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RESUMO 

 

A talidomida, anteriormente usada para aliviar desconfortos gástricos da 

gravidez, atualmente é usada para tratamento do câncer e de doenças inflamatórias. 

Vários análogos ftalimídicos da talidomida tem sido pesquisados quanto a sua atividade 

antiangiogênica e imunomodulatória. Em estudos prévios, estes análogos mostraram 

ausência de atividade imunossupressora. O trabalho determinou, inicialmente, a 

atividade citotóxica, de oito análogos ftalimídicos da talidomida, frente a linhagens 

tumorais e de células mononucleadas isoladas de sangue periférico (CMSP) após 72h de 

incubação. Nenhum dos compostos desencadeou atividade citotóxica in vitro, indução 

de hemólise em eritrócitos e potencial em induzir dano à fita de DNA, portanto não 

foram genotóxicos em CMSP humanas.  O efeito antitumoral (in vivo) da talidomida e 

dos oito análogos foi analisado em camundongos transplantados com o tumor Sarcoma 

180 e tratados na dose 50mg/Kg/7 dias, via i.p. A inibição do crescimento tumoral foi 

significante apenas para talidomida (53,5%) e análogos SC-10 e SC-11 (67,9% e 67,4%, 

respectivamente), p<0,05. A análise histopatológica dos órgãos dos animais mostrou 

que a talidomida e seus análogos provocam efeitos tóxicos moderados, principalmente 

no fígado, mas esses podem ser considerados como reversíveis. Os estudos acerca do 

mecanismo de ação foram aprofundados usando células isoladas do Sarcoma 180, após 

72 horas de incubação, nas doses de 10, 50 e 100µg/mL, por citometria de fluxo, através 

dos seguintes ensaios: 1- Avaliação da integridade de membrana, viabilidade celular e 

concentração de células; 2- Determinação do conteúdo de DNA nuclear da célula. 

Todos os compostos induziram a perda de integridade de membrana celular e 

fragmentação internucleossomal do DNA nas maiores concentrações, indicando 

presença de células apoptóticas em estágios finais ou em processo de necrose 

secundária. A avaliação do potencial antiangiogênico, pelo ensaio do Wound Healing 

revelou que para a linhagem endotelial (HUVEC) o análogo SC-10 causou uma inibição 

maior (65,28% ± 1,58), enquanto que na linhagem tumoral o efeito maior foi do análogo 

SC-11 (98,51% ± 0,25). A talidomida não foi capaz de reduzir a migração celular em 

nenhuma das linhagens testadas. No ensaio da membrana corioalantóide (CAM), 

potencial antiangiogênico foi observado para os análogos SC-10 e SC-11(5mg/mL), que 

inibiram o número de vasos (12, 88% ± 2,3 e 14,81% ± 3,3), a área de 

neovascularização (13,14% ± 1,7 e 14,26% ± 1,7) e o comprimento total de vasos em 

mm
2
 (9,19% ± 1,5 e 9,86% ± 1,9). A talidomida, não foi capaz de inibir a 

vascularização embrionária. O efeito antitumoral (in vivo) da talidomida e análogos SC-

10 e SC-11 foi analisado em camundongos transplantados com o tumor Sarcoma 180, 

tratados na dose 50mg/Kg/10 dias, via i.p. A inibição do crescimento tumoral para a 

talidomida (56.6%) e para os análogos SC-10 e SC-11 (48,2% e 41,3%, 

respectivamente), p<0,05. A imunocoloração de células endoteliais intratumorais com 

CD-31, revelou-se, na forma de densidade microvascular, diminuída nos grupos tratados 

com análogos SC-10 e SC-11 (64,59% e 46,51%), mas não nos grupos tratados com a 

talidomida. Estes resultados, unidos a estudos prévios de imunomudulação sugerem 

imunidade antitumoral e antiangiogênica, dependente de células T, para os análogos 

ftalimídicos. 

 

Palavras-chave: Talidomida; Inibidores da Angiogênese; Tiossemicarbazida; Câncer. 

 

 

 



ABSTRACT 
TITLE: EVALUATION OF THE ANTITUMOR AND ANTIANGIOGENIC POTENTIAL OF NEW 

FTHALIMIDES THALIDOMIDE ANALOGUES. 

 

 

The thalidomide was previously used to relieve gastric discomforts during pregnancy, 

and currently it is used for cancer treatment and inflammatory illnesses. Various 

phthalimides analogues of thalidomide have been researched for its antiangiogenic and 

immunemodulatory activity. In previous studies, these analogues showed absence of 

immunesuppressor activity. In this context, this work initially determined the cytotoxic 

activity of eight phthalimides analogues of thalidomide, in a series of cancer cell lines 

and of isolated peripheral mononuclear blood cells (PMBC) after 72h of incubation. 

None of compounds revealed cytotoxic activity in vitro in cancer cell lines and 

hemolytic activity towards of PBMC. They also showed no potential damage to the 

DNA strand, therefore they were not considered genotoxic towards human PMBC. The 

antitumor effect (in vivo) of thalidomide along with eight analogues was analyzed in 

mice transplanted with the Sarcoma 180 tumor and treated in a dose of 50mg/Kg/7 days, 

i.p. The inhibition of the tumor growth was only significant in mice treated with 

thalidomide (53.5%) and the analogues SC-10 and SC-11 (67.9% and 67.4%, 

respectively), p< 0,05. The histopathological analysis of the animals’ organs showed 

mainly that thalidomide and its analogues cause moderate toxic effects, mostly in the 

liver, but these can be considered reversible. The studies concerning the mechanism of 

action were deepened using isolated cells from the Sarcoma 180, after 72 hours of 

incubation, in the doses of 10, 50 and 100µg/mL. The following flow cytometry assays 

were carried out: 1- Evaluation of the membrane integrity, cellular viability and 

concentration of cells; 2- Determination of the nuclear DNA content. All the 

compounds led to the loss of membrane cell integrity and it was found 

internucleossomal DNA fragmentation in the higher concentrations, indicating the 

presence of cells with late stage apoptotic characteristics or in the process of secondary 

necrosis. The evaluation of the antiangiogenic potential, with the Wound Healing assay 

revealed that for the endothelial cell line (HUVEC) the analogue SC-10 caused a greater 

inhibition (65.28% ± 1,58), whereas in the tumor cell line the highest effect was of the 

analogue SC-11 (98.51% ± 0,25). The thalidomide was not capable of reducing cellular 

migration in none of the tested cell lines. In the chorioallantoic membrane assay 

(CAM), an antiangiogenic potential was observed with analogous SC-10 and SC-11 

(5mg/mL), where there was an inhibition in the number of vessels (12, 88% ± 2,3 and 

14.81% ± 3,3), the area of neovascularization (13.14% ± 1,7 and 14.26% ± 1,7) and the 

total length of vessels in mm
2
 (9.19% ± 1,5 and 9.86% ± 1,9). The thalidomide was not 

capable of inhibiting embryonic vascularization. The antitumor effect (in alive) of 

thalidomide and the analogues SC-10 and SC-11 was analyzed in mice transplanted 

with the Sarcoma 180 tumor, treated with the dose of 50mg/Kg/10 days, i.p. It was 

observed inhibition of the tumor growth in the thalidomide treatment (56,6%) and for 

analogues SC-10 and SC-11 (48.2% and 41.3%, respectively), p< 0,05. The 

immunostaining of intratumor endothelial cells with CD-31, showed, in the form of 

microvascular density, reduction in the groups treated with analogues SC-10 and SC-11 

(64.59% and 46.51%), but not in the groups treated with thalidomide. These results, 

along with previous studies of immunemodulation suggest antitumor and antiangiogenic 

immunity, T cells dependent, for the phthalimides analogues. 

Keywords: Thalidomide; Angiogenesis Inhibitors; Thiosemicarbazones; Cancer. 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANOVA 

CAM 

Analisys of Variance (Análise de Variância) 

Membrana Coriolantóide 

DNA Ácido desoxirribonucléico 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DMV 

EGF/EGFR 

Densidade Microvascular 

Fator de Crescimento Epidermal/ Receptor 

E.P.M. Erro Padrão da Média 

FDA U.S. Food and Drug Adminstration 

FGFb Fator de Crescimento Fibroblástico Básico 

HTS High Throughput Screening 

IC50 

ICAM 

Concentração Inibitória Média 

Molécula de Adesão Intracelular 

INCA 

IL 

INF 

Instituto Nacional do Câncer 

Interleucina 

Interferon 

MTT 

NO 

PDGF 

PECAM-1 

3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazolium 

Óxido Nítrico 

Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas 

Molécula de Adesão Celular Plaquetária Endotelial 

pH Potencial Hidrogênionico 

RPMI Roswell Parrk Memorial Institute Medium 

SAMM Sistema de Análise Morfométrica 

SQAN Sistema de Quantificação de Angiogênese 

US-NCI 

 

TNF-α 

VCAM 

United States National Cancer Institute (Instituto Nacional do Câncer dos 

Estados Unidos) 

Fator de Necrose Tumoral alfa 

Molécula de Adesão Celular Vascular 

VEGF Fator de Crescimento Endotelial Vascular 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

1: Estabelecimento do processo da vasculogênese embrionária.................................... 19 

2: Estabelecimento da angiogênese tumoral.................................................................. 21 

3: The Hallmarks of Cancer. Adaptado de HANAHAN e WEIBERG, 2011............... 23 

4: Membrana corioalantóide de embrião de galinha..................................................... 29 

5: Estrutura da alfa-N-(ftalidomida) glutarimida [C13 O4 N2 H9], 

talidomida.................................................................................................................. 

 

30 

6: Principais efeitos imunomodulatórios da Talidomida............................................... 35 

7: Estrutura química da Talidomida, enfatizando o grupamento famacofórico 

Ftalimida................................................................................................................... 

 

36 

8: Estrutura genérica de semicarbazonas e tiossemicarbazonas.................................... 37 

9: Desenho experimental da Tese.................................................................................. 43 

10: Estrutura genérica de 4-tiazolinonas, tiossemicarbazonas, ftalimidas e a estrutura 

química da Talidomida.............................................................................................. 

 

45 

11: Esquema de hibridização molecular para obtenção dos análogos ftalimídicos...... 46 

12: Obtenção das células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) por meio de 

gradiente de densidade estabelecido pelo Ficoll®-Hypaque..................................... 

 

48 

13: Padrão de dano ao DNA para o ensaio cometa......................................................... 57 

14: Sistema de incubação para ovos férteis, modelo IP-35............................................. 63 

15: Imagens da membrana corioalantóide após injeção da solução de tinta branca........ 64 

16: Telas iniciais do SQAN. O operador interage com o sistema ativando botões 

apropriados. Adaptado de FECHINE-JAMACARU, 2006...................................... 

 

66 

17: Fases de pré-processamento, segmentação e pós-processamento do SQAN............ 67 

18: Fase final da análise do SQAN.................................................................................. 68 

19: Anticorpos primários e secundários usados na imunohistoquímica.......................... 70 

20: Rim de rato imunocorado com capilares glomerulares marcados por anti- 

PECAM-1 (anti-CD31) controle positivo – aumento de 400 x................................. 

 

71 

21: Ambiente do software SAMM.................................................................................. 73 

22: Histologia dos tumores Sarcoma 180 removidos dos camundongos submetidos ao 

tratamento de sete dias com os análogos ftalimídicos e a talidomida...................... 

 

80 

23: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas renais................... 82 

24: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas esplênicas............ 83 



25: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas hepáticas............. 84 

26: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a densidade celular em cultura 

primária de Sarcoma 180, analisada por citometria de fluxo utilizando iodeto de 

propídeo, após 72 horas de incubação....................................................................... 

 

 

86 

27: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a integridade de membrana 

celular da cultura primária de Sarcoma 180, analisado por citometria de fluxo 

utilizando iodeto de propídeo, após 72 horas de incubação...................................... 

 

 

87 

28: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a fragmentação de DNA em 

células da cultura primária de Sarcoma 180, analisado por citometria de fluxo 

utilizando iodeto de propídeo, após 72 horas de incubação...................................... 

 

 

88 

29: Efeito da talidomida e seus análogos sobre a proliferação de células endoteliais 

humanas (HUVEC), antes e depois da adição dos compostos (50g/mL)................ 

 

90 

30: Efeito da talidomida e seus análogos sobre a proliferação de células tumorais 

humanas (MDA MB-435), antes e depois da adição dos compostos (50g/mL)..... 

 

91 

31: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a migração celular no ensaio 

Wound Healing, 24 horas após adição dos compostos, (50 µg/mL)......................... 

 

92 

32: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a angiogênese embrionária, no 

ensaio da membrana corioalanóide (CAM) in ovo, 24 horas após adição dos 

compostos, (5mg/mL)................................................................................................ 

 

 

94 

33: Fotografia de uma zona quente (hot spot) obtida no microscópio de inversão com 

auxílio do programa AXION VISION...................................................................... 

 

96 

34: Comparação da densidade microvascular entre os grupos tratados com a 

talidomida de seus análogos...................................................................................... 

 

99 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

1: Exemplos de inibidores de Cinases usados na terapia antiagiogênica atual. 

Adaptado de COOK e FIGG, 2010...................................................................... 

 

26 

2: Células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade e/ou genotoxicidade................ 47 

3: Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos. Ensaio 

do MTT usando células tumorais......................................................................... 

 

76 

4: Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos. Ensaio 

do Alamar Blue usando células de cultura primária – Sarcoma 180 e CMSP..... 

 

77 

5: Efeito da talidomida e seus análogos ftalimídicos na doses de 50 mg/Kg/dia i.p. 

sobre a proliferação tumoral de camundongos (Mus musculos) Swiss 

transplantados com Sarcoma 180, após 7 dias de tratamento...............................  

 

 

79 

6: Avaliação do potencial genotóxico da talidomida e dos análogos SC-10 e SC-

11 em CMSP humanas (células mononucleares do sangue periférico) pelo 

ensaio do cometa, após 24 h de incubação............................................................. 

 

 

85 

7: Efeito da talidomida e seus análogos ftalimídicos na doses de 50 mg/Kg/dia i.p. 

sobre a proliferação tumoral de camundongos (Mus musculos) Swiss 

transplantados com Sarcoma 180, após 10 dias de tratamento............................ 

 

 

96 

8: Densidade Microvascular pela densidade de área das três zonas quentes, eleitas 

para cada lâmina/tumor, calculada pelo SAMM................................................. 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 17 

1.1 Angiogênese: conceitos e fisiopatologia................................................................ 18 

1.2 O câncer e a terapia antiangiogênica.................................................................... 22 

1.3 

Vascularização relacionada ao desenvolvimento tumoral e seus métodos de 

detecção.................................................................................................................... 

  26 

1.4 Talidomida: passado e presente............................................................................ 31 

1.5 

Análogos ftalimídicos como importantes protótipos de fármacos 

antitumorais imunomoduladores e antiangiogênicos......................................... 

36 

   

2 OBJETIVOS........................................................................................................... 40 

2.1 Geral....................................................................................................................... 41 

2.2 Específicos............................................................................................................... 41 

2.2.1 Ensaios in vitro....................................................................................................... 41 

2.2.2 Ensaios in vivo........................................................................................................ 41 

   

3 MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................ 42 

 Desenho Experimental............................................................................................. 43 

3.1 

 

Materiais Utilizados............................................................................................... 44 

3.2 Metodologia Experimental.................................................................................... 44 

3.2.1 Obtenção da talidomida e dos análogos ftalimídicos............................................. 44 

3.2.2 Avaliação da atividade citotóxica in vitro............................................................... 47 

3.2.2.1 Atividade antiproliferativa em células tumorais humanas – Teste do MTT............ 49 

3.2.2.2 

Atividade antiproliferativa em células Sarcoma 180 e células mononucleares do 

sangue periférico – Ensaio do Alamar Blue............................................................ 

50 

3.2.2.3 
Atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos swiss (mus 

musculus).................................................................................................................. 51 

3.3 
Avaliação da atividade antitumoral in vivo em camundongos transplantados 

com Sarcoma 180.................................................................................................... 52 



3.4 Ensaio do cometa................................................................................................... 55 

3.5 Estudos por citometria de fluxo com células de Sarcoma 180.......................... 58 

3.5.1 Verificação de viabilidade e morfologia celular.................................................... 58 

3.5.2 Análise de conteúdo e fragmentação de DNA....................................................... 59 

3.6 Avaliação do potencial antiangiogênico............................................................... 60 

3.6.1 Teste de migração com células endoteliais - Ensaio de Wound Healing.............. 60 

3.6.2 Ensaio de angiogênese na membrana corioalantóide de embrião de galinha ..... 61 

3.6.3 Avaliação molecular da angiogênese tumoral por imunohistoquímica................ 68 

   

4 RESULTADOS....................................................................................................... 74 

4.1 Estudo da Atividade Citotóxica............................................................................. 75 

4.1.2 

Atividade antiproliferativa in vitro em células tumorais humanas - Teste do 

MTT.......................................................................................................................... 

75 

4.1.3 

Atividade antiproliferativa in vitro em células Sarcoma 180 e Células 

Mononucleares do Sangue Periférico (CMSP) - Teste do Alamar Blue............... 

76 

4.2 Atividade hemolítica em eritrócitos de camundongo Mus músculos swiss...... 77 

4.3 
Avaliação da atividade antitumoral da talidomida e seus análogos em 

camundongos transplantados com Sarcoma 180................................................ 77 

4.3.1 Análise histopatológica dos órgãos......................................................................... 81 

4.4 
Avaliação do potencial genotóxico em células mononucleadas de sangue 

periférico (CMSP): Ensaio do Cometa................................................................. 85 

4.5 Estudos por citometria de fluxo............................................................................ 85 

4.5.1 
Integridade de membrana celular e concentração de células por citometria de 

fluxo.......................................................................................................................... 

86 

4.5.2 Análise de fragmentação de DNA.......................................................................... 88 

4.6 Ensaio de migração de células endoteliais – Wound Healing........................... 89 

4.7 Ensaio de angiogênese na membrana corioalantóica do embrião de galinha... 93 

4.8 Avaliação da angiogênese por imunohistoquímica............................................ 95 

   



5 DISCUSSÃO........................................................................................................... 100 

5.1 Considerações Finais.............................................................................................. 115 

   

6 CONCLUSÃO......................................................................................................... 117 

7 REFERÊNCIAS ……………………..…………………………………………. 118 

8 ANEXOS.................................................................................................................. 130 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        

1. INTRODUÇÃO 

 



18 
 

1.1 Angiogênese: conceitos e fisiopatologia 

Câncer (do grego karkinos – caranguejo) é um termo que descreve um conjunto de 

mais de uma centena de doenças, que apresentam em comum a proliferação desordenada e a 

incapacidade de diferenciação celular normal. A progressão tumoral é o processo pelo qual as 

células adquirem características de malignidade, como crescimento progressivo, invasão e 

formação de metástases (NOWELL, 1986). 

Tumores crescem e desenvolvem metástases por meio da formação de vasos 

sangüíneos (neoangiogênese). Um banco de dados desenvolvido nas últimas três décadas 

documenta que as investigações sobre os mecanismos envolvidos na angiogênese patológica 

converteram-se em uma abordagem potencialmente importante na terapia do câncer 

(HANAHAN; FOLKMAN, 1996; CALIXTO; CABRINI, 1997). A busca por diretrizes 

voltadas ao aprimoramento de terapias não convencionais passa pelo entendimento das 

diferenças em relação aos mecanismos de angiogênese fisiológica e tumoral (REDDY et al., 

2003). Quando as drogas atingem a massa tumoral, elas podem atuar diretamente sobre as 

células tumorais ou ainda, atuar indiretamente modulando, por exemplo, a vascularização, 

uma estrutura essencial para a sobrevivência da massa tumoral. 

A terapia antiangiogênica atual refere-se ao uso clínico de agentes antiangiogênicos 

em condições caracterizadas pela presença de vascularização excessiva, como o câncer, a 

degeneração macular relacionada a idade e retinopatia diabética, artrite reumatóide, psoríase e 

endometriose (CARVALHO et al., 2011). 

A angiogênese é um processo fisiológico que envolve a formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de vasos pré-existentes (MAKRILIA et al., 2009). Durante o 

desenvolvimento embrionário, o sistema cardiovascular é o primeiro sistema de órgãos que 

alcança o estado funcional. Este processo envolve primeiramente a vasculogênese, onde há 

formação de novos canais vasculares pela reunião, em forma de ilhotas sanguíneas, de suas 

células precussoras, os angioblastos. Num segundo momento a angiogênese se estabelece, 

envolvendo mecanismos celulares de proliferação, migração e diferenciação (MOORE & 

PERSAUD, 2008; BOUIS et al., 2006). Desta forma, o estabelecimento inicial de novos vasos 

no embrião obedece ao que se vê ordenado na figura 1: 
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Figura 1: Estabelecimento do processo da vasculogênese embrionária. 

 

 

Fonte: Adaptado de MOORE; PERSAUD, 2008. 

A formação de vasos sangüíneos é mantida sob rígido controle no organismo do 

adulto, sendo a angiogênese usualmente desprezível após ter sido alcançada essa fase da vida 

(FOLKMAN, 1971; FOLKMAN; SHING, 1992). Apesar disso, a neovascularização 

desempenha na vida adulta papel fundamental em inúmeros processos fisiológicos, como nos 

ciclos reprodutivos femininos e na cicatrização (FOLKMAN; KLAGSBRUN, 1987; 

BERGERS; BENJAMIN, 2003).  

Na angiogênese fisiológica, novos vasos sofrem maturação rápida e se tornam 

estáveis, enquanto nos tumores - ferimentos que jamais cicatrizam (DVORAK et al., 1986) - o 

crescimento de vasos sangüíneos é mantido constante, sem alcance da estabilidade. O 

estabelecimento de fluxo sanguíneo no vaso neoformado constitui um fator essencial para 

maturação vascular, mas quando o estímulo angiogênico é insuficiente o neovaso torna-se 

frágil e dilatado, sujeito a rupturas com consequente redução do fluxo e regressão 

(CARMELIET et al., 2000, 2003). Geralmente células tumorais apresentam fluxo sangüíneo 

lento e oscilante, apresentando extravasamento de proteínas plasmáticas (MUNDHENKE et 

al., 2002). 

A angiogênese fisiopatológica (neovascularização) também é característica em 

diversas doenças desprovidas de malignidade, incluindo a artrite reumatóide, a endometriose, 

a psoríase e retinopatias proliferativas (FOLKMAN, 1995a; JONES et al., 2001). 

1 2 

3 4 
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As propriedades biológicas de vasos que são relevantes na embriogênese também o 

são para o crescimento de tumores. Embora uma pequena percentagem de células 

indiferenciadas – células precursoras endoteliais – possa ser incorporada aos vasos do tumor, 

a maior parte da neovascularização de tumores parece ocorrer via angiogênese (FOLKMAN, 

1995; HENDRIX et al., 2003). 

O papel da angiogênese na biologia do câncer foi descrito inicialmente por Folkman 

na década de 70, que postulou e descreveu o fenômeno da dormência do tumor, na ausência 

de vascularização (figura 2). 

A fase vascular neoplásica é caracterizada pela rápida proliferação celular neoplásica. 

O crescimento tumoral necessita de novos capilares, e a perfusão advinda desses novos vasos 

passa a ser o mecanismo de nutrição, oxigenação e eliminação de metabólitos. A maioria dos 

tumores torna-se detectável clinicamente somente a partir dessa fase (FOLKMAN, 1995b). 

