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RESUMO 

ROCHA-SALES, B. Potencial antitumoral do composto 7-epi-clusianona em linhagens celulares 

de câncer de mama humano cultivadas como monocamadas e esferoides. 2015. 78 f. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, 2015.   

 

A biodiversidade de plantas brasileiras é uma fonte muito rica de moléculas bioativas, e dentro da 

proposta da busca por novas drogas antitumorais, avaliamos neste estudo o potencial antiproliferativo 

do composto 7-epi-clusianona, extraído de Garcinia brasiliensis, planta popularmente conhecida como 

bacupari. Foram utilizadas duas linhagens celulares derivadas de tumor de mama humana, Hs 578T e 

MCF-7, sendo a primeira derivada de tumor mais agressivo, cultivadas em monocamada e como 

esferoides (cultura 3D). Os esferoides representam modelos de interação celular mais próximos dos 

tumores in vivo, são atualmente propostos para screening de drogas anticâncer. Neste estudo foi pela 

primeira vez estabelecida a cultura de esferoides com as células Hs 578T, sem a adição de 

componentes de matriz extracelular, o que possibilitou a comparação com os da linhagem MCF-7. 

Microscopia eletrônica de transmissão possibilitou mostrar que as células dos esferoides de MCF-7 são 

coesas, concordando com maiores níveis de expressão de caderina-E nestas condições de cultura do 

que em monocamada. As células Hs 578T se organizam concentricamente com morfologia similar a 

fibroblasto e os níveis proteicos de caderina-E não detectáveis por Western Blotting. O IC50 após 48 

horas de tratamento das células é de 20 μM para Hs 578T e 6 μM para MCF-7. A análise do ciclo celular 

por citometria de fluxo mostrou que o composto é capaz de reter as células em fase G1/G0 em ambas 

as linhagens em 2D, mas não em 3D. O tratamento com 7-epi-clusianona não altera a organização de 

actina-F e a integridade nuclear, como observado em preparações de imunofluorescência ao 

microscópio confocal de varredura a laser. Algumas vias de sinalