 2,27* 10,94 ± 3,41*** 89,09 ± 3,38* 0,02  ± 0,06* 

Composto 2 1,0 61,02 ± 3,68* 43,68 ± 4,68* 63,00 ± 6,86** 0,45 ± 0,69* 

 2,0 78,95 ± 4,67* 16,16 ± 4,99 83,66 ± 4,99 0,19 ± 0,24* 

 4,0 76,24 ± 4,16* 11,89 ± 2,75*** 87,89 ± 2,50* 0,22 ± 0,54* 

 A tabela apresenta os valores correspondentes à média ± E.P.M. de três experimentos independentes realizados 

em triplicata. Cinco mil eventos foram analisados em cada experimento. *, P < 0,001; ** p < 0,01; *** p <0,05 

quando comparado com o grupo controle negativo por ANOVA (análise da variância) seguido pelo teste de 

Dunnett. Doxorrubicina foi usada como controle positivo. 
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4.5 Determinação da externalização da fosfatidilserina 

 

A externalização da fosfatidilserina (PS) é considerada um marco importante nas 

fases iniciais da ativação do processo apoptótico (MARTIN et al., 1995). Logo, as células 

tratadas com os compostos durante 24 horas e os controles (DMSO 0,1%) foram incubadas 

com anexina V (proteína com alta afinidade por PS) com o objetivo de avaliar a porcentagem 

de células com PS externalizado sobre a superfície da membrana celular. 

A análise da Figura14 mostra que a média da porcentagem de células HL-60 

viáveis no grupo controle negativo foi de 97,30 + 0,98% e após a exposição aos Compostos 1 

e 3, na menor concentração (1μM), reduziu o número de células viáveis para 86,44 ± 1,10% e 

56,12 ± 5,29% (p<0,001), respectivamente e ainda nesta concentração induziram 

significativamente a externalização da PS, com percentual de células em apoptose de 12,38 ± 

2,09% (p<0,01) e 42,67 ± 6,77% (p<0,001), respectivamente. Na concentração de 2µM o 

Composto 1 reduziu o número de células viáveis para 62,34 ± 1,93% e induziu 

significativamente a externalização da PS com percentual de células em apoptose de 30,15 ± 

5,36% (p<0,001); o Composto 3 reduziu o numero de células viáveis para 25,47 ± 2,89% 

(p<0,001) e obteve um percentual de células em apoptose de 57,31 ± 2,62% (p<0,001). Na 

maior concentração ambos os compostos (1 e 3) reduziram significativamente o número de 

células viáveis para 41,90 ± 4,72% (P<0,001) e 24,32 ± 2,21% (P<0,001), respectivamente. 

Ainda na concentração de 4µM ambos os compostos (1 e 3) induziram a externalização da PS 

com percentual de células em apoptose de 48,19 ± 1,90% (p<0,001) e 63,60 ± 4,67% 

(p<0,001), respectivamente. Necrose foi observada em células tratadas nas concentrações de 2 

e 4µM do Composto 1 (9,07 ± 1,11% e 20,99 ± 1,97% (p<0,001), respectivamente)  e em 

todas as concentrações do Composto 3 (12,06 ± 2,48%, 13,73 ± 1,60% e 7,15 ± 0,26% 

(p<0,001), respectivamente). A Doxorrubicina apresentou aumento significativo na 

porcentagem de células em apoptose (90,90 + 2,89%). 
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Figura 14 - Histograma e gráfico dos Efeitos dos Compostos 1 e 3 sobre a externalização da 

fosfatidilserina em células leucêmicas (HL-60) determinado por citometria de fluxo utilizando 

Anexina V-PE e 7-AAD, após 24 horas de incubação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O controle negativo (C) foi tratado com o veículo (DMSO) utilizado para solubilizar as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (0,3µg/mL) foi utilizada como controle positivo (DOX). Os dados correspondem à média ± 

E.P.M. de três experimentos independentes. Cinco mil eventos foram considerados em cada experimento. * 

p<0,001 e **p<0,01; comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. Controle 

negativo (A); Controle positivo (0,5µM de Doxorrubicina) (B); composto 1 (C), (D) e (E), nas concentrações de 

1, 2 e 4µM, respectivamente; composto 3 (F), (G) e (H) nas concentrações de 1, 2 e 4µM, respectivamente. 
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4.6 Determinação da geração de espécies reativas de oxigênio 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) possuem um papel fundamental na via 

intrínseca de sinalização da apoptose, pois medeiam dano ao DNA, sendo o DNA 

mitocondrial particularmente vulnerável, devido a cadeia transportadora de elétrons 

(FRUEHAUF; MEYSKENS Jr., 2007). 