Figura 2: Estabelecimento da angiogênese tumoral. 

 

1. Mutação somática adquirida; 

2. Pequeno tumor avascular; 

3. Tumor secretando fatores angiogênicos; 

4. Neovasos nutrindo e tornando rápido o crescimento tumoral. 
Fonte: Adaptado de CARMELIET; JAIN, 2000; BERGERS; BENJAMIN, 2003.  

 

Um número convincente de evidências indica que a ativação do “interruptor”  ou 

“gatilho” angiogênico é governada por fatores de compensação que podem induzir ou opor-se 



21 
 

a angiogênese (BERGERS; BENJAMIN, 2003). Alguns destes reguladores de sinalização 

angiogênicos são proteínas que se ligam a receptores de superfície celular estimulatórios ou 

inibitórios, dispostos em células endoteliais vasculares. Os mais bem conhecidos protótipos 

de indutores e inibidores da angiogênese são o fator de crescimento endotelial vascular A 

(VEGF-A) e a trombospondina-1 (TSP-1), respectivamente (BAERISWYL; CHRISTOFORI, 

2009).  

Além disso, outros sinais pró-angiogênicos tais como os membros da família do fator 

de crescimento de fibroblastos (FGF), têm sido implicados na manutenção da angiogênese 

tumoral quando a sua expressão é cronicamente supra-regulada (BAERISWYL; 

CHRISTOFORI, 2009). 

A angiogênese é induzida surpreendentemente cedo durante os estágios de 

desenvolvimento de cânceres invasivos, tanto em humanos como em modelos animais, 

permitindo assim que o uso de procedimentos experimentais de análise in vivo sirvam como 

ferramentas de pesquisa úteis e fidedignas. A análise histológica de lesões pré-malignas não-

invasivas, incluindo displasias e carcinomas in situ decorrentes de uma variedade de órgãos, 

tem revelado a celeridade e comprovado a rapidez do início do disparo do “gatilho” 

angiogênico (RAICA et al., 2009).  

Historicamente, a importância da angiogênese foi idealizada para ser levada em conta 

somente nos casos de onde rápido crescimento de tumores macroscópicos tivesse surgido, 

mas, dados mais recentes indicam que a angiogênese também contribui para as fases pré-

malignas microscópicas de progressão neoplásica, consolidando ainda mais seu status como 

uma marca crucial, integrante da progressão do câncer (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Em resumo, pode-se afirmar que a angiogênese desempenha um papel importante no 

crescimento, progressão e metástase de um tumor. A inibição do processo angiogênico ou 

mesmo da segmentação de vasos tumorais existentes pode ser utilizada para o tratamento de 

tumores, como uma alternativa ou em paralelo com a quimioterapia convencional 

(MAKRILIA et al., 2009). 
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1.2 O câncer e a terapia antiangiogênica 

Os tumores malignos são responsáveis por um número expressivo e crescente de 

pacientes em todo o mundo, e representam a segunda causa de morte da população. No Brasil, 

as estimativas, para o ano de 2010, são válidas também para o ano de 2011, e apontam para a 

ocorrência de 489.270 casos novos de câncer (INCA, 2009). 

O tratamento do câncer baseia-se, de forma geral, na ressecção cirúrgica de tumores 

sólidos localizados, radioterapia para tumores em pacientes sem condições clínicas ou 

possibilidades técnicas de ressecção completa, e quimioterapia nos casos de tumores não 

sólidos ou de tumores sólidos disseminados. Estas indicações clássicas sofreram alterações 

significativas, com a introdução do conceito de tratamentos adjuvantes. A quimioterapia 

antiangiogênica, radioterapia e cirurgia tornaram-se métodos terapêuticos de emprego 

intensivo e associado em muitos pacientes portadores de neoplasias, melhorando desta forma 

os resultados obtidos (INCA, 2009). 

O processo de transformação de uma célula normal em uma célula tumoral envolve 

uma série de alterações genéticas e epigenéticas. Durante o ano 2000, numa revisão de 

literatura bastante influente, Hanahan e Weinberg enumeraram seis "marcas" essenciais, 

necessárias a esta transformação celular (figura 3) . Esses processos incluem, de maneira 

geral: a auto-suficiência para sinais de crescimento, a insensibilidade à sinais de supressão de 

crescimento, a evasão da apoptose, infinito potencial de replicação, a invasão de tecidos e 

metástases e a indução da angiogênese. 

A “HallMark” citada por último, que provê o suprimento eficiente de sangue, tão 

crucial para o crescimento tumoral, bem como para a formação de metástases, foi elucidada 

no início da década de 70, e apartir de então o impedimento da irrigação sanguínea tumoral, 

começou a ser proposta como uma opção terapêutica bastante atrativa (FOLKMAN, 1971). 
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Figura 3: The Hallmarks of Cancer. 

 

 

Fonte: Adaptado de HANAHAN; WEIBERG, 2011. 

O primeiro caso de sucesso da terapia antiangiogênica foi observado no tratamento de 

hemangiomas infantis com INF-alfa (EZEKOWITZ et al., 1992). Os avanços alcançados ao 

longo dos anos acerca da compreensão dos mecanismos moleculares e celulares do processo 

angiogênico possibilitaram o desenvolvimento de estratégias terapêuticas para combater as 

doenças dependentes de angiogênese, entre as quais, o câncer, degeneração macular 

relacionada à idade, retinopatia diabética, artrite reumatóide, psoríase e endometriose.  

Nessas doenças, ocorre uma produção exacerbada de fatores pró-angiogênicos, como 

VEGF e FGF-2, que sobrepujam os efeitos dos inibidores endógenos, como angiostatina, 

endostatina e trombospondina (CARMELIET, 2003; GASPARINI et al., 2005). Em virtude 

de tais descobertas, reconheceu-se enfim que a intervenção no processo de formação vascular 

constitui uma abordagem terapêutica interessante para o manejo clínico das doenças 

decorrentes de angiogênese insuficiente ou exacerbada (PANDYA et al., 2006).  

Várias pesquisas indicam que a proteína VEGF (fator de crescimento endotelial 

vascular) possui potente ação angiogênica, sendo sempre considerada sua importante ação 
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mitogênica sobre as células endoteliais e relacionada atualmente a uma importante linha 

terapêutica antineoplásica. 

A terapia direcionada contra a vascularização tumoral pode ser eficaz contra uma 

gama de tipos de câncer. Os conhecimentos recolhidos na última década sobre a 

neovascularização de tumores levou ao desenvolvimento de compostos que interferem no 

processo angiogênico por diferentes mecanismos. Em particular, algumas vias têm recebido 

atenção considerável, como a via do fator de crescimento vascular endotelial A (VEGF-A) e 

seu receptor VEGFR2, as angiopoietinas e também seu receptor (Tie2),  a via do PDGF-B e 

seu receptor PDGFR-b, bem como a via Notch1 DII-4 (ROODINK; LEENDERS, 2010). 

A angiogênese é um processo complexo de várias etapas que, induzido pelo VEGF-A, 

se inicia basicamente com a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular de 

capilares pré-existentes ou vênulas pós-capilares. O aumento da permeabilidade vascular 

permite que o extravasamento de proteínas plasmáticas, como fibrinogênio, que é 

posteriormente convertido em fibrina servindo como uma matriz provisória para a migração 

de células endoteliais. Este processo é acompanhado pelo deslocamento dos pericitos mediado 

pela angiopoietina 2 (HOLASH et al., 1999).  

Para permitir que as células endoteliais possam migrar, estímulos quimiotáticos 

angiogênicos são liberados na matriz extracelular e na membrana basal vascular em torno dos 

capilares pré-existentes, para que sejam degradados por proteases secretadas pelas células 

tumorais. Posteriormente, células endoteliais proliferam e invadem a matriz extracelular, 

aderindo umas às outras a fim de formar “tubos ocos”, que imitam vasos, um processo 

induzido por diferenciação, que envolve o ligante Delta- (Dll4) 4/Notch. Este processo é por 

sua vez acompanhado pela ativação da Angiopoietina 1 e do Fator de Crescimento Derivado 

de Plaquetas-B (PDGF-B) que induzem o recrutamento das células perivasculares e a 

formação de nova membrana basal em torno dos vasos recém-formados (ROCA; ADAMS, 

2007). 

Ensaios clínicos avaliaram ou estão avaliando a eficácia de diversos agentes 

antiangiogênicos no tratamento das doenças dependentes de angiogênese, sobretudo no que se 

refere à terapia anticâncer (LONGO et al., 2002). Relatos preliminares sugerem que a terapia 

antiangiogênica com um único agente é limitada, tendo em vista a complexidade do processo 

angiogênico (CARMELIET, 2003). Portanto, a combinação da terapia antiangiogênica com a 
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quimioterapia convencional parece mais promissora. Resultados positivos foram obtidos na 

combinação do bevacizumab, um anticorpo monoclonal anti-VEGF que inibe a atividade de 

todas as isoformas desse fator, com Irinotecam ou 5-FU, que fazem parte da quimioterapia 

tradicional para tratar o câncer de colorretal metastático (FAYETTE et al., 2005; 

GASPARINI et al., 2005). A adição do Bevacizumab neste ensaio gerou significante aumento 

da sobrevida livre de progressão (PFS), bem como da sobrevida global mediana (OS), 

levando o Food and Drug Administration (FDA) a aprovar o Bevacizumab como o primeiro 

medicamento desenvolvido exclusivamente para uso como droga anticâncer inibidora da 

angiogênese em seres humanos (HURWITZ et al., 2004). 

Sendo a angiogênese um processo chave para o crescimento do tumor, e ainda, um 

processo limitado em adultos saudáveis, o desenvolvimento de inibidores de angiogênese tem 

se mostrado um alvo anticâncer desejável, com poucos efeitos colaterais esperados.  

O desenvolvimento de resistência a drogas anti-angiogênicas é também um 

mecanismo com poucas chances de ocorrência, ou no mínimo, numa taxa muito menor do que 

a observada com os quimioterápicos citotóxicos tradicionais, até porque, particularmente, 

acredita-se que o genoma de células endoteliais de tumores sejam normais e estáveis. Além 

disso, as células endoteliais se dividem bem mais rapidamente do que as células endoteliais 

não-tumorais, expressando ainda marcadores que as células endoteliais normais também não 

expressam (COOK; FIGG, 2010).   

Avanços na compreensão dos mecanismos regulatórios que regem a angiogênese 

tumoral, continuam a agregar conhecimentos na descoberta e desenvolvimento de drogas que 

influnciem essa via, mais precisamente identificando novos alvos terapêuticos (COOK; FIGG, 

2010).  

É interessante saber, que muitos quimioterápicos convencionais usados no passado 

somente pelo mecanismo de ação citotóxico, possuem também atividade antiangiogênica até 

então desconhecida. Eles incluem desde quimioterápicos citotóxicos clássicos e drogas usados 

em terapia hormonal, como o 2-Metoxiestradiol (Panzem®) até inibidores de quinases (tabela 

1). Talidomida, Paclitaxel e Herceptin são alguns exemplos deste tipo de drogas (KERBEL et 

al., 2000). 
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Os fármacos inibidores dos receptores de tirosina kinase (RTK) são particularmente 

úteis no tratamento do câncer por causa do duplo mecanismo de ação: a inibição das 

oncoproteínas de transdução de sinal e o bloqueio dos processos angiogênicos tumorais.  

Estas drogas também, muitas vezes, possuem como alvo mais de um tipo de receptor, 

afetando assim tanto as células endoteliais como as células cancerosas, já que os receptores 

são expressos em ambos os tipos. Uma vez que a especificidade da quinase com o seu alvo, 

dentre as drogas inibidoras, pode variar, compostos diferentes têm mostrado diferentes níveis 

de eficácia e de atividade na terapia do cancer, bem como diferentes perfis de efeitos 

colaterais celulares (STATON et al., 2009). 

Outras drogas usadas na atualidade como antiangiogênicas incluem alguns anticorpos 

monoclonais como o Cetuxumab e o Bevacizumab, já citado. O Cetuximab (Erbitux®) é um 

inibidor indireto de receptor de tirosina quinase. Quanto à sua atividade anti-angiogênica, 

estudos mostraram que os inibidores de EGF/EGFR parecem causar uma redução na síntese 

de citocinas pró-angiogênicas, em vez de uma inibição direta da angiogênese (PERROTTE et 

al., 1999). 

 

Tabela 1: Exemplos de inibidores de Cinases usados na terapia antiagiogênica atual. 

INIBIDOR Outros nomes Inibe: 

Erlotinib   Tarceva®, OSI-774 EGFR/HER1 

Sorafenib  

 

Nexavar®, BAY 43-9006  Raf, VEGFR (-2 e -3), PDGFR-β e c-

kit 

Gefitinib  Iressa™ EGFR/HER1 

Leflunomide   Arava, SU101 PDGFR (EGFR, FGFR) 

Neratinib  HKI-272 EGFR e HER2 

Vatalanib  PTK787 VEGFR, PDGFR-β e c-kit 

Motesanib  AMG 706 VEGFR, PDGFR e c-kit 

Fonte: Adaptado de COOK; FIGG, 2010. 

 

1.3 Vascularização relacionada ao desenvolvimento tumoral e seus métodos de detecção 

Há muitas décadas foi percebido que os tumores apresentam uma vascularização 

bastante proeminente em relação aos tecidos normais e existem suficientes evidências de que 

a presença de vascularização exacerbada é condição essencial para ocorrência da neoplasia 

(PINHO, 2005). 
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Em grande parte, o mérito referente ao atual estado de conhecimentos sobre a 

angiogênese é atribuído a Judah Folkman, que propôs na década de setenta a participação 

essencial do desenvolvimento de microcirculação no processo de crescimento tumoral e 

postulou ainda o fenômeno da dormência do tumor na ausência de vascularização 

(FOLKMAN et al., 1971). 

O uso de tumores sólidos inoculados em animais, tenta de maneira experimental 

mimetizar os efeitos e consequências do seu crescimento in vivo, possibilitado a observação, 

da extensão do processo angiogênico que o cerca. O modelo do Sarcoma 180, também 

conhecido como tumor Crocker, cresce rapidamente na maioria dos animais (cerca de 90%) 

em que é inoculado, podendo regredir em 8-10% dos casos (SATO et al., 2005). A observação 

desta taxa de regressão, que pode ser aumentada pelo tratamento com certas substâncias 

químicas ou produtos biológicos, é bastante usada como ferramenta para investigação da 

atividade de novos protótipos candidatos a drogas antitumorais com potencial antiangiogênico 

ou não. 

A marcação de tumores sólidos com anticorpos específicos para monitorar o 

surgimento de novos vasos ao redor desse tumor, é validada pelos tradicionais métodos de 

imunohistoquímica, onde a angiogênese do tumor é principalmente avaliada com base na 

medida da densidade microvascular (DMV), que pode ser medida usando vários marcadores 

endoteliais, como Fator de Von Willebrand (FvW), CD-34 e CD31 (PONCELET et al., 2002). 

Para que uma célula evolua de seu estado normal e assuma as características de uma 

célula neoplásica, é necessária a ocorrência de uma série de mutações, envolvendo genes que 

expressem proteínas cuja ação esteja relacionada ao controle do ciclo celular. Seja por função 

anormalmente exacerbada dos oncogenes, que estimulam a divisão celular, ou por inibição 

dos supressores de tumor, o resultado será a obtenção de uma célula que apresentará um 

ganho proliferativo em relação às demais, tornando-se insensível aos estímulos apoptóticos 

(PINHO, 2005). 

As relação entre a toxicidade e carcinogênese é bastante complexa, mas sabe-se que 

muitas das agressões celulares que levam à toxicidade podem também levar à tumorigênese 

(CHEN et al., 2008). A fragmentação do DNA e a perda integridade de membrana, são 

exemplos de fatores de agressão que podem ser avaliados juntamente com as condições de 

viabilidade celular ,contribuindo para elucidação de um possível efeito antiangiogênico.  
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A viabilidade celular está relacionada à função mitocondrial da célula, podendo ser 

avaliada por diferentes métodos descritos na literatura. Uma das alternativas é uma técnica 

fotocolorimétrica utilizando-se o 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazolium 

(MTT). O MTT é um sal de tetrazólio que reduzido a um derivado formazan de cor azulada, 

devido à atividade oxidativa, indica a existência de função mitocondrial e, por conseguinte, a 

viabilidade da célula (MOSMANN, 1983; CARMICHAEL et al., 1987). 

A avaliação da interferência de compostos canditados a drogas antitumorais no ciclo e 

proliferação celular em culturas primárias de células tumorais e endoteliais, também pode ser 

usada como ferramenta de pesquisa do mecanimo de ação antiangiogênico, principalmente 

quando aliada a técnicas mais aprimoradas como a citometria de fluxo. 

A primeira cultura de célula endotelial foi relatada pela primeira vez em 1973 por 

Jaffe e colaboradores. Desde então, as culturas primárias de células endoteliais derivadas da 

veia do cordão umbilical humano (HUVEC) têm sido a principal fonte de células endoteliais 

primárias, principalmente pela disponibilidade e fácil acesso aos cordões umbilicais.  

As patologias vasculares endoteliais representam um paradigma central para uma 

variedade de doenças, como por exemplo, a aterosclerose, a angiogênese tumoral, 

metástases e a rejeição crônica de enxertos. Portanto, o isolamento de células endoteliais em 

culturas primárias se faz primordial quando se deseja estabelecer modelos in vitro a fim de 

estudar as propriedades do endotélio vascular e suas modificações decorrentes destas 

patologias (TAN et al., 2004). 

É fato que recursos consideráveis para a biologia molecular e celular da angiogênese 

foram obtidos através de estudos in vitro utilizando células endoteliais, isoladas de capilares 

ou vasos de grande porte como as encontradas na veia umbilical humana. A maioria das 

etapas da cascata angiogênica podem ser analisadas in vitro, incluindo a proliferação das 

células endoteliais, migração e diferenciação (MONTESANO et al., 1992). No entanto, para 

descobrir e avaliar a potência de compostos antiangiogênicos, é crucial lançar mão de 

modelos in vivo apropriados (LIEKENS et al., 2001). 

Os testes in vivo são conduzidos com os compostos selecionados nas etapas iniciais de 

screening para avaliar seu efeito antitumoral em animais de laboratório portadores de tumor. 

São propostos diversos esquemas de tratamento, alguns em combinação com outras drogas, 

particularmente aquelas já utilizadas na clínica que podem, também, ser usadas como controle 

positivo experimental. Os estudos pré-clínicos sobre toxicologia e farmacocinética do 
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composto são essenciais para se conhecer os seus padrões metabólicos e parâmetros 

fisiológicos assim como a dose tolerada e os efeitos adversos. Essas medidas são 

fundamentais para a interpretação dos possíveis efeitos em humanos, antes de prosseguir para 

a etapa dos ensaios clínicos (NEWMAN; CRAGG, 2007; JIMENEZ, 2009). 

Nas últimas quatro décadas, significantes achados sobre a angiogênese têm sido 

realizados, principalmente tentando esclarecer como este processo fisiológico normal pode 

contribuir ou influenciar certos processos patológicos, sendo o de maior interesse o câncer. 

Muitos estudos de simples identificação da angiogênese estão correlacionados com uma longa 

cadeia de eventos. A proliferação endotelial é um ponto crucial para o início do processo de 

angiogênese, embora sua avaliação por si só não seja suficiente, e o uso de várias ferramentas 

experimentais numa pesquisa, in vivo e in vitro, somadas ao reconhecimento das limitações de 

cada método, fazem simbiose tanto para elucidar quanto para quantificar a angiogênese 

(MURRAY, 2001). 

As estratégias clássicas in vivo incluem além do manejo e inoculação de tumores 

sólidos, injeções nas membranas de ovos de galinha doméstica (Gallus domesticus), entre as 

quais a câmara de ar da casca ou na membrana vitelínica (OPPENHEIM et al.,  1973; 

SNEDDON et al., 1998) e o ensaio da membrana corioalantóica (CAM-assay) do embrião 

desta espécie (figura 4). 

Figura 4: Membrana corioalantóide de embrião de galinha. 

 

 

A: Imagem da CAM do topo do ovo após abertura e 10 dias de incubação; 

B: Localização da CAM (vermelho) em torno do embrião em contato com a casca após 12 dias de 

incubação; 

C: Secção da CAM com 10-12 dias de incubação (1. Epitélio coriônico; 2. Mesoderma com vasos 

sanguíneos em vermelho; 3. Epitélio alantóico delimitando o saco alantóico).  

Fonte: Adaptado de VARGAS, 2007. 
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O embrião de galinha é um modelo animal bastante conhecido, que tem 

sido extensivamente estudado desde a época de Aristóteles, que abria ovos de galinha, um por 

dia, para examinar os estágios progressivos de sua embriogênese, até a moderna era molecular 

dos dias atuais. O crescente interesse no embrião de galinha como modelo para pesquisa de 

insumos biológicos e farmacêuticos está relacionado à sua simplicidade e baixo custo em 

comparação com modelos que utilizam  mamíferos (VARGAS et al., 2007). 

Leis vigentes que regulam a experimentação animal nos EUA, na União Europeia e 

Suíça passaram a permitir a experimentação com embriões de galinha sem autorização 

experimental de comitês de ética animal, com o fundamento de que os experimentos 

começam e terminam antes dos ovos chocarem. No entanto, a experimentação com embriões 

de galinha deve ser realizada de forma refinada a fim de reduzir o número de embriões 

utilizados através de um estudo experimental adequado (VARGAS et al., 2007). 

A fisiologia, a genética e a embriologia da galinha, espécie Gallus domesticus, já está 

extensamente documentada. Cada embrião desenvolve-se em um ambiente próprio, livre de 

influência materna ou placentária, e o acesso aos vasos sangüíneos e ao embrião é facilitado, 

podendo os tratamentos ser realizados precocemente, com menos de 20 horas de incubação 

(MOURY; SCHENWOLF, 1995). 

No ensaio da membrana corioalantóica, as substâncias em estudo são geralmente 

adsorvidas em suportes de colágeno, metilcelulose, poliestireno, etc (GAGLIARDI et al., 

1993; DORDUNOO et al., 1995; SHIBLEY; PENNINGTON, 1998). No âmbito dos estudos 

de vascularização através dos ensaios da membrana vitelínica (MV) e da membrana 

corioalantóica (MC), a utilização de ovos de galinha fertilizados traz algumas vantagens aos 

laboratórios. A rotina de incubação em estufas é simples, econômica e oferece a possibilidade 

de manipulação de um número racional de unidades amostrais (SCHOENWOLF et al., 1994). 

O primeiro indício da presença de vasos sangüíneos já pode ser observado (ilhotas 

sangüíneas) nos ovos de Gallus domesticus após 24 horas de incubação (EYAL- GILADI et 

al., 1991). As ilhotas sangüíneas consistem em agregados de células endoteliais que têm 

origem na camada germinativa intermediária do embrião (HAMBURGER; HAMILTON, 

1951; VALDES-DAPENA; AREY, 1974). No período de 33 horas de incubação, estrutura-se 

uma rede vascular, onde veias e artérias originadas no coração estabelecem uma circulação 

vitelínica (HOUILLON et al., 1972; VALDES-DAPENA; AREY, 1974), sendo os vasos de 

menor calibre considerados o local ideal para a adição dos suportes de adsorção da droga ou 

composto de interesse. 
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1.4 Talidomida: passado e presente 

 

Em 1954, uma pequena companhia farmacêutica alemã, Chemie Grünenthal, 

aproveitando o “boom” dos antibióticos ocorrido no pós-guerra produziram a 

ftaloilisoglutamina, um composto derivado do ácido glutâmico. A molécula que passou a ser 

denominada de talidomida, não possuía as características antibacterianas desejadas, no 

entanto nos testes realizados em animais, a droga não demonstrou efeitos anti-tumorais ou 

sedativos, bem como efeitos tóxicos. Já na fase dos ensaios clínicos, os investigadores da 

Grünenthal verificaram que a talidomida apresentava a capacidade de induzir sonolência 

profunda nos indivíduos testados (LENZ, 2011). 

