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RESUMO 

 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi o de identificar compostos seletivamente tóxicos ao 

carcinoma espinocelular de boca in vitro por meio do reposicionamento de fármacos. 

Material e Métodos: Por meio de um escaneamento baseado na viabilidade celular de 

1.280 fármacos, nós selecionamos três princípios ativos (luteolin, metixene hydrochloride 

e nitazoxanide) letais às células de câncer de boca SCC-25 e pouco tóxicos às células de 

queratinócitos cutâneos imortalizados HaCaT. Os fármacos candidatos foram investigados 

quanto à sua dose- e tempo-resposta bem como comparados e combinados à agentes 

quimioterápicos padrão por meio do ensaio por colorimetria com brometo de tiazolil azul 

de tetrazolio (MTT). O impacto dos fármacos na motilidade do SCC-25 e do HaCaT foi 

verificado pelo ensaio de migração celular e seus mecanismos de ação também foram 

explorados por meio da verificação dos níveis das proteínas fosforiladas pelo western 

blotting. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e, pelo menos, três vezes 

independentes. O teste t de student foi utilizado para confrontar as variáveis e nível de 

significância de 5% foi estabelecido para todos os testes. 

Resultados: O flavonoide natural luteolin exerceu citotoxicidade potente contra as células 

de câncer de boca in vitro, apresentando baixa toxicidade ao HaCaT e alta eficiência 

quando comparado a quimioterápicos como a cisplatina e o AG1478. Do ponto de vista 

molecular, a luteolin ativou a via de sinalização do dano do DNA e, combinada com um 

inibidor do Chk, apresentou efeitos potencializados. Além disso, nós demonstramos que a 

nitazoxanide e o metixene hydrochloride são capazes de destruir células SCC-25 porém 

não as HaCaT de maneira proporcional à dose e ao tempo de tratamento. As combinações 

entre os três fármacos hit e com a cisplatina ou o AG1478 potencializaram seus efeitos 

contra as células malignas. 

Conclusões: O presente estudo traz a luteolin, o metixene hydrochloride e a nitazoxanide 

como fortes candidatos a agentes terapêuticos contra o câncer de boca uma vez que 

estes compostos apresentam maior eficácia contra células de câncer de boca e menor 

toxicidade contra células não tumorais in vitro do que agentes quimioterápicos 

convencionais. 

 

 

Palavras-chave: Luteolina. Reposicionamento de medicamentos. Carcinoma de células 

escamosas. Quimioterapia combinada. 



  



ABSTRACT 

 

Drug repositioning for oral cancer: Identifying candidate therapeutic agents 

 

Objectives: Here we aimed at identifying and reposition approved drugs that could be 

selectively toxic towards oral squamous cell carcinoma cells. 

Materials and Methods: Through a cell-based drug screening of 1,280 chemical 

molecules, we selected 3 compounds (luteolin, metixene hydrochloride, and nitazoxanide) 

lethal to oral cancer SCC-25 cells, while sparing immortalized keratinocyte HaCaT cells. The 

drugs were then further challenged for their time- and dose-responses, as well as their 

comparison and combination to standard chemotherapeutic agents by colorimetric assay 

1-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenylformazan, Thiazolyl blue formazan (MTT). The impact 

on SCC-25 and HaCaT motility as well as the mode of action of the drugs was then further 

explored by scratching assay and western blotting, respectively. All the experiments were 

performed in triplicated and, at least, three independent times. Student’s t test was 

performed to verify the differences among the variables and the level of significance was 

set at 5%. 

Results: The natural flavonoid luteolin was a potent cytotoxic agent against oral cancer 

cells in vitro, presenting low toxicity against HaCaT cells and high efficiency as compared to 

standard-of-care, such as cisplatin and AG1478. From a molecular standpoint, luteolin co-

opted the DNA-damage pathway and could be efficiently combined with Chk 

pharmacological inhibitor. Moreover, we demonstrated that nitazoxanide and metixene 

hydrochloride kill the SCC-25 but not the HaCaT cells in a dose- and time-dependent. The 

combinations among the three drugs hit and with cisplatin and AG1478 improved their 

effect against the malignant cells. 

Conclusions: Luteolin, metixene hydrochloride, and nitazoxanide emerge as strong cytotoxic 

and/or adjuvant therapy in oral cancer, as these compounds present higher efficiency and 

lower toxicity against oral cancer cells in vitro than conventional chemotherapeutic agents. 

 

 

Keywords: Luteolin. Drug repositioning. Carcinoma, squamous cell. Drug therapy, 

combination. 
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mesma concentração dos fármacos. Como controle, somente o 

veículo para os compostos, o dimetil sulfóxido (DMSO), foi adicionado 

na mesma concentração dos fármacos. As porcentagens de 

viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma espinocelular de boca (CEC) é um dos dez tipos de câncer mais 

comuns no mundo e ainda e constitui-se em um problema de saúde pública importante. 

Estima-se que em 2030, a carga global será de 21,4 milhões de casos novos de câncer e 

13,2 milhões de mortes por esta doença em consequência do crescimento e do 

envelhecimento da população, bem como da redução da mortalidade infantil e das mortes 

por doenças infecciosas em países em desenvolvimento (Inca, 2014). No Brasil, há um 

risco estimado de 11,54 casos novos a cada 100 mil homens e 3,92 a cada 100 mil 

mulheres (Inca, 2014). Além disso, cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com CEC 

irá a óbito anualmente (Warnakulasuriya, 2009) apesar do investimento maciço em 

pesquisas buscando melhorar o seu prognóstico. O tratamento padrão para o CEC de 

boca ainda é predominantemente o cirúrgico, porém o envolvimento de estruturas nobres 

pelo tumor frequentemente resulta em mutilações do paciente ou impossibilidade da 

remoção total do tumor (Shah e Gil, 2009). A radioterapia é frequentemente utilizada 

como tratamento adjuvante bem como agentes quimiotérapicos como a cisplatina, 5-

fluorouracil, o cetuximab, docetaxel, entre outros (Busch et al., 2015). Embora tais 

modalidades terapêuticas adjuvantes e pós-operatórias melhorem o prognóstico da 

doença, a taxa de mortalidade dos portadores da mesma permanece alta (Belcher et al., 

2014). Além disso, a radioterapia e a quimioterapia resultam em vários efeitos adversos 

como a mucosite oral, osteonecrose, cárie de radiação, hipossalivação remanescentes 

(Watters et al., 2011; Beech et al., 2014; Chaveli-Lopez, 2014) além de incitar a 

resistência tumoral de possíveis células neoplásicas (Aktipis et al., 2011). Assim, a 

identificação de modalidades terapêuticas mais efetivas contra o câncer de boca constitui-

se em uma necessidade urgente. 

Neste contexto, o reposicionamento de fármacos emerge como uma 

ferramenta promissora no processo de descoberta e desenvolvimento de medicamentos 
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para o tratamento do CEC de boca. Esta prática refere-se à identificação de novas 

indicações para fármacos já existentes (Shim e Liu, 2014). Assim, um medicamento 

desenvolvido para, em um primeiro momento, tratar uma doença, é utilizado para tratar 

uma outra. Esta é uma alternativa interessante no processo de descoberta de novos 

medicamentos pois a identificação e validação de novos fármacos é um processo 

extremamente demorado e dispendioso (Ashburn e Thor, 2004; Shim e Liu, 2014). Além 

da economia de tempo para realização dos testes clínicos, o reposicionamento de 

fármacos também oferece uma redução significativa dos riscos para o uso do princípio 

ativo estudado pois os compostos candidatos já apresentam a farmacodinâmica, 

farmacocinética, efeitos adversos e contraindicações bem descritos além da otimização 

química, melhor forma de administração do fármaco, toxicologia e conhecimento dos 

custos e forma de produção já analisados (Ashburn e Thor, 2004). Neste trabalho, nós 

escaneamos uma biblioteca composta por 1.280 fármacos aprovados pela Food and 

Drugs Administration (FDA) e pela European Medicines Agency (EMEA). 

Entre os 9 princípios ativos hit efetivos contra o CEC de boca identificados pelo 

nosso trabalho, nós aprofundamos as nossas investigações nos efeitos antitumorais de 3 

deles, a luteolin, o methixene hydrochloride e o nitazoxanide. 

A luteolin é um flavonoide presente em diversas plantas e vegetais tais como 

cenoura, brócolis e chá verde. Ela apresenta atividade anti-inflamatória e antioxidativa (Lin 

et al., 2008; Lopez-Lazaro, 2009). Além disso, é um composto altamente potente contra 

alguns tipos de câncer (Tuorkey, 2015) e é capaz de reverter a resistência de alguns tipos 

de tumores (Tu et al., 2013). A luteolin participa da modulação da apoptose, regulação de 

ciclo celular, angiogênese e até da regulação epigenética, auxiliando a impedir a invasão e 

metástase de tumores do fígado (Shi et al., 2007), estômago (Wu et al., 2008), pulmão 

(Hong et al., 2014) e mama (Lee et al., 2012). Em relação ao câncer de boca, ainda há 

escassez de informações a respeito do mecanismo de ação deste fármaco (O'prey et al., 

2003; Yang et al., 2008; Amin et al., 2010; Verschooten et al., 2012; Majumdar et al., 

2014). Foi demonstrado que a luteolin é capaz de induzir a interrupção do ciclo celular e a 
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apoptose de células de câncer de cabeça e pescoço in vitro (Yang et al., 2008; Amin et al., 

2010; Verschooten et al., 2012; Majumdar et al., 2014). 

O metixene hydrochloride é um anti-colinérgico previamente utilizado no manejo 

da doença de Parkinson (Pubchem database, 2015) . Seu uso e fabricação, porém, foram 

descontinuados a algumas décadas e informações sobre seu mecanismo de ação não 

foram encontradas na literatura da língua inglesa (Pubchem database, 2015; Drugs.com, 

2015). 

A nitazoxanide é um fármaco com um espectro de atividade amplo, 

apresentando atividade antibacteriana, anti-protozoária, antiviral e anti-helmíntica 

(Rossignol et al., 1998; Adagu et al., 2002; White, 2004; Cohen, 2005; Hemphill et al., 

2006). Além disso, apresenta baixa toxicidade contra tecidos normais e efeitos colaterais 

brandos (Broekhuysen et al., 2000; Cohen, 2005). O efeito antitumoral da nitazoxanide foi 

descrito em câncer colorretal, de mama, linfático, ósseo in vitro e in vivo (Muller et al., 

2008; Sidler et al., 2012; Fan-Minogue et al., 2013; Brockmann et al., 2014; Senkowski et 

al., 2015). 

Do exposto acima, observa-se que há uma evidente necessidade de esclarecer 

os efeitos da luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide no câncer de boca com a 

finalidade de colocá-los como candidatos em potencial para o tratamento deste tipo de 

neoplasia. O poder anti-carcinogênico do metixene hydrochloride e da nitazoxanide ainda 

não foram descritos em CEC de boca. Neste estudo, nós demonstramos o impacto destes 

compostos na sobrevivência e nas propriedades do câncer de boca in vitro, analisamos o 

impacto das suas combinações entre si e com outros agentes quimioterápicos já 

consagrados além de contribuir para desvendar os mecanismos moleculares pelos quais 

estes fármacos são capazes de matar as células tumorais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura deste trabalho foi dividida em tópicos para melhor 

compreensão do leitor. Nós a iniciamos com uma breve explicação sobre o conceito de 

reposicionamento de fármacos e, em seguida, discorremos sobre os compostos químicos 

candidatos ao tratamento do carcinoma espinocelular (CEC) de boca identificados neste 

estudo. 

 

2.1. REPOSICIONAMENTO DE FÁRMACOS 

 

O conceito da descoberta de fármacos é definido pelo conjunto de processos 

pelos quais um medicamento contra determinada doença é identificado; desde a sua 

descoberta até a sua colocação à venda nas drogarias. O processo clássico do 

desenvolvimento de um medicamento inicia-se com uma proteína ou molécula alvo 

causadora de uma determinada doença a ser estudada (Figura 1). Assim, sua expressão, 

função, investigação da sua síntese e papel in vitro e in vivo são exaustivamente descritos. 