Na análise da Figura 15, observou-se que nenhuma das concentrações testadas foi 

capaz de gerar EROs após 3h de incubação. A β Lapachona, na concentração 5μM, foi capaz 

de gerar, significativamente EROS (p<0,001). 

 

Figura 15 - Efeitos dos compostos 1 e 3 sobre a geração de EROs em células leucêmicas 

(HL-60) determinado por citometria de fluxo utilizando H2-DCF-DA, após 3 horas de 

incubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O controle negativo (C) foi tratado com o veículo utilizado para solubilzar as substâncias testadas. A β-

Lapachona na concentração de 5,0µM foi utilizado como controle positivo. Os dados correspondem à média ± 

E.P.M. de três experimentes independentes. Cinco mil eventos foram contados em cada experimento. * p < 

0,0001 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnet.  

 

 
 

4.7 Efeitos dos compostos 1 e 3 sobre a ativação das caspases iniciadoras 8 e 9 em 

células HL-60  

 

Há duas principais vias de sinalização para ativação das caspases: a via extrínseca, 

que é iniciada por receptor de morte, na qual está envolvida a caspase 8; e a via intrínseca, 
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proteases leva à ativação de caspases executoras que vão desencadear o processo de apoptose 

(CHOWDHURY; THARAKAN; BHAT, 2008). 

Após 24h de incubação, foi observado (Figura 16A) que houve ativação 

significativa da caspase iniciadora 8, apenas, nas concentrações de 2 e 4 μM (p < 0,001) para 

o Composto 1, com aumento de 21,78 ± 3,64% e 47,86 ± 6,51% de células em apoptose, 

respectivamente. Para o Composto 3 houve ativação significativa (p<0,001) de caspase 

iniciadora 8 em todas as concentrações testadas (1, 2 e 4µM) com 47,5 ± 7,37%, 83,21 ± 

4,86% e 83,75 ± 2,20% de apoptose, respectivamente. Foi observado ainda aumento de forma 

significante (p<0,001) no número de células em necrose, onde para o Composto 1 foi obtido 

aumento de 14,23 ± 1,36% (2µM) e 28,85 ± 4,12% (4µM) de células em necrose e para o 

Composto 3 aumento de 7,41 ± 0,72% (1µM), 6,22 ± 2,57% (2µM) e 8,74 ± 2,11% (4µM) de 

células em necrose sem diferença significativa entre suas concentrações. A Doxorrubicina 

aumentou, significantemente, tanto o número de células em apoptose 31,84 + 9,72% (p < 

0,001), como em necrose 24,53 + 1,91% (p < 0,001). 

Na análise da Figura 16B, foi observado que houve ativação significativa da 

caspase iniciadora 9, em todas as concentrações de ambos os compostos. Para o Composto 1 

o percentual de células em apoptose foi de 17,10 ± 3,82% (1µM), 28,72 ± 6,30% (2µM) e 

48,96 ± 6,74% (4µM) (p<0,001). Para o Composto 3 o percentual de células em apoptose foi 

de 33,55 ± 5,12% (1µM), 45,07 ± 8,75% (2µM) e 46,57 ± 6,00% (4µM) (p<0,001). Foi 

evidenciada ainda a presença significativa de células em necrose, onde para o Composto 1 foi 

obtido um percentual de 9,83 ± 1,24% (2µM) e 13,36 ± 1,97% (4µM) (p<0,001); para o 

Composto 3 o percentual de células em necrose foi de 9,79 ± 1,17% (1µM), 13,00 ± 2,74% 

(2µM) e 17,39 ± 3,28% (4µM) (p<0,001). A Doxorrubicina aumentou significativamente (p < 

0,001) o percentual de células em apoptose (43,15 ± 4,21%), e o percentual de células em 

necrose (17,54 + 5,51%).  
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Figura 16 - Efeitos dos compostos 1 e 3 sobre a ativação de caspase iniciadora 8 (A) e 

caspase iniciadora 9 (B) em células leucêmicas HL-60 determinado por citometria de fluxo 

utilizando FLICA e FAM (verde), após 24 horas de incubação.  
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O controle negativo foi tratado com o veículo utilizado para solubilizar as substâncias testadas (DMSO). 