          A talidomida foi introduzida no mercado no ano de 1956 com o nome comercial de 

Contergan®, que além de um potente efeito sedativo e hipnótico, apresentava também 

características anti-eméticas e por estas características farmacológicas, foi utilizada por 

mulheres grávidas no combate à insônia e também no alívio dos enjôos matinais atingindo 

grande popularidade na Europa e no Canadá, bem como na Ásia, Austrália, América e África 

(CERNY et al., 2003; PERRY; HSU, 2003). 

Apesar de não terem sido feitos estudos aprofundados sobre sua toxicidade 

reprodutiva que, aliás, não eram obrigatórios nessa ocasião, a talidomida chegou a ser descrita 

como o melhor medicamento antiemético para ser administrado a gestantes e lactantes 

(BORGES et al., 2005). Na campanha publicitária a empresa usou o slogan “Completamente 

atóxico, completamente seguro”. Após a campanha, houve um aumento colossal na venda da 

talidomida. Em nível mundial, cerca de vinte países foram licenciados para produzir e/ou 

distribuir a droga (RAJKUMAR et al., 2000). 

No entanto, em 1958, a Chemie Grünenthal começou a receber notificações de 

neuropatia periférica, traduzida por intensas cãibras, fraqueza muscular e perda de 

coordenação motora pelas pessoas que a tinham utilizado. Interessante notar que na época, na 

Alemanha, não foi claramente percebida a correlação entre o seu uso e o surgimento de 

focomelia nos filhos de mulheres que a haviam usado durante a gravidez (BORGES; 

FRÖEHLICH, 2003) 

A talidomida é um derivado do ácido glutâmico e estruturalmente contém dois anéis 

amida e um único centro quiral, mas apesar de possuir extenso estudo químico de elucidação 

molecular o mecanismo de ação ainda não foi totalmente esclarecido, mas sabe-se que o 
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mesmo está relacionado com os seus efeitos imunomoduladores, ação anti-inflamatória e anti-

angiogênica (CERNY et al., 2003; PERRY; HSU, 2003). sendo a compreensão do modo de 

atuação da talidomida in vivo dificultada dada a interconversão espontânea dos enantiómeros 

S e R, o que impossibilita a total separação dos seus respectivos efeitos (PRIDGEON; 

DRAKE 2005). Sabe-se que o enantiômero S está relacionado com os efeitos teratogênicos 

enquanto que o enantiômero R é responsável pelas propriedades sedativas (figura 5).  

 

Figura 5: Estrutura da alfa-N-(ftalidomida) glutarimida [C13 O4 N2 H9], talidomida. 

 

 

O composto existe na forma de mistura equivalente dos isômeros S(-) e R(-) que se interconvertem 

rapidamente em condições fisiológicas. 

Fonte: Adpatado de RICHARDSON, 2002. 
 

           Nos EUA a FDA (Food and Drug Administration) jamais autorizou a sua introdução 

no mercado, devido à ocorrência dos efeitos neurológicos que apesar de raros, causavam 

perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, durante os ensaios experimentais investigativos 

(CERNY et al., 2003). Provavelmente, o conhecimento da causa destes efeitos, mostrou-se 

obscuro e inconclusivo quanto à sua origem, impedindo assim a liberação da droga neste país.  

            Os primeiros relatos de crianças nascidas com malformações, que incluíam a ausência 

ou o encurtamento dos braços, pernas ou até mesmo de dedos, além de malformações em 

órgãos internos, surgiram ao fim da década de 50.  Mas somente em novembro de 1961, 

quando foi provado o seu potencial teratogênico, a talidomida foi retirada do mercado em 

alguns países, continuando, porém a ser comercializada em países como Bélgica, Brasil, 

Canadá, Itália e Japão, por vários meses (CERNY et al., 2003; PERRY; HSU, 2003). 

            A dificuldade inicial no diagnóstico do efeito teratogênico teria sido causada pelo fato 

de que diferentes espécies animais não apresentarem o mesmo comportamento frente à ação 
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da talidomida. Atualmente, sabe-se que a teratogenicidade da talidomida não afeta os ratos, 

enquanto que os coelhos e os humanos são muito suscetíveis aos efeitos desastrosos do 

fármaco (CHUNG et al., 2004; GORDON; GOGGIN 2003; RICHARDSON et al., 2002). 

          Apesar de ter sido totalmente proibida devido aos seus efeitos teratogênicos, a 

talidomida reapareceu anos mais tarde como uma alternativa no tratamento de várias doenças 

do foro dermatológico, apresentando grande eficácia no tratamento do eritema nodoso leproso 

(ENL), uma séria condição inflamatória em pacientes com Hanseníase. Esta descoberta foi o 

ponto de partida para novos estudos sobre os efeitos da talidomida, sendo a sua administração 

para o tratamento do ENL aprovada pela FDA em 1968 (PERRY; HSU, 2003).  A liberação 

do fármaco acompanhou ao mesmo tempo uma série de restrições para a sua distribuição. 

Devido ao seu conhecido potencial em causar malformações em crianças, seu uso tem um 

controle muito rigoroso nos Estados Unidos. 

Somente no ano de 2010 pesquisadores japoneses descobriram que a causa da ação 

teratogênica da talidomida estava ligada a uma proteína chamada cereblon (CRBN) que forma 

um complexo de ligase ubiquitinado E3 com a proteína 1 ligante de DNA danificado (DDB1) 

e Cul4A, sendo estas cruciais para a promoção do desenvolvimento e crescimento dos 

membros no embrião, bem como a expressão do fator de crescimento fibroblástico 8 (Fgf8) 

em zebras e galinhas. De forma resumida, a talidomida inicia seu efeito teratogênico com a 

ligação ao cerebelon, inibindo assim a atividade de ligase ubiquitina associada. (ITO et al., 

2010) 

A atividade antiangiogênica da talidomida, descoberta no final da década de 90, 

(SINGHAL et al., 1999) foi baseada na observação do aumento da angiogênese na medula 

óssea em pacientes com mieloma múltiplo (MM), e desde então Singhal introduziu a 

talidomida para tratar o MM recidivante e refratário, obtendo uma taxa de resposta de 32% 

incluindo duas remissões completas (MOREIRA et al., 1993). Além disso, tem sido relatado 

que a talidomida possui ação sinérgica com outros agentes antimieloma, como a 

dexametasona, e os outros agentes alquilantes. Outras aplicações possíveis são o tratamento 

de infecções graves e melhora da letargia e náusea dos pacientes submetidos a quimioterapia. 

(RICHARDSON et al., 2002). 

          Já os resultados dos estudos efetuados para conhecer os efeitos imunomoduladores da 

talidomida têm sido controversos. Muitas evidências apontam para que a talidomida não atue 

diretamente na diminuição da proliferação dos linfócitos Contudo, observam-se diferentes 
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efeitos na estimulação de células T, bem como alterações nas respostas das células T 

(CERNY et al., 2003; DIGGLE, 2001). 

            Há também uma diminuição no número de linfócitos T-CD4+ circulantes, e um 

aumento nas células T-CD8+, o que se traduz numa diminuição na proporção CD4/CD8 

(CERNY et al., 2003; PERRY; HSU, 2003). A talidomida parece também induzir uma 

mudança na resposta dos linfócitos T helper tipo 1 (Th1), para uma resposta do tipo Th2. A 

alteração no tipo de resposta verifica-se no sentido de deixar de ocorrer uma resposta imune 

mediada por células T citotóxicas (provocada pelo INF-y), para ocorrer uma resposta imune 

mediada por anticorpos (provocada pela IL-4). Observa-se também uma inibição da 

proliferação de células T já estimuladas (CERNY et al., 2003). 

           Simultaneamente ocorrem alterações ao nível dos receptores das integrinas e de 

receptores de superfície dos leucócitos, incluindo os receptores CD44 e a molécula de adesão 

intracelular I (ICAM-I). As propriedades anti-inflamatórias são responsáveis pela a inibição 

da quimiotaxia de linfócitos e neutrófilos e da fagocitose mediada por neutrófilos e 

macrófagos.  Os níveis de interleucinas (IL-12 e IL-6), TNF-a e INF-y são diminuídos por 

ação da talidomida, e em contrapartida os níveis de IL-2 são aumentados. (CERNY et al., 

2003; RICHARDSON et al., 2002). 

           A ação anti-angiogênica da talidomida é causada pelo seu potente efeito sobre o factor 

de crescimento vascular endotelial (VEGF- vascular endotelial growth factor) e sobre o factor 

de crescimento básico dos fibroblastos (b-FGF - basic fibroblast growth factor). A capacidade 

de inibir a formação de novos vasos sanguíneos confere-lhe elevada importância no 

tratamento de neoplasias (CERNY et al., 2003). Estudos in vitro têm sugerido que o efeito 

inibidor da angiogênese é causado por determinados metabolitos formados in vivo e não pelo 

composto pai (PRIDGEON; DRAKE, 2005). Outra hipótese existente sugere que a inibição 

do TNF-alfa poderá também ser responsável pela inibição da angiogênese, uma vez que o 

TNF-alfa tem um efeito pró-angiogênico (RICHARDSON et al., 2002). 

           Existem também evidências que provam um bloqueio na atividade do fator nuclear-kB 

(NF-kB), que é um fator de transcrição com um papel crucial no crescimento celular e nas 

respostas imunitárias. O papel do CkP2C19 tem sido recentemente descrito como de extrema 

importância no metabolismo da talidomida, que sofrerá hidroxilação, originando um 

metabólito que interfere com a ativação do NF-kB. O NF-kB existe normalmente no 

citoplasma ligado a uma proteína inibitória (Ik Ba), a dissociação deste complexo por acção 

da Ik B cinase, liberta o NF-kB que assim pode se translocar para o núcleo e regular a 
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expressão de vários genes, incluindo o gene que codifica para o TNF-a, mas também os genes 

que regulam a proliferação celular, a angiogênese e a inibição da apoptose (GORDON; 

GOGGIN 2003;  PRIDGEON; DRAKE, 2005). 

A inibição da produção de IL-6 provavelmente também se deve ao bloqueio do NF-

kB. Outra possível ação da talidomida envolve a modulação da atividade da cicloxigenase-2 

(COX-2), uma enzima crucial na síntese de prostaglandinas, e presente em grande número em 

vários tipos de cancro, incluindo o cancro da próstata. Por ação da talidomida deverá ocorrer 

uma inibição da COX-2 e consequentemente da síntese da prostaglandina-E2 (PRIDGEON; 

DRAKE, 2005). 

 De maneira resumida, as principais ações da talidomina à nível de imunomodulação e 

seus conseqüentes efeitos antiangiogênicos, são mostrados no quadro a seguir (figura 6). 

 

Figura 6: Principais efeitos imunomodulatórios da Talidomida. 

 

Fonte: Adaptado de GORDON, 2003. 
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1.5  Análogos ftalimídicos como importantes protótipos de fármacos antitumorais 

imunomoduladores e antiangiogênicos 

 

A descoberta de novos agentes capazes de exercer modulação do sistema imune tem 

sido uma tarefa bastante atraviva atualmente, principalmente se o efeito imunomodulador for 

somado a uma ação proterora antitumoral. Dentre os candidatos a novas drogas anticâncer 

com atividade imunomoduladora que tenham entrado em ensaios clínicos ultimamente, tem 

sido observada a participação de vários análogos da talidomida, tais como a lenalidomida 

(Revlimid, CC-5013) e o Actimid (CC 4047). Estudos de estrutura-atividade relacionados 

(SAR) a análogos e metabólitos da talidomida mostram claramente a importância da presença 

da unidade farmacofórica ftalimídica (HASHIMOTO et al., 2002; 2008) (figura 7).  

Seguindo esta linha de pesquisa, as moléculas com grupamento ftalimídico também 

tem sido comumente empregadas na concepção de candidatos a drogas com potencial anti-

inflamatório, imunomodulador,  antiangiogênico, e antitumoral (MENG et al., 2007; 

ALMEIDA et al., 2007; CAPITOSTI et al., 2004). Dada esta perspectiva promissora, a 

estratégia de hibridização molecular usando o grupamento ftalimídico como fragmento 

farmacofórico, tem figurado uma série de resultados bem sucedidos nos últimos anos 

(PESSOA, 2010). 

 

Figura 7: Estrutura química da Talidomida, enfatizando o grupamento famacofórico Ftalimida 

 

Fonte:. Adaptado de BORGES; FRÖEHLICH, 2003. 

 

A atual Química Inorgânica Medicinal teve suas origens nos trabalhos de Alfred 

Werner e Paul Ehrlich, considerado o último o fundador da quimioterapia e responsável pela 
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introdução das primeiras idéias sobre relações estrutura-atividade e conceitos de índice 

terapêutico, fazendo ainda o uso de complexos metálicos, em especial os de arsênio, na 

preparação de drogas para o tratamento da sífilis (ORGIV; ABRAMS, 1999). Werner, por sua 

vez é considerado o pai da Química de Coordenação pelo desenvolvimento de sua teoria para 

explicar a estrutura e a ligação química nos complexos metálicos. 

Tiossemicarbazonas e semicarbazonas (figura 8) apresentam um amplo perfil 

farmacológico e constituem uma importante classe de compostos cujas propriedades têm sido 

extensivamente estudadas na Química Medicinal Inorgânica, em razão de sua capacidade 

quelante e do papel da coordenação no seu mecanismo bioquímico de ação. Apesar da ampla 

versatilidade farmacológica desses compostos como uma classe, especificidades estruturais 

podem levar à manifestação de atividades específicas. Para os complexos metálicos, em 

alguns casos é possível modular a atividade através do desenho do ligante ou através da 

escolha do metal (BERALDO, 2004). 

 

Figura 8: Estrutura genérica de semicarbazonas e tiossemicarbazonas.  X = S,O. R. R1, R2, R3, = H, grupos 

alquila ou arila. 

 

 

Fonte: Adaptado de BERALDO et al., 2004. 

 

O grupo das tiossemicarbazonas (figura 8), tem também participado de vasta pesquisa 

de desing estrutural para novos protótipos a agentes anticâncer. Alguns mecanismos bem 

conhecidos que envolvem tiossemicarbazonas evocam a inibição da ribonucleotídeo redutase, 

alteração da estrutura do DNA e ação quelante de metais endógenos (RICHARDSON et al., 

2006; YU et al., 2009). Um exemplo desta versatilidade foi relatada recentemente por 
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Gottesman e co-trabalhadores, que utilizada a hibridização molecular do esqueleto da β-

isatina com tiosemicarbazonas, levando a uma melhora das propriedades anticancer. A 

inserção de uma subunidade tiossemicarbazona em modelos ideais direcionou e abriu 

caminhos para a descoberta de outros potentes e seletivos compostos anticancerígenos, como 

o composto 1-(5'-fluoroisatin)-4-(4'-metoxifenil)-3-tiosemicarbazona (HALL et al., 2009).  

Por causa desse perfil farmacológico único, a fixação de tiosemicarbazonas tem sido 

empregada tanto no desenho de ligantes para complexação adicional com metais de transição, 

como também durante os processos hit-to-lead ou conversões lead-to-drug (BERALDO, 

2004; YU et al., 2009). 

Levando em conta todos os requisitos farmacofóricos moleculares e estruturais 

descritos anteriormente, o grupo de pesquisa da Univesidade Federal de Pernambuco isolou e 

descreveu a síntese e o design farmacológico inicial de 8 novos compostos com possível 

potencial antitumoral candidatos a agentes imunomoduladores por possuírem o grupamento 

farmacofórico ftalimídico. O projeto incorporou a abordagem de hibridização molecular 

sugerida pelas características estruturais dos respectivos protótipos, além de bioisosterismo 

molecular (PESSOA, 2010). 

A existência dos mais diversos e severos efeitos colaterais associados clinicamente no 

tratamento com a talidomida versus a possibilidades de manejo estrutural de sua molécula 

química, tem levado a busca, concepção e síntese de análogos mais potentes com toxicidade 

reduzida. Vários análogos estão sendo caracterizados e atualmente  pelo menos duas classes 

distintas tem recebido bastante atenção: as drogas inibidoras seletivas de citocinas (SelCIDs), 

e as drogas imunomoduladoras (IMiDs), cujo mecanismo de ação permanece em parte 

desconhecido (DREDGE et al., 2002). Ambos os grupos contêm compostos com potente 

atividade anti-TNFα, mimetizando de fato o mecanismo de ação da talidomida, muito embora 

a atividade de co-estimulação das células T seja limitada apenas para a classe IMiD 

(CORRAL et al., 1999; MARRIOTT et al., 2001). No entanto, muito pouco se sabe sobre as 

suas propriedades antiangiogênicas.  

Em estudos prévios, um SelCID analógo (CC-1069) tem mostrado maior habilidade de 

inibição da proliferação de células endoteliais humanas in vitro do que a talidomida, 

sugerindo a possível descoberta de um novo agente antiangiogênico (MOREIRA et al., 1999).  

Embora a talidomida apresente sérios efeitos teratogênicos, ela possui significativas e 

comprovadas atividades imunomodulatórias (especialmente a inibição do TNF-α), 



39 
 

considerável esforço tem sido dispendido no desenvolvimento de análogos com toxicidade 

reduzida (HUANG et al., 2008). Esta tese se propõe a caracterizar por metodologias in vitro e 

in vivo a atividade antitumoral de 8 análogos químicos inéditos da talidomida e determinar se 

este efeito se correlaciona com as suas propriedades anti-angiogênicas. 
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2.1 Objetivo geral 

 Determinar o potencial antitumoral e antiangiogênico, em modelos in vitro e in vivo, 

de novos derivados ftalimídicos da talidomida. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Ensaios in vitro  

 Avaliar a atividade citotóxica da talidomida e seus análogos num painel de células 

tumorais e em células mononucleadas isoladas de sangue periférico humano; 

 Avaliar os efeitos da talidomida e dos seus análogos no ciclo celular usando técnicas 

de citometria de fluxo em modelo experimental de cultura primária do Sarcoma 180; 

 Avaliar o potencial genotóxico da talidomida e dos análogos selecionados usando o 

ensaio do cometa, em células mononucleadas isoladas de sangue periférico humano; 

 Avaliar a atividade da talidomida e dos análogos selecionados sobre a migração 

(ensaio Wound Healing) em células endoteliais humanas (HUVEC). 

2.2.2  Ensaios in vivo 

 Avaliar o efeito da talidomida e dos análogos selecionados nos testes in vitro, na 

formação de vasos sanguíneos primordiais no modelo da membrana corioalantóide, 

caracterizando in vivo a atividade sobre os processos de vasculogênese e angiogênese; 

 Avaliar a atividade antitumoral da talidomida e dos análogos em camundongos (Mus 

musculus) Swiss transplantados com o tumor Sarcoma 180 (tratamento de 7 dias); 

 Analisar as características histopatológicas dos orgãos (rim, fígado e baço) de 

camundongos (Mus musculus) Swiss transplantados com o tumor Sarcoma 180, 

tratados durante 7 dias com a talidomida e os análogos; 

 Avaliar a atividade da talidomida e dos análogos selecionados nos testes in vivo sobre 

a angiogênese tumoral utilizando modelo murino do Sarcoma 180 (tratamento de 15 

dias), pela quantificação da densidade microvascular (DMV) intratumoral com 

marcação por imunohistoquímica para CD-31. 
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Figura 9: Desenho experimental da Tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese dos Compostos testes 
(Análogos Fitalimídicos) 

Avaliação do efeito antiproliferativo in 
vitro células tumorais humanas (MTT) 

Avaliação do efeito in vitro em células 
normais (linfócitos e eritrócitos) 

Avaliação da atividade hemolítica e do efeito 
antiproliferativo in vivo em Sarcoma 180 

Avaliação do mecanismo de ação por 
citometria de fluxo com cultura primária 

de Sarcoma 180 

Avaliação do efeito genotóxico 
 

Avaliação do potencial antiangiogênico  

Ensaio de migração em células 
endoteliais e tumorais (Wound Healing) 

Ensaio da Membrana corioalantóide 
(CAM) 

Avaliação do mecanismo de ação 
antitumoral molecular 
(Imunohistoquímica) 
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3.1 Materiais Utilizados 

 

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

bem como o fabricante dos reagentes utilizados estão detalhadas junto à descrição das 

metodologias, bem como as soluções preparadas e a descrição dos componentes dos kits 

utilizados. 

 

3.2  Metodologia Experimental 

 

3.2.1 Obtenção da Talidomida e análogos ftalimídicos 

 

Os comprimidos de talidomida usados nos experimentos foram adquiridos por doação 

do Hospital Dona Libanha em Fortaleza, na apresentção de 100mg. Os análogos foram 

sintetizados pelo grupo de pesquisa do Departamento de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade Federal de Pernambuco, liderado pela professora Ana Cristina Lima Leite.  

As ftalimidas e tiossemicarbazonas (figura 10) são grupos farmacofóricos com 

reconhecidas propriedades antitumorais (SINGHAL et al., 1999), portanto, podem ser 

considerados como alvos moleculares atrativos para o desenvolvimento de substâncias 

matrizes de fármacos, assim como para no estabelecimento de novas Relações Estruturas 

(Química) - Atividade Antitumoral (REA). 
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Figura 10: Estrutura genérica de A: 4-tiazolinonas, B: tiossemicarbazonas, C: ftalimidas e D: estrutura 

química da Talidomida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os derivados das ftalimidas, a Talidomida [(±)-2-(2,6-dioxolo-3-piperidinil)-

1H-isoindol-1,3-(2H)-diona] é um fármaco reconhecido por atuar em diferentes alvos 

moleculares: 

(a)  Imunomodulador dos níveis de TNF-alfa e NO; 

(b)  Propriedades antiangiogênicas; que desfavorece a viabilidade de tumores sólidos e 

formação de metástases; 

(c)  Antagonista do receptor de leucotrienos D4; 

Na literatura, diversos trabalhos têm utilizado o desenho estrutural de novos agentes 

antiangiogênicos e imunomoduladores estruturalmente relatados a Talidomida, adotando o 

heterociclo ftalimida como requerimento estrutural crucial para obter ação biológica (LIMA et 

al., 2001). 

Desde 2006, o Laboratório de Oncologia Experimental tem investigado as 

propriedades farmacológicas de duas séries de compostos do tipo ftalil-hidrazidas (2a - f: SC-

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18) e ftalil-4-tiazolinonas (SC-19, 20, 21, 22: 3a-d, 4), planejados 

como possíveis agentes “simbióticos” antitumorais e imunomoduladores (Figura 11):  
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Todos os produtos, com exceção do 3d, foram sintetizados em balão de fundo redondo 

sob aquecimento e agitação magnética, obtendo-se os produtos ao final da reação por filtração 

a vácuo e purificação por recristalização em etanol absoluto (os compostos 2b e 2c foram 

recristalizados em tolueno).  O composto 3d foi sintetizado em balão de fundo redondo sob 

resfriamento e agitação, obtido por extração e purificado por recristalização em etanol  

absoluto. 