Além disso, os resultados devem ser validados em diferentes linhagens celulares e 

modelos experimentais de animais. Nesta etapa, os recursos de bioinformática podem 

auxiliar na identificação das proteínas alvo mais promissoras para o tratamento de 

determinada doença. Uma vez definida a molécula-alvo, são realizadas tentativas de se 

desenvolver um fármaco estimulador ou inibidor da mesma, de acordo com as 

expectativas. Este fármaco pode ser natural ou sintético. Segue-se, então, os testes dos 

efeitos dos fármacos na doença estudada in vitro e in vivo. Obtendo-se resultados 

satisfatórios, busca-se a otimização do mesmo e estudo da sua farmacocinética, 

farmacodinâmica, biodisponibilidade e toxicidade. Superadas todas estas etapas, o 

fármaco será submetido aos testes clínicos e, finalmente, submetido à apreciação de 

órgãos regulamentadores de medicamentos, como a Food and Drug Administration (FDA), 
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European Medicines Agency (EMEA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

este último, no Brasil. Todo este processo de descoberta de fármacos leva, em média de 

10 a 17 anos. Além disso, são poucos os compostos que acabam se mostrando 

realmente eficazes no tratamento da doença estudada (Ashburn e Thor, 2004). 

A indústria farmacêutica tem investido maciçamente no desenvolvimento de 

fármacos porém o retorno financeiro não tem sido proporcionalmente satisfatório. Assim, 

novas estratégias para otimizar e agilizar este processo vêm ganhando força (Ashburn e 

Thor, 2004; Shim e Liu, 2014). 

O reposicionamento de fármacos (RF) é, como o próprio nome sugere, a 

utilização de um medicamento originalmente desenvolvido para tratamento de uma doença 

na terapêutica de uma outra enfermidade (Shim e Liu, 2014). O processo de RF apresenta 

algumas vantagens em relação ao processo de descoberta de fármacos clássico. A 

primeira delas é o tempo. Como o fármaco em questão já é utilizado no tratamento de 

outra doença, somente é necessária a descrição dos efeitos deste na nova enfermidade a 

ser tratada. Informações farmacológicas e de produção do mesmo geralmente já estão 

disponíveis. Além disso, como a toxicidade e segurança do fármaco já foram verificadas, o 

composto químico candidato pode ser submetido  à testes clínicos mais rapidamente do 

que um novo princípio ativo detectado. Estima-se que o tempo total entre a identificação de 

um novo propósito para a droga e a inclusão da sua nova indicação leve de 3 a 12 anos 

(Figura 1). A segunda vantagem é a diminuição do risco. Como os efeitos do fármaco 

reposicionado no organismo humano já são conhecidos, a previsibilidade de suas ações é 

maior (Ashburn e Thor, 2004). 



2 . R E V I S Ã O   D E   L I T E R A T U R A 
 

49 

 

Figura 1 – Comparação entre os processos de descoberta de fármacos clássica e o 
reposicionamento de fármacos. Adaptado de (Ashburn e Thor, 2004). 

 

Para otimizar este processo de reposicionamento de fármacos, várias 

empresas e órgãos nacionais de saúde, como o National Institutes of Health (NIH), nos 

Estados Unidos, têm montado bibliotecas de fármacos já aprovados pelo FDA, EMEA e 

outros órgãos regulamentadores importantes. O intuito destas bibliotecas é o de poder 

testar de dezenas a milhares de compostos simultaneamente em uma mesma linhagem 

celular através de escaneamentos. Assim, quando um fármaco exibe a ação terapêutica 

esperada em determinada linhagem celular estudada, ele é chamado de fármaco hit, ou 

seja, um composto candidato a medicamento contra aquela enfermidade. A partir destes 

escaneamentos, é possível obter alguns compostos químicos efetivos no tratamento da 

doença alvo e seguir para os testes adicionais. 
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2.2. LUTEOLIN 

 

2.2.1. Aspectos gerais 

 

Os flavonoides compreendem um grupo de mais de 4.000 antioxidantes 

naturais largamente presentes em frutas, cereais, legumes, vegetais, castanhas, 

sementes, ervas, temperos, caules, flores e bebidas (Tabela 1) (Kandaswami et al., 2005; 

Lopez-Lazaro, 2009). Por serem tão versáteis, os flavonoides fazem parte de diferentes 

tipos de dieta humana e estima-se que haja um consumo médio entre 200mg e 1g por dia 

destes compostos (Kandaswami et al., 2005). Além disso, os flavonoides são estáveis ao 

calor e não são perdidos durante o cozimento (Le Marchand, 2002), fazendo com que 

sejam disponibilizadas quantidades farmacológicas no organismo do consumidor. 

A luteolin é um flavonoide pertencente ao subgrupo das flavonas e foi 

identificada em mais de 300 espécies de plantas e vegetais. Nas plantas, a maioria dos 

flavonoides é encontrada na forma de glicosídeo e é clivada em aglicona (forma pura) na 

mucosa intestinal. Em seguida, a aglicona é degradada ou glucoronada pela UDP-

glucoronosil transferase antes de ser liberada na corrente sanguínea (Seelinger et al., 

2008). A absorção dos glicosídeos flavonoides parece ser mais eficiente em humanos do 

que a das agliconas (Hollman e Katan, 1998). 

  

Tabela 1 – Relação de alimentos ricos em luteolin (Lopez-Lazaro, 2009). 
 

Alimentos ricos em luteolin 

• Aipo 
• Alcachofra 
• Alcaparras 
• Alecrim 
• Alface 
• Beterraba 
• Cebolinha 
• Cenoura 
• Chá verde 
• Chocolate 
• Couve 

• Menta 
• Nabo 
• Orégano 
• Óleo de oliva 
• Pepino 
• Pimenta 
• Romã 
• Salsa 
• Tomilho 

• Trigo 
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Alguns estudos epidemiológicos têm sugerido que o consumo diário de alguns 

alimentos ricos em luteolin diminui o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão, 

próstata, estômago e mama (Knekt et al., 1997; Neuhouser, 2004; Wright et al., 2004) 

além de diminuir o risco de infarto do miocárdio (Sun et al., 2012). Por outro lado, outros 

trabalhos não encontraram associação entre o consumo de alimentos que contenham o 

composto e a diminuição do risco de câncer de pulmão (Hirvonen et al., 2001). Embora 

haja dificuldade em comparar os estudos realizados dada às diferenças metodológicas, 

tais como a utilização de diferentes tipos de questionários e também da padronização dos 

hábitos dos indivíduos analisados, tais resultados apontam para um efeito protetivo da 

luteolin. Já há numerosas provas experimentais in vitro e in vivo de que a luteolin possui 

uma gama de efeitos biológicos envolvidos na prevenção e combate às doenças acima 

citadas (Knekt et al., 1997; Mittra et al., 2000; Li et al., 2002; Kandaswami et al., 2005; 

Hirano et al., 2006; Kim et al., 2007; Ziyan et al., 2007; Lin et al., 2008; Seelinger et al., 

2008; Zhou et al., 2009; Weng e Yen, 2012). O composto já tem sido empregado como 

agente anti-inflamatório, antimicrobiano e no tratamento do câncer na medicina tradicional 

chinesa e os efeitos antitumorais deste composto têm sido extensivamente investigados 

desde então (Lin et al., 2008; Weng e Yen, 2012). 

O poder antioxidante da luteolin e dos outros flavonoides é a sua propriedade 

mais marcante e, frequentemente, os compostos são referidos somente como 

“antioxidantes” (Kandaswami et al., 2005; Ziyan et al., 2007; Lin et al., 2008). As espécies 

reativas de oxigênio (ROS) englobam um grupo diverso de moléculas altamente reativas e 

de vida curta que funcionam como segundos mensageiros para sinalização celular. 

Entretanto, a produção excessiva das ROS resulta em estresse oxidativo e dano ao DNA, 

lipídio e proteína, processos que estão envolvidos com o câncer, doenças cardiovasculares 

e neuro-degenerativas. A luteolin exibe ação antioxidante por meio de diversos 

mecanismos: 1. Sua estrutura química proporciona sua própria oxidação, inibindo a 

formação das ROS, 2. Inibe oxidases cujos produtos são as ROS e 3. Estimula a atividade 
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de outros antioxidantes como a glutathione-S-transferase, glutathione reductase, 

superoxide dismutase e a catalase (Lin et al., 2008). 

A luteolin também apresenta atividade anti-inflamatória. Este princípio ativo é 

capaz de suprimir a produção de diversos fatores pró-inflamatórios, tais como fator de 

necrose tumoral (TNF)-α, NF-kappa B, AP-1, cicloxigenase-2, lipoxigenase, diversas citocinas 

além das ROS (Hirano et al., 2006; Kim et al., 2007; Ziyan et al., 2007; Lin et al., 2008). 

Ademais, a luteolin é capaz de inibir a inflamação induzida pelos lipopolissacarídeos, 

moléculas integrantes da parede celular de bactérias gram-negativas e altamente 

incitantes de resposta inflamatória (Lin et al., 2008). 

A luteolin apresenta, ainda, reconhecida atividade antibacteriana, antiviral, 

antifúngica e antiparasitária (Mittra et al., 2000; Li et al., 2002; Sartori et al., 2003; 

Kirmizibekmez et al., 2004; De Campos et al., 2005; Lv et al., 2009). 

 

 

2.2.2. Efeito antitumoral 

 

Entre todos os poderes terapêuticos exibidos pela luteolin descritos acima, a 

sua ação mais investigada atualmente é o seu efeito antitumoral. Não seria exagero 

afirmar que este princípio ativo é capaz de inibir dezenas de moléculas super expressas e 

estimular a expressão de moléculas suprimidas em diversos tipos de cânceres, 

apresentando tanto ação preventiva como terapêutica (Zhang et al., 2009; Ong et al., 

2010; Zhao et al., 2011; Pratheeshkumar et al., 2012; Wang, L. et al., 2012; Wang, T. T. 

et al., 2012; Kim et al., 2013; Park et al., 2014). As principais ações antitumorais da 

luteolin em tumores malignos epiteliais serão descritas a seguir e o seu papel na 

interrupção do ciclo celular e no dano ao DNA serão detalhadas. 

Os efeitos pró-apoptóticos da luteolin têm sido alvo de diversas investigações 

(Wu et al., 2008). Este fármaco pode desencadear a morte celular programada tanto 

através da via extrínseca quanto da via intrínseca da apoptose. Ele é capaz de ativar o 

polimerase ribose poli-ADP (PARP), as caspases-3, 8 e 9 e receptores de morte celular, 

como o DR5 em diversos tipos de câncer (Kandaswami et al., 2005; Lin et al., 2008; 
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Lopez-Lazaro, 2009; Zhang et al., 2009; Park et al., 2014; Sakurai et al., 2014; Tuorkey, 

2015). 

A luteolin também pode induzir a apoptose diretamente por meio da ativação 

do c-Jun N-terminal kinases (JNK), o qual inibe a translocação do fator nuclear (NF)-κβ-p65 

mediada pelo fator de necrose tumoral (TNF)-α para o núcleo (Cai et al., 2011). A ativação 

do JNK também ocasiona a inibição do NF-κβ. O NF-κβ é sintetizado no citoplasma e 

conjugado com o seu inibidor, o I-κβ; permanecendo inativo. Para ser ativado, o I-κβ é 

fosforilado e degradado. O p-NF-κβ livre, então, transloca para o núcleo celular para que 

ocorra a transcrição e ativação de genes pró-crescimento e anti-apoptóticos. A luteolin é 

capaz de inibir o NF-κβ, induzindo, portanto, a apoptose pelo TNF-α (Tuorkey, 2015).  

Luteolin parece mediar a estabilização e acúmulo do p53 através da ativação 

do JNK e outras moléculas (Shi et al., 2007), o que induz a apoptose e previne a 

proliferação de diversos tipos de células neoplásicas, incluindo de mama (Momtazi-Borojeni 

et al., 2013), estômago (Wu et al., 2008), pulmão (Amin et al., 2010) e de cabeça de 

pescoço (Amin et al., 2010). Inclusive, a ativação do JNK pela luteolin estabiliza o p53 por 

fosforilação, levando a uma redução da sua ubiquitinação e da sua degradação (Seelinger 

et al., 2008). 

A luteolin também é capaz de interromper o ciclo celular e, então, induzir à 

apoptose (Tuorkey, 2015). O composto interrompe o ciclo celular através da diminuição da 

expressão do Akt, PLK1, ciclina B1, ciclina A, ciclina D1, c-myc, CDK2, CDK4, CDK6, Bcl-2, 

Bcl-xL, Cdc2, Cdc25C, Rb1 e/ou survivin bem como do aumento da expressão do Bax, 

caspase-3 e/ou p21 em câncer de nasofaringe, pele, esôfago, intestino, mama, próstata e 

estômago (Lim Do et al., 2007; Wu et al., 2008; Zhang et al., 2009; Ong et al., 2010; 

Shoulars et al., 2010; Lee et al., 2012; Verschooten et al., 2012; Wang, T. T. et al., 2012; 

Pandurangan et al., 2013). Os dados prévios indicam que a luteolin é capaz de interromper 

o ciclo celular em diversas fases, atuando nas fases G1, S e G2 (Park et al., 2014). 