Doxorrubicina (0,3µg/mL) foi utilizada como controle positivo (DOX). Os dados correspondem à média ± 

E.P.M. de três experimentes independentes. Cinco mil eventos foram contados em cada experimento. 

*p<0,001comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. 
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4.8 Efeitos dos compostos 1 e 3 sobre a ativação das caspases efetoras 3 e 7 em células 

HL-60  

 

As caspases 3 e 7 são caspases executoras que ao serem ativadas irão desencadear 

o processo de apoptose (CHOWDHURY; THARAKAN; BHAT, 2008). Após as 24h de 

incubação foi observada a ativação significativa das caspases efetoras 3 e 7, nas 

concentrações de 2 e 4µM do Composto 1, e nas concentrações de 1, 2 e 4µM do Composto 

3 conforme mostra a Figura 17. O percentual de células em apoptose para o Composto 1 foi 

de 30,05 + 4,09% (2µM) e de 66,24 + 9,53% (4µM) (p < 0,001). Já para células em necrose o 

valor observado foi de 8,06 ± 0,37% (2 µM) e 13,26 ± 0,75% (4 µM ) (p < 0,001). Para o 

Composto 3 o percentual de células em apoptose foi de 53,19 ± 6,06% (1µM), 85,22 ± 4,54% 

(2µM) e 87,28 ± 2,80%  (4µM) (p < 0,001). Para células em necrose o percentual foi de 4,0 ± 

1,35%  (2µM) (p < 0,05) e 5,01 ± 1,33% (4µM) (p < 0,01). A doxorrubicina aumentou para 

66,01 + 6,78% o percentual de células em apoptose e para 19,58 + 6,79% (p < 0,001) o 

percentual de células em necrose. 

 

Figura 17 - Efeitos dos composto 1 e 3 sobre a ativação de caspases efetoras 3 e 7 

em células leucêmicas (HL-60) determinado por citometria de fluxo utilizando FLICA e FAM 

(verde), após 24 horas de incubação. 
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O controle negativo (controle) foi tratado com o veículo utilizado para solubilizar as substâncias testadas 
(DMSO). Doxorrubicina (0,3µg/mL) foi utilizada como controle positivo (DOX). Os dados correspondem à 

média ± E.P.M. de três experimentes independentes. Cinco mil eventos foram contados em cada experimento. 

*p<0,001; **p<0,01; ***p<0,05; comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de 

Dunnett. 
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4.9 Avaliação do potencial genotóxico dos compostos 1 e 3 em células Leucêmicas HL-60 

 

A avaliação do potencial genotóxico em células leucêmicas (HL-60), tratadas com 

os Compostos 1 e 3, foi realizada pelo ensaio do cometa em condições alcalinas. A Tabela 6 

mostra que os compostos testados  não foram capazes de induzir dano à fita de DNA, portanto 

não foi genotóxico em células HL-60. Já a Doxorrubicina (0,5µM) induziu um dano de 

227,70 + 20,40 nas células, p < 0,001. 

 

Tabela 6 - Avaliação do potencial genotóxico dos compostos 1 e 3 em células leucêmicas 

HL60 pelo ensaio do cometa, após 3h e 24 h de incubação. 

 

Substâncias Concentração Índice de Dano (ID) 

3h 

Índice de Dano (ID) 

24h 

Controle - 7,00 ± 2,82 10,34 ± 2,06 

Doxorrubicina 0,5µM 110,01 ± 1,41* 227,70  ± 20,40* 

Composto 1 1,0 µM 7,00 ± 4,24 8,66 ± 4,16 

 2,0 µM 10,50 ± 10,61 8,67 ± 2,08 

 4,0 µM 20,50 ± 0,70 **nd 

Composto 3 1,0 µM 5,50 ± 0,70 6,67 ± 5,13 

 2,0 µM 10,00 ± 5,65 9,33 ± 5,03 

 4,0 µM 8,50 ± 2,12 **nd 

 

A tabela apresenta os valores correspondentes à média + E.P.M. de dois experimentos independentes realizados 

em duplicata, obtidos a partir da contagem de 100 células por experimento. A Doxorrubicina foi utilizada como 
controle positivo. **nd (não determinado); *, p < 0,001 comparado com o controle negativo por ANOVA 

seguido pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. 
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5  DISCUSSÃO 