Todos os compostos partiram do anidrido fitálico (figura 10C). A Talidomida é um 

fármaco derivado ftalimida, cujo anel é responsável por grande parte de suas atividades, ou 

seja, o grupo farmacofórico. 

 

Figura 11: Esquema de hibridização molecular para obtenção dos análogos ftalimídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagentes e condições: 

a) NH2NR1C (X)NHR2, DMAP, DMF, refluxo (3h);  

b) BrCH 9(R3)CO2H, NaOAc, EtOH, refluxo (10h); 

c) MCPBA, diclorometano, 0ºC (5h); 

d) acetal dietil aminoacetaldeído, DMAP, tolueno, refluxo (1h); 

e) 0,1N H2SO4 H2O, refluxo (5h); 

f) tiossemicarbazida, H2SO4, EtOH, refluxo (2h).  

Estruturas dos compostos derivados das ftalimidas como possíveis agentes antitumorais e imunomduladores. 
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Todas as moléculas são híbridos, sendo usadas ferramentas químicas de combinação 

farmacofórica, ou seja, numa mesma molécula temos dois ou mais grupos conhecidos por 

apresentarem importantes atividades biológicas. Nestas moléculas: anel ftalimida + 

tissemicarbazona ou o anel ftalimida + tiazolidinona com suas variações bioisostéricas. 

Os comprimidos de talidomida foram obtidos através de doação na apresentação de 

100mg. Os mesmos foram macerados e posteriormente diluídos em solução de DMSO estéril. 

 

3.2.2 Avaliação da Atividade Citotóxica in vitro 

- Linhagens celulares 

As células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade e/ou genotoxicidade estão listadas 

quanto ao tipo histológico e a origem na tabela 2. 

Tabela 2: Células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade e/ou genotoxicidade. 

Linhagem celular Tipagem Histológica Origem 

Concentração de 

plaqueamento 

 

 

 

HL-60 Leucemia promielocítica Humana 0,3 x 10
6
  

HCT-8 Colo Humana 0,7 x10
5
  

SF 295 Glioblastoma Humana 0,1 x 10
6
  

MDA MB 435 Melanoma Humana 0,1 x 10
6
  

HUVEC Endotelial Humana 0,5 x 10
5
  

PBMC Linfócito Humana 0,3 x 10
6
  

Sarcoma 180 - Murino 0,5 x 10
5
  

 

 

- Obtenção e cultivo das células 

As linhagens tumorais humanas foram gentilmente cedidas pelo Instituto Nacional do 

Câncer (EUA). As células em suspensão e aderidas foram cultivadas em frascos plásticos para 

cultura de 75 cm
2
 e 25 cm

2
 respectivamente. 

A cultura celular primária, de linhagem tumoral murina do tipo Sarcoma 180 foi 

obtida a partir de um animal doador, 7 dias após a inoculação. O animal foi anestesiado com 

halotano e sacrificado por meio de deslocamento cervical. O líquido ascítico da cavidade 

abdominal foi coletado sob condições assépticas e a suspensão de células foi centrifugada a 

500xg por 5 minutos para obtenção de um pellet após três lavagens com meio RPMI. As 

células foram cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado com 20% de soro fetal bovino, 2 
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mM de glutamina, 100U/mL e 100 mcg/mL penincilina estreptomicina (FERREIRA et al., 

2011). 

A linhagem originada de células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC- 

CC2517) foi obtida através de ampola criopreservada. Para fins experimentais deste trabalho, 

as mesmas foram usadas entre as passagens 3 e 9. As células foram mantidas em meio basal 

endotelial (EBM), suplementado com 20% de soro bovino fetal, 10µg/ml de Fator de 

crescimento epidermal recombinante humano (hEGF), 1.0 mg/mL de hidrocortisona, 

50mg/mL de gentamicina e 3mg/mL de extrato de cérebro bovino (BBE) (Cambrex 

BioScience Walkersville®).  

As células mononucleadas utilizadas como modelo para avaliação da citotoxicidade 

sobre células normais não-transformadas foram obtidas do sangue periférico de voluntários 

sadios, sendo coletadas em tubos tipo Vacutainer® contendo solução de EDTA dipotássico 

(Becton, Dickinson & Co.) como anticoagulante para melhor preservar a morfologia celular. 

Após a coleta, 8mL de sangue total foram vagarosamente depositados sobre 2mL de Ficoll®-

Hypaque (Sigma) e centrifugados para separação das fase da solução por velocidade de 

sedimentação. As células mononucleadas concentram-se na camada localizada na interface 

entre o plasma (fase clara) e os eritrócitos (fase escura) (figura 12). As CMSP foram 

retiradas, lavadas 2 vezes com PBS e ressuspendidas em meio RPMI 1640 suplementado com 

20% de soro fetal bovino fetal e 1% de antibióticos. Para estimular a proliferação dos 

linfócitos, foi adicionado ao meio 3% do agente mitogênico fito-hemaglutinina (Cultilab). 

 

Figura 12: Obtenção das células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) por meio de gradiente de 

densidade estabelecido pelo Ficoll®-Hypaque. 
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As células foram cultivadas em estufa a 37°C com atmosfera de 5% de CO2, tendo 

sido observado o crescimento celular com ajuda do microscópio de inversão (Nikon, modelo 

Diaphot) a cada 24-48 horas. Quando necessário, as células foram repicadas em meio de 

cultura novo. Para o desprendimento das células tumorais aderidas foi utilizado solução de 

tripsina-EDTA 0,5% (Gibco) diluída 10X em PBS (BUTLER; DAWSON, 1992) e para a 

HUVEC tripsina-EDTA 0,1 e 0,05%. 

 

3.2.2.1 Atividade antiproliferativa em células tumorais humanas - Teste do MTT - Princípio 

do ensaio 

A avaliação do efeito citotóxico dos compostos testes (talidomida e análogos) 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., 2002) 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. 

- Procedimento experimental 

Os compostos foram testados inicialmente nas linhagens tumorais descritas na tabela 

2 para a determinação de suas CI50 (concentração capaz de inibir 50% do crescimento 

celular), sendo distribuídas em placas de 96 poços nas densidades também indicadas na 

mesma tabela. Os compostos (0,78 a 100 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 (0,4%).  

Após o período de incubação, as placas foram centrifugadas (1500 rpm/15 min), e o 

sobrenadante foi descartado. Cada cavidade recebeu 150 µL da solução de MTT (0,5 mg/mL 

em meio RPMI 1640) e a placa foi re-incubada por 3 horas, em estufa a 37 ºC e a 5% CO2. 

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

sobrenadante foi desprezado, e o precipitado foi ressuspendido em 150 µL de DMSO. Para a 
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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 (MOSMANN, 1983).   

 

- Análise dos dados  

Os compostos foram testados em diluição seriada, em triplicata. Foi registrada a 

porcentagem de inibição x log da concentração e determinadas suas CI50 (concentração capaz 

de inibir 50% do crescimento celular) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) a 

partir de regressão não-linear, utilizando, o programa Prisma versão 5.0 (GraphPad Software). 

 

3.2.2.2 Atividade antiproliferativa em células Sarcoma 180 e Células Mononucleares do 

Sangue Periférico (CMSP) - Teste do Alamar Blue 

- Princípio do ensaio 

O ensaio do AlamarBlue® (Invitrogen) é amplamente empregado para avaliar o efeito 

antiproliferativo ou citotóxico em estudos de prospecção de fármacos ou avaliação de 

atividade biológica de produtos naturais. Como o MTT, o AlamarBlue® estima indiretamente 

o número de células a partir de uma associação colorimétrica. O teste baseia-se na utilização 

do metabolismo redox das células viáveis para reduzir o reagente azul resazurina ao composto 

róseo resorufin (NOCIARI et al., 1998). Este ensaio foi realizado para avaliar e comparar os 

efeitos da talidomida e seus análogos sobre CMSP como um modelo de estudo de 

citotoxicidade sobre células normais.  

 

- Procedimento experimental 

As CMSP obtidas de voluntários sadios e a suspensão de células de Sarcoma 180, 

obtida a partir de animais doadores, portadores do tumor ascítico, foram diluídas para a 

concentração de 0,5x10
6
 e distribuídas em multiplacas de 96 poços. Após 24h os compostos 

foram dissolvidos (0,78 a 100 µg/mL) em DMSO e incubados com as células por 72 h em 

estufa de a 37 
o
C e 5% de CO2, de acordo com Ferreira et al. (2011), com alguma 

modificações. Oito horas antes do final da incubação, 10µL (0,312 mg/mL) de AlamarBlue® 

resazurina foram acrescentado em todos os poços. As absorbâncias foram medidas em 570 e 

595 nm usando um leitor de multiplacas (DTX 880 Multi- Modo Detector), sendo o efeito 
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antiproliferativo das amostras quantificado comparado a porcentagem de inibição do controle. 

Doxorrubicina (0,3 mg/mL) foi utilizado como controle positivo. 

 

- 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 (concentração capaz 

de inibir 50% do crescimento celular) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) a 

partir de regressão não-linear, utilizando, o programa Prisma versão 5.0 (GraphPad Software). 

 

3.2.2.3 Atividade hemolítica em eritrócitos de camundongo Swiss (Mus músculos) 

- Princípio do ensaio 

Esta metodologia, segundo descrita por Costa-Lotufo et al. (2002), permite avaliar o 

potencial das substâncias teste em causar lesões na membrana plasmática de células normais, 

seja pela formação de poros ou pela ruptura total.  

- Procedimento experimental 

Foi coletado sangue de três camundongos (Mus musculus Swiss) através do plexo 

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

eritrócitos foram lavados 2 vezes em solução salina por centrifugação (1500 rpm/3 min.) para 

redução da contaminação plasmática, e ressuspensos em solução salina para obtenção de uma 

suspensão de eritrócitos (SE) a 2%.  

Os ensaios foram realizados em multiplacas com 96 cavidades. Cada poço da 1ª fileira 

recebeu 100 L da solução salina. Na 2ª, os poços receberam 50 L da solução salina e 50 L 

do veículo de diluição da substância teste, neste caso, DMSO 10%. Aos poços da 3ª fileira, 

foram adicionados 100 L de solução salina e 100 L das substâncias teste em solução. Da 4ª 

fileira em diante os poços receberam 100 L da solução salina, excetuando-se os da última 

fileira, que receberam 80L de solução salina e 20L de Triton X – 100 1% (controle 

positivo). As diluições foram feitas da 3ª à 11ª cavidade, retirando-se 100 L da solução da 

cavidade anterior e transferindo para a seguinte de modo que as concentrações foram sempre 

diluídas pela metade, variando de 3,9 a 200 g/ml. Em seguida, 100 L da suspensão de 

eritrócitos foram plaqueados em todos os poços. Após incubação de 1 hora, sob agitação 
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constante à temperatura ambiente (26  2ºC), as amostras foram centrifugadas (5000rpm/3 

min.) e o sobrenadante transferido para outra placa, onde a absorbância foi medida em 540 nm 

usando um leitor de multiplacas (DTX 880 Multi- Modo Detector). A atividade dos 

compostos foi determinada de maneira relativa ao valor dos controles positivo e negativo. 

 

- Análise dos resultados 

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

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

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

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

 

3.3 Avaliação da atividade antitumoral in vivo em camundongos transplantados com 

Sarcoma 180 

- Animais 

Foram utilizados camundongos Swiss albino (Mus musculus) oriundos do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceará. Estes foram alojados dentro de gaiolas de 

polipropileno e grades metálicas apropriadas em pequenos grupos do mesmo sexo (não 

excedendo 10 animais por gaiola). A temperatura do local foi de 22 °C ± 5°C. A iluminação 

foi artificial, com uma alternância de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Os animais tiveram 

livre acesso à alimentação (ração específica) e água. 

Foram utilizados animais machos adultos, jovens, saudáveis e que não tenham sido 

anteriormente submetidos a processos experimentais. O número de animais utilizados foi 

reduzido ao mínimo cientificamente aceitável. No início do estudo, a variação de massa dos 

animais foi à mínima possível, não excedendo ± 10 % da massa média de cada grupo. 

Os animais foram identificados e aclimatados às condições do biotério durante pelo 

menos cinco dias. A dor e o sofrimento dos animais no decurso dos ensaios foram 

minimizados de acordo com os princípios éticos de experimentação animal da COBEA 

(Colégio Brasileiro de Experimentação Animal). Todos os experimentos foram realizados de 

acordo com os princípios éticos de experimentação animal preconizados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Ceará. 
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- Manutenção do tumor sarcoma 180 em camundongos 

O animal de manutenção ou doador foi anestesiado com éter etílico e sacrificado por 

meio de deslocamento cervical. Fez-se o procedimento asséptico com álcool iodado e, em 

seguida, coletou-se o líquido ascítico da cavidade abdominal, tendo sido preparada uma 

suspensão de células com 5,0 mL de Ringer lactato, 0,2 mL de gentamicina (5 mg/mL) e 0,5 

mL do líquido ascítico, para posterior contagem das células. Os animais receptores foram 

inoculados com 2 x 10
6 

células/0,5 mL na região intraperitoneal. O procedimento de 

manutenção foi realizado a cada 10 dias. 

- Princípio do teste de atividade antitumoral 

A avaliação da atividade antitumoral está relacionada à regressão total de tumores nos 

animais, à redução no crescimento dos tumores e ao aumento da expectativa de vida durante o 

tratamento, comparado com os animais não tratados. Schabel (1977) demonstraram que o 

melhor resultado desses fatores depende do procedimento do tratamento, que deverá ser 

começado até 48h após o transplante. Neste período, as células tumorais já teriam iniciado a 

formação do nódulo tumoral.  

O tumor utilizado foi o Sarcoma 180, o qual foi descoberto em 1914 no ‘Crocker 

Laboratory (Columbia University, New York)’, sendo originalmente um tumor sólido, 

surgido espontaneamente na região axilar de camundongos. Inicialmente o tumor foi 

classificado como um carcinoma mamário, mas por volta de 1919, após a realização de vários 

transplantes subcutâneos, o tumor assumiu a forma de sarcoma, e desde então mantém-se 

inalterado (ASSEF et al., 2002). 

- Procedimento Experimental 

Para a avaliação do efeito antitumoral da talidomida e seus análogos foram utilizados 

camundongos (Mus musculus Swiss) machos provenientes do Biotério Central da 

Universidade Federal do Ceará (BIOCEN - UFC). Esses animais foram divididos 

aleatoriamente em 5 grupos (n = 8 para cada grupo) com pesos variando entre 22 e 25 g 

(p>0,05). 

O modelo tumoral - tumor sólido do tipo Sarcoma 180 - foi utilizado com 10 dias de 

implantação na região axilar direita. O animal doador, ou da manutenção, foi sacrificado por 

deslocamento cervical, sendo realizada assepsia com álcool iodado. Em seguida, foi retirado o 

líquido ascítico da cavidade abdominal e preparada uma suspensão de células com 5,0 mL de 

Ringer lactato, 0,2 mL de gentamicina (5mg/mL) e 0,5 mL do líquido ascítico, para posterior 
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contagem de células. Nos animais receptores, foram injetadas 2 x 10 
6
 céls/0,5 mL na região 

axilar esquerda dos camundongos.  

Para avaliação do potencial antitumoral o tratamento foi iniciado após 24h de 

inoculação e realizado durante 7 dias consecutivos, utilizando como controle negativo, o 

veiculo de diluição (DMSO 10%) e como controle positivo, o quimioterápico 5-Fluorouracil 

(25 mg/kg/dia).  A talidomida e os seus análogos foram testados nas doses de 50 mg/kg/dia, 

todas administradas por via intraperitoneal (i.p.). 

Todos os grupos foram mantidos sob as mesmas condições e sob regime de ingestão 

“ad libitum” de ração comercial (Purina, São Paulo) e água clorada durante todo o período do 

experimento. 

No final do experimento (7 dias), os animais foram sacrificados por deslocamento 

cervical, sendo seus órgãos (rins, baço, fígado) e tumores dissecados para avaliação do peso 

relativo e da atividade antitumoral, respectivamente. 

O percentual de inibição do crescimento tumoral (IT) foi calculado pela fórmula: 

 

IT (%) = [(A-B)/A] x 100 

 

Onde:    A = média dos pesos dos tumores no grupo controle. 

             B = média dos pesos dos tumores nos animais tratados. 

 

- Análise Histopatológica: preparação do material 

Os tumores foram macroscopicamente analisados e seus cortes, previamente fixados 

em solução de formol neutro a 10%, foram então colocados em cassetes e introduzidos em 

cestos de processador automático histotécnico, seguindo as seguintes etapas de 

processamento: desidratados com álcool graduados a 70%, 95% (2 vezes), 100% (3 vezes), 

tempo mínimo de uma hora cada, diafanizados com xilol (3 vezes), mínimo de 2 horas cada, e 

impregnados em parafina fundida a 60° (3 vezes), duas horas cada. Uma vez impregnados, os 

tecidos foram colocados em pequenos recipientes contendo parafina fundida. Em temperatura 

ambiente, a parafina solidificou-se formando blocos com tecido.  
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Os blocos foram cortados em micrótomo rotativo convencional, na espessura de 5μm. 

Esses cortes colocados em superfície de banho-maria (3 a 8°C) foram delicadamente 

distendidos e colocados sob lâmina e estes encaminhados para estufa a 60°C. Após o período 

de 1 hora, os cortes foram então levados para desparafinar e hidratar na seguinte sequência: 

xilol 1, 2 e 3 (por 5, 2 e 1 minuto, respectivamente), seguido de álcool a 100%, 95% e 70% (1 

minuto em cada mergulho), e por último lavado em água corrente por 2 minutos. O tecido, 

uma vez desparafinado e hidratado, foi então levado para corar pela hematoxilina de carazzi 

por 1 minuto, lavado em água, seguindo-se de eosina, a seguir montada com lamínula, uma 

gota de bálsamo do canadá, sobre tecido corado. 

 

- Análise dos dados 

Os resultados (peso dos tumores) foram expressos como média ± E.P.M. Para 

verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os grupos, os dados foram 

comparados por análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Dunnet, com nível de 

significância de 5% (p < 0,05). A partir deste experimento, somente os análogos mais ativos 

(capazes de provocar redução do volume tumoral) terão seu mecanismo de ação avaliado 

pelos testes que seguem adiante. 

 

3.4 Ensaio do Cometa 

- Princípio do teste 

Desenvolvido por Ostling e Johanson (1984), o teste 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. Sendo muito utilizado em estudo de genética 

toxicológica, a fim de um biomonitoramento ambiental ou no monitoramento populacional 

em humanos. Entretanto, este teste é utilizado como um indicativo e não como um teste 

mutagênico. Este pode ser utilizado tanto em células de animais quanto vegetais in vitro e in 

vivo (FAIRBAIRN et al., 1995; ANDERSON; BERGER, 1994; SILVA et al., 2003). 

 

- Procedimento experimental 

a) Tratamento 
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Para avaliar a indução de quebras de fita simples e quebras de fita dupla na molécula 

de DNA, o ensaio foi realizado em condições alcalinas (KLAUDE et al., 1996; LIAO et al., 

2009). Nesse experimento, as células (CMSP) foram cultivadas em placas de 24 poços e 

tratadas com a talidomida e seus análogos (10 e 50 μg/mL) durante 24 horas. A doxorrubicina 

(0,3 µg/mL) foi usada como controle positivo e as células do controle negativo foram tratadas 

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

0,5%. 

Resumidamente, as lâminas com as células tratadas com a talidomida e seus análogos 

após serem lisadas foram lavadas em uma solução (10 mM Tris, 1 mM EDTA) por 3 vezes. 

Após esse procedimento, as lâminas foram submetidas à eletroforese. 

 

b) Preparo das lâminas 

As lâminas foram previamente cobertas com agarose de ponto de fusão normal (0,5%) 

a uma temperatura de 60°C em solução de PBS livre de Ca
2+

 e Mg 
2+

, mantidos a temperatura 

ambiente até a solidificação. As células tratadas foram embebidas em uma solução de agarose 

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

ponto de fusão normal. Posteriormente, as lâminas foram cobertas com lamínulas para 

uniformizar a distribuição do material na lâmina e mantidas a 4°C para solidificação da 

agarose. 

 

c) Lise Celular 

Após a solidificação da agarose, a lamínula foi delicadamente removida e as lâminas 

imersas na solução de lise (5M NaCl, 100 mL EDTA, 10mM Tris, 1% N-Lauroil sarcosina, 

1% Triton X-100, 10% DMSO, pH 10,0), abrigada da luz a 4°C por no mínimo 1 hora. 

 

d) Neutralização e Eletroforese 

Após o procedimento anterior, as lâminas foram imersas em uma solução de 

neutralização (0,4 M Tris, pH 7,5) por 15 minutos. Posterior a esta etapa, as lâminas foram 

dispostas horizontalmente na cuba de eletroforese preenchida com uma solução alcalina a 4°C 

(1mM Na2EDTA, 300 mM NaOH, pH > 13,0). As lâminas repousaram por 20 minutos para 

permitir o relaxamento do DNA e a conversão de sítios álcali-lábeis em quebra de fitas 
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simples e duplas. A eletroforese (25 V; 300 mA) foi conduzida a baixa temperatura (4°C) 

durante 20 minutos. Todos esses passos foram realizados na ausência de luz. Após a corrida 

eletroforética, as lâminas foram novamente neutralizadas por 5 minutos e fixadas em etanol a 

100%.  

 

e) Coloração e contagem 

Após a eletroforese, as lâminas foram novamente neutralizadas por 5 minutos e 

fixadas em etanol a 100%. As células foram contadas em microscópio de fluorescência após 

coloração com brometo de etídeo. As análises foram realizadas de acordo com o padrão de 

escores previamente determinados pelo tamanho e intensidade da cauda do cometa 

(BURLINSON et al., 2007; TICE et al., 2000). Foram contados 50 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 13. 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%).  

Figura 13: Padrão de dano ao DNA para o ensaio cometa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COLLINS, 2004. 

- Análise dos dados 

Foi calculado o índice (ID) de dano no DNA, o qual foi obtido pela seguinte fórmula: 
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ID = Σni  x  i , 

i=0 

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

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

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 de Student Newman Keuls 

(p<0,05). 

 

3.5 Estudos por citometria de fluxo com células de cultura primária de Sarcoma 180 

O citômetro de fluxo é um equipamento que permite examinar e classificar células ou 

outras partículas microscópicas em suspensão marcadas com sondas fluorescentes. Seu 

princípio consiste na emissão de um feixe de luz laser (argônio, neste caso, excitando a 

488nm) sobre a suspensão celular que fica sujeita à passagem sob um fluxo hidrodinâmico 

por dentro de um tubo capilar. Idealmente, apenas uma célula por vez passa diante do feixe de 

luz (JIMENEZ, 2009). Vários detectores são posicionados de modo a registrar o desvio da luz 

induzido por cada célula, apanhando a sua dispersão linear (FSC, Forward Scatter) ou lateral 

(SSC, Side Scatter) e a emissão de fluorescência, classificando as partículas de acordo com 

cada evento (DARZYNKIEWICZ, 1994). 