A luteolin também interrompeu a mitose por meio da cascata de sinalização 

Wnt/β-catenina/glicogênio sintase kinase-3β (GSK-3β) (Pandurangan et al., 2013), e da 
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Akt/GSK-3β/Ciclina D1 (Ong et al., 2010). A ativação das cascatas é potencializada pela 

fosforilação do Akt, também proporcionada pela luteolin (Ong et al., 2010). 

Além de todos os efeitos  da luteolin acima descritos, este fármaco ainda é 

capaz de desemprenhar papel na prevenção da invasão tumoral e da metástase. Foi 

demonstrado que a luteolin é capaz de inibir a transição epitélio-mesênquima induzida por 

hipóxia ao inibir a expressão da integrina-β1 e da quinase de adesão focal (FAK) (Ruan et 

al., 2012) além de prevenir o E-caderina switching (Zhou et al., 2009), processo pelo qual a 

expressão da E-caderina é suprimida e o de marcadores mesenquinais é estimulado em 

células epiteliais, aumentando sua capacidade invasiva e de comunicação com os tecidos 

de origem mesenquimal. Ademais, a luteolin demonstrou ação anti-angiogênica in vivo além 

de inibir a expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF)-A e da 

metaloproteinase (MMP)-9 (Lu et al., 2013). 

Todos estes achados, entretanto, foram obtidos em diferentes tipos de 

tumores. Em carcinoma espinocelular de boca, contudo, ainda há escassa informação 

acerca da ação antitumoral da luteolin. 

O’prey et al. (2003) analisaram o efeito de diversos flavonoides, incluindo a 

luteolin, em culturas celulares primárias de mucosa oral normal e de CEC de boca. Os 

autores verificaram a concentração inibitória de 50% (IC50) da luteolin para ambas 

linhagens e obtiveram 18µM para a mucosa oral normal e 22µM para a linhagem de CEC, 

não obtendo diferença estatisticamente significante (O'prey et al., 2003). O’prey et al. 

(2003) também constataram ativação da ERK 1 e 2 após 24 horas de tratamento das 

células de CEC de boca com a luteolin, porém não houve alteração nos níveis de Akt. Já os 

níveis de p38 aumentaram e os de p-JNK permaneceram alterados com 18 horas de 

tratamento com o fármaco e 4 vezes a IC50. Por fim, os autores demonstraram que o 

tratamento da linhagem de CEC de boca com duas vezes a IC50 aumentou os níveis 

proteicos e a fosforilação do p53 (O'prey et al., 2003). 

Yang et al. (2008) verificaram a ação apoptótica da luteolin em linhagens de 

CEC de boca in vitro e in vivo. Os autores encontraram toxicidade diretamente proporcional 

à dose e ao tempo de aplicação do fármaco em duas linhagens de câncer de boca, embora 
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a luteolin pouco tenha afetado a viabilidade celular de fibroblastos gengivais. O tratamento 

com o referido fármaco também ocasionou um aprisionamento das células na fase G1 do 

ciclo celular e observou-se diminuição da expressão da CDK-2, CDK-4, CDK-6, ciclina 3 e 

pRb ao passo que não houve alteração nos níveis dos inibidores da quinase dependente da 

ciclina (CDKi) Cip1/p21 e Cip2/p27. Ademais, os autores encontraram incremento da 

ocorrência de apoptose com o aumentar da dose do fármaco além de aumento da 

expressão do Bax, caspase-9 e caspase-3 clivadas, PARP e diminuição da expressão do 

Bcl-2. Por fim, os autores constataram uma diminuição de 68,8% e 92,65% do tamanho 

dos tumores induzidos in vivo e tratados com, respectivamente, 3 e 5mg/kg de luteolin 

após 44 dias. 

O trabalho de Amin et al. (2010) estudou os efeitos da luteolin em linhagens de 

câncer de boca e sua metástase linfonodal, hipofaringe e de uma metástase de laringe. Os 

autores também identificaram que o fármaco provoca apoptose das linhagens celulares 

por meio da marcação com a Anexina V e também observaram aumento da clivagem da 

caspase-8, caspase-3 e expressão do citocromo c. Ademais, os autores demonstraram 

efetividade da luteolin a 10mg/kg no combate ao tumor de hipofaringe e pulmão in vivo 

(Amin et al., 2010). Embora os experimentos a seguir de Amin et al. (2010) tenham sido 

realizados em uma linhagem de câncer de pulmão, seus resultados merecem ser 

apresentados nesta revisão pois relacionam-se aos achados do presente trabalho. Antes 

de entrarmos nestes resultados, porém, uma breve revisão das vias de sinalização 

induzidas pelo dano celular é  essencial. 

A divisão celular é um processo rigorosamente controlado por diversas 

moléculas em pontos distintos durante a sua progressão. Antes que haja o avanço de uma 

fase para a outra, moléculas vigilantes checam se não há nenhum tipo de erro. Quando 

ocorre algum tipo de dano ao DNA celular, duas proteínas, a Ataxia-telangiecstasia 

mutated (ATM) e/ou a ATM-rad3-related (ATR), são prontamente ativadas e 

desencadeiam vias de sinalização com o intuito de interromper o ciclo celular. Assim, é 

possível que haja tempo hábil para verificação do erro e a célula seja reparada ou induzida 

à apoptose. Quando o DNA sofre um double strand break (DSB), ou seja, quando há uma 
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quebra em ambas fitas de DNA em posições aproximadamente simétricas, a proteína 

ATM é ativada (Figura 2). Esta proteína é, portanto, especializada em reconhecer DSB. Ela, 

por sua vez, fosforila a proteína H2AX, que ativa a proteína BRCA-1, ativando e 

estabilizando o p53. Desta forma, a proteína H2AX fosforilada (pH2AX) é utilizada como 

um marcador de DSB. A proteína BRCA-1, por sua vez, é responsável pelo reparo do DNA. 

A ativação do p53 leva à interrupção do ciclo celular por meio da ativação do p21 para 

reparo da célula ou ao desencadeamento da apoptose celular. Quando recrutada, a ATM 

também fosforila outra proteína importante na manutenção do ciclo celular, que é a 

checkpoint (Chk)2. A Chk2 é uma proteína supressora de tumor responsável por controlar 

a velocidade do processo mitótico, fazendo com que a célula se prolifere adequadamente. 

Pois bem, ao ser ativada pelo ATM ou até pelo BRCA-1, a proteína Chk2 ativa a Cdc25a e 

inibe a ciclina CDK2 fazendo com que a célula interrompa o seu ciclo celular na fase G1. Do 

exposto acima, é possível observar que a ativação da ATM resulta na convocação de 

diversas proteínas downstream que, coletivamente, provocam o congelamento da célula na 

fase G1 do ciclo celular enquanto as proteínas reparadoras do DNA tentam reverter o 

erro. Quando tal erro não pode ser reparado, a célula inicia o seu processo de apoptose 

(Deng e Brodie, 2000; Shiloh e Ziv, 2013; Stracker et al., 2013; Wu et al., 2015). 

Por outro lado, a ATR já é capaz de reconhecer diversos tipos de dano celular 

que acometem somente uma fita da dupla hélice de DNA. Entre eles, deslocamento da 

forquilha de replicação, nucleotídeos danificados ou até mesmo um DSB. O recrutamento 

da ATR, por sua vez, irá ocasionar a ativação da Chk1, que irá ativar o p53 e estacionar o 

ciclo celular na fase S ou G2. É pertinente destacar que a ATM também é capaz de ativar a 

ATR diretamente (Goto et al., 2015).  
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Figura 2 – Via de sinalização do dano celular. ATM: Ataxia-telangiecstasia mutated protein; ATR: 

ATM and rad3-related protein; BRCA-1: Breast cancer 1, early onset ; CDK: Quinase 
dependente da ciclina; Check: Proteína checkpoint; DSB: Double strand break; H2AX: 
Histone H2A; SSB: Single strand break. 

 

Tendo em vista as informações acima, seguimos aos achados de Amin et al. 

(2010). Os autores observaram que a luteolin foi capaz de estabilizar e ativar o p53 por 

meio de fosforilação na serina (Ser)15 na linhagem de câncer de pulmão (esta linhagem não 

apresentava mutação no p53, ao contrário das linhagens de câncer de cabeça de 

pescoço). Curiosamente, a Ser15 também é um local de ligação da ATM e os autores 

postularam que esta proteína seria responsável pelo recrutamento do p53 diante do dano 

no DNA provocado pela luteolin. Ao inibir a ATM com o Ku55933, a fosforilação do p53 foi 

inibida, confirmando os resultados dos autores. Ainda, foi possível observar um aumento 

da expressão do γ-H2AX, confirmando a presença de DSB causada pela luteolin (Amin et 

al., 2010). 

Os efeitos antitumorais da luteolin foram investigados em uma linhagem de CEC 

de cabeça e pescoço e em duas de câncer de pele por Verchooten et al. (2012). 

Curiosamente, os autores constataram que queratinócitos cutâneos obtidos de cultura 

celular primária eram imunes aos efeitos da luteolin enquanto todas as linhagens tumorais   
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apresentaram diminuição da viabilidade celular após o tratamento com diferentes doses 

de luteolin. Os autores demonstraram, mais uma vez, que a luteolin desencadeia a 

apoptose tanto pela via intrínseca quanto pela extrínseca ao observarem um aumento da 

clivagem das caspases-3, 8 e 9 e da expressão do PARP (Verschooten et al., 2012). 

Majumdar et al. (2014) investigaram um modo de administração da luteolin 

(nanocápsulas hidrofílicas) para utilizá-la como quimiopreventivo de câncer. O autores, mais 

uma vez, demonstraram a citotoxicidade do fármaco em linhagens de CEC de boca e de 

câncer de pulmão com IC50 de 6,96µM para o CEC de boca. Além disso, a luteolin 

demonstrou importante ação tumoral in vivo (Majumdar et al., 2014). 

 

2.2.3. Combinação da luteolin com outros quimioterápicos 

 

No presente trabalho, nós verificamos a combinação dos fármacos hit 

identificados pelo escaneamento com dois quimioterápicos utilizados como adjuvantes no 

tratamento do câncer de boca, a cisplatina e inibidores do receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR). Como praticamente não há estudos acerca da 

combinação destes quimioterápicos com os outros fármacos hit, as associações da 

luteolin com os referidos princípios ativos serão revisados nas subseções a seguir. 

 

2.2.3.1. Luteolin e cisplatina 

 

A cisplatina é um potente quimioterápico utilizado no tratamento de diversos 

tipos de câncer como o de cabeça e pescoço, testicular, ovariano, de bexiga, cervical e de 

pulmão. Este fármaco teve seus primeiros estudos pré-clinicos publicados em 1969 e, 

dada sua efetividade, é utilizado até os dias de hoje (Fuertes et al., 2003). Entretanto, 

embora a cisplatina seja efetiva contra alguns tipos de tumores, seu maior problema se 

refere aos efeitos adversos e à resistência à droga, limitando o seu poder curativo (Wong 

e Giandomenico, 1999). Assim, a sua associação com outros quimioterápicos visa o 
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aumento da sua efetividade antitumoral, sensibilização das células neoplásicas resistentes 

e redução das sequelas do tratamento. 

O seu mecanismo de ação principal envolve a sua ligação ao DNA celular e 

subsequente interferência no processo normal de transcrição ou replicação celular. Tais 

danos levam à morte celular (Fuertes et al., 2003). 

Atualmente, há seis trabalhos buscando verificar o impacto da associação da 

cisplatina com a luteolin no tratamento de diversos tipos de câncer (Tabela 2). 

Shi et al. (2007) demonstraram que a luteolin aumentou a morte celular em 

linhagens de câncer colorretal e de fígado in vivo e in vitro ao comparar as ações de dela e 

da cisplatina isoladamente. Além disso, os autores observaram que este sinergismo só 

ocorria em linhagens sem a mutação do p53. Nestes casos, a luteolin aumentou o 

acúmulo desta proteína in vivo, melhorando o efeito terapêutico da cisplatina (Shi et al., 

2007). 

A luteolin otimizou o  efeito antitumoral da cisplatina em comparação com a 

última isoladamente em câncer de estômago in vitro (Wu et al., 2008). 

Johnson et al. (2013) verificaram o impacto da associação da luteolin com a 

cisplatina no tratamento do câncer de pâncreas. Os autores observaram uma IC50 de 

21,7µM para a cisplatina e de próximo de 15µM para a combinação entre os fármacos. 

Curiosamente, a IC50 da luteolin foi de apenas 16,3µM, sugerindo maior efetividade da 

luteolin no tratamento de malignidades no pâncreas em comparação com a cisplatina. 