 

A quimioterapia é o suporte no tratamento contra vários tipos de câncer, e o uso 

de quimioterápicos disponíveis é limitado devido ao surgimento de efeitos colaterais não 

desejáveis e a uma variabilidade limitada dessas drogas. Portanto, destaca-se a necessidade de 

desenvolver novos agentes quimioterapêuticos para tratamentos mais eficazes (ROJO et al., 

2008). A falta de seletividade de agentes quimioterapêuticos a células malignas também é um 

problema significante da quimioterapia (BHUVA; KINI, 2010). 

A linhagem celular de leucemia mielocítica humana (HL60) foi adquirida de 

leucócitos do sangue periférico de um paciente com leucemia promielocítica aguda. Estas 

células proliferam continuamente em cultura suspensa e há predomínio de promielócitos 

(>90%), ainda que 4-15% apresentam características morfológicas de células mielóides 

maduras (COLLINS; OATES, 1987). 

Muitas drogas tóxicas matam células malignas induzindo apoptose, uma morte 

celular geneticamente direcionada, e pode induzir diferenciação celular. Células leucêmicas 

(HL60) funcionam como um modelo para estudar os mecanismos e relações envolvidos na 

indução de diferenciação e apoptose em resposta a agentes antitumorais (ANAZETTI et al.,  

2003). 

A determinação da citotoxicidade in vitro tem se mostrado eficaz na descoberta de 

novos agentes antitumorais. A maneira mais rápida, fácil e sensível é a triagem dos compostos 

testes em modelos celulares in vitro (CRAGG; NEWMAN, 2000). 

Jianyong et al. (2010) realizaram estudos com um análogo de Benzotiazol, DPB-

5, em seis linhagens celulares humanas e o mesmo obteve atividade citotóxica para a 

linhagem HL60 (CI50 = 6,3 ± 0,8µM), porém sua atividade maior foi para a linhagem Hep G2 

(CI50 = 4,6 ± 1,0µM) e ainda se mostrou seletivo, pois em uma linhagem não tumoral, LO2 

sua citotoxicidade foi diminuída (CI50 = 9,6 ± 0,6µM). Outro estudo (HAVRYLYUK et al., 

2010) com Benzotiazóis substituídos com 4-tiazolidinonas frente a sessenta linhagens 

malignas revelou que um de seus análogos apresentou atividade citotóxica (LogCI50 = -5,38) 

seletiva para a linhagem leucêmica, especificamente a linhagem HL60. De forma semelhante 

as amostras avaliadas no presente estudo apresentaram seletividade para as linhagens 

leucêmicas, com o Composto 1 apresentando CI50 de aproximadamente 1,65µM para HL60 e 

1,14µM para K562; o Composto 3 apresentando CI50 de aproximadamente 1,01µM para 

HL60 e 1,19µM para K562. Um estudo que avaliou a relação estrutura atividade de 
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compostos 2-(4-aminofenil) benzotiazóis e imidazobenzotiazóis sugeriu que sua atividade 

citotóxica estaria ligada ao núcleo benzotiazol (HUTCHINSON et al., 2002). 

Quando se considera o tratamento quimioterápico é importante avaliar se a droga 

apresenta um efeito danoso em células normais como linfócitos proliferativos (ANAZETTI et 

al., 2003), avaliando ainda se o composto apresenta seletividade para a linhagem maligna. A 

avaliação da atividade citotóxica em células mononucleares do sangue periférico foi realizada 

com o ensaio do Alamar Blue. Este ensaio assim como o do MTT permite avaliar a 

citotoxicidade de compostos pela atividade enzimática, determinada pela mudança de 

coloração, uma vez que ambos ao serem metabolizados são convertidos em compostos de 

coloração diferente da original (HAMID et al., 2004). O Alamar Blue foi escolhido por ser 

mais sensível e atóxico para linfócitos (NAKAYAMA et al., 1997; O’BRIEN et al., 2000). 