 

3.5.1 Verificação de viabilidade e morfologia celular 

Este ensaio baseia-se na intensidade de dispersão da luz incidente sobre as células e na 

capacidade de o iodeto de propídeo (PI) penetrar as células cuja membrana esteja rompida e 

ligar-se ao DNA nuclear, emitindo alta fluorescência vermelha quando excitado pelo laser. As 

células cuja membrana permanece integra emitem menor fluorescência. 

As células da cultura primária de Sarcoma 180 foram tratadas com 10, 50, 100µg/mL 

de talidomida e análogos por 72h. Em cada intervalo foi retirada uma alíquota da suspensão 

de células, assim como das células não tratadas para serem submetidas à avaliação. 

Doxorrubicina (Sigma) 50ng/mL e 5-Fluorouracil 0,35µg/mL, foram utilizados como 

controles positivos do experimento. As células do controle e as submetidas aos tratamentos 
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foram expostas a uma solução de iodeto de propídeo (PI; Sigma) a 50 mg/mL e PBS e, em 

seguida, analisadas em citômetro de fluxo (Guava Technologies, modelo EasyCyte Mini-

System). As células foram separadas quanto à sua dispersão linear, correlacionando ao seu 

volume, e dispersão lateral, correlacionando à sua granulosidade. A intensidade de emissão de 

fluorescência correlaciona com a integridade de membrana e resolve a viabilidade celular. 

 

3.5.2 Análise de conteúdo e fragmentação de DNA 

Este ensaio permite avaliar o conteúdo e a integridade do DNA nuclear. Com o núcleo 

íntegro e com a determinação da quantidade de DNA – se 2n, 4n ou um ponto intermediário - 

pode-se supor à fase do ciclo celular em que a célula se encontra – se G1, G2/M ou S, 

respectivamente. A condensação da cromatina e fragmentação nuclear são características 

marcantes de células em processo apoptótico enquanto que as células necróticas geralmente 

mantêm seus núcleos íntegros e picnóticos. Este teste utiliza-se da capacidade do PI se ligar 

ao DNA. Inicialmente, a membrana plasmática das células é permeabilizada para que o PI 

possa se ligar ao núcleo. A fluorescência emitida é proporcional ao conteúdo de DNA e seu 

estado de integridade e condensação. Células com mais DNA e núcleo íntegro emitem 

fluorescência mais alta; já núcleos com condensação da cromatina e DNA fragmentado irão 

incorporar menor quantidade de PI, emitindo, assim, menor fluorescência. 

As células da cultura primária de Sarcoma 180 foram tratadas com 10, 50, 100µg/mL 

por 72h. Em cada intervalo foi retirada uma alíquota da suspensão de células, assim como das 

células não tratadas para serem submetidas à avaliação. Doxorrubicina (Sigma) 50ng/mL foi 

utilizada como o controle positivo do experimento.  
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3.6 Avaliação do potencial antiangiogênco 

3.6.1 Teste de migração com células endoteliais – Ensaio de Wound Healing 

Os processos de formação de vasos sangüíneos ocorrem por meio de uma série de 

etapas, as quais podem ser divididas em: fase da desestabilização, fase da migração e 

proliferação e, por último, fase de maturação da membrana basal (BOUIS et al., 2006). 

A migração de células endoteliais é, portanto, uma característica importante no 

processo de angiogênese, onde as mesmas, inicialmente, precisam migrar para um ponto fora 

da membrana basal. Substâncias que possam inibir a capacidade de migração de células 

endoteliais podem apresentar potencial antiangiogênico.  

 

- Procedimento experimental 

O ensaio de migração celular foi baseado no modelo descrito por Bürk e colaboradores 

(1973), com adaptações. Os modelos de ensaio de migração já têm consolidado o uso de 

linhagens de melanoma e/ou células derivadas de vasos sanguíneos, devido ao seu alto poder 

invasivo e origem endotelial, respectivamente (CARVALHO, 2001). Desta forma o uso dos 

tipos celulares permite avaliar não só o potencial antingiogênico como também seu efeito 

antimetastático. As células endoteliais HUVEC foram mantidas em cultura numa placa de 12 

poços até atingirem confluência de no mínimo 90%. As células tumorais MDAMB-435 foram 

plaqueadas na concentração de 2,0x10
5
 também em placa de 12 poços. 

Após as células atingirem a confluência necessária, cada poço foi tratado com 5g/mL 

de mitomicina C (antiproliferativo) por 15 minutos. O pré-tratamento com mitomicina C 

garante que as células estejam migrando e não proliferando. Os poços foram lavados 3x com 

tampão salina fosfato estéril (PBS) sendo acrescentado em seguida, 1mL de meio apropriado 

em cada poço.  

Com auxílio de uma pipeta de plástico, foi feito um risco no centro de cada poço 

(cicatriz). O meio foi então retirado e poço lavado novamente com PBS. As células foram 

incubadas com uma dose não citotóxica da talidomida e dos análogos (50µg/mL), sendo os 

compostos diluídos em meio apropriado livre de soro, de modo que este período, denomidado 

de zero hora, foi fotografado para posterior análise. O controle negativo das células 

endoteliais e tumorais, receberam apenas meio EBM ou RPMI respectivamente. 
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Após 24 horas de incubação, os poços foram observados e fotografados novamente no 

microscópio de contraste de fase (Nikon, UK) 200x, sendo visualizado e quantificado 

manualmente então o número de células que invadiram a cicatriz, delimitada num retângulo 

igualmente criado para 0 e 24h para cada composto/foto (YANYONG et al., 2006). Os 

ensaios foram realizados em duplicata para cada composto. 

 

- Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média ± E.P.M. de 2 experimentos 

independentes. Para verificar a ocorrência de diferença significativa entre os grupos (controle 

negativo e tratado), os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida 

de Dunnett’s Comparasion Multiple Test (p<0,05). 

 

3.6.2 Ensaio de angiogênese na membrana corioalantóica de embrião de galinha (CAM) 

- Ovos de galinha embrionados da espécie Gallus domesticus 

Ovos de galinha da linhagem Ross, de tamanho padrão médio (aproximadamente 55 

g), fertilizados e livres de patógenos específicos, foram fornecidos pela empresa CIALNE® 

(Fortaleza, CE), em um período de até 12-24 horas após a postura. Os ovos foram estocados 

por 24 horas em sala fria (19–20°C), até o início da incubação.  

 

- Ensaio de angiogênese na membrana corioalantóica do embrião de galinha 

Para avaliar a atividade da talidomida e seus análogos fitalidímicos na formação de 

vasos sangüíneos foi utilizado o ensaio da membrana corioalantóica (CAM Assay), o qual 

vem sendo utilizado para avaliar a atividade angiogênica (NGUYEN et al., 1994; DIAS et al., 

2005). Após estocagem prévia em sala fria, os ovos foram incubados em chocadeira (Ref. IP-

35), à temperatura de 38,5°C equipada com ventilação forçada, controle digitalizado de 

umidade (33%) e rolamento automático de ovos a cada 2 horas.  

Após 72 horas de incubação (dia embrionário – E3, estágio 20-HH; HAMBURGER; 

HAMILTON, 1951), foi efetuado um furo lateral na casca, atingindo a câmara de ar, o que 

ocasiona o descolamento entre a membrana interna da casca e a membrana vitelínica. Em 

seguida, por meio de outro furo no lado oposto, foram retirados 3mL de albumina com 
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seringa de 3mL, provocando o descolamento e baixando assim o nível de altura da membrana, 

possibilitando que os suportes adicionados com as amostras sejam implantados sobre esta 

última. Foi feita ainda, uma abertura de aproximadamente 100 mm
2
 na casca, por onde foi 

visualizada a viabilidade dos embriões. Imediatamente após a abertura, a casca (janela e 

furos) foi vedada com fita durex, e os ovos re-incubados (38,5°C) na chocadeira (figura 14). 

No décimo dia de incubação (dias embrionários – E10, estágio 36-HH) os tratamentos 

(n=8) foram iniciados e realizados por meio de suportes–discóides de papel filtro (1 

disco/embrião), com cerca de 2 mm de diâmetro implantados no terço externo da membrana 

corioalantóica, onde vasos capilares estavam crescendo (vasos de pequeno calibre). Volumes 

de 20μL das amostras diluídas em DMSO 10% (1 e 5mg/mL) foram pipetadas nos suportes de 

papel filtro sobre a CAM em câmara de fluxo.  

Imediatamente após os tratamentos, as janelas na casca foram novamente fechadas e 

os ovos re-incubados (38,5°C) por mais 24 horas (E15; estágio 41-HH). Concluído o período 

de 12 dias de incubação, os ovos foram retirados da chocadeira. Realizou-se a injeção 

cuidadosa no epitélio alantóico, de uma solução de tinta guache branca com água destilada 

(2:1), com auxílio de uma seringa de 10 mL, dentro do saco alantóico, de forma que obteve-se 

um fundo branco abaixo dos discos de tratamento (Figura 15A). A resposta angiogênica foi 

determinada em função do número de vasos sanguíneos ao redor do disco e expressa como 

percentagem de vasos no limite do disco, em relação ao controle negativo.  
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Figura 14: Sistema de incubação para ovos férteis, modelo IP-35. 

 

 

 

 

 

A: Controle de temperaatura (38,5°C,); 

B: Sistema de ventilação forçada; 

C: Controle digitalizado de umidade (33%) e 

D: Rolamento automático. Capacidade para 20 ovos. 
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- Quantificação da Densidade Microvascular (DV) 

Imagens digitais das membranas foram capturadas de forma padronizada, utilizando-

se, para tanto, um microscópio cirúgico- filtro verde - (BX4, OLYMPUSB OPTICAL CO 

LTD - JAPAO) equipado com uma câmera digital (C7070 Wide Zoom, OLYMPUS 

IMAGING AMERICA INC- EUA). O procedimento compreendeu, inicialmente, uma 

varredura da área do papel filtro, utilizando o pequeno aumento (16 vezes), com a finalidade 

de visualizar o panorama de vasos ao redor do dispositivo que continha os compostos e 

identificar possíveis zonas de hemorragia (estes foram excluídos. Em seguida, utilizando uma 

magnificação de 25 vezes, foram capturadas 4 imagens digitais coloridas dos campos relativos 

aos 4 quadrantes ao redor do papel filtro (figura 15B). As imagens foram armazenadas no 

formato Windows® Bitmap (BMP), com as dimensões de 520 x 345 pixels.  

Figura 15: Imagens da membrana corioalantóide após injeção da solução de tinta branca. 

 

 

A: Imagem da vista panorâmica, aumento de 16x. 

B: Imagens dos 4 (1, 2, 3 e 4) quadrantes usados na análise, aumento de 25x. 
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As imagens foram analisadas pelo Sistema de Quantificação de Angiogênese (SQAN), 

um programa de computador desenvolvido especificamente para tal finalidade (figura 16) O 

sistema é composto de cinco módulos principais, seleção da imagem original, da região de 

interesse; pré-processamento; segmentação; pós-processamento; quantificação da 

angiogênese. Assim, após a seleção da região de interesse, a qualidade da nova imagem 

contendo a região a ser processada é, inicialmente, melhorada; seguida da segmentação da 

neovascularização e posterior, eliminação de inconsistências; por fim, é efetuado o cálculo 

dos parâmetros de quantificação de angiogênese: área de neovascularização, comprimento 

vascular total e número de vasos sanguíneos (FECHINE-JAMACARU, 2006). 

 

- Análise de dados e estatística 

Em cada grupo experimental, as respostas obtidas nos grupos tratados com a 

talidomida e seus análogos foram sempre avaliados em paralelo com as respostas dos 

tratamentos como o veículo (DMSO 10%) nos respectivos controles, de modo a minimizar a 

interferência de possíveis flutuações de responsividade. Os dados foram apresentados como 

médias ± E.P.M., obtidos de dois experimentos independentes. As análises estatísticas foram 

realizadas através da ANOVA (análise de variância univariada), seguida do método Dunnet. 

As homogeneidades das variâncias e as influências de substâncias, concentrações, bem como 

de locais de tratamento (in vivo) foram testados e validados. Os efeitos foram considerados 

estatisticamente significativos para valores de P menores que 0,05 (*). 

O software GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad Software, San 

Diego, California, USA, 2007) foi utilizado tanto para a realização dos procedimentos 

estatísticos como para a elaboração dos gráficos. 
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Figura 16: Telas iniciais do SQAN. Neste sistema, o operador interage ativando botões apropriados, de 

acordo com a qualidade da fotografia. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de FECHINE-JAMACARU, 2006. 
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Figura 17: Fases de pré-processamento, segmentação e pós-processamento do SQAN. O sistema mostra a 

imagem resultante, com os vasos nas suas cores originais e o fundo na cor branca, assim com o valor do 

limiar de segmentação. Notar o limiar 12 mantido para amenizar as estruturas tubulares na superfície do 

papel-filtro. 

 

Fonte: Adaptado de FECHINE-JAMACARU, 2006. 
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Figura 18: Fase final da análise do SQAN. Exibição do valor do comprimento vascular total, em mm, e 

pixels, do número de vasos sanguíneos e do número de pontos terminais, bifurcações e nós. A imagem 

esqueletizada é reinserida na original. 

 

 

Fonte: Adaptado de FECHINE-JAMACARU, 2006. 

 

- Bioética 

Todos os estudos envolvendo ovos embrionados de G. domesticus foram realizados de 

acordo com os procedimentos impostos pelo NIH (National Institute of Health), assim como 

pelo Guiding Principles for the Care and Use of Laboratory Animal. Este projeto encontra-se 

submetido no protocolo nº 106 do CEPA (Comitê de Ética para o Uso de Animais em 

Pesquisa) /UFC, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia - Fortaleza, Ceará, Brasil 

 

3.6.3 Avaliação molecular da angiogênese tumoral por imunohistoquímica 

Para ensaios que usam modelos de tumores sólidos in vivo, os efeitos da terapia anti-

angiogênica não podem ser observados com tempo de tratamento menores que  8-10 dias 

(BRUNS et al., 2002). A fim de verificar a possível via molecular inicial envolvida na 

inibição da neovascularização, o mesmo modelo de avaliação in vivo da atividade antitumoral, 
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com camundongos transplantados com Sarcoma 180, foi utilizado agora para medir a 

marcação de vasos intratumorais com o anticorpo CD-31. 

Para avaliação do potencial antiangiogênico o tratamento foi iniciado apenas após 5 

dias de inoculação e realizado durante 10 dias consecutivos, totalizando 15 dias de 

experimento. Da mesma forma do experimento anterior, foi usado como controle negativo 

(N=10) o veiculo de diluição (DMSO 10%). Como controles positivos, foram usados o 5-

fluorouracil (25mg/kg/dia) e o anticorpo monoclonal Bevacizumab (5mg/kg/dia), (N=8).  

Novamente, a talidomida e os seus análogos mais ativos foram testados na dose de 

50mg/kg/dia (N=7), todas administradas por via intraperitoneal (i.p.).  

Para cada grupo, de 4 a 6 animais (tumores) foram eleitos para confecção de lâminas 

destinadas para a experimentação por imunohistoquímica. A escolha foi baseada no estado 

macroscópico do tumor, excluindo-se os que possuíam extensas áreas de necrose e na 

avaliação microscópica inicial feita com a coloração do HE, onde foram eleitos os tumores 

que aparentemente possuíam uma maior quantidade de vasos intra-tumorais. 

 

- Princípio do método 

A Imuno-histoquímica (IHQ), ou imunocitoquímica, é um método capaz de localizar 

antígenos específicos em tecidos ou células com base no reconhecimento antígeno-anticorpo, 

conseguindo explorar também a especificidade fornecida por esta ligação à nível de 

microscopia de luz (TAYLOR et al., 2011). 

 

- Procedimento experimental 

Para realização deste ensaio, foram escolhidos tumores de 5 animais por grupo. A 

escolha dos preparados histológicos, corados previamente pelo método do HE, foi realizada 

de modo a estabelecer os critérios de exclusão para alguns tumores, sendo excluídos os que 

apresentavam grandes áreas de necrose. 

Os tumores eleitos, fixados em solução de formol neutro 10% e incluídos em parafina, 

foram cortados na espessura de 5µm e colocadas sobre lâminas revestidas por organosilano 

(3- aminopropil-trietoxisilano-SIGMA). As lâminas foram então colocadas em estufa a 60°C 

por 60 minutos, e logo após mergulhadas em xilol aquecido a 60°C por 10 minutos, 

mergulhando-as em 3 gradientes de xilol PA, com mergulhos de 1 minuto cada, e por 3 
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gradientes de álcool PA e 1 gradiente de álcool a 80%, 1 minuto cada mergulho e então 

lavadas em água corrente por 10 minutos.  

Após desparafinar e hidratar, procedeu-se a recuperação antigênica. Esta foi realizada 

em solução de 10mmol de Tris adicionado de EDTA 1mmol (pH 8), por fervura em 

microondas durante 8 minutos, deixando esfriar em seguida. Foi então realizado bloqueio da 

peroxidase endógena utilizando H2O2 a 3% por 10 minutos. O tecido da lâmina foi delineado 

por caneta hidrofóbica e incubado com os anticorpos primários CD-31 (PECAM-1 -M20 - 

SC–1506 -camundongo em cabra - SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC) na solução de 

diluição (Dako antibody diluente Voth background reducing components) na concentração de 

1:200, overnight (20 -24h), sob 4ºC em câmara úmida (figura 19). 

 

Figura 19: Anticorpos primários e secundários usados na imunohistoquímica. 

 

 

A- Frasco de 1mL (PECAM -1) e 

B-  Reagente amarelo (streptavidina-biotina) e reagente vermelho (streptovidina + peroxidase) do Kit 

LSAB Sistem - HRP Dako®. 

 

Após a incubação, os cortes foram lavados com solução de Tris pH 7,6 por 1 minuto e 

incubados com anticorpo secundário, biotonilado anticabra, coelho e camundongo, produzido 

em porco (o reagente amarelo do kit streptavidina-biotina – Kit LSAB Sistem - HRP Dako) 

em câmara úmida por 30 minutos, a temperatura ambiente. A seguir, as lâminas foram 

A B 
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novamente lavadas em PBS, por 1 minuto cada, e, logo após, incubadas por mais 30 minutos 

com o reagente vermelho do mesmo kit, contendo streptovidina + peroxidase.  

A reação foi revelada com o cromógeno DAB (3,3' Diaminobenzidina 

Tetrahidroclorido), diluído em solução apropriada do kit, sendo contracorada com 

hematoxilina de Carazzi. Procedeu-se à hidratação dos tecidos com mergulhos sucessivos em 

3 gradientes de álcool PA e 1 gradiente de álcool a 80%, seguidos de 3 gradientes de xilol PA, 

por 1 minuto. Montada com lamínula, sob gota de bálsamo do canadá, as lâminas foram então 

analisadas ao microscópio sob aumento de 200 x, escolhendo-se 3 campos com maior 

concentração de vasos (hot spot) intratumorais e peritumorais próximos à invasão do tumor, 

excluindo os vasos com camada muscular. 

O controle negativo foi confeccionado omitindo-se o anticorpo primário, não sendo 

evidenciadas marcações. Foi utilizado como controle positivo o rim de rato, com marcação 

bem definida em marrom escuro na parede dos vasos capilares (figura 20). 

 

Figura 20: Rim de rato imunocorado com capilares glomerulares marcados por anti- PECAM-1 (anti-CD-

31) controle positivo – aumento de 400 x. 
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- Quantificação da Angiogênese Tumoral 

Imagens digitais dos preparados histológicos foram capturadas de forma padronizada, 

utilizando-se, para tanto, um microscópio de luz invertido (AXIOVERT 40C – ZEISS) 

equipado com uma câmera digital (Axiocam ICc3 – Carl Zeiss Vision). O procedimento 

compreendeu, inicialmente, uma varredura do tumor, utilizando o pequeno aumento (40 

vezes), com a finalidade de identificar as zonas de maior densidade vascular (zonas quentes) 

(WEIDNER, 1995).  

Para cada tumor, selecionaram-se três zonas quentes. Em seguida, utilizando uma 

magnificação de 200 vezes, foram capturadas imagens digitais coloridas dos campos relativos 

às três zonas quentes escolhidas. As imagens foram armazenadas no formato Windows® 

Bitmap (BMP), com as dimensões de 512 x 384 pixels, cada pixel correspondendo a 24 bits, 

de acordo com o modelo de cores RGB (Red, Green, Blue).  

As imagens foram analisadas pelo Sistema de Análise Morfométrica (SAMM), um 

programa de computador desenvolvido especificamente para tal finalidade (FECHINE-

JAMACARU, 2006). O sistema foi previamente calibrado para reconhecer o espectro de 

cores relativo às estruturas de interesse (microvasculatura), de acordo com a técnica de 

coloração empregada. Esse procedimento habilitava o software a identificar e segmentar 

automaticamente os vasos sanguíneos (separando-os dos demais componentes do preparado), 

tanto na imagem inteira como numa região de interesse definida pelo operador. Todavia, uma 

segmentação interativa era também disponibilizada, possibilitando, assim, a definição de 

novos parâmetros de segmentação, caso o pesquisador julgasse como inadequado o resultado 

do procedimento automático (figura 21). Desta forma algumas imagens foram descartadas, 

caso a atribuição de segmentação fosse realizada quando o software revelasse muitas 

marcações inespecíficas ou até mesmo a quantidade de iluminação na foto fosse insuficiente. 

Concluída a segmentação, o software realizava a determinação da densidade microvascular no 

campo estudado Para tanto, calculava a densidade de área, que era definida pelo quociente 

entre a área ocupada pela microvasculatura e a área total do campo analisado (figura 21). 

(DORNELAS, 2009). 
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Figura 21: Ambiente do softwarwe SAMM. Microvasos Intratumorais - Cálculo da densidade de área 

(densidade microvascular): Área total ocupada pela microvasculatura dividida pela área total do campo 

analizado. 

 

 

 

- Análise dos dados 

Comparações entre os grupos foram realizadas pela análise de variância (ANOVA), 

baseada em um fator (one-way analysis of variance), associada ao teste de comparações 

múltiplas de Dunnets, para identificar diferenças entre os grupos (dados paramétricos, na 

densidade microvascular, comprimento e números de vasos). 

O software GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad Software, San 

Diego, California, USA, 2007) foi utilizado tanto para a realização dos procedimentos 

estatísticos como para a elaboração dos gráficos. 
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4. RESULTADOS 
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Esta tese foi desenvolvida com base em resultados prévios obtidos pela parceria do 

grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), liderado pela professora 

Ana Cristina Leite, que elucidou as moléculas dos novos análogos da talidomida, com o grupo 

de pesquisa da UFC, liderado pela professora Cláudia Pessoa que realizou, inicialmente 

(dados presentes no artigo publicado em 2010), os testes para elucidação do mecanismo de 

ação. Esses resultados prévios, juntamente com o artigo, estão disponíveis nos Anexos A e B. 

 

4.1 Estudo da Atividade Citotóxica  

4.1.2 Atividade antiproliferativa in vitro em células tumorais humanas - Teste do MTT 

O estudo da atividade citotóxica da talidomida e seus análogos foi realizado em 

células tumorais humanas de HL-60, HCT-8, SF 295 e MDA MB 435. Esse estudo foi 

analisado pelo método colorimétrico do MTT. Após 72 horas de exposição, como apresentado 

na tabela 3, nenhum dos análogos, inclusive a talidomida, apresentaram potencial citotóxico 

antitumoral in vitro. Sendo o menor valor de CI50 obtido para a talidomida, 40,3µg/mL (30,3-

54) na linhagem tumoral de HL-60. Os demais valores de inibição foram acima de 100µg/mL.  
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Tabela 3: Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos. Ensaio do MTT usando 

células tumorais. 