O trabalho de Chian et al. (2014) demonstrou que células de neoplasia maligna 

colorretal resistentes à oxaliplatina apresentaram ativação da via de sinalização da Nrf2 

quando tratadas com a luteolin. Este fármaco foi capaz de incrementar a quantidade de 

morte celular ao ser combinada com a cisplatina, oxaliplatina e doxorrubicina além de 

atenuar a ativação da Nrf2. 

O trabalho de Hong et al. (2014) não testou a associação da cisplatina com a 

luteolin, mas sim comparou os seus efeitos em câncer de pulmão in vivo. Foi observado 

que a luteolin provocou maior redução do tamanho dos tumores em comparação ao 
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controle, aos animais tratados somente com a cisplatina ou com o erlotinib (um inibidor do 

EGFR). 

O sinergismo entre a luteolin e a cisplatina foi demonstrada in vivo em câncer 

de pulmão (Chian, Thapa, et al., 2014). Animais com tumores induzidos e tratados com a 

cisplatina, luteolin e combinação de ambos tiveram redução de 47%, 55% e 70% do peso 

tumoral, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Relação dos trabalhos investigando se há sinergismo da ação antitumoral da 
combinação entre a luteolin e a cisplatina. 

 

Referência Tipo de câncer IVT / IVV* Sinergismo? 

Shi et al. (2007) Fígado e colorretal IVT e IVV Sim 

Wu et al. (2008) Estômago IVT Sim 

Johnson et al. (2013) Pâncreas IVT Sim 

Chian et al. (2014) Colorretal IVT e IVV Sim 

Hong et al. (2014) Pulmão IVV IND 

Chian, Thapa, 

 et al. (2014) 
Pulmão IVV Sim 

*IVT: Estudos in vitro; IVV: Estudos in vivo; IND: Informação não disponível. O efeito da combinação 
dos fármacos nos tumores não foi verificada. 
 

2.2.3.2. Luteolin e inibidores do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

 

O fator de crescimento epidérmico (EGR) é super expresso em diversos tipos 

de malignidades, inclusive o câncer de boca. Assim, fármacos cujo alvo é o seu receptor, o 

EGFR, têm apresentado bons resultados no  tratamento adjuvante oncológico. Atualmente, 

os fármacos gefinitib, erlotinib, cetuximab, lapatinib, panitumumab e vandetanib estão 

disponíveis e apresentam como alvo, o EGFR. Contra o câncer de boca, somente o 

cetuximab é utilizado (Saba et al., 2014; Levy et al., 2015), porém não há nenhuma 

investigação a respeito de sua associação com a luteolin. Assim, apresentamos uma 
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revisão dos quatro estudos disponíveis acerca da sua combinação com os outros 

fármacos que possuem como alvo o EGFR (Tabela 3). 

Menendez et al. (2008) investigaram as ações da luteolin e do lapatinib no 

combate ao câncer de mama. Além de inibidor do EGFR, o lapatinib também suprime o 

receptor proteína-tirosina quinase erbB-2 (ERBB2), superexpresso no câncer de mama. Os 

autores encontraram efeitos semelhantes entre a luteolin isoladamente e o lapatinib. A 

associação dos fármacos não foi analisada (Menendez et al., 2008). 

Markaverich et al. (2010) testaram o tratamento da luteolin combinada com o 

gefitinib em câncer de próstata. Os autores não encontraram diferenças significantes 

entre a quantidade de células em apoptose entre os tratamentos individuais e a 

associação dos mesmos, porém identificaram diferentes mecanismos de indução da 

apoptose para suas atividades antitumorais (Markaverich et al., 2010). 

O trabalho de Hong et al. (2014) relatou que o tratamento com a luteolin de 

animais com câncer de pulmão in vivo causou maior redução do tamanho de tumores de 

pulmão em comparação aos animais tratados somente com o erlotinib. 

Sakurai et al. (2014) verificaram a viabilidade celular de cultura de células de 

câncer de próstata após o tratamento com a luteolin, gefinib e a combinação de ambos. 

Foi verificada que, após 72 horas de tratamento com os referidos fármacos, obteve-se 

24,3%, 15,2% e 6,5% de células vivas, respectivamente (Sakurai et al., 2014). 

 

 
Tabela 3 – Relação dos trabalhos investigando se há sinergismo da ação antitumoral da 

combinação entre a luteolin e a inibidores do EGFR. 
 

Referência Tipo de câncer IVT / IVV* Sinergismo? 

Menendez et al. (2008) Mama IVT IND 

Markaverich et al. (2010) Próstata IVT Não 

Hong et al. (2014) Pulmão IVV IND 

 Sakurai et al. (20) Próstata IVT Sim 

*IVT: Estudos in vitro; IVV: Estudos in vivo; IND: Informação não disponível. O efeito da combinação 
dos fármacos nos tumores não foi verificada. 
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2.3. METIXENE HYDROCHLORIDE 

O metixene hydrochloride é um anti-colinérgico previamente utilizado no 

tratamento da doença de Parkinson (Pubchem, 2015). Contudo, diante do 

desenvolvimento de fármacos com maior eficácia no combate desta doença, a produção e 

a venda do metixene hydrochloride acabaram sendo descontinuados há algumas décadas 

atrás (Pubchem, 2015; Drugs.com, 2015). 

Informações acerca de seu mecanismo de ação, farmacologia e toxicidade são 

extremamente escassas. Nós não conseguimos identificar nenhum estudo na língua 

inglesa sobre os efeitos moleculares do metixene hydrochloride em nenhum tipo de célula 

ou tecido tampouco investigações sobre o efeito antitumoral do princípio ativo em câncer. 

 

2.4. NITAZOXANIDE 

 

A  nitazoxanide (2-acetyloloxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide) é um composto 

descrito em 1975 e originalmente empregado como anti-helmíntico (Hemphill et al., 

2006). No entanto, estudos posteriores demonstraram que este fármaco exibe um 

espectro de atividade anormalmente amplo com atividade anti-protozoária, anti-viral, 

antibacteriana e até mesmo anti-inflamatória (Rossignol et al., 1998; Adagu et al., 2002; 

White, 2004; Cohen, 2005; Hemphill et al., 2006). Desta forma, manipulações na sua 

estrutura química foram realizadas para tentar aumentar a especificidade do fármaco e, 

atualmente, o grupo dos tiazolidos constitui uma classe dos fármacos derivados na 

nitazoxanide. 

A nitazoxanide apresenta boa absorção quando administrada via oral e ela é 

duas vezes maior quando administrada com uma refeição (White, 2004). Após sua 

ingestão, a pró-droga nitazoxanide é rapidamente convertida em tizoxanida, que apresenta 

mesma efetividade que a nitazoxanide (Adagu et al., 2002). Sua excreção se dá pela bile ou 

pela urina (Broekhuysen et al., 2000). Os seus efeitos adversos são brandos e incluem 

irritabilidade do trato gastro-intestinal, resultando náusea e vômito (White, 2004).  
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Em 2008 foi publicado um surpreendente estudo demonstrando que a ação da 

das tiazolidos não se restringe apenas às bactérias, protozoários vírus e helmintos, mas 

também às células humanas neoplasicas (Muller et al., 2008). Um novo fármaco derivado 

da nitazoxanide, o bromo-thiazolide RM4819 (BRM4819) foi desenvolvido neste trabalho. 

Os autores demonstraram que a eficácia do BRM4819 é alta em linhagens de câncer de 

colorretal in vitro. Porém quando o ciclo celular das células foi interrompido com o 

nocodazol, a eficácia do BRM4819 também apresentou-se diminuída, indicando influência 

direta do ciclo celular para a ação do fármaco (Muller et al., 2008). Além disso, os autores 

relataram que as células Caco2 tratadas com o BRM4819 apresentaram alterações 

fenotípicas compatíveis com apoptose, tais como condensação nuclear, exposição da 

fosfatidilserina e fragmentação do DNA (Muller et al., 2008). 

O mesmo grupo continuou estudando os efeitos do RM4819 no câncer 

colorretal (Sidler et al., 2012). Os autores demonstraram que o RM4819 induz a apoptose 

de duas linhagens, Caco2 e LS174T, enquanto outras duas linhagens, HT29 e Colo205, 

foram resistentes ao tratamento com o fármaco. Além disso, eles observaram que os 

efeitos do RM4819 são dependentes do glutathione-S-transferase P1 (GSTP1), que é 

super expresso em câncer colorretal. Este trabalho também observou que o RM4819 

possui um efeito sinérgico com a cisplatina na concentração de 10 ou 20µg/ml (Sidler et 

al., 2012). 

Fan-Minogue et al. (2013) identificaram a nitazoxanide em um escaneamento 

de alto rendimento de fármacos inibidores da c-Myc, um protooncogene superexpresso 

em câncer de mama. Foi demonstrado que a nitazoxanide inibe a expressão do c-Myc de 

forma dose-dependente em linhagens de câncer de mama, linfoma e osteossarcoma e em 

câncer de mama in vivo na dosagem de 200mg/kg duas vezes ao dia por 27 dias (Fan-

Minogue et al., 2013). 

Em 2014, foi publicado outro trabalho demonstrando que o BRM4819 é capaz 

de induzir a apoptose em três linhagens de câncer colorretal. Esta atividade pró-apoptótica 

é dependente da ativação da caspase-3 e da expressão do GSTP1 (Brockmann et al., 

2014). 
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O trabalho recente de Senkowski et al. (2015) baseou-se em um 

escaneamento de fármacos para identificação de agentes citotóxicos contra o câncer 

colorretal. Os autores mimetizaram a estrutura tridimensional do tumor por meio da 

técnica dos esferóides tumorais multicelulares com o intuito de simular a hipóxia na 

porção central e identificaram a nitazoxanide como um fármaco efetivo no combate às 

células tumorais. Ademais, o trabalho também mostrou que a nitazoxanide ativou a via do 

MAPK, suprimiu c-Myc, mTOR e Wnt. 

Ainda não há estudos disponíveis sobre o efeito antitumoral da nitazoxanide em 

câncer de boca. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

A partir da triagem de fármacos baseada na viabilidade celular realizada em 

cultura de células de carcinoma espinocelular de boca e de queratinócitos cutâneos 

imortalizados, este trabalho propôs-se a: 

 

1. Identificar fármacos hit capazes de eliminar as células tumorais sem causar 

danos excessivos às células não neoplásicas; 

 

2. Analisar a citotoxicidade bem como o impacto dos fármacos hit nas 

referidas células; 

 

3. Verificar a eficácia da associação dos fármacos hit entre si e com 

quimioterápicos já utilizados no tratamento do câncer de boca; 

 

4. Contribuir para o conhecimento dos mecanismos de ação dos fármacos hit 

no combate às células de carcinoma espinocelular de boca. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os experimentos deste trabalho foram realizados em triplicata e, no 

mínimo, três vezes independentes. 

 

4.1. FÁRMACOS 

 

Para a realização da triagem de fármacos baseada na viabilidade celular, foi 

utilizada a biblioteca da Prestwick (Prestwick Chemical, Illkirch, França). Ela é composta por 

1.280 fármacos já aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) e pela European 

Medicines Agency (EMEA). Desta forma, estes compostos já apresentam suas 

propriedades farmacológicas definidas e já são liberadas para a terapêutica de outras 

doenças em seres humanos. 

A biblioteca da Prestwick contém 16 placas de 96 poços, sendo cada uma 

delas composta por 80 diferentes fármacos e 16 poços para controle. Todos os princípios 

ativos foram suspensos em dimetil sulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) até 

atingirem a concentração de 10mM. A biblioteca foi minuciosamente identificada e 

armazenada a -20ºC. 

Para a realização dos experimentos com os fármacos selecionados, novas 

alíquotas dos mesmos foram adquiridas da Prestwick, individualmente. Elas também foram 

suspensas em DMSO e armazenadas em pequenas alíquotas de 10mM. Estoques 

intermediários de 1mM, suspensos em meio de cultura livre de soro fetal bovino, também 

foram preparados e utilizados, no máximo, duas vezes e em curto intervalo de tempo. 
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4.2.  CULTURA CELULAR 

 

Neste estudo, foram utilizadas duas linhagens celulares, o SCC-25 e o HaCaT. A 

linhagem SCC-25 (originalmente adquirida da American Type Culture Collection (ATCC)) 

advém de um carcinoma espinocelular de língua de um paciente do sexo masculino e com 

70 anos de idade (Rheinwald e Beckett, 1981). O HaCaT é oriundo do tecido cutâneo 

normal de um homem de 62 anos (Boukamp et al., 1988). Uma vez que o queratinócito 

apresenta poder de expansão limitado ao se diferenciar, esta linhagem foi imortalizada. 