Quando avaliados em linhagens não tumorais (CMSPH) o Composto 1 apresentou atividade 

citotóxica (CI50 = 1,08µM) próxima a observada para linhagens tumorais, porém  o 

Composto 3 apresentou atividade citotóxica reduzida (CI50 = 10,14µM), sugerindo a 

possibilidade de uma seletividade para a linhagem tumoral HL60. Foi ainda observado uma 

baixa atividade citotóxica para as linhagens MDA MB435 e PC3 e esse mesmo achado foi 

observado em outro estudo no qual um análogo de benzotiazol, DF 203, não apresentou 

atividade citotóxica para estas linhagens (CHUA et al., 2000).  

Houve interesse em investigar o potencial hemolítico desses compostos, 

objetivando-se descartar a possibilidade dos efeitos citotóxicos estarem relacionados a danos 

na membrana plasmática (hemólise) celular, seja pela formação de poros ou pela ruptura total 

da membrana, permitindo o extravasamento de íons ou macromoléculas como a hemoglobina 

para o ambiente externo (BHAKDI; TRANUN-JENSEN; SZIEGOLEIT, 1985; 

BERNHEIMER; RUDY, 1986; SEKIYA et al., 1993; PALMER et al., 1998). Na 

determinação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos Swiss os compostos 

avaliados não apresentaram atividade hemolítica o que sugere que não há dano direto na 

membrana celular e assim a atividade citotóxica está relacionada a mecanismos de ação mais 

específicos. 

Jianyong et al. (2010) estudaram a viabilidade de células Hep G2 (carcinoma 

hepatocelular humano) tratadas com o benzotiazol DPB-5 e revelaram que havia uma redução 

na viabilidade tempo e concentração dependente. O ensaio com azul de tripan avalia a 

integridade estrutural da membrana celular, uma vez que permite distinguir visualmente 

células viáveis de não-viáveis, onde células com dano na membrana, provavelmente 
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precedendo a morte, irão ser coradas. Dessa forma o ensaio pode complementar os dados 

encontrados no ensaio do MTT, proporcionando informações acerca de viabilidade celular 

(LOVELAND et al., 1992; FORNELLI; MINERVINI; LOGRIECO, 2004). Da mesma forma 

observou-se em nossos dados uma redução na viabilidade de células HL60 concentração 

dependente como mostrado pelo teste do azul de tripan e por citometria de fluxo utilizando o 

iodeto de propídeo (IP). No teste do azul de tripan essa redução foi significativa no qual para 

o Composto 1 e 3 havia uma redução na viabilidade já na concentração de 1,0µM (56,54 ± 

2,97% e 38,45 ± 5,81%, respectivamente). Esses dados foram ainda confirmados por 

citometria de fluxo onde para a concentração de 1,0 µM houve redução no número de células 

viáveis, com 70,23 ± 5,66% (p<0,001) e 45,33 ± 2,85% (p<0,001) de células viáveis, para os 

Compostos 1 e 3, respectivamente 

A redução no número de células pode ocorrer não somente devido a um efeito 

citostático, como replicação de DNA desemparelhado, mas também por um efeito citotóxico, 

como indução de morte (JIMENEZ et al., 2008). A morfologia celular frente aos compostos 

avaliados foi considerada junto à avaliação direta de morte por apoptose ou necrose. A 

apoptose, na prática clínica, constitui um alvo para um potencial uso terapêutico da morte 

celular programada ou para o entendimento dos mecanismos de resistência à radio e a 

quimioterapia (NICHOLSON, 2000; DEBATIN, 2004; GRIVICIVH; REGNER; DA 

ROCHA, 2007). 

Alterações morfológicas como condensação do núcleo e formação de corpos 

apoptóticos foram encontrados em estudos com compostos de benzotiazóis e esses dados 

foram associados (junto a outras análises) à morte celular por apoptose (REPICKY; 

JANTOVA; CIPAK, 2009; JIANYONG et al., 2010). Os Compostos 1 e 3 apresentaram 

alterações morfológicas características de morte celular por apoptose como redução do 

volume celular, blebbing, fragmentação nuclear, formação de corpos apoptóticos e ainda foi 

observado características de morte celular por necrose. Para determinar se a atividade 

citotóxica estava relacionada a apoptose e/ou necrose foi realizado a coloração diferencial de 

laranja de acridina e brometo de etídio (LA/BE) por microscopia de fluorescência. Foi 

encontrado que o processo de morte celular predominante para ambos os compostos 

apresentou características de apoptose havendo até 93,52 ± 4,77% (Composto 1) e 96,41 ± 

3,14 % (Composto 3) de células com característica de apoptose. A necrose, porém somente 

foi considerada significativa na concentração máxima do Composto 3. Os compostos foram 

capazes de levar à redução na integridade de membrana em todas as concentrações avaliadas e 
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ainda foi observado que havia uma redução no tamanho e aumento de granulosidade das 

células de forma concentração dependente. 