 

                                       Linhagens Celulares - CI50 µg/mL (95%)* 

Compostos MDA-MB435          HCT-8                    SF-295                    HL-60 

Doxorrubicina 0,83 (0,83-1,6) 0,83 (0,83-1,6) 1,9 (1,5-2,0) 1,6 (0,83-1,6) 

Talidomida >100 >100 >100 40,3 (30,3-54) 

2a (SC-10) >100 >100 74,3 (49-75) 72 (39,6-106,6) 

2b (SC-11) >100 >100 >100 >100 

2c (SC-15)  >100 >100 >100 >100 

2d (SC-14) >100 >100 >100 58,6 (52-65,3) 

2e (SC-16)  >100 >100 >100 >100 

3a (SC-13) >100 >100 >100 >100 

2f (SC-17)  >100 >100 >100 >100 

3b (SC-18)  >100 >100 >100 >100 

 

Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos em 4 linhagens tumorais avaliadas 

pelo ensaio do MTT, 72 h. * Valores originados de 2 experimentos independentes e apresentados em 

valores de CI50 obtidos por regressão não-linear com intervalo de confiança de 95% gerados no programa 

GraphPad Prism 5.0. 

 

4.1.3 Atividade antiproliferativa in vitro em células Sarcoma 180 e Células Mononucleares 

do Sangue Periférico (CMSP) - Teste do Alamar Blue 

Para avaliação do potencial citotóxico in vitro das células obtidas por cultura primária 

(Sarcoma 180 e CMSP), foi usado o ensaio do Alamar Blue. Após 72 horas de exposição com 

as amostras, apenas o análogo 14 apresentou potencial citotóxico antitumoral in vitro, com 

IC50 de 11.3µg/mL (7,8 – 16,5). Os demais valores de inibição de crescimento celular 

observados nesta linhagem foram maiores que 100µg/mL. Na linhagem humana de sangue 

periférico somente o análogo 18 foi citotóxico, com IC50 de 26,6µg/mL (19,6-30,9). Os 

demais valores de inibição de crescimento celular observados nesta linhagem (PBMC) foram 

maiores que 100µg/mL 
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Tabela 4: Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos. Ensaio do Alamar Blue 

usando células de cultura primária - Sarcoma 180 e CMSP 

 

                       Linhagens Celulares - CI50 µg/mL (95%)* 

Compostos Sarcoma 180 CMSP 

Doxorrubicina 0,26 

(0,15-0,45) 

0,97 

(0,52-1,80) 

Talidomida >100 90,7 

(83,6-98,6) 

SC-10 >100 >100 

SC-11 >100 >100 

SC-13  >100 >100 

SC-14 11,3 

(7,8-16,5) 

>100 

SC-15 >100 >100 

SC-16 >100 >100 

SC-17  >100 >100 

SC-18  >100 26,6 

(19,6-30,9) 

 

Atividade citotóxica in vitro da Talidomida e seus análogos sintéticos em linhagens tumoral (camundongo) 

e de linfócitos do sangue periférico (humano) avaliadas pelo ensaio do Alamar Blue, 72 h. * Valores 

originados de 2 experimentos independentes e apresentados em valores de CI50 obtidos por regressão não-

linear com intervalo de confiança de 95% gerados no programa GraphPad Prism 5.0. 

 

4.2 Atividade hemolítica em eritrócitos de camundongo Mus musculos swiss 

Usando eritrócitos isolados do plexo orbital de camundongos, a talidomida e seus 

análogos foram testados quanto uma possível atividade hemolítica. Nenhum dos compostos 

analisados, incluindo a talidomida, apresentou potencial hemolítico, até a concentração de 

200µg/mL (dados não apresentados). 

 

4.3 Avaliação da atividade antitumoral da talidomida e seus análogos em camundongos 

transplantados com Sarcoma 180 

A avaliação da atividade antitumoral da talidomida e seus análogos foi realizada em 

camundongos Mus musculus Swiss utilizando o modelo experimental do Sarcoma 180. Após 
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24h de inoculação do tumor, os compostos foram administrados nos animais pela via 

intraperitoneal (50mg/kg/dia) durante 7 dias consecutivos. No 8
o
 dia, os animais foram 

sacrificados por deslocamento cervical e dissecados para a retirada do tumor, fígado, baço e 

rins. 

Na dose testada, apenas a talidomida e os compostos SC-10, SC-11 foram capazes de 

diminuir significativamente o crescimento da massa tumoral em relação ao controle negativo 

(DMSO 10%). O peso médio dos tumores dos animais tratados com DMSO 10% foi de 2,11 ± 

0,18g, enquanto que nos animais tratados com 50mg/kg/dia da talidomida e dos compostos 

SC-10 e SC-11 por via intra-peritonial foi de 0,98 ± 0,15g, 0,67 ± 0,12g, 0,69 ± 0,09g, 

respectivamente. Dessa maneira foi possível determinar os percentuais de inibição do 

crescimento tumoral. Os compostos SC-10 e SC-11 administrados por via i.p. inibiram em 

67,9% e 67,4% o crescimento do tumor, respectivamente. O 5-FU inibiu em 83,9% o 

crescimento tumoral e a talidomida 53,5% (tabela 6). 

Na análise histopatológica do tumor, de forma geral, em todos os grupos foram 

encontradas células poligonais exibindo pleomorfismo celular, com critérios de invasão 

revelados pela presença de anisocariose. A neoplasia apresentou alto índice mitótico, invasão 

muscular (figuras 22A e E) e áreas de necrose de coagulação (figuras 22B e C) e hemorragia 

(figura 22F). Nos grupos tratados foi observado um aumento nas áreas de necrose de 

coagulação (figuras 22C e D).  
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Tabela 5: Efeito da talidomida e seus análogos ftalimídicos na doses de 50 mg/Kg/dia i.p. sobre a 

proliferação tumoral de camundongos (Mus musculos) Swiss transplantados com Sarcoma 180 após 7 dias 

de tratamento. 

Tratamento 

Dose 

(mg/kg/dia) 

Animal  

peso (g) 

Fígado Rim Baço 

Tumor (g) 

Inibição 

tumoral  

(%) 
g/100g peso corporal 

Controle - 
31.38 ± 

1.25 

5.26 ± 

0.14 

1.38 ± 

0.03 

0.55 ± 

0.05 
2.11 ± 0.18 - 

5-FU 25 
24.60 ± 

0.40* 

4.86 ± 

0.27 

1.28 ± 

0.03 

0.22 ± 

0.01* 

0.34 ± 

0.04* 
83.9 ± 2.3* 

Talidomida 50 
29.00 ± 

0.94 

4.93 ± 

0.09 

1.38 ± 

0.02 

0.46 ± 

0.03 

0.98 ± 

0.15* 
53.5 ± 7.2* 

SC-10 50 
29.38 ± 

0.82 

5.20 ± 

0.16 

1.50 ± 

0.06 

0.49 ± 

0.03 

0.67 ± 

0.12* 
67.9 ± 6.0* 

SC-11 50 
30.33 ± 

0.76 

5.13 ± 

0.16 

1.42 ± 

0.04 

0.73 ± 

0.05* 

0.69 ± 

0.09* 
67.4 ± 4.6* 

SC-13 50 
29.77 ± 

1.83 

5.47 ± 

0.12 

1.32 ± 

0.04 

0.54 ± 

0.05 
1.66 ± 0.35 28.9 ± 16.6 

SC-14 50 
29.67 ± 

1.40 

5.30 ± 

0.16 

1.40 ± 

0.08 

0.51 ± 

0.02 
1.74 ± 0.28 17.9 ± 12.5 

SC-15 50 
30.50 ± 

0.89 

5.67 ± 

0.24 

1.39 ± 

0.06 

0.69 ± 

0.05 
1.69 ± 0.22 20.1 ± 10.6 

SC-16 50 
30.50 ± 

1.16 

6.03 ± 

0.33 

1.42 ± 

0.09 

0.71 ± 

0.06 
1.68 ± 0.19 20.6 ± 8.9 

SC-17 50 
30.00 ± 

0.00 

5.94 ± 

0.21 

1.43 ± 

0.07 

0.69 ± 

0.05 
1.90 ± 0.16 10.4 ± 7.6 

SC-18 50 
31.43 ± 

0.92 

5.94 ± 

0.26 

1.39 ± 

0.05 

0.82 ± 

0.08* 
1.49 ± 0.28 29.6 ± 13.1 

 

C: o controle negativo foi tratado com o veículo usado para diluir a droga (DMSO 10%). 5-FU: o 5-

Fluorouracil foi utilizado como controle positivo. Os valores correspondem à média ± E.P.M. de 10 

animais. *p < 0,01, comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnet. 
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Figura 22. Fotomicrografia dos tumores Sarcoma 180 removidos dos camundongos submetidos ao 

tratamento de sete dias com os análogos ftalimídicos e a talidomida. 

 

 

A: Controle (10 % DMSO); B: 5-FU (25 mg/kg/day); C: SC-10 (50 mg/kg/day); D: SC-11 (50 mg/kg/day) e 

E: Talidomida (50 mg/kg/day). F: Áreas hemorrágicas encontradas em alguns tumores. Coloração por 

HE. Aumento de 400x. 
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4.3.1 Análise histopatológica dos órgãos 

Não houve alteração do peso relativo do fígado e do rim, entre os animais dos grupos 

tratados com a talidomida e os análogos (tabela 5). Apenas para os grupos SC-11 (0.73 ± 

0.05*) e SC-18 (0.82 ± 0.08*) houve aumento significante do peso relativo dos baços quando 

comparado ao grupo controle (0.55% ± 0.05). Enquanto que, para o grupo controle positivo 

tratado com 5-fluorouracil, houve redução significante do peso relativo deste órgão (0.22 ± 

0.01*). *p < 0,01.  

De forma geral foi observado na histologia dos rins: hemorragia glomerular e 

intersticial, presença de cilindrohialinos, principalmente nos animais do grupo SC-16, intensa 

tumefação celular do epitélio dos túbulos proximais com degeneração hidrópica (figura 23). 

A histologia dos baços não revelou muitas alterações microscópicas e de maneira geral 

foi observada a presença de muitos megacariócitos com preservação da arquitetura das polpas 

branca e vermelha, mesmo nos grupos SC-11 e SC-18, que tiveram um significante aumento 

do peso relativo. Em alguns grupos como o SC-16 e SC-17 foi notada uma certa congestão da 

polpa vermelha, com desorganização da polpas. Pigmentos de hemossiderina também foram 

encontrados (figura 24). 

Na análise do fígado, foi detectada, para todos os grupos, hiperplasia das células de 

Kupffer. Foram observadas intensa tumefação celular e áreas de necrose em hepatócitos no 

grupo tratado com o grupo SC-16. Focos inflamatórios e esteatose microvesicular focal, 

foram encontrados em todos os grupos (figura 25). 

Esses achados demonstram que os compostos testados apresentaram indícios de 

toxicidade hepática, caracterizada principalmente pela esteatose microvesicular. Todas essas 

alterações encontradas apresentam caráter de reversibilidade, com exceção das áreas de 

necrose tecidual nos fígados dos animais do grupo SC-16, além disso, em todas as amostras o 

parênquima hepático e a arquitetura glomerular estavam preservados. 
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Figura 23: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas renais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rins de camundongos (Mus musculus) Swiss transplantados com Sarcoma 180 e sacrificados após 7 dias 

representativos do tratamento com a talidomida e seus análogos. Coloração por hematoxilina/eosina e 

visualização por microscopia óptica. Aumento = 200x. 
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Figura 24: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas esplênicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baços de camundongos (Mus musculus) Swiss transplantados com Sarcoma 180 e sacrificados após 7 dias 

representativos do tratamento com a talidomida e seus análogos. Coloração por hematoxilina/eosina e 

visualização por microscopia óptica. Aumento = 100 x e 200x. 
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Figura 25: Fotomicrografia mostrando as principais alterações histológicas hepáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígados de camundongos (Mus musculus) Swiss transplantados com Sarcoma 180 e sacrificados após 7 

dias representativos do tratamento com a talidomida e seus análogos. Coloração por hematoxilina/eosina e 

visualização por microscopia óptica. Aumento = 200x. 

 

A partir deste experimento de avaliação da atividade antitumoral, foram eleitos os 

análogos mais ativos na redução do volume tumoral (SC-10 e SC-11), para elucidação do 

mecanismo de ação, permanecendo a Talidomida como droga padrão para todos os ensaios. 
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4.4 Avaliação do potencial genotóxico em células mononucleadas de sangue periférico 

(CMSP): Ensaio do Cometa 

A avaliação do potencial genotóxico em células mononucleares do sangue periférico 

humano (CMSP), tratadas com a talidomida e os análogos SC-10 e SC-11, foi realizada pelo 

ensaio do cometa em condições alcalinas. A tabela 6 mostra que nenhum dos compostos 

testados mostraram potencial em induzir dano à fita de DNA, portanto não foram genotóxicos 

em CMSP humanas. Já a doxorrubicina induziu um dano de 212,0 + 2,05 nas células, p < 

0,01. 

 

Tabela 6: Avaliação do potencial genotóxico da talidomida e dos análogos SC-10 e SC-11 em CMSP 

humanas (células mononucleares do sangue periférico) pelo ensaio do cometa, após 24 h de incubação. 

 

Substâncias Concentração 

(µg/mL) 

Índice de Dano 

(ID) 

Controle - 20,5 + 2,05 

Doxorrubicina 0,3  212,0 + 2,12* 

Talidomida 50  25,33 + 1,20 

 100  24,25 + 3,79 

SC-10 

 

SC-11 

50  

100  

50  

100  

14,75 + 4,49 

24,75 + 2,17 

19,00 + 3,89 

11,00 + 3,08 

 

A tabela apresenta os valores correspondentes à média + E.P.M. de dois experimentos independentes 

realizados em duplicata, obtidos a partir da contagem de 400 células por experimento. A doxorrubicina 

foi utilizada como controle positivo. *, p < 0,01 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido 

pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett´s. 

 

4.5 Estudos por citometria de fluxo 

A integridade da membrana celular, a concentração de células e a fragmentação de 

DNA, foram avaliadas utilizando o método da citometria de fluxo. As análises descritas a 

seguir foram realizadas de forma que a talidomida e os análogos foram adicionados sobre as 
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culturas, 24h após o plaqueamento das células, sendo o tempo de incubação de 72 horas usado 

para todos os testes de citometria. Todos os compostos foram testados nas concentrações de 

10, 50 e 100µg/mL. 

 

4.5.1 Integridade de membrana celular e concentração de células por citometria de fluxo 

Como mostrado na figura 26 a talidomida e o análogo 10 causaram diminuição do 

número de células de 35,57% e 33,9% na maior dose testada (100µg/mL). A doxorrubicina 

(DOX) e o 5 fluorouracil (5-FU), utilizados como controle positivo, mostraram uma 

diminuição acentuada do número de células, 52,31 e 59,84%, respectivamente. 

 

Figura 26: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a densidade celular em cultura primária de 

Sarcoma 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise realizada por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo, após 72 horas de incubação. O 

controle negativo (Controle) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (50ng/mL) e 5-Fluorouracil (0,35µg/mL) foram utilizados como controle positivo (D e 5-

FU). Os dados correspondem à média ± E.P.M. de três experimentos independentes. Cinco mil eventos 

foram contados em cada experimento. **p < 0,05 comparado com o controle negativo por ANOVA 

seguido pelo teste de Dunnett. 
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Já na avaliação da integridade de membrana utilizando o corante iodeto de propídeo, 

corante hidrofílico permeável somente em células com a membrana rompida, mostrou que, na 

menor concentração testada (10µg/mL) apenas o composto 11 desencadeou perda da 

integridade de membrana em cerca de 33%, enquanto que nas maiores concentrações (50 e 

100µg/mL) houve uma considerável e significante perda da integridade de 31,7% e 39% para 

SC-10 e de 30,4% e 53,9% para SC-11 nas concentrações de 50 e 100µg/mL, respectivamente 

(figura 27). Esses dados justificam em parte a necessidade de altas doses sobre as culturas de 

células in vitro para desencadeamento de mecanismos citotóxicos, demonstrados nos testes de 

MTT em outras linhagens tumorais. A Doxorrubicina (DOX) e o 5-Fluorouracil (5-FU), 

utilizados como controles positivos, mostraram uma perda da integridade de membrana em 

41,6% e 48,1%, respectivamente. 

 

Figura 27: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a integridade de membrana celular da 

cultura primária de Sarcoma 180. 
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Análise realizada por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo, após 72 horas de incubação. O 

controle negativo (Controle) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (50ng/mL) e 5-Fluorouracil (0,35µg/mL) foram utilizados como controle positivo (D e 5-

FU). Os dados correspondem à média ± E.P.M. de três experimentos independentes. Cinco mil eventos 

foram contados em cada experimento. **p < 0,05 comparado com o controle negativo por ANOVA 

seguido pelo teste de Dunnett. 
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4.5.2 Análise de fragmentação de DNA 

A fragmentação internucleossomal do DNA das células da cultura primária do 

Sarcoma 180, tratadas com a talidomida e os análogos 10 e 11, foram realizadas por 

citometria de fluxo. Os resultados demonstram que tanto o controle positivo (D) quanto nas 

duas maiores concentrações, a talidomida e os dois análogos causaram aumento significante 

na fragmentação do DNA. Apenas o análogo 11 fragmentou o DNA na menor concentração. 

Após 72 horas de exposição, as células do controle negativo apresentaram 8,7% de 

fragmentação, enquanto que, as células tratadas com a talidomida, SC-10 e SC-11 nas 

concentrações de 50 e 100μg/mL apresentaram 25 e 36%; 24,9 e 48,4% e 42 e 58,4% de 

fragmentação do DNA, respectivamente. Já a Doxorrubicina, utilizada como controle positivo 

mostrou 50,6% das células com DNA fragmentado (figura 28). 

 

Figura 28: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a fragmentação de DNA em células da 

cultura primária de Sarcoma 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise realizada por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídeo, após 72 horas de incubação. O 

controle negativo (Controle) foi tratado com o veículo utilizado para diluir as substâncias testadas. 

Doxorrubicina (0,35µg/mL) foi utilizada como controle positivo (D). Os dados correspondem à média ± 

E.P.M. de dois experimentos independentes. Cinco mil eventos foram contados em cada experimento. **p 

< 0,05 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnett. 
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4.6  Ensaio de migração de células endoteliais – Wound Healing 

A fim de avaliar o efeito inibitório da proliferação de células endoteliais em modelos 

in vitro, os análogos ftalimídicos foram testados quanto à capacidade de inibição migratória 

em HUVEC e MDA-MB 435 (figuras 29 e 30). 

Nas duas linhagens testadas, os dois análogos foram capazes de inibir a migração 

celular para dentro da fenda (cicatriz) na concentração de 50g/mL. Enquanto para a 

linhagem endotelial o análogo SC-10 causou uma inibição maior (65,28% ± 1,58), na 

linhagem tumoral o efeito maior foi o do análogo SC-11 (98,51% ± 0,25) (figuras 31A e B). 

A talidomida não foi capaz de reduzir a migração celular em nenhuma das linhagens testadas. 
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Figura 29: Efeito da talidomida e seus análogos sobre a proliferação de células endoteliais humanas 

(HUVEC), antes e depois da adição dos compostos (50g/mL). 

 

 

Os poços foram pré-tratados com 5g/mL de mitomicina C por 15 minutos. O controle negativo recebeu 

apenas o meio EBM usado como veículo para diluição dos compostos. Aumento de 100x. 
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Figura 30: Efeito da talidomida e seus análogos sobre a proliferação de células tumorais humanas (MDA 

MB-435), antes e depois da adição dos compostos (50g/mL). 
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Os poços foram pré-tratados com 5g/mL de mitomicina C por 15 minutos. O controle negativo recebeu 

apenas o meio RPMI usado como veículo para diluição dos compostos. Aumento de 100x. 
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Figura 31: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a migração celular no ensaio Wound Healing. 

O efeito na migração celular foi medido 24h após adição dos compostos, (50 µg/mL). 
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A - O controle negativo (C-) foi tratado com meio EBM utilizado para diluir as substâncias testadas.  

B - O controle negativo (C-) foi tratado com meio RPMI utilizado para diluir as substâncias testadas. 

Os gráficos apresentam os valores correspondentes à média + E.P.M. de dois experimentos independentes 

realizados em duplicata, obtidos a partir da contagem das células que invadiram a cicatriz. *, p < 0,05 

comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de comparações múltiplas de 

Dunnett´s. 
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4.7  Ensaio de angiogênese na membrana corioalantóica do embrião de galinha 

Para avaliar se o efeito antitumoral in vivo da talidomida e dos análogos demonstrados 

anteriormente estava correlacionado com a inibição da formação de vasos, estes foram 

submetidos, com auxílio de dispositivos impregnados com os compostos testes, ao ensaio na 

membrana corioalantóide do embrião de galinha, método in ovo. 

Este método possui, dentre as diversas vantagens eleitas sobre a técnica ex ovo, uma 

maior viabilidade dos embriões e a possibilidade de reflexão das condições fisiológicas do 

animal sobre o processo da neovascularização, sendo considerado assim um método in vivo de 

avaliação do potencial antingiogênico (VARGAS et al., 2007). 

Para nenhum composto foi observado potencial antiangiogênico na dose de 1mg/mL 

(dado não apresentado), enquanto que na concentração de 5mg/mL os análogos SC-10 e SC-

11 conseguiram inibir de forma significante o número de vasos (12, 88% ± 2,3 e 14,81% ± 

3,3), a área de neovascularização (13,14% ± 1,7 e 14,26% ± 1,7) e o comprimento total de 

vasos em mm
2
 (9,19% ± 1,5 e 9,86% ± 1,9), como mostram as figuras 32 A, B e C. A 

talidomida, nesta mesma dose, não foi capaz de inibir a vascularização embrionária. 
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Figura 32: Efeito da talidomida e dos análogos 10 e 11 sobre a angiogênese embrionária, no ensaio da 

membrana corioalanóide (CAM) in ovo. 
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A análise da membrana corioalanóide (CAM) foi realizada in ovo, 24 h após adição dos compostos, 

(5mg/mL).  

 

A - Quantificação do número de vasos; 

B - Quantificação da área de neovascularização e 

C - Comprimento total dos vasos (mm
2
). 

 

Os gráficos apresentam os valores correspondentes obtidos pelo software SQAN a partir da média dos 

quatro quadrantes fotografados no microscópio estereoscópico (BX4, OLYMPUSB OPTICAL CO LTD - 

JAPAO) equipado com câmera digital (C7070 Wide Zoom, OLYMPUS IMAGING AMERICA INC- 

EUA) no aumento de 16x. *, p < 0,05 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste 

de comparações múltiplas de Dunnett´s. 
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4.8 Avaliação da angiogênese por imunohistoquímica 

A avaliação da atividade antitumoral da talidomida e seus análogos foi reavaliada 

frente a um período de incubação e tratamento maiores, a fim de verificar parâmetros 

relacionados a vascularização tumoral. No tratamento iniciado 5 dias após a inoculação do 

tumor (Sarcoma 180), os compostos foram administrados nos animais pela via intraperitoneal 

(50 mg/kg/dia) durante 10 dias consecutivos. No 15
o
 dia, os animais foram sacrificados por 

deslocamento cervical e dissecados para a retirada dos tumores. 