O SCC-25 foi cultivado e expandido em meio de cultura composto por partes 

iguais de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) e meio de cultura F12 (DMEM/F12; 

Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA), 1% de penicilina e estreptomicina, 400ng/ml de hidrocortisona e 

15mM de HEPES. 

Já o HaCaT foi cultivado e expandido em meio de cultura Eagle modificado por 

Dulbecco 1X contendo 4,5g/L de D-glucose (DMEM; Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 1% de 

penicilina e estreptomicina (Penstrep, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e 0,1% de Normocin 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). 

As células foram expandidas ao atingir aproximadamente 80% de confluência 

com tripsina 0,2% após duas lavagens com PBS (Ca2
-/Mg2

-). A tripsina foi inativada com 

meio de cultura. As linhagens celulares permaneceram incubadas a 37°C em atmosfera 

úmida com 5% de CO2. 

 

4.3. TRIAGEM DE FÁRMACOS BASEADA NA VIABILIDADE CELULAR 

 

Para identificação dos compostos hit, ou seja, aqueles efetivos no tratamento 

do câncer de boca, foi realizada a primeira triagem dos 1.280 fármacos da biblioteca da 

Prestwick na linhagem celular SCC-25. As células foram cultivadas a 2.500 células/poço 

em placas de 96 poços. Vinte e quatro horas depois, os fármacos eram adicionados na 
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concentração de 10µM. Como controle, somente o veículo para os fármacos (dimetil 

sulfóxido, DMSO) foi adicionado, na mesma concentração. Setenta e duas horas após o 

tratamento com os compostos químicos, a viabilidade celular do SCC-25 foi verificada por 

meio do ensaio por colorimetria com brometo de tiazolil azul de tetrazolio (MTT).  

Na triagem inicial, realizada com o SCC-25, os fármacos capazes de induzir a 

morte de pelo menos 70% das células foram selecionados. Em seguida, um novo 

escaneamento foi realizado somente com os compostos selecionados: novamente com o 

SCC-25 (para confirmação dos resultados iniciais) e com o HaCaT (para verificação da 

toxicidade dos princípios ativos). Desta vez, os fármacos que ocasionaram a morte de pelo 

menos 70% da linhagem SCC-25 e menos do que 30% da linhagem HaCaT foram 

considerados hit. 

 

4.4. ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR POR COLORIMETRIA COM BROMETO DE TIAZOLIL 

AZUL DE TETRAZOLIO (MTT) 

 

A viabilidade das células tumorais e não-tumorais tratadas com os fármacos foi 

definida pelo ensaio por colorimetria com brometo de tiazolil azul de tetrazolio (MTT). 

Vinte e cinco microlitros de MTT (5mg/mL) foram adicionados às células e a 

placa foi incubada a 37ºC por três horas para permitir a formação dos cristais de 

formazan. Após este período, o meio de cultura foi aspirado cuidadosamente e 100µL de 

DMSO foi adicionado para solubilização dos cristais. A placa, então, foi delicadamente 

agitada e incubada a 37ºC novamente, por cinco minutos. Em seguida, procedeu-se a 

leitura. 

Uma vez que o MTT é sensível à luz, a manipulação da placa foi realizada com a 

luz da cabine de fluxo laminar desligada e a placa foi mantida envolta por papel alumínio. 

A absorbância dos poços tratados foi mensurada em leitor de microplacas 

Multiskan EX (Thermo Scientific, Carlsbad, CA, EUA) com comprimento de onda de 560nm 

e 650nm (filtro de referência). Os resultados foram calculados pela fórmula abaixo e 

expressos em porcentagem: 
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Viabilidade celular (%) = A560 – A650 / AC560-650, sendo: 

A560= Absorbância da luz a 560nm (poço tratado com a droga) 

A650= Absorbância da luz a 650nm (poço tratado com a droga) 

AC560-650= Absorbância da luz a 560nm (controle) - Absorbância da luz a 

650nm (controle) 

Todos os valores (A560, A650 e AC560-650) foram obtidos pela média da 

triplicata. 

 

4.5. AVALIAÇÃO DOSE-RESPOSTA E CINÉTICA DOS FÁRMACOS HIT 

 

Para verificar a citotoxicidade dos fármacos nas células tumorais e não tumorais, 

ambas foram tratadas com diferentes concentrações dos fármacos hit (0,5µM, 1µM, 

10µM, 20µM e 50µM). Já para verificação da ação do fármaco ao longo do tempo 

(cinética), as células foram tratadas com os compostos de interesse com concentração de 

10µM por 0, 24, 48 e 72 horas. 

O SCC-25 e o HaCaT foram cultivados com uma concentração de 2.500 

células/poço em placa de 96 poços com fundo chato. Vinte e quatro horas depois, as 

células foram tratadas com os fármacos nas diferentes concentrações acima citadas ou 

somente com o veículo (DMSO), para controle. Após o tempo de tratamento de interesse, 

o ensaio de viabilidade celular (MTT) foi realizado conforme item 4.4. 

 

4.6. WESTERN BLOTTING 

 

4.6.1. Recuperação dos lisados proteicos 

 

As placas contendo os experimentos de interesse foram retiradas da 

incubadora e imediatamente colocadas em gelo para recuperação das proteínas. O 

procedimento foi realizado utilizando a solução tampão TNT (Tris-NaCl Tween), conforme 

previamente descrito (Le Guelte et al., 2012). A solução foi adicionada à placa e, com o 
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auxílio de um raspador, as células foram lisadas e removidas. Os lisados celulares foram, 

então, recolhidos, deixados em gelo por 30 minutos e centrifugados à 12.000rpm por 15 

minutos a 4oC. O sobrenadante foi cuidadosamente colhido e as pellets celulares foram 

descaradas. 

 

4.6.2. Dosagem proteica 

 

A dosagem proteica foi realizada utilizando-se o kit micro BCA Protein Assay 

(Thermo Scientific, Rockford, IL, EUA) de acordo com as recomendações do fabricante. 

Esta técnica é baseada no ácido bicinconínico (BCA)(Smith et al., 1985). Quatro resíduos 

de aminoácidos (cisteína, cistina, tirosina e triptofano) das proteínas presentes na 

amostra são capazes de reduzir o cobre de Cu+2 para Cu+1 em ambiente alcalino e em alta 

temperatura. O BCA, então, é capaz de ligar-se ao Cu+1, tornando a solução arroxeada. Esta 

solução possui absorbância a 562nm e sua intensidade é diretamente proporcional à 

quantidade proteica. Como padrão, foi utilizada a albumina bovina (Sigma Chemical 

Company, St. Louis, MO, EUA). 

 

4.6.3. Eletroforese 

 

A eletroforese foi realizada em gel de poliacrilamida com NuPage, que já vem 

pronto para uso. O mesmo foi imerso no tampão de corrida MOPS (ácido 3-(n-morfolino) 

propanosulfônico) e as proteínas foram inseridas nas caselas. O marcador de massa 

molecular utilizado foi o PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific, 

Rockford, IL, EUA). A eletroforese foi realizada utilizando a fonte Power PAC 200 (Biorad, 

Hercules, CA, EUA) a 120mA por 45-60 minutos. 

 

 

 

 



4 . M A T E R I A L   E   M É T O D O S 
 

80 

4.6.4. Western blotting 

 

As frações proteicas separadas no gel NuPAGE foram transferidas 

eletroforeticamente para membranas de di-fluoro polivinilideno (PVDF, Thermo Scientific, 

Rockford, IL, EUA). A transferência foi realizada por 1 hora e 20 minutos e, em seguida, as 

membranas foram bloqueadas por 40 minutos em solução de 5% de leite desnatado e 

0,05% de tris-buffered saline and tween (TBST).  

 

4.6.5. Incubação com os anticorpos e leitura 

 

Para detecção das proteínas de interesse, as membranas foram incubadas 

com os anticorpos primários overnight, sob agitação e a 4oC. Os seguintes anticorpos 

primários foram utilizados: fosfo-JNK (T183/Y185), fosfo-EGFR Y1068, fosfo-AKT (S473), 

fosfo-p38 (T180/Y182), fosfo-ERK1/2 (T202/T204), fosfo-ATM (S1981), fosfo-ATR 

(S428), fosfo-H2AX (S139), fosfo-CHK2 (T68), fosfo-BRCA1 (S1524), ERK1/2, JNK1/2, 

ERK2, CHK2 (Cell Signaling, Ozyme, Montigny-Le-Bretonneux, França). Os mesmos foram 

diluídos em solução de 5% de leite desnatado e 0,05% de TBST. No dia seguinte, as 

membranas sofreram três lavagens de 15 minutos com TBST e incubadas com o 

anticorpo secundário específico, anti-rato ou anti-coelho conjugado com AlexaFluor 680 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), com concentração de 1:5.000, por uma hora, protegidas 

da luz e sob agitação. Por fim, as membranas foram escaneadas diretamente em um leitor 

infra-vermelho (Odyssey, Li-Cor, Lincoln, NE, EUA). 

 

4.7. ENSAIO DE MIGRAÇÃO CELULAR 

 

O impacto dos fármacos nas atividades migratórias celulares do SCC-25 e 

HaCaT foi avaliado através de ensaio de migração celular por cicatrização. Após o 

plaqueamento das células e confluência de aproximadamente 90%, uma lesão na 

monocamada com a ponta da pipeta de 200µL foi provocada. Em seguida, as células foram 
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gentilmente lavadas com PBS e o meio de cultura foi trocado. As células foi incubadas com 

os fármacos, em concentração de 10µM, por 24 horas para permitir que as células 

migrassem pela a fenda formada. As amostras, fixas, foram fotografadas e a distância 

relativa, caracterizada pela relação entre a posição inicial e final das células foi calculada 

com o software Image J e expressas em porcentagem. 

 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados apresentados representam a média de, no mínimo, três 

experimentos independentes e os mesmos estão acompanhados dos desvios-padrão (DP). 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e, no mínimo, três vezes. A análise 

estatística foi realizada com o auxílio do software SPSS 21.0.0.0 (IBM, New York, USA). 

Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste t de Student. Os níveis de 

significância indicados nas figuras foram os seguintes: *P<0,1, **P<0,05 e ***P<0,001. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. TRIAGEM DE FÁRMACOS BASEADA NA VIABILIDADE CELULAR 

 

Para a identificação de possíveis agentes terapêuticos contra o câncer de 

boca, foi realizada uma triagem de fármacos. Nós utilizamos a biblioteca de compostos 

químicos da Prestwick, que contém 1.280 moléculas aprovadas pela Food and Drug 

Administration e pela European Medicines Agency. 

Assim, o primeiro passo foi o tratamento das células SCC-25 com todos os 

1.280 fármacos e verificação da sua viabilidade celular após 72 horas de tratamento. 

Cem delas foram capazes de reduzir em, no mínimo, 70% da viabilidade celular das células 

neoplásicas e foram preliminarmente consideradas fármacos hit. 

Em seguida, procedeu-se um segundo escaneamento somente com os 100 

fármacos selecionados, novamente com o SCC-25, para validação dos resultados; e com o 

HaCaT, utilizado como tecido não tumoral. No caso do HaCaT, os fármacos que 

provocaram a morte de mais de 30% das células foram excluídos por serem considerados 

tóxicos. Dos 100 princípios ativos estudados, 9 satisfizeram estes critérios. 

Portanto, dos 1.280 compostos químicos investigados, 1.180 não 

apresentaram ação contra o SCC-25; 77 foram tóxicos ao HaCaT; 14 fármacos não foram 

validados no segundo escaneamento e 9 compostos foram considerados fármacos hit 

(Gráfico 1). 

O Gráfico 2 mostra os efeitos dos fármacos hit sobre as linhagens celulares 

estudadas e a Tabela 4 lista os princípios ativos e suas reconhecidas funções terapêuticas 

de acordo com a biblioteca fornecida pela Prestwick. Entre os 9 princípios ativos 

identificados, nós selecionados três para aprofundar os nossos estudos: luteolin, metixene 

hydrochloride e nitazoxanide.  
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Gráfico 1 – Resultado da triagem dos fármacos baseada na viabilidade celular. Dos 1.280 

compostos, 1.180 não foram efetivos contra o SCC-25, 77 eram tóxicos ao HaCaT, 
14 não foram validados e 9 compostos foram selecionados como fármacos hit. 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 – Viabilidade celular do SCC-25 e do HaCaT após a incubação com 10µM de cada 

fármaco hit por 72 horas. Como controle, somente o veículo para os compostos, o 
dimetil sulfóxido (DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos fármacos. As 
porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + 
desvio-padrão de, pelo menos, três experimentos independentes. Teste t de Student:  
*P<0,1, **P<0,05 e ***P<0,001. 
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Tabela 4 – Propriedades dos fármacos hit selecionados para o presente estudo. 