O ciclo celular eucariótico padrão é dividido em quatro fases não superpostas, 

com síntese de DNA e mitose ocorrendo durante as fases S e M, respectivamente. Esses 

eventos são ainda separados por intervalos denominados G1 e G2 onde há acumulo contínuo 

de RNAm e proteínas (MADDIKA et al., 2007). Cada fase do ciclo celular contém pontos de 

verificação que permite uma pausa da progressão do ciclo celular e ativa mecanismos de 

reparo. Após a passagem por esses pontos de verificação as células seguem irreversivelmente 

para a fase seguinte (PARK; LEE, 2003). Dano ao DNA e/ou o mau funcionamento de outras 

organelas ou estruturas importantes pode levar a parada do ciclo celular e ativação da cascata 

apoptótica, levando à morte celular (ROWINSKY, 2005; SIEGEL, 2006). 

A análise do ciclo celular de células tratadas com alguns compostos de 

benzotiazóis revelou que há um aumento significativo na fase sub-G1 indicando que as 

células sofreram morte celular por apoptose (JIANYONG et al., 2010; KAMAL et al., 2010). 

Do mesmo modo os Compostos 1 e 3 levaram a um aumento na fase sub-G1 do ciclo celular 

de células HL60, o que revela um aumento na quantidade de DNA fragmentado, relacionado a 

morte celular por apoptose. Jianyong et al. (2010) revelaram ainda que o benzotiazol DPB-5 

levou a externalização da fostatidilserina (PS), e o mesmo pôde ser visto nos Compostos 1 e 

3. Estes resultados reforçam que a apoptose é a morte celular predominante resultante da ação 

citotóxica em células HL60, quando tratadas com os Benzotiazóis no presente estudo. 

É sabido que radiação ionizante causa danos a componentes vitais da célula como 

DNA, proteína e membrana. Isso ocorre por dois principais eventos: um efeito direto no qual 

as células são diretamente danificadas por ionização de biomoléculas e por um efeito indireto 

em que há o envolvimento de ionização de moléculas de água e a formação de espécies 

reativas de oxigênio como radicais hidroxila (PROUILLAC et al., 2009). Como antioxidantes 

têm a capacidade de inibir a formação de radicais livres, ou interromper a cascata da reação 

oxidativa, a redução de danos oxidativos pode ser uma ferramenta importante para a 

prevenção primária ou tratamento de várias doenças relacionadas a presença de radicais livres.  

Devido a isso houve grande interesse de pesquisar formulações de drogas com potencial 

antioxidante. O desenvolvimento de compostos sintéticos capazes de seqüestrar radicais livres 

tem sido um grande sucesso (KARALI et al., 2010). Os Compostos 1 e 3 não foram capazes 

de gerar espécies reativas de oxigênio em células HL60 tratadas, porém sua capacidade 

antioxidantes não foi avaliada. No entanto, a avaliação de sua atividade antioxidante deve ser 
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realizada para se descobrir se há um possível efeito antioxidante como observado em outros 

análogos estudados. Alguns estudos sugerem que o anel benzotiazol protege o DNA de danos 

oriundos da reação de Fenton e radiação γ, devido sua capacidade seqüestradora de radicais 

OH
.
, sua interação direta com a dupla hélice de DNA e em menor escala a reparação química 

do radical 2-desoxirribose do DNA através da doação de um hidrogênio do grupo sulfidrila e 

geração de um radical tiol, revelando a importância de Benzotiazóis como compostos 

antioxidantes. Porém, há também estudos que revelam que análogos de Benzotiazóis possuem 

atividade pro oxidante, com uma participação importante na produção de radicais livres e 

ainda que esse mecanismo está relacionado ao mecanismo de morte celular (PROUILLAC et 

al., 2009; JIANYONG et al., 2010; REPICKY; JANTOVA; CIPAK, 2009). 