Na dose testada, como esperado, talidomida e análogos foram capazes de diminuir 

significativamente o crescimento da massa tumoral em relação ao controle negativo (DMSO 

10%), muito embora em menor grau do que no primeiro ensaio (tratamento de sete dias). O 

peso médio dos tumores dos animais tratados com DMSO 10% foi de 5,28 ± 0,71g, enquanto 

que nos animais tratados com 50mg/kg/dia da talidomida e dos compostos SC-10 e SC-11 por 

via i.p. (intra-peritonial) foi de 2,29 ± 0,13g, 48,2± 11,2g, 41,39± 9,4g, respectivamente. 

Dessa maneira foi possível determinar os percentuais de inibição do crescimento tumoral. Os 

compostos SC-10 e SC-11 administrados por via i.p. inibiram em 48,2% e 41,3% do 

crescimento do tumor, respectivamente. O 5-FU inibiu em 41,45% o crescimento tumoral e a 

talidomida 56,6% (tabela 7). 
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Tabela 7: Efeito da talidomida e seus análogos ftalimídicos na doses de 50 mg/Kg/dia i.p. sobre a 

proliferação tumoral de camundongos (Mus musculos) Swiss transplantados com Sarcoma 180. 

 

Tratamento 

Dose 

(mg/kg/dia) 

Animal  

peso (g) 
Tumor (g) 

Inibição tumoral  

(%) 

Controle - 34,08 ± 1,25 5,28 ± 0,71 - 

5-FU 25 30,63 ± 1,21 3,09 ± 0,41* 41,45± 7,8* 

Talidomida 50  29,14 ± 1,16* 2,29 ± 0,13* 56,6 ± 2,5* 

SC-10 50 31,43± 0,75 2,73± 0,59* 48,2± 11,2* 

SC-11 50 31,86± 1,24 3,09± 0,49* 41,39± 9,4* 

 

Efeito da talidomida e seus análogos ftalimídicos na doses de 50 mg/Kg/dia i.p. sobre a proliferação 

tumoral de camundongos (Mus musculos) Swiss transplantados com Sarcoma 180, após 10 dias de 

tratamento. C: o controle negativo foi tratado com o veículo usado para diluir a droga (DMSO 10%). 5-

FU: o 5-Fluorouracil foi utilizado como controle positivo. Os valores correspondem à média ± E.P.M. de 

7-10 animais. *p < 0,01, comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Dunnet. 

 

A imunohistoquímica realizada seguiu o protocolo estabelecido em materiais e 

métodos. A coloração marrom revelada pela captação do anticorpo, conforme pode ser vista 

na figura 33, foi quantificada através da densidade microvascular (DM). 

Figura 33: Fotografia de uma zona quente (hot spot) obtida no microscópio de inversão com auxílio do 

programa AXION VISION 4.8.2 – Carl Zeiss Vision. Vasos e células imunocoradas com anticorpo CD-31, 

apontados pelas setas brancas. Aumento de 200x. 
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Os valores de densidade de cada campo (três zonas por lâmina) foram calculados pelo 

SAMM e estão apresentados como densidade de área, conforme se observa na tabela 8. 

Foram realizadas comparações entre os grupos, com dados expressos como média das três 

zonas diferentes por lâmina, efetuadas em triplicatas em 5 animais (lâminas/tumor) por grupo. 

Comparações entre as médias das três zonas fotografadas foram comparadas entre os grupos 

pela análise de variância (ANOVA) associada ao teste de comparações múltiplas de Dunnet´s. 

Comparando os grupos foi observado que a densidade microvascular verificada no 

grupo SC-10 e SC-11 foi significantemente menor que a mensurada no grupo de animais do 

controle negativo, tratados apenas com o veículo (*p < 0,05) (figura 34), havendo uma 

redução de 64,59% ± 1,8 e 46,51% ± 19,5 da DM para SC-10 e SC-11, respectivamente. 

Efeito similar também foi observado para talidomida (redução de cerca de 30% da DM), mas 

sem significância. 
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Tabela 8: Densidade Microvascular pela densidade de área das três zonas quentes, eleitas para cada 

lâmina/tumor, calculada pelo SAMM. 

Tumor 1 

 (DM %) 

Controle Talidomida SC-10 SC-11 5-FU 

Zona 1 10,36 6,02 4,06 2,38 6,32 

Zona 2 8,94 4,14 2,66 3,23 6,98 

Zona 3 7,91 2,01 1,89 1,98 10,16 

Tumor 2  

(DM %) 

     

Zona 1 11 6,88 2,28 1,87 6,89 

Zona 2 13,83 5,21 1,98 0,93 10,14 

Zona 3 4,95 6,28 1,72 1,14 6,41 

Tumor 3  

(DM %) 

     

Zona 1 3,53 3,80 3,54 5,83 6,72 

Zona 2 8,68 3,99 2,21 11,08 6,84 

Zona 3 4,71 4,44 1,47 7,91 5,19 

Tumor 4  

(DM %) 

     

Zona 1 7,73 7,59 2,71 3,25 3,89 

Zona 2 8,42 3,25 2,04 7,27 2,37 

Zona 3 5,92 8,05 4,49 3,3 5,91 

Tumor 5  

(DM %) 

     

Zona 1 7,16 7,98 0,49 - 7,32 

Zona 2 11,01 6,65 1,59 - 5,09 

Zona 3 5,66 5,36 3,22 - 4,61 

Tumor 6  

(DM %) 

     

Zona 1 - - 2,47 - - 

Zona 2 - - 2,26 - - 

Zona 3 - - 3,39 - - 

 
 

As médias das três zonas fotografadas para cada tumor foram comparadas entre os grupos pela análise de 

variância (ANOVA) associada ao teste de comparações múltiplas de Dunnet´s. 
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Figura 34: Comparação da densidade microvascular entre os grupos tratados com a talidomida de seus 

análogos. 
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Os tumores (N=4-6) foram retirados de animais tratados com 50/mg/kg/dia por injeção intraperitoneal. *p 

< 0,05 comparado com o controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de comparações múltiplas de 

Dunnett´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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As neoplasias malignas permanecem entre as mais difundidas doenças de difícil de 

tratamento, muitas vezes causando más condições gerais dos pacientes, sendo então 

caracterizadas por uma alta taxa de letalidade. Apesar dos enormes esforços para melhorar a 

terapia e seus recentes avanços, o espectro de drogas eficazes disponíveis é comparativamente 

limitado e há uma necessidade considerável para o desenvolvimento de novos medicamentos, 

bem como alternativas de tratamento seguras (OTT et al., 2009). 

            Nesse contexto, as características imunomoduladoras e antiangiogênicas da talidomida 

tem despertado o interesse mormente a sua utilização no tratamento de doenças inflamatórias 

e auto-imunes, bem como na regressão de diversos tipos de câncer. A capacidade de impedir a 

formação de novos vasos sanguíneos, que limitou o crescimento dos membros em milhares de 

crianças no mundo, é atualmente utilizada para impedir a progressão de tumores malignos, 

sendo utilizada no combate de mielomas múltiplos (DIGGLE, 2001). 

A talidomida parece ser o primeiro fármaco a demonstrar uma importante atividade 

clínica no mieloma múltiplo (MM) recidivo nos últimos 20 anos e, por isso, pode ser 

considerada como um tratamento alternativo para os pacientes tratados com terapia 

convencional ou àqueles submetidos a transplantes (RAJKUMAR et al., 2000). O benefício 

da talidomida para pacientes com MM pode ser devido à sua habilidade em inibir o 

crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese), fenômeno observado em diferentes 

tipos de tumores.  

Por isso, a talidomida, outrora usada apenas para fins sedativos e hipnóticos, é um 

exemplo de droga que, através de modelagem química, tem se mostrado precursora de novos 

análogos e metabólitos dotados de variadas propriedades terapêuticas.  Por meio de estudos de 

relação estrutura-atividade, tem-se o conhecimento que o grupamento ftalimídico na molécula 

mãe participa como um fragmento farmacofórico essencial  para sua atividade farmacológica 

(HASHIMOTO et al., 2008). Em que  a partir de estratégias de hibridização molecular, têm 

sido obtidos compostos como o (E)-3-(1-oxo-2-(1,2-difeniletil)isoindol-6-yl)-N-

hidroxiacrilamida, que mostrou possuir toxicidade seletiva contra células tumorais (SHINJI et 

al., 2006). 

Lançando mão destas estratégias de hibridização molecular, o grupo de pesquisa da 

UFPE, liderado pela Prof
a
. Dr

a
. Ana Crisitina Leite, juntamente com o grupo da UFC, 

liderado pela Prof
a
. Dr

a
. Cláudia Pessoa, descreveram o desing, a síntese e a avaliação 
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farmacológica de novos análogos ftalimídicos complexados com subunidades metálicas 

denominadas tiossemicarbazonas (PESSOA et al., 2010).  

Desse modo, a maioria das pesquisas com tiossemicarbazonas e análogos 

(semicarbazonas e N-acil-hidrazonas) como agentes antitumorais têm destacado a ação 

biológica frente às enzimas Tioredoxina Redutases (TRxR) como o aspecto mais promissor 

desta classe de compostos antitumorais, pois a ação inibitória nesta rota bioquímica atua tanto 

na proliferação celular como no combate a resistência aos quimioterápicos (BERALDO et al., 

2004). 

Apesar da ampla versatilidade farmacológica desses compostos como uma classe, 

especificidades estruturais podem levar à manifestação de atividades específicas. As 

tiossemicarbazonas apresentam, entre outras, atividades como agentes antitumorais, antivirais, 

antifúngicos, antibacterianos e antimaláricos. A atividade antitumoral tem sido sem dúvida a 

mais estudada (BERALDO et al., 2004). 

A avaliação do perfil citotóxico dos oito análogos ftalimídicos e da talidomida foi 

realizada pelo método do MTT e do Alamar Blue, tendo revelado ausência de poder 

antitumoral in vitro frente aos quatro tipos de linhagens tumorais testadas para todos os 

compostos, incluindo a talidomida (tabela 3). Para as linhagens de Sarcoma 180 e CMSP, 

obtidas por cultura primária, somente o análogo 14 mostrou uma leve ação citotóxica para 

Sarcoma 180, com IC50 de 11,3 (7,8 – 16,5) µg/mL (tabela 4). 

Esses achados reforçam os encontrados por Zahran et al. (2008). O grupo realizou 

estudos in vitro pra fins de screening com a talidomida e 16 análogos. A talidomida 

demonstrou pouca atividade inibitória da proliferação celular no carcinoma ascítico de Ehrlich 

(20.5% ± 2.5), quando testada pelo método de exclusão do azul de Tripan. Para o restante dos 

análogos a inibição da proliferação celular in vitro variou de 10,2% ± 5,6 até 80,0% ± 6,5. Em 

contrapartida, nos estudos in vivo realizados pelo mesmo grupo com o carcinoma de Ehrlich, 

foi possível observar que a talidomida desencadeou uma potente redução do volume tumoral 

(36,4 mm
3
± 0,8) quando comparada ao controle negativo (188,6 mm

3
 ± 2,5), mostrando 

inibição tumoral de 80,6%. Tal resultado foi reforçado também pelo nosso estudo, quando 

observamos que a talidomida (50mg/kg) inibiu cerca de 50% do crescimento tumoral in vivo.  

Os mecanismos de ação antitumoral da talidomida e dos medicamentos análogos a ela, 

a exemplo o Revilimid e Actimid, ainda permanecem obscuros (ZHU et al., 2011). É bem 

sabido que sem o aparecimento dos vasos sanguíneos, os tumores não podem crescer além de 
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um certo tamanho, 1-3mm (CARMELIET, 2000). Além disso, alguns autores sugerem que os 

efeitos anti-angiogênicos da talidomida só podem ser observados após sua ativação 

metabólica e este processo pode ser específico para diferentes tipos de espécies animais. De 

maneira similar, as propriedades teratogênicas associadas à talidomida, apenas foram 

observadas em modelos com humanos e coelhos, mas não em modelos usando roedores 

(BORGES et al., 2005). 

A síntese desses análogos foi realizada a partir de ensaios de hibridização molecular 

do grupamento farmacofórico da talidomida (anel ftalimídico), com radicais 

tiossemicarbazídicos, que possuem a capacidade de potencializar o efeito antitumoral 

(BERALDO, 2004). Apesar de não apresentarem atividade citotóxica in vitro, os análogos, 

assim como talidomida, poderiam necessitar de ativação metabólica in vivo e para esclarecer 

esta hipótese, foi testada a atividade antiproliferativa em modelo de tumor sólido, como citado 

anteriormente (ZAHRAN et al., 2008; PESSOA et al., 2010). 

Vale ressaltar que, nem sempre os efeitos observados in vitro podem ser extrapolados 

para modelos in vivo, desta forma se faz necessário avaliar os efeitos desses compostos em 

sistemas biológicos completos. Animais de laboratório representam um poderoso sistema 

experimental para a compreensão da intricada patogênese do câncer em seres humanos. De 

fato, a maioria dos conceitos de tumorigênese atualmente aceitos é fortemente influenciada 

por modelos de desenvolvimento do câncer em camundongos, uma vez que esses organismos 

são modelos acessíveis e possuem sistemas, órgãos e genes semelhantes aos humanos 

(KAMB, 2005).  

Afim de delinearmos a ação antitumoral in vivo, os compostos estudados foram 

testados, preliminarmente, quanto a sua capacidade hemolítica usando eritrócitos isolados do 

plexo orbital de camundongos, sendo observada ausência de lise das hemácias. A avaliação da 

possibilidade de dano direto sobre a membrana celular dos eritrócitos é de suma importância, 

pois alguns fármacos com atividade antitumoral comprovada possuem neste efeito o fator 

limitante de seu uso, principalmente se a via de administração for intra-venosa (PERKINS et 

al., 1997). 

Fundamentando no uso de tumores experimentais para a identificação de substâncias 

com potencial antitumoral, a atividade in vivo dos oito análogos, incluindo a talidomida, na 

dose de 50mg/kg durante sete dias consecutivos, foi avaliada utilizando camundongos 
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transplantados com Sarcoma 180. O Sarcoma 180 é um tumor original de camundongo e uma 

das linhagens celulares mais frequentemente usadas na pesquisa de atividade antitumoral in 

vivo (LEE et al., 2003; MAGALHÃES et al., 2006). 

Os resultados mostraram que a talidomida possui um percentual de capacidade de 

inibição tumoral de 53,5% ± 7,2, enquanto os análogos 10 e 11 inibiram, respectivamente, 

67,9 % ±6,0 e 67,4% ±4,6, o crescimento do tumor Sarcoma 180. Por outro lado, o análogo 

14, que havia mostrado moderada atividade citotóxica no teste do Alamar Blue, para esta 

mesma linhagem, não inibiu de maneira elevada o crescimento tumoral (17,9% ± 12,5) 

quando comparado com os animais do controle negativo, que receberam apenas o veículo 

(tabela 6). 

De maneira geral, o efeito antitumoral da talidomida in vivo é pouco observado, 

quando se realiza um levantamento bibliográfico na busca desta informação. A exemplo, 

Gutman et al. (1996) testaram a eficácia da talidomida contra tumor sólido de melanoma 

(B16-F10), em ratos inoculados por via subcutânea, intravenosa e intraperitoneal. Os animais 

receberam diariamente, por gavagem, 0,3-1,0mg de talidomida,  dois a 10 dias após a 

inoculação do tumor. Os tumores quando medidos e comparados com os controles não 

mostraram retardo do crescimento. Além disso, a avaliação morfológica dos vasos sanguíneos 

tumorais revelou que, em ambos os grupos  tratados com a talidomida e o controle, todos os 

ratos tinham desenvolvido uma rede intacta de neovasularização. 

A origem tumoral, pode ter influenciado nossos resultados, já que os nossos achados 

mostraram significante capacidade de inibição tumoral da talidomida (cerca de 50%). Por 

outro lado os análogos reduziram bem mais o crescimento tumoral (cerca de 67%). Esta 

inibição, superior a da talidomida, revela a importância da obtenção dos análogos a partir de 

modificações moleculares no anel ftálico, realizada primeiramente pela adição da 

tiossemicarbazida, resultando no composto SC-11 e por bioisosterismo foi obtido o composto 

SC-10, contendo a semicarbazida. Os outros compostos que continham adição de 

grupamentos aminoguanidina (SC-15),e por razões bioisostéricas, do grupamento tiazolin-4-

ona não apresentaram atividade in vivo.  

Desse modo, provavelmente a ativação metabólica da talidomida in vivo, desencadeou 

a ação antiproliferativa no modelo de tumor sólido de sarcoma 180, sendo o efeito similar, 

também observado para os análogos SC-10 e SC-11, os quais anteriormente não mostraram 

atividade citotóxica in vitro. Estes resultados corroboram com os achados que, comprovam 

que a adição da subunidade química estrutural da tiossemicarbazona favorece a ação 
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antiproliferativa em tumores (BERALDO, 2004). Além disso, a fixação deste grupamento 

também está envolvida em processos de inibição da ribonucleotídeo redutase, alteração da 

estrutura do DNA e quelação de metais endógenos (RICHARDSON et al., 2006; YU et al., 

2009).  

Afim de elucidar o possível mecanismo de ação antitumoral da talidomida e dos 

análogos mais ativos, foi realizado o estudo da ação destes compostos na linhagem de tumor 

sólido (Sarcoma 180), sobre a integridade da membrana celular, a concentração de células e a 

fragmentação de DNA, utilizando para tanto citometria de fluxo.  

Nesse estudo foram usadas concentrações crescentes de 10, 50 e 100µg/mL para todos 

os compostos. Após 72h de incubação, apenas a talidomida e o análogo SC-10 foram capazes 

de reduzir de forma significativa (35,57% e 33,9%) a concentração de células, na maior 

concentração testada. Estes resultados são semelhantes a outras avaliações dos efeitos da 

talidomida no ciclo celular e reforçam que a ação dos seus análogos na diminuição da 

viabilidade celular pode estar, assim como para ela, correlacionada com a indução de 

apoptose (LI et al., 2011). 

As drogas indutoras de morte celular por apoptose podem ser úteis na quimioterapia 

do câncer (ZAMAI et al., 2001; LOS et al., 2003; BRADY, 2004). Esse processo de morte 

celular é altamente regulado e elimina células e tecidos indesejados, protegendo o organismo 

contra a formação de neoplasias. O mau-funcionamento do processo de apoptose pode 

ocasionar diversas patologias, sobremaneira o câncer (MAJNO; JORIS, 1995; OPALKA et 

al., 2002). Diversas alterações morfológicas da célula podem ser sugestivas de apoptose, 

como por exemplo, a fragmentação internucleosomal do DNA (ELMORE, 2007; MELLIER 

et al., 2010). 

A ativação de endonucleases está associada ao processo de apoptose e resulta na 

extensa clivagem (quebra) do DNA (VERMES et al., 2000), que pode ser detectada por 

citometria de fluxo, utilizando o corante iodeto de propídio. A análise da fragmentação do 

DNA realizada por citometria de fluxo demonstrou que a talidomida e os dois análogos 

induziram fragmentação significativa no DNA nas duas maiores concentrações testadas (50 e 

100µg/mL), sendo esta fragmentação bastante expressiva, principalmente na maior 

concentração, para o análogo SC-11.  
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A perda de integridade de membrana também foi vista nas maiores concentrações para 

todos os compostos. Devendo ser destacado que para o análogo SC-11, a fragmentação de 

DNA mais expressiva, também foi notada na maior concentração, quando comparado à 

talidomida e com o análogo SC-10. 

Neste contexto, as células do Sarcoma 180 expostas à concentração de 100µg/mL da 

talidomida e seus análogos, que apresentaram perda da integridade de membrana 

acompanhada de extensa fragmentação no DNA, após 72 horas de incubação, podem ser 

consideradas, segundo Ormerod (2002), células apoptóticas em estágios finais ou em processo 

de necrose secundária. 

Estes resultados reforçam os dados observados no estudo de Zahran et al. (2008), onde 

foi visto por análises histopatológicas usando a coloração de HE, um aumento significante do 

índice apoptótico de células tumorais ascíticas obtidas de camundongos da linhagem Ehrlich 

após o tratamento com a talidomida. Foi visto também que a talidomida apresenta efeitos 

citotóxicos diretos nas células tumorais através do aumento da susceptibilidade dessas células 

à apoptose ou da redução de fatores de crescimento (SLEIJFER et al., 2004).  

O estresse celular provocado por agentes físicos e químicos, tais como os 

medicamentos, pode provocar outro tipo de lesão ao DNA, denominada de lesão genotóxica. 

Esta mesma lesão perturba as funções que necessitam da integridade funcional do DNA, tais 

como a transcrição e a replicação. Essas lesões são variadas e incluem quebra simples, quebra 

dupla, ligações cruzadas entre as fitas de DNA de moléculas diferentes, ligações cruzadas 

entre DNA e proteínas e DNA e lipídeos, distorções na hélice, formação de dímeros, pontes 

intercadeias, alquilações das bases, perda de bases, desaminações, depurinações (comum nas 

altas temperaturas que ocorrem durante a inflamação sistêmica) e oxidações das bases, entre 

outras (ROSA et al., 2008). Muitos agentes anti-neoplásicos que estão hoje na clínica são 

genotóxicos (ANDERSON; BERGER, 1994) e apesar do risco que essas drogas trazem, o 

beneficio resultante da remissão ou cura da neoplasia é considerado. Com isso, a avaliação 

sistemática do potencial genotóxico de um composto citotóxico permite a identificação e o 

desenvolvimento de novos agentes menos tóxicos que podem substituir agentes mais 

genotóxicos nos esquemas de quimioterapia. 

O teste do cometa foi primeiramente introduzido por Österling e Johanson (1984) 

como uma técnica de microeletroforese para visualização direta de danos no DNA. Essa 

técnica pode ser uma ferramenta valiosa para determinação dos mecanismos de 
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genotoxicidade e reparo do DNA (FAIRBAIRN et al., 1995), tendo sido bastante utilizado 

para se avaliar a segurança de novos fármacos uma vez que é considerado um método 

bastante sensível, em relação à detecção da quebra de fitas simples ou dupla do DNA 

(HARTMANN et al., 2003). 

As células CMSP quando incubadas com a talidomida e os análogos em duas 

concentrações crescentes, por 24 horas e submetidas ao ensaio do cometa, não induziram 

aumento do índice de dano quando comparadas com o grupo controle negativo. Assim, pode-

se afirmar que não houve ação genotóxica para as culturas tratadas com os compostos SC-10, 

SC-11 e talidomida. Estes achados reforçam o baixo potencial genotóxico da talidomida, já 

elucidados por Teo et al. (2000). Neste estudo, as culturas tratadas com a talidomida (500, 

2.500 e 5.000mg/kg), submetidas aos ensaio do micronúcleo em fêmures de camundongos, 

não apresentaram eritrócitos micronucleados  e policromáticos (TEO et al., 2000).  