N 
Número 

Prestwick 

Composto 

químico 
Fórmula química 

Peso 

mole-

cular* 

Classe 

terapêutica 
Efeito terapêutico 

1 
Prestw-

516 
Lovastatin C24H36O5 404,6 Metabolismo Hipocolesterolêmico 

2 
Prestw-

870 
Luteolin C15H10O6 286,2 Respiratório Expectorante 

3 
Prestw-

491 

Metixene 

hydrochloride 
C20H24ClNS 345,9 

Sistema nervoso 

central 
Antiparkinsoniano 

4 
Prestw-

1733 
Nitazoxanide C12H9N3O5S 307,3 Infectologia Antiprotozoário 

5 
Prestw-

476 

Primaquine 

diphosphate 
C15H27N3O9P2 455,3 Infectologia Antimalárico 

6 
Prestw-

862 

Raloxifene 

hydrochloride 
C28H28ClNO4S 510,1 Endocrinologia _ 

7 
Prestw-

1342 
Sildenafil C22H30N6O4S 474,6 Cardiovascular Anti-hipertensivo 

8 
Prestw-

865 
Simvastatin C25H38O5 418,6 Cardiovascular Antilipêmico 

9 
Prestw-

1356 
Vardenafil C23H32N6O4S 488,6 Cardiovascular 

Tratamento da 

disfunção erétil 

Informações originadas da Prestwick. 

* em g/mol 

 

5.2. CITOTOXICIDADE DOS FÁRMACOS HIT NO CÂNCER DE BOCA 

 

A citotoxicidade de fármacos hit foi analisada por meio dos ensaios de dose-

resposta e tempo-resposta. A viabilidade celular do SCC-25 e do HaCaT foi medida 72 

horas após o tratamento de ambas com a luteolin, metixene hydrocloride ou nitazoxanide 

nas concentrações de 0,5µM, 1µM, 5µM, 10µM, 20µM ou 50µM (Figuras 3A, 3B e 3C, 

gráficos do centro). As suas respectivas fórmulas químicas podem ser visualizadas na 

Figuras 3A, 3B e 3C, à esquerda. As células viáveis totalizaram 29%, 30% e 45% para o 

SCC-25 e 88%, 90% e 106% para o HaCaT com a concentração de 10µM de luteolin, 

metixene hydrochloride e nitazoxanide, respectivamente. Concentrações inferiores a 10µM 
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mostraram menor efetividade contra o SCC-25 e superiores a 10µM, maior toxicidade ao 

HaCaT. Desta forma, a concentração final de 10µM foi selecionada para a realização do 

ensaio de tempo-resposta. 

As taxas de sobrevivência do SCC-25 e do HaCaT foram analisadas após o 

tratamento das células com 10µM de cada fármaco hit pelos períodos de 6, 24, 48 ou 72 

horas (Figura 3, gráficos à direita). Luteolin já exibiu uma diminuição da viabilidade celular 

(75%) apenas 24 horas após a administração do princípio ativo, atingindo a marca de 

47% de células mortas em 72 horas. Além disso, luteolin apresentou apenas leve 

toxicidade contra o HaCaT, inibindo seu crescimento em 106% em 72 horas de 

tratamento. 

Vinte e quatro horas após a adição do metixene hydrochloride, a viabilidade 

celular do SCC-25 decaiu de forma dose-dependente aproximando-se dos 13% de células 

viáveis com 72 horas de ação do fármaco. O HaCaT apresentou uma toxicidade 

relativamente baixa (81%) em 72 horas de tratamento. 

A nitazoxanide também induziu a morte das células malignas (35% de células 

viáveis em 72 horas) e baixa toxicidade contra as células não malignas (95% de células 

viáveis em 72 horas). 

Uma vez que os fármacos hit exibiram ação anti-tumoral na linhagem de câncer 

de boca e atividade relativamente baixa contra o HaCaT, levantamos a hipótese de que a 

combinação dos mesmos poderia amplificar seus efeitos no SCC-25 sem induzir a uma 

toxicidade demasiada no HaCaT e foram realizados os testes a seguir. 
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Figura 3 – Citotoxicidade dos fármacos hit no câncer de boca. a) Luteolin, b) Metixene 
hydrochloride e c) Nitazoxanide exibiram efeito inibitório proporcional ao tempo de 
ação e dose administrada contra o SCC-25 mas não contra o HaCaT. As fórmulas 
químicas dos referidos princípios ativos encontram-se no lado esquerdo do painel de 
figuras. Para o ensaio dose-resposta (gráficos do meio), SCC-25 ou HaCaT foram 
incubados com as doses indicadas de cada fármaco por 72 horas e a viabilidade 
celular foi checada por MTT. Para o ensaio tempo-resposta (gráficos à direita), SCC-
25 ou HaCaT foram tratados com cada composto hit pelos tempos indicados e a 
viabilidade celular foi analisada (MTT). Como controle, somente o veículo para os 
compostos, o dimetil sulfóxido (DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos 
fármacos. As porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média 
das triplicatas + desvio-padrão de, pelo menos, três experimentos independentes. 
Teste t de Student:  *P<0,1, **P<0,05 e ***P<0,001. 
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5.3. ASSOCIAÇÃO DOS FÁRMACOS HIT ENTRE SI 

Para verificar os efeitos da associação dos fármacos hit entre si nas células 

SCC-25 e HaCaT, 10µM de cada princípio ativo foi adicionado às células individualmente, 

aos pares ou em trio. A viabilidade celular do SCC-25, verificada 72 horas depois, 

demonstrou que todas as combinações aprimoraram os efeitos anti-tumorais de forma 

importante (Tabela 5 e Gráfico 3). 

Notável foi observar que a combinação “luteolin + metixene hydrochloride” 

(29% de células viáveis) não só foi capaz de destruir maior quantidade de células tumorais 

do que os compostos individualmente (44% e 50% de células viáveis para a luteolin e 

metixene hydrochloride, respectivamente) como também sua toxicidade contra o HaCaT foi 

baixa (106%, 78%, 87% para combinação, luteolin e metixene hydrochloride, 

respectivamente; Tabela 5 e Gráfico 3). 

O mesmo ocorreu com a combinação “metixene hydrochloride e nitazoxanide”, 

que exibiu apenas 37% de células SCC-25 vivas após o tratamento com a combinação e 

50% e 68% de células viáveis após o tratamento com a metixene hydrochloride e a 

nitazoxanide individual e respectivamente. As células HaCaT pouco foram afetadas pelos 

fármacos individualmente (metixene hydrochloride, 87% e nitazoxanide, 80%) porém sua 

combinação aumentou a toxicidade (60%). 

As combinações da luteolin + nitazoxanide com ou sem o metixene 

hydrochloride, entretanto,  resultaram em citotoxicidade importante contra as células 

HaCaT (31% e 56% de células viáveis, respectivamente) embora tenham aumentado os 

efeitos anti-neoplásicos contra as células SCC-25 (26% e 43% de células viáveis, 

respectivamente; Tabela 5 e Gráfico 3). 

Assim, na expectativa constatar diminuição da toxicidade das duas últimas 

combinações acima citadas nas células HaCaT, realizamos o mesmo experimento porém 

com concentração de 5µM de todos os fármacos hit (Tabela 6 e Gráfico 4). Embora 

houvesse significativa diminuição dos efeitos dos fármacos contra o HaCaT em todas as 

opções, estas combinações também resultaram em um impacto negativo das suas ações 

contra as células SCC-25. 
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Tabela 5 – Opções combinatórias entre os fármacos hit para o tratamento do câncer de boca. 
SCC-25 e HaCaT foram tratados com concentração de 10µM de cada fármaco ou 
combinados, conforme indicado por 72 horas, e sua viabilidade celular foi verificada 
por MTT. As porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média das 
triplicatas. 

Combinação (10 µM) HaCaT (%) SCC-25 (%) 

L 78 44 

M 87 50 

N 80 68 

L + M 106 29 

L + N 56 43 

M + N 60 37 

L + M + N 31 26 

L: Luteolin, M: Metixene hydrochloride, N: Nitazoxanide. 

 

 

Gráfico 3 – Opções combinatórias entre os fármacos hit para o tratamento do câncer de boca. 
SCC-25 e HaCaT foram tratados com concentração de 10µM de cada fármaco ou 
combinados, conforme gráfico, por 72 horas e sua viabilidade celular foi verificada por 
MTT. Como controle, somente o veículo para os compostos, o dimetil sulfóxido 
(DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos fármacos. As porcentagens de 
viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + desvio-padrão de, 
pelo menos, três experimentos independentes. Teste t de Student:  *P<0,1, **P<0,05 
e ***P<0,001.
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Tabela 6 – Opções combinatórias entre os fármacos hit para o tratamento do câncer de boca. 

SCC-25 e HaCaT foram tratados com concentração de 5µM de cada fármaco ou 
combinados, conforme indicado por 72 horas, e sua viabilidade celular foi verificada 
por MTT. As porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média das 
triplicatas. 

Combinação (5 µM) HaCaT (%) SCC-25 (%) 

L 99 85 

M 74 66 

N 94 104 

L + M 103 84 

L + N 94 62 

M + N 82 58 

L + M + N 76 55 

L: Luteolin, M: Metixene hydrochloride, N: Nitazoxanide. 

 

 

Gráfico 4 – Opções combinatórias entre os fármacos hit para o tratamento do câncer de boca. 
SCC-25 e HaCaT foram tratados com concentração de 5µM de cada fármaco ou 
combinados, conforme gráfico, por 72 horas e sua viabilidade celular foi verificada por 
MTT. Como controle, somente o veículo para os compostos, o dimetil sulfóxido 
(DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos fármacos. As porcentagens de 
viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + desvio-padrão de, 
pelo menos, três experimentos independentes. Teste t de Student:  *P<0,1, **P<0,05 
e ***P<0,001. 
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5.4. ASSOCIAÇÃO DOS FÁRMACOS HIT COM OUTROS QUIMIOTERÁPICOS 

A associação da luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide com dois 

quimioterápicos largamente utilizados no tratamento de câncer de cabeça e pescoço foi 

verificada na linhagem SCC-25. O AG1478 é um inibidor do receptor do fator de 

crescimento dos queratinócitos (EGFR) e a cisplatina liga-se ao DNA da célula, inibindo sua 

transcrição e replicação, levando-a à apoptose. 

A Tabela 7 e o Gráfico 5 demonstram que o AG1478 foi capaz de incrementar 

a atividade de todos os fármacos hit contra o SCC-25. Ao associar o AG1478 aos 

mesmos, a viabilidade celular das células neoplásicas diminuiu mais 15%, 24% e 24% em 

comparação com a luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide adicionadas isolada e 

respectivamente. 

Um achado surpreendente foi o de que a luteolin (44% de células viáveis) e o 

metixene hydrochloride (50% de células viáveis) apresentaram maior citotoxicidade contra 

o SCC-25 do que a cisplatina (73% de células viáveis) na dosagem de 10µM e a 

nitazoxanide teve efeitos bem semelhantes (74% de células viáveis; Tabela 7 e Gráfico 5). 

Já a cisplatina na concentração de 5µM pouco alterou a resposta dos 

princípios ativos selecionados e, no caso na luteolin, apresentou resultados menos 

satisfatórios do que o fármaco estudado isoladamente (Tabela 7 e Gráfico 5). 

A associação da cisplatina na concentração de 10µM impactou de forma 

tímida a viabilidade celular do SCC-25 em comparação com os fármacos isoladamente 

(Tabela 7 e Gráfico 5). 

 

5.5. IMPACTO DOS FÁRMACOS HIT NAS PROPRIEDADES MIGRATÓRIAS DO SCC-25 

 

O impacto da luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide na atividade 

migratória do SCC-25 e do HaCaT foi verificada pelo ensaio de migração celular (Figura 4). 

Luteolin e nitazoxanide exibiram efeito inibitório sobre o fechamento da fenda no SCC-25 

mas não no HaCaT. Por outro lado, o metixene hydrochloride não prejudicou a migração de 

nenhuma linhagem celular (Figura 4).  
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Tabela 7 – Opções combinatórias dos fármacos hit com outros agentes quimioterápicos para o 

tratamento do câncer de boca. SCC-25 foi tratado com concentração de 5µM ou 
10µM de cada fármaco ou combinados, conforme indicado, por 72 horas e sua 
viabilidade celular foi verificada por MTT. As porcentagens de viabilidade celular estão 
representadas pela média das triplicatas. 