A via de morte celular por apoptose pode ser desencadeada através da ativação de 

caspases: divididas em caspases iniciadoras (8 e 9) e executoras (3,6 e 7). As caspases 

iniciadoras e executoras possuem diferentes mecanismos de ativação – dimerização para as 

iniciadoras e clivagem interdomínio para as executoras. Existem dois caminhos para ativação 

das caspases. Existe: (1) a via mediada por receptor de morte (via extrínseca) através do 

complexo de sinalização de morte como um complexo ativador para pro-caspase 8 e 10; e (2) 

a via mitocondrial (via intrínseca) com a formação de apoptossomo como complexo ativador 

de pro-caspase 9 (CHOWDHURY; THARAKAN; BHAT, 2008). 

Repicky, Jantova e Cipak (2009) revelaram que os análogos de benzotiazóis 

estudados por eles foram capazes de ativar as caspases iniciadora 9 e efetora 3 

significativamente, porém a caspase iniciadora 8 não foi ativada. Os Compostos 1 e 3 foram 

capazes de ativar as caspases iniciadoras 8 e 9 e as efetoras 3 e 7. A relação entre as duas vias 

(intrínseca e extrínseca) não foi estudado e, portanto não se sabe a natureza nem a seqüência 

da sua ativação e se há alguma interação entre essas duas vias de morte celular induzidas por 

estes análogos. 

Chauhan et al. (2001) realizaram um estudo que demonstrou ativação de caspases 

3 via caspase 9 independente de Apaf-1/citocromo c. Eles demonstraram que havia a 

participação de SmacDiablo (ativador secundário de caspase derivado da mitocôndria), em 

que sua liberação não estava relacionada a liberação de citocromo c  e formação de 

apoptossomo. Uma vez liberado o Smac interage com proteínas inibidoras de apoptose 

(IAPs), levando à dissociação de caspase 9 com as IAPs, inibindo o efeito anti apoptótico e 

assim ativando caspase 9 e conseqüentemente 3, promovendo a apoptose. 
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Vários agentes antitumorais atuam induzindo, direta ou indiretamente, quebras 

nas fitas da molécula de DNA por diversos mecanismos de atuação (ZHU et al., 2009). Sabe-

se que radicais livres possuem a capacidade de interagir com o DNA, induzindo quebras nas 

fitas do material genético (HALLIWELL; ARUOMA, 1991; TAN; GROLLMAN; 

SHIBUTANI, 1999; SALMON et al., 2004; ROWE; DEGTYAREVA; DOETSCH, 2008). O 

ensaio do cometa, em sua versão alcalina, é capaz de detectar tanto quebras de fitas simples 

quanto de dupla fita (CAVALCANTI et al., 2006). As quebras de dupla fita da molécula de 

DNA são lesões difíceis de serem reparadas, podendo culminar na morte celular ou em 

mutações deletérias, além disso, as quebras de fitas simples podem ser convertidas em 

quebras duplas durante o progresso da forquilha de replicação (KHANNA; JACKSON, 2001; 

KUZMINOV, 2001). É um teste rápido e pouco dispendioso para avaliar danos causados ao 

DNA devido sua alta sensibilidade (LEE; STEINERT, 2003). Os Compostos 1 e 3 não foram 

capazes de gerar dano ao DNA de células HL60 quando avaliados no tempo de 3 e 24 horas 

após o tratamento, sugerindo que os compostos não levam a danos diretos ou indiretos à fita 

de DNA. 
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6  CONCLUSÕES 

  

Os análogos de Benzotiazóis 1 e 3 apresentam atividade citotóxica indutoras de 

morte celular por apoptose com a participação da Via intrínseca e extrínseca. Ambas ativaram 

caspases iniciadoras 8 e 9 e conseqüentemente executoras 3 e 7. O Composto 3 ao longo do 

estudo mostrou-se uma molécula mais citotóxica e mais seletiva para a linhagem tumoral 

avaliada (HL60). O mecanismo de morte celular ainda não está esclarecido e será necessária a 

realização de ensaios complementares para desvendar a natureza dessa ação bem como a 

relação entre as duas vias de morte celular apresentadas. Ainda assim, ambos podem ser 

considerados como drogas com potencial citotóxico, destacando o Composto 3 por sua maior 

citotoxicidade e seletividade . Esses dados reforçam a importância de sintetizar e estudar 

análogos sintéticos com atividades cada vez mais seletivas para o tratamento do câncer.  
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