Os efeitos antitumorais da talidomida têm sido associados com o suas propriedades 

anti-angiogênicas. Sabe-se que novos análogos da talidomida, incluindo os de segunda 

geração são, de fato, compostos com potencial terapêutico maior. Estes compostos divididos 

em duas classes, conhecidos como SelCIDs (drogas inibidoras seletivas de citocinas) e ImiDs 

(Drogas imunomodulatórias) foram iniciados em ensaios para o tratamento de câncer 

recentemente e desta forma há muito pouca informação sobre as atividades anti-angiogênicas, 

clinicamente relevantes desses compostos. Além disso, não se sabe como as suas reais 

atividades imunomoduladoras podem ser relacionadas com a atividade  antiangiogênica 

(DREDGE et al., 2002). 

Pensando nesta associação, entre a atividade antitumoral e potencial anti-angiogênico, 

foram realizados ensaios para avaliar a presença destes efeitos nos dois análogos que 

mostraram significante atividade de redução do volume tumoral in vivo. A talidomida foi 

novamente usada como droga/molécula de referência. 

Células obtidas da veia umbilical humana (HUVEC) representam a via mais 

facilmente disponível para obtenção das células endoteliais macrovasculares (CE) que 

recobrem a superfície interna das artérias, veias, vasos linfáticos e capilares. Estas células 

desempenham um papel importante na mediação tanto da fisiologia normal quanto da 

fisiopatologia no corpo humano, principalmente no que diz respeito ao processos de 

angiogênese e vasculogênese. Como resultado, estas células têm sido objeto de intensa 

pesquisa sobre os diferentes aspectos de sua estrutura e função (BALLA et al., 2011). 
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O ensaio de migração celular tem sido bastante usado como uma espécie de  screening 

inicial e confirmativo de atividade antiangiogênica para novos compostos que porventura 

possuam este potencial (TSUKAMOTO et al., 2010). A capacidade de intervenção no 

processo de migração de células endoteliais (HUVEC), bem como em células tumorais 

(MDA-MB 435) foi avaliada para a talidomida e os seus dois análogos mais ativos in vivo 

(SC-10 e SC-11). A inibição da migração das células para o centro da cicatriz foi observada 

de forma significante, variando de 23,81% ± 0,81 até 98,51% ± 0,25, apenas nas culturas 

tratadas com os análogos (50g/mL), enquanto que o efeito similar não foi visto nas culturas 

tratadas com talidomida, na mesma concentração.  

A talidomida não possui capacidade de intervir na migração de células endoteliais in 

vitro, de forma que este efeito só pode ser observado se a talidomida for incubada com 

proteínas microssomais que ativam sua metabolização e somente assim há influência da 

migração de células HUVEC, bem como da formação do tubos capilares (LI et al.,  2011). Por 

outro lado os análogos SC-11 e SC-10 apresentam efeito antimigratório uma vez que, 

inibiram o fechamento da cicatriz no poço. 

Bauer et al. (1998) relataram que a inibição de angiogênese usando a talidomida de 

fato, requer ativação pelo metabolismo hepático. Isso só foi observado para modelos humanos 

e de coelhos, mas não em roedores. Em 1986, o sistema enzimático do citocromo P450 (CYP) 

foi pela primeira vez implicado no metabolismo da talidomida (BRAUN et al.,  1986). Tanto 

a talidomida como seus metabólitos podem sofrer hidrólise espontânea em solução aquosa sob 

condições fisiológicas, e alguns produtos de hidrólise podem ser metabolizados via CYP. 

Teoricamente, poderiam haver mais de 100 metabólitos e via de regra, os principais 

metabólitos que exibem ou exibiriam a atividade farmacológica da talidomida, bem como a 

enzima que medeia a sua biotransformação, ainda não foram identificados. Sabe-se apenas 

que em humanos, o citocromo microssomal de fígado (CYP2C19) faz parte da principal e 

responsável via, pela formação de 5 hidoxitalidomida (5-OH) e cis-5'- hidoxitalidomida 

(ANDO et al., 2002). 

Foi demonstrado por outros autores, que a talidomida possui fraca atividade anti-

proliferativa contra a linhagem de células de câncer de mama humano (MDA-MB-231) em 

cultura, mostrando, no entanto, um grau de atividade anti-proliferativa um pouco maior, em 

outras linhagens como a de neuroblastoma humano (SH-SY5Y) e de células endoteliais da 

veia umbilical humana (HUVEC) (MARKS et al., 2002).   
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A adição do grupamento tiocarbonil ao anel ftalimídico, não evocou indícios de 

citotoxicidade in vitro nas linhagens tumorais, entretanto esta modelagem molecular pode ter 

induzido a inibição do fechamento da fenda observada em células endoteliais. Estes dados 

comprovam também que a atividade no ensaio da migração não foi ocasiona por 

citotoxicidade ou inibição de proliferação, mas por fatores provavelmente ligados a um 

possível potencial antiangiogênico, que precisa ser investigado. 

Alguns análogos da talidomida de segunda geração (IMiDs e SelCIDs) já mostraram 

ser significativamente mais potentes do que a talidomida. Efeitos anti-migratórios in vitro 

bem como de inibição do crescimento do tumoral in vivo foram observados com o análogo 

IMiD-1 (clinicamente conhecido como REVIMID). Sendo assim, os autores concluíram que a 

atividade anti-angiogênica deste análogos, nem sempre está relacionada com suas 

propriedades imunomoduladoras e somente a identificação dos efeitos diferenciais desses 

compostos permitirá direcionamento dos mesmos para o enquadramento clínico apropriado 

(DREDGE et al., 2002). 

Neste contexto, a ação in vitro, da inibição da migração celular observada no ensaio de 

Wound Healing, que poderia estar ligada a ação antiangiogênica, se fez então carente e 

necessária de estudos implicativos da neovascularização em sistemas in vivo diversificados, 

bem como de elucidação molecular. Para isso foi usada inicialmente, a técnica in ovo da 

membrana corioalantóide (CAM) de embrião de galinha. 

As anormalidades do processo angiogênico possuem papel crítico em numerosas 

doenças malignas e infecciosas, inflamatórias, isquêmicas e imunes (PATEL; MIKOS, 2004). 

Uma vez que o crescimento tumoral é dependente de angiogênese, o objetivo da terapia do 

câncer com medicamentos antiangiogênicos é a oclusão dos vasos sanguíneos que alimentam 

o tumor. A eficiência de formulações contendo drogas antiangiogênicas pode ser facilmente 

avaliada com o modelo da CAM (VARGAS et al., 2007). 

Os resultados obtidos no modelo da CAM, revelaram a ausência da capacidade da 

talidomida de inibir o processo de neovascularização ao redor do papel filtro impregnado com 

a droga. Provavelmente pela necessidade da biotrasformação por hidrólise em seus 

metabólitos, só ativos após a passagem hepática (VESELA et al., 1994). Outras publicações 

indicam que o efeito antiangiogênico da talidomida é significativamente aumentado pela 

ativação microssomal humanos, não sendo este o mesmo efeito observado em ratos. Sabe-se 

ainda que a hidroxilação da talidomida nas posições 1’ e 5’ é capaz de reter a atividade 
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antiangiogênica, mas sua hidroxilação na posição 4’ leva a um composto inativo (MARKS et 

al., 2002). Por outro lado, para os três parâmetros avaliados (número de vasos, 

neovascularização e comprimento de vasos) após 24h de exposição, os análogos SC-10 e SC-

11 foram capazes de provocar diminuição dos mesmos. 

Nota-se então, a partir destes resultados que a adição dos radicais tiossemicarbazídicos 

ao grupamento farmacofórico da talidomida (anel ftálico), trouxe, como já previsto: 1- efeito 

potencializador da atividade antitumoral, visto que os análogos SC-10 e SC-11 quando 

submetidos, juntamente com a talidomida, ao ensaio de redução tumoral no modelo de tumor 

sólido (Sarcoma 180) in vivo, evocoram uma maior redução do volume tumoral em cerca de 

67%, enquanto que a talidomida reduziu cerca de 50% e 2- efeito potencializador na redução 

de parâmetros avaliativos de angiogênese in vitro, observados nos ensaios Wound Healing e 

CAM. 

Afim de mensurar e reproduzir os possíveis efeitos antiangiogêncos da talidomida e 

dos análogos, o modelo de inoculação de tumor sólido (Sarcoma 180) em camundongos foi 

realizado, tendo como diferença um período de tratamento maior (10 dias). 

Tanto o início da terapia como o tempo de tratamento, para avaliação da atividade 

antiangiogênica, devem ser adequados para obedecer um maior período de espera para o 

surgimento do tumor, visto que a formação e o estabelecimento destes neovasos é um passo 

essencial para o crescimento tumoral acima de um certo tamanho e os efeitos da terapia 

antiangiogênica não podem ser detectados in vivo com menos de 8 dias de tratamento 

(FOLKMAN, 1995; BRUNS et al., 2002). 

Com este ensaio, pudemos confirmar de forma significante, novamente, a ação 

antitumoral in vivo da talidomida e dos análogos administrados via i.p. em camundongos 

transplantados com Sarcoma 180, muito embora tenha sido observado um menor grau do 

percentual de inibição. Devendo então agora, elucidarmos a possível via molecular da 

inibição destes vasos.  

Alguns tumores com maior densidade vascular e com maior número de microvasos 

apresentam maior capacidade de metastizar, maior atividade proliferativa, menor 

diferenciação histopatológica e maior massa tumoral. Mas essa relação não é constante e 

existem variações entre os diversos tipos de tumores (mama, próstata, melanoma entre 

outros). A correlação desses parâmetros encontra-se em fase de investigação. Apesar das 

controversas, o estudo da estrutura microvascular tem orientado nos ajustes de protocolos de 
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tratamentos e avaliação do prognóstico de alguns tumores (HLATKY et al., 2002; GRAÇA, et 

al., 2004). 

 A imunocitoquímica desempenha um papel importantíssimo no diagnóstico 

histopatológico (D’AMICO, 2009).  A angiogênese tumoral pode ser avaliada com base na 

quantificação da densidade microvascular (DMV), que pode ser medida usando vários 

marcadores endoteliais, como CD-34 e CD-31 (PONCELET et al., 2002) pela técnica da 

imunohistoquímica.  

Para marcação dos vasos foi utilizado o anti-CD 31, um anticorpo que identifica 

imuno-histoquimicamente o antígeno PECAM1 em células endoteliais de cortes histológicos. 

O PECAM-1 é uma molécula de adesão de células endoteliais e plaquetas. É um membro da 

superfamília imunoglobulina, expressa na superfície de células endoteliais, plaquetas, 

monócitos, neutrófilos e células T. Trata-se de uma glicoproteína transmembrana que tem 

aproximadamente, 130KDa. (NEWMAN, 1997; NEWMAN; NEWMAN, 2003; GARCIA; 

CHULUYAN, 2007). 

A análise digital da DM utilizada neste estudo é um método objetivo de quantificação 

microvascular e permite a diminuição da variação inter-observador encontrada na contagem 

manual convencional (DORNELLAS, 2009). 

Vários estudos tem sido realizados para avaliar a angiogênese em tumores sólidos, em 

diversos tipos de linhagem celular, usando como ferramenta a marcação por imunocorantes 

específicos de endotélio vascular (SOUZA et al., 2010; POON et al., 2003). Para a talidomida 

a marcação de CD-31 tem mostrado dados controversos, dependendo do tipo de tumor e da 

espécie animal em que o mesmo é inoculado (STEPIÉN et al., 2006; GUTMAN et al., 1996). 

Nossos resultados revelaram diminuição significante da marcação com anticorpo CD-

31, na forma de densidade de área (%) para os análogos SC-10 e SC-11. Esse efeito não foi 

visto para o grupo tratado com 5-Fluorouracil ou com a talidomida. A última diminui a 

marcação, mas não de forma significante, quando comparado ao controle negativo. 

É importante ressaltar que talidomida já demonstrou ser inibidor da angiogênese, em 

modelos avaliativos de neovascularização em córnea de coelhos e ratos, quando administrada 

via intra-peritoneal (KENYON et al., 1997). Nos testes de sua eficácia em tumores sólidos de 

melanoma (B16-F10) e carcinoma de cólon (CT-26) foi revelado que a morfologia dos vasos 

sanguíneos tumorais, para os grupos tratados e controle negativo, preservaram uma rede 

intacta de novos vasos sanguíneos, concluindo que para o modelo de administração oral, não 
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houve inibição do crescimento tumoral nem da angiogênese, para estes tipos de célula 

(GUTMAN et al., 1996). 

O teste da avaliação antitumoral e antiangiogênica da talidomida e análogos 

ftalimídicos (via i.p.), que possuem associação com grupamentos tiocarbonil, foi aqui 

realizado pela primeira vez usando o modelo tumoral de Sarcoma 180 injetado em 

camundongos. A presença de atividade, não observada outrora em outros modelos animais e 

tumorais citados na literatura, pode ser, em parte, respondida pelo fato de que, nestes modelos 

a ausência de resposta antiangiogênica pode estar correlacionada com indução de modulação 

imunológica ou até mesmo à heterogeneidade de adaptação tumoral na espécie (GUTMAN et 

al., 1996).  

Os diversos fatores desencadeantes da angiogênese tumoral, conhecidos também como 

“interruptores” angiogênicos podem ser liberados em diferentes fases de 

progressão tumoral, dependendo não só do tipo de tumor, mas também do microambiente 

tumoral específico. É bem comum e também aceito que a maioria dos tumores sólidos se 

originam como pequenas lesões avasculares, que inicialmente prosperam  a apartir de vasos 

pré-existentes ao redor de seu micro-ambiente circundante (ROODINK et al., 2010). 

Sendo o anel fitálico, o grupamento farmacofórico responsável pelas atividades 

antiangiogênicas, dentre outras, da talidomida (HASHIMOTO, 2008; CAPITOSTI et al., 

2004), as discussões geradas a cerca das possíveis atividades antiangiogênicas e 

imunomoduladoras dos análogos, poderão ter embasamento teórico referendado na molécula 

mãe da talidomida. 

Sabe-se que um dos aspectos químicos originais da talidomida é sua hidrólise 

espontânea em solução aquosa em pH 7,0. A talidomida se dregrada em mais de 20 produtos e 

sua atividade inibitória da formação de microvasos ou de redução da proliferação de células 

endoteliais em aorta, por exemplo, dependem de sua metabolismo. O metabólito ativo parece 

ser gerado por uma isoenzima do citocromo P450 humano (CYP2C19) que medeia a oxidação 

da talidomida. No entanto, exitem dados preliminares, em modelo de artéria humana 

placentária, indicando atividade antiangiogênica sem a adição de microssomas hepáticos. 

(Stirling D, Celgene) (BAUER et al., 1998). No entanto, não se sabe ao certo, se o 

metabolismo da talidomida contribui especificamente para a sua atividade antiangiogênica e 

imunomoduladora (FRANKS et al., 2004). 
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A atividade imunomoduladora dos análogos ftalimídicos estudados nesta tese foi 

avaliada pelo grupo de pesquisa da UFPE em convênio com o grupo de pesquisa da UFC 

(PESSSOA et al., 2010). Nos ensaios a talidomida foi também usada como droga padrão. No 

elegante artigo contido no anexo I, ensaios in vitro usando linfócitos isolados do baço de 

camundongos Balb/c, foram estimulados com Concavalina A e LPS, a afim de serem 

avaliados quanto a inibição ou não dos níveis de algumas citocinas imumoduladoras, bem 

como da proliferação celular linfocitária. 

Pelo ensaio do Alamar Blue foi visto que, tanto a talidomida quanto os análogos SC-

10 e SC-11 não foram capazes de reduzir a proliferação celular linfocitária de forma 

significante (Figura 1- Anexo B). Com exceção do análogo SC-11, nenhum outro, incluindo a 

talidomida, reduziu os níveis da citocina proliferativa IL-2 na cultura de esplenócitos (Figura 

2- Anexo II). A produção de INF gama, uma citocina pró-inflamatória associada com a 

proteção antiviral e antitumoral não foi alterada pelo tratamento com a talidomida e os 

análogos SC-10 e SC-11 (2a e 2b). (PESSSOA, 2010). 

Nestes estudos, o conteúdo de óxido nítrico (NO) no sobrenadante da cultura de 

esplenócitos, avaliado pelo reagente de Griess, mostrou uma redução drástica dos níveis de 

NO (Figura 3-Anexo B). Sendo o óxido nítrico, molécula crucial para os processos 

inflamatório e de crescimento tumoral, pode-se correlacionar estes resultados modulatórios 

com diferentes atividades celulares, incluindo a angiogênese, testada nesta tese para os 

mesmos compostos que mostraram atividade antitumoral in vivo, bem como atividades 

inibitórias do processo da formação de vasos sanguíneos e migração endotelial.  

Ainda nos estudos realizados o efeito dos análogos ftalimídicos e da talidomida sobre 

as concentrações de IL-10 no sobrenadante da cultura de células, foi medido pelo ensaio do 

ELISA (Figura 4- Anexo B). Todos os análogos e a talidomida diminuíram de forma 

significante os níveis de IL-10, que por sua vez, regula e controla a superprodução de 

moléculas pró-inflamatórias, como o NO, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o INF 

gama. Essa atenuação da secreção de IL-10 está então de acordo com os achados para a 

diminuição dos níveis de NO. Além disso, é sabido que o mecanismo de ação da talidomida 

inclui inibição dos níveis de TNF-α e que ainda, vários análogos sintetizados a apartir dela 

possuem inclusive maior atividade inibitória desta citocina quando comparados com 

talidomida. A lenalidomida, por exemplo possui alta capacidade de inibição da produção de 

citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e IL-6, em células mononucleares do sangue 

periférico (PBMCs) ativadas por LPS (CHAULET et al., 2011). 
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É praticamente inevitável não agregar os resultados dos efeitos imunomoduladores 

descritos anteriormente, com os efeitos moduladores da proliferação de vasos encontrados na 

tese, para estas moléculas portadoras do anel ftalimídico. A diminuição da marcação do CD-

31 nos tumores imunocorados pode, neste encejo, ser usada para efeito associativo dos 

mecanismos de ação.  

O CD-31 se concentra nas junções das células endoteliais em todos os tipos de vasos e 

também é expresso em células precursoras da medula óssea, como plaquetas, monócitos, 

polimorfonucleares, leucócitos, certos subgrupos de linfócitos e, em algumas linhagens de 

células tumorais (TANG et al., 1993; LUTZKY et al., 2006). O CD-31 medeia uma gama de 

funções diferentes, incluindo recrutamento de leucócitos para sítios inflamatórios (LIAO et 

al., 1997), vasculogênese (PINTER et al., 1997), angiogênese (DELISSER et al., 1997). A 

regulação de neutrófilos e monócitos polimorfonucleares e ativação de células T (NEWMAN, 

1999). 

Algumas citocinas, porém, podem modular a expressão desta glicoproteína 

transmembrana.  O TNF-alfa e o IFN-gama, podem, por exemplo, induzir uma redistribuição 

dessa molécula (CD-31), para distante das junções intercelulares (ROMER et al., 1995). No 

entanto, a combinação de ambas citocinas causa o desaparecimento do CD-31 da membrana e 

este efeito está relacionado tanto com a internalização e a degradação do CD-31 pré-existente, 

como da inibição de sua síntese (RIVAL et al., 1996) Assim, os mecanismos de endocitose e 

reciclagem de membrana plasmática podem modular os níveis de expressão de CD-31 

(GARCIA; CHULUYAN, 2007). 

Na avaliação das concentrações de INF gama no sobrenadante de esplenócitos 

realizadas pelo grupo da UFPE, não houve redução desta citocina para nenhum grupo, mas 

por outro lado, os níveis de IL-10 avaliados por ELISA diminuíram severamente para os 

grupos tratados com os análogos (30-57%), e principalmente para o grupo tratado com a 

talidomida (70%).  

Como já citado a IL-10 pode estar envolvida no processo de regulação de outras 

citocinas como o TNf alfa, que por sua vez é um dos principais alvos moleculares reduzidos 

pelo tratamento com a talidomida. Desse modo, foi visto então que a marcação com o 

anticorpo CD-31 ficou prejudicada e não se revelou significante nos grupos tratados com 

talidomida. É provável que a via de supressão do CD-31, mediada pela redução brusca (cerca 

de 70%) do TNF alfa circulante, tenha sido ativada, já que foi observado em conjunto a 
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supressão de IL-10 regulatória. O mesmo não ocorreu com os análogos. Para estes últimos a 

glicoproteína CD-31 ainda estaria nas membranas da células endoteliais a níveis perceptíveis 

de marcação, o que reforça um possível potencial antiangiogênico dos análogos quando 

comparado com a talidomida. 

Por fim podemos inferir que os análogos SC-10 e SC-11 são capazes modular o 

sistema imune, sem provocar supressão, pois não alteram a proliferação de linfócitos, bem 

como a proliferação de citocinas ligadas a este processo, como a IL-2 e o INF gama, pró-

inflamatório. Estes fatores podem sustentar uma via de imunidade antitumoral, comprovada 

na tese, pela redução de volume tumoral in vivo, provavelmente associada à uma inibição do 

processo da angiogênese dependente de células T.  

 

5.1 Considerações Finais 

 

As vias de sinalização envolvidas que afirmariam com maior clareza estes processos 

antiangiogênicos, associadas à elucidação das reais vantagens provindas das adições químicas 

do grupamento tiocarbonil nas moléculas dos análogos ftalimídicos, poderiam esclarecer 

melhor o mecanismo de ação dos mesmos. Desta forma todo o processo pode ser visto como 

um ganho para esta árdua linha de pesquisa experimental, conseqüentemente adicionando 

esforços na busca do combate ao câncer.  

Tais esforços devem ser, diga-se de passagem, imensuráveis, pois afinal, com a 

talidomida, nós pesquisadores pudemos decifrar ao pé da letra o velho ditado popular: “tirar 

leite de pedra” já que hoje, a mesma droga que causou uma tragédia tentando curar 

desconfortos matinais da gravidez é usada para tratar desconfortos de uma doença trágica, de 

que ainda não se conhece a cura. 
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6. CONCLUSÃO 
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Os análogos ftalimídicos, SC-10 e SC-11 exerceram efeito antitumoral superior a 

talidomida no modelo de Sarcoma 180, sendo mostrado também potencial antiangiogênico in 

vitro, no modelo de migração de células endoteliais e in vivo, pela redução da marcação do 

CD-31 no tumor Sarcoma 180 e modelo da CAM. 
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ANEXO A: Artigo - Discovery of phthalimides as immunomodulatory and antitumor 

drug prototypes. 
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ANEXO B: Gráficos do artigo discutidos da tese.  

Figura 1: Proliferação de esplenócitos isolados de camundongos Balb/c estimulados com 

concavalina A e tratados com a talidomida e análogos. Alamar Blue, 62h de incubação. 

 

 

Fonte: Adaptado de PESSOA et al., 2010 

 

 

Figura 2: Produção de interleucina 2 no sobrenadante de esplenócitos isolados de camundongos 

Balb/c estimulados com concavalina A e tratados com a talidomida e análogos. ELISA, 24h de 

incubação. 

 

 

Fonte: Adaptado de PESSOA et al., 2010 
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Figura 3: Produção de óxido nítrico em esplenócitos isolados de camundongos Balb/c 

estimulados com concavalina A e tratados com a talidomida e análogos. Reagente de Griess, 72h 

de incubação. 

 

 

Fonte: Adaptado de PESSOA et al., 2010 

 

 

Figura 4: Produção de interleucina 10 no sobrenadante de esplenócitos isolados de camundongos 

Balb/c estimulados com concavalina A e tratados com a talidomida e análogos. ELISA, 72h de 

incubação. 

 

 

Fonte: Adaptado de PESSOA et al., 2010 
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