 VEÍCULO 
AG1478 

(10µM) 

CISPLATINA 

(5µM) 

CISPLATINA 

(10µM) 

VEÍCULO 100 56 78 73 

LUTEOLIN 44 29 48 40 

METIXENE 

HYDROCHLORIDE 
50 26 42 34 

NITAZOXANIDE 74 50 73 63 

L: Luteolin, M: Metixene hydrochloride, N: Nitazoxanide. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Combinação dos fármacos hit com quimioterápicos já utilizados contra o SCC-25. 
Luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide foram individualmente combinadas 
com AG1478 10µM, cisplatina 5µM (CP5) ou cisplatina 10µM (CP10). Como 
controle, somente o veículo para os compostos, o dimetil sulfóxido (DMSO), foi 
adicionado na mesma concentração dos fármacos. Como controle, somente o veículo 
para os compostos, o dimetil sulfóxido (DMSO), foi adicionado na mesma 
concentração dos fármacos. As porcentagens de viabilidade celular estão 
representadas pela média das triplicatas + desvio-padrão de, pelo menos, três 
experimentos independentes. Teste t de Student:  *P<0,1, **P<0,05 e ***P<0,001. 
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Figura 4 – O impacto da a) luteolin, b) metixene hydrochloride e c) nitazoxanide nas propriedades do SCC-25 

foi verificado pelo ensaio de migração celular. SCC-25 e HaCaT foram cultivados até atingir 90% 
de confluência e uma fenda foi feita com uma ponteira de 200µL. As células foram lavadas 
gentilmente com PBS e tratadas com 10µM de cada fármaco hit. Fotos foram tiradas nas 
mesmas áreas 0 e 24 horas após o tratamento e a atividade migratória foi expressa em 
aumento de vezes em relação ao controle. Como controle, somente o veículo para os compostos, 
o dimetil sulfóxido (DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos fármacos. As 
porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + desvio-
padrão de, pelo menos, três experimentos independentes. Teste t de Student: **P<0,05 e ns: não 
significante. 
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5.6. MECANISMO DE AÇÃO DA LUTEOLIN CONTRA O CÂNCER DE BOCA 

 

Buscando contribuir para o conhecimento dos mecanismos envolvidos nas 

ações anti-tumorais dos nossos fármacos hit no câncer de boca, nós investigamos as 

expressões do p-JNK, p-EGFR e p-ERK2 nas células SCC-25 após o tratamento com 

luteolin, metixene hydrochloride ou nitazoxanide, por 30 minutos e concentração de 10µM. 

Somente a luteolin exibiu um aumento dos níveis protéicos de p-JNK em relação ao 

controle (Figura 5A) e aprofundamos nossas investigações com este princípio ativo. 

Uma vez que o JNK é integrante da via mitogen-activated protein kinase 

(MAPK), as expressões dos seus componentes principais, ou seja, do Akt, p38, ERK1 e 

ERK2, também foram analisadas nas células tumorais tratadas com a luteolin (Figura 5B). 

Entretanto, não houve diferença entre as células controle e que estavam sob o efeito do 

fármaco. 

Em seguida, levantamos a hipótese de a luteolin induzir a morte das células do 

câncer de boca por meio de ativação da via de dano ao DNA. Embora não tenhamos 

encontrado alterações nos níveis de p-ATR, observou-se um aumento marcante da 

expressão protéica do p-ATM nas células tratadas com a luteolin em comparação ao 

controle (Figura 5C). Então, foram checados os níveis das proteínas downstream desta via, 

p-Chk2 e p-H2AX, e ambas apresentaram-se com aumento de expressão. 

Como houve um incremento dos níveis de Chk2 após o tratamento com a 

luteolin, nos perguntamos se a combinação do referido fármaco com o AZ7762 (um 

inibidor do Chk2) potencializaria os efeitos anti-tumorais da luteolin contra o SCC-25 e, de 

fato, a associação dos dois fármacos aumentou a fosforilação do ATM, Chk2, H2AX, 

BRCA1 e até do ATR em comparação ao controle ou aos fármacos isoladamente (Figura 

5D). É interessante observar que o tratamento das células com  AZD7762 não foi capaz 

de alterar os níveis de nenhuma proteína estudada. Ainda, a combinação da luteolin com o 

AZD7762 aumentou em 17% e 65% a efetividade em destruir as células malignas em 

comparação à luteolin e ao AZD7762, respectivamente (Figura 5E).   
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Figura 5 – Western-blots contra os anticorpos acima descritos foram realizados nas células SCC-
25 tratadas, por 30 minutos, com (a) 10µM de luteolin, 10µM de metixene 
hydrochloride ou 10µM de nitazoxanide, (b) e (c) 10µM de luteolin e (d) 10µM de 
luteolin, 100nM AZD7767 ou a combinação de ambos. (e) A viabilidade celular do SCC-
25 foi verificada por MTT após a adição de 10µM de luteolin, 100nM AZD7767 ou a 
combinação de ambos. Como controle, somente o veículo para os compostos, o dimetil 
sulfóxido (DMSO), foi adicionado na mesma concentração dos fármacos. As 
porcentagens de viabilidade celular estão representadas pela média das triplicatas + 
desvio-padrão de, pelo menos, três experimentos independentes. Teste t de Student:  
*P<0,1, **P<0,05 e ***P<0,001. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 

No presente trabalho, nós identificamos 9 fármacos previamente aprovados pela 

Food and drug administration (FDA) e pela European Medicines Agency (EMEA) capazes de 

diminuir a viabilidade celular do câncer de boca in vitro (Gráfico 2). Destes, 3 foram 

selecionados para estudos adicionais: luteolin (L), metixene hydrochloride (M) e 

nitazoxanide (N). 

Luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide exibiram toxicidade contra o SCC-25 

diretamente proporcional à dose e ao tempo de ação dos fármacos (Figura 3A, 3B e 3C). 

Outras investigações com a luteolin em linhagens celulares de câncer de cabeça e 

pescoço (O'prey et al., 2003; Yang et al., 2008; Amin et al., 2010; Verschooten et al., 

2012; Majumdar et al., 2014) obtiveram resultados semelhantes. Amin et al. (2010) 

demonstraram que o tratamento de uma linhagem de câncer de hipofaringe (Tu212) com 

uma dose de 10µM de luteolin por 72 horas foi suficiente para diminuir a viabilidade 

celular a valores inferiores a 10% e Majumdar et al. (2014) encontraram uma IC50 de 

6,96µM para esta mesma linhagem, sendo estes valores similares aos nossos 29% de 

células SCC-25 viáveis após o tratamento com 10µM de luteolin (Figura 3A). Por outro 

lado, as linhagens celulares de câncer de cabeça e pescoço estudadas por  O’prey et al. 

(2003), Yang et al. (2008) e Verschooten et al. (2012) demandaram pelo menos 20µM 

para eliminar 50% das células tumorais. Para a nitazoxanide, duas investigações (Sidler et 

al., 2012; Brockmann et al., 2014) obtiveram de 20 a 30% de células de câncer colorretal 

viáveis após o tratamento com 10µM de nitazoxanide, corroborando os nossos 35% de 

células SCC-25 viáveis tratadas com as mesmas condições (Figura 3C). Entretanto, dois 

outros autores (Muller et al., 2008; Senkowski et al., 2015) reportaram que a 

concentração de 10µM de nitazoxanide foi suficiente para matar somente 20% das 

células de câncer colorretal in vitro e obtiveram bons resultados com concentrações 



6 . D I S C U S S Ã O 
 

112 

maiores do composto. Dos dados acima expostos, nós podemos concluir que estas 

diferenças entre as doses tóxicas dos fármacos hit para destruir as células tumorais 

parecem refletir as particularidades de cada linhagem celular além da variabilidade da 

metodologia empregada para aferição da viabilidade celular. Entretanto, o que é consenso 

entre todos os estudos, incluindo o nosso, é o poder anti-tumoral da luteolin e da 

nitazoxanide contra o câncer de boca e de outras localizações anatômicas in vitro. 

Fato interessante por nós observado foi que luteolin, metixene hydrochloride e 

nitazoxanide apresentaram uma baixa toxicidade contra as células HaCaT (Figuras 3A, 3B 

e 3C), que foi utilizada como um tecido não-tumoral para comparação. Somente 

concentrações acima de 20µM para a luteolin e metixene hydrochloride e 50µM para 

nitazoxanide foram capazes de induzir morte significante das células HaCaT. Similarmente, 

O’Prey et al. (2003) encontraram uma IC50 de 18µM de luteolin para cultura celular 

primária de células do epitélio bucal normal. Apesar das células HaCaT serem uma 

linhagem imortalizada com algumas mutações também encontradas em células malignas 

(Boukamp et al., 1988), nossos resultados somados aos de O’Prey et al. reforçam a nossa 

constatação de que a luteolin apresenta baixa toxicidade contra tecido não-tumoral. Além 

disso, a luteolin tem sido apontada como um agente quimiopreventivo para o 

desenvolvimento de câncer (Lin et al., 2008) e também diminui a nefrotoxicidade da 

cisplatina ao suprimir a apoptose dependente do p53 no rim (Kang et al., 2011). Para a 

nitazoxanide, além de nós demonstrarmos que este fármaco apresenta baixa efetividade 

contras as células HaCaT (Figura 3C), outro trabalho também observou sua baixa 

toxicidade contra uma linhagem celular de fibroblastos do prepúcio (Muller et al., 2008). 

Além disso, já foi comprovado que este princípio ativo apresenta uma baixa toxicidade a 

tecidos normais uma vez que já é utilizado como agente anti-parasitário com efeitos 

colaterais brandos tais como náusea (White, 2004) e diarreia (Cohen, 2005) em altas 

concentrações. 

Estimulados pelos nossos resultados promissores com os fármacos hit 

identificados neste estudo, levantamos a hipótese de que a combinação entre os mesmos 

resultaria em um sinergismo de seus efeitos nas células SCC-25. De fato, as combinações 
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de 10µM de L+M e M+N resultaram em diminuição do número de células SCC-25 viáveis 

em comparação ao controle e ao tratamento com os princípios ativos individualmente 

(Gráfico 3 e Tabela 5) enquanto, curiosamente, as células HaCaT exibiram baixa toxicidade 

quando comparadas com os tratamentos com os fármacos individualmente (Gráfico 3 e 

Tabela 5). Sendo estes resultados inéditos, não há parâmetros para comparação com 

outros trabalhos porém indicam um sinergismo entre a luteolin e o metixene hydrochloride 

e entre o metixene hydrochloride e a nitazoxanide e colocam estas combinações como 

possíveis candidatos para investigações adicionais futuras. Por outro lado, embora as 

associações L+N e L+M+N aumentaram a toxicidade contra as células SCC-25 (Gráfico 3 

e Tabela 5), o mesmo aconteceu com as células HaCaT (Gráfico 3 e Tabela 5) quando 

comparados aos tratamentos com os fármacos, individualmente. Assim, estas últimas 

opções combinatórias não parecem promissoras devido à alta toxicidade às células 

HaCaT. 

O nosso próximo passo foi verificar o impacto na sobrevivência do SCC-25 da 

associação entre os fármacos hit identificados neste estudo com outros quimioterápicos 

utilizados como adjuvantes no tratamento do câncer de boca. Nós selecionamos a 

cisplatina e o AG1478 (um inibidor do EGFR) pois estes fármacos apresentam 

comprovada associação com melhora do prognóstico do CEC de cabeça e pescoço além 

de serem rotineiramente utilizados no manejo da doença (Levy et al., 2015; Strom et al., 

2015). Um achado surpreendente do nosso trabalho foi que a luteolin e o metixene 

hydrochloride apresentaram-se mais eficazes no combate às células SCC-25 do que a 

cisplatina ou o AG1478 individualmente e com uma dose de 10µM  (Gráfico 5 e Tabela 7). 

Este fato foi corroborado por outros dois trabalhos investigando as ações da luteolin 

versus cisplatina no câncer de pâncreas (Johnson e Gonzalez De Mejia, 2013), fígado e 

colorretal (Shi et al., 2007) porém não confirmado em outro estudo com câncer colorretal 

(Chian, Li, et al., 2014). Embora não haja trabalhos publicados comparando as ações anti-

tumorais da luteolin com a do AG1478, há investigações confrontando a luteolin com 

outros inibidores do EGFR utilizados para tratar outros tipos de câncer. Markaverich et al. 

(2010) e Sakurai et al. (2014)  também encontraram um índice apoptótico maior para a 
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luteolin isoladamente do que para o gefitinib no tratamento do câncer de próstata in vitro 

(Markaverich et al., 2010; Sakurai et al., 2014) enquanto Menendez et al. (2008) 

demonstraram que o lapatinib e a luteolin foram similarmente efetivas contra câncer de 

mama in vitro. Os dados acima apontam que a luteolin é uma opção promissora no 

tratamento de diferentes tipos de câncer uma vez que ela parece exercer efeitos anti-

tumorais mais expressivos e apresentar menor toxicidade às células não neoplásicas 

(Gráfico 5 e Tabela 7) do que a cisplatina. Quanto aos inibidores do EGFR, ainda são 

necessários estudos adicionais para definir a melhor opção no tratamento do câncer de 

boca, porém, mais uma vez, a baixa toxicidade ao HaCaT apresentada pela luteolin 

comparada com o AG1478 (Gráfico 5 e Tabela 7) mais uma vez demonstra o potencial 

terapêutico e específico deste fármaco. 

Sobre a combinação dos fármacos hit do presente estudo com a cisplatina ou 

AG1478 para o tratamento do CEC de boca, nós encontramos uma melhora dos efeitos 

ao associar 10µM de AG1478 ou 10µM de cisplatina com a luteolin, metixene 

hydrochloride e nitazoxanide (Gráfico 5 e Tabela 7). A adição de 5µM de cisplatina não 

aumentou a citotoxicidade dos fármacos hit (Gráfico 5 e Tabela 7). Estudos prévios 

confirmaram o sinergismo entre a cisplatina e a luteolin em câncer de fígado (Shi et al., 

2007), colorretal (Shi et al., 2007; Chian, Li, et al., 2014), gástrico (Wu et al., 2008), 

pancreático (Johnson e Gonzalez De Mejia, 2013) e de pulmão (Chian, Thapa, et al., 2014; 

Hong et al., 2014). Estas investigações, de fato, demonstraram que a luteolin amplifica os 

efeitos da cisplatina, que é utilizada como referência. Contudo, a luteolin isoladamente tem 

apresentado resultados muito semelhantes ou até superiores aos da cisplatina além de 

induzir uma toxicidade muito menor aos tecidos não neoplásicos. Mais uma vez, os 

resultados sugerem superioridade da luteolin em relação à cisplatina no tratamento 

contra diversos tipos de câncer in vitro. Prosseguindo, dois estudos encontraram 

melhores efeitos associando inibidores do EGFR com a luteolin em câncer de pulmão 

(Hong et al., 2014) e próstata (Sakurai et al., 2014) ao passo que outros dois trabalhos 

não observaram esta otimização em câncer de mama (Menendez et al., 2008) e próstata 

(Markaverich et al., 2010). No câncer de boca, os nossos resultados demonstraram um 
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forte sinergismo entre os fármacos (Gráfico 5 e Tabela 7), sugerindo que a combinação de 

ambos pode ser uma opção interessante para o tratamento deste tipo de neoplasia. Para 

a nitazoxanide, há somente um trabalho que confirma o sinergismo entre este fármaco e a 

cisplatina no tratamento do câncer colorretal in vitro (Sidler et al., 2012), corroborando os 

nossos resultados. Concluindo, as combinações da luteolin, metixene hydrochloride e 

nitazoxanide com o AG1478 e do metixene hydrochloride e da nitazoxanide com a 

cisplatina exibiram uma potencialização do efeito anti-tumoral (Gráfico 5 e Tabela 7) dos 

fármacos ao compararmos com os efeitos dos compostos individualmente e, caso 

validados, também indicam opções terapêuticas para o CEC de boca. Em tempo, um dos 

grandes obstáculos no tratamento quimioterápico de diversos tipos de câncer é o 

aparecimento de células resistentes ao medicamento durante o período de administração 

do mesmo, ocasionando recidivas do tumor. Curiosamente, Chian et al. (2014) 

demonstraram que a luteolin é capaz de sensibilizar células de câncer colorretal 

resistentes ao tratamento com a oxaliplatina in vitro e Hong et al. (2014)  também 

observaram sensibilização de células de câncer pulmão resistentes ao tratamento com o 

erlotinib (um inibidor do EGFR) pela luteolin. Estes resultados surpreendentes apontam que 

podemos estar diante de combinações farmacológicas que poderão tratar tipos de 

cânceres dantes intratáveis. 

A metástase é um evento maligno chave com forte impacto negativo no 

prognóstico do câncer de boca (Kohler e Kowalski, 2012). Este processo é dependente de 

numerosos fatores e entre eles está a habilidade migratória das células neoplásicas. 

Neste estudo, nós demonstramos que a luteolin e a nitazoxanide inibiram a atividade 

migratória do SCC-25 (Figura 4A e 4C) e pouco afetaram a do HaCaT (Figura 4A e 4C) 

enquanto o metixene hydrochloride pouco afetou o potencial de movimentação de ambas 

linhagens (Figura 4B). Este é um fato interessante e pouco reportado. Zhao et al. (2011) e 

Wang et al. (2012) observaram diminuição da migração de células de câncer de pulmão e 

próstata tratadas com a luteolin (Zhao et al., 2011; Wang, L. et al., 2012). Estes dados 

mostram que, além de apresentarem citotoxicidade contra as células SCC-25, a luteolin e 

a nitazoxanide ainda são capazes de reduzir a atividade migratórias destas células, sendo 
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possível aventar a hipótese de que estes fármacos podem auxiliar a prevenir o processo de 

metástase. Outros indícios deste poder incluem o aumento da expressão de genes 

responsáveis pela adesão celular em células de câncer de próstata, como a claudin-1, 

submetidas à ação da luteolin (Wang, L. et al., 2012), diminuição da expressão das MMP-2 

e -9 em câncer colorretal (Kim et al., 2013) além do efeito anti-angiogênico já comprovado 

que este fármaco exerce em câncer de próstata in vitro e in vivo (Pratheeshkumar et al., 

2012). 

Para melhor compreender os mecanismos fundamentais acerca da atividade anti-

tumoral dos fármacos hit aqui identificados, foi investigado o impacto do tratamento das 

células SCC-25 com os mesmos em vias moleculares importantes para a progressão 

tumoral. Nós observamos que o tratamento com a luteolin por um curto período (30 

minutos) ativou a JNK (Figura 5B) enquanto O’Prey et al. (2003), não observaram 

fosforilação do JNK até tratar as células de câncer de boca com 4 vezes a IC50 (72µM) 

com luteolin e por um período mais longo (18 horas). Por outro lado, nós não observamos 

fosforilação do p38 (Figura 5B) e O’Prey et al. relataram ativação desta proteína nos 

períodos anteriormente indicados. Do exposto, é possível conjecturar que a ativação do 

JNK seja importante nos estágios iniciais da toxicidade desencadeada pela luteolin e que 

esta molécula induza a apoptose via p38 (Cai et al., 2011), sendo o p38 expresso, 

portanto, em um período mais tardio. Além disso, foi demonstrado que a JNK fosforilada 

estabiliza a proteína p53, reduzindo sua ubiquitinação e consequente degradação 

(Seelinger et al., 2008). Como o gene p53 apresenta mutação nas células tumorais porém 

não nas normais, nós podemos sugerir que este efeito citoprotetor sobre o p53 induzido 

pela luteolin só é efetivo nas células não tumorais, que apresentam a proteína 

adequadamente produzida. Este fato poderia explicar a alta eficácia da luteolin contra as 

células tumorais mas não contra as normais. 

Por fim, este é o primeiro trabalho a reportar que a luteolin ativa a via do dano do 

DNA em CEC de boca in vitro. O tratamento das células SCC-25 com 10µM de luteolin por 

30 minutos ativou a ATM e suas proteínas downstream, pH2AX e Chk2 (Figura 5C). Este 

primeiro resultado indicou que a luteolin é capaz de induzir um dano nas duas fitas do DNA 
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(DSB), causando a interrupção do ciclo celular via Chk2. Entretanto, como a proteína p53 

apresenta mutação no SCC-25, levantamos a hipótese de que a célula, diante da 

impossibilidade de ser reparada, entra em processo apoptótico, resultando na diminuição 

da viabilidade celular, conforme demonstrado neste trabalho (Figura 3A). Em seguida, nós 

verificamos se inibir o Chk2 através do tratamento das células SCC-25 com baixa dose de 

AZD7762 resultaria em uma potencialização do efeito da luteolin uma vez que a 

supressão desta proteína checkpoint  leva à uma catástrofe mitótica, incrementando a 

morte das células tumorais em comparação às células normais (Zabludoff et al., 2008). 

Conforme esperado, a combinação da luteolin com o AZD7762 aumentou a fosforilação 

do ATM, Chk2, BRCA-1, H2AX e até do ATR, não superexpresso pelo tratamento individual 

com a luteolin (Figura 5D). Além disso, a combinação foi capaz de diminuir a quantidade de 

células viáveis em relação ao controle e aos fármacos isoladamente  (Figura 5E). O 

tratamento somente com o AZD7762 não foi capaz de promover nenhuma alteração nos 

níveis proteicos de nenhuma molécula estudada (Figura 5D). Estes dados demonstram que 

a perda da checagem do ciclo celular pelo Chk2 potencializou o dano ao DNA, induzindo, 

portanto, o aumento da fosforilação das moléculas desta via e à maior quantidade de 

apoptose. É interessante notar que o ATR, agora com níveis proteicos aumentados, pode 

ter sido ativado diante do dano celular mais severo do que anteriormente, diretamente 

pelo ATM ou, ainda, pela inibição do Chk1, também promovida pelo AZD7762. Todos estes 

resultados, em conjunto, nos permitem sugerir que a luteolin causa um DSB das células 

tumorais, ativando o Chk2 e, consequentemente,  ocasionando a interrupção do ciclo 

celular. Sendo as células tumorais geneticamente alteradas, seus arsenais para reparo do 

DNA são limitados e as mesmas acabam sofrendo apoptose. 

Todos os achados em relação ao metixene hydrochloride aqui demonstrados são 

resultados não antes reportados. Inclusive, obter informações acerca deste fármaco foi 

um processo árduo e pouco produtivo pois o metixene hydrochloride não é mais 

comercializado há décadas e não há publicações referentes aos mecanismos de ação 

deste fármaco na língua inglesa. Contudo, a sua alta eficácia em induzir a morte das 

células SCC-25 mas não das células HaCaT além de seus efeitos mais potentes do que o 
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da cisplatina e do AG1478 contra o CEC de boca já se constituem em dados fortes o 

suficiente para motivar investigações adicionais deste agente terapêutico em potencial no 

tratamento do câncer de boca. 

O presente estudo trouxe a luteolin, o metixene hydrochloride e a nitazoxanide como 

fortes candidatos ao tratamento do câncer de boca. Os três fármacos apresentaram 

citotoxicidade significativa quando adicionados isoladamente ou combinados entre si às 

células SCC-25. Além disso, a luteolin e o metixene hydrochloride apresentaram-se mais 

eficazes na eliminação de células tumorais de boca do que a cisplatina e o AG1478, 

quimioterápicos consagrados. Assim, podemos nos perguntar se não estamos diante de  

agentes quimioterápicos com maior eficácia, custo mais baixo, maior acessibilidade e 

menor agressividade aos tecidos normais, o que poderia significar uma revolução no 

tratamento do câncer de boca. Como perspectivas futuras, nós destacamos a 

necessidade da validação dos resultados aqui reportados in vitro  e in vivo além do 

aprofundamento dos mecanismos moleculares pelos quais a luteolin, metixene 

hydrochloride e nitazoxanide atuam ao eliminar as células malignas.  
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7.  CONCLUSÕES 

 

A partir da análise de 3 fármacos hits, luteolin, metixene hydrochloride e 

nitazoxanide, identificados por meio da triagem de fármacos baseada na viabilidade celular 

realizada em cultura de células de câncer de boca SCC-25 e de queratinócitos cutâneos 

imortalizados HaCaT, nós verificamos que: 

 

1. Luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide apresentam citotoxicidade 

proporcional à dose e ao tempo de atuação do fármaco em células SCC-25 

e HaCaT; 

2. As combinações “luteolin + metixene hydrochloride” e “metixene 

hydrochloride +  nitazoxanide” potencializaram os efeitos dos fármacos nas 

células malignas em relação aos tratamentos individuais sem aumentar 

significativamente a toxicidade contra as células HaCaT; 

3. As combinações da luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide com o 

AG1478 (10µM) ou com a cisplatina (10µM) potencializaram os efeitos dos 

fármacos nas células SCC-25 em relação aos tratamentos individuais; 

4. Luteolin e nitazoxanide inibiram a atividade migratória das células SCC-25 

porém não das HaCaT; 

5. O tratamento das células SCC-25 com a luteolin promove ativação da via de 

dano ao DNA por meio da fosforilação da ATM, H2AX e Chk2. Esta ativação 

é potencializada ao inibir-se o Chk2; 

6. Luteolin, metixene hydrochloride e nitazoxanide constituem-se em candidatos 

promissores à validação e à estudos adicionais para serem, eventualmente, 

utilizados no tratamento do câncer de boca.  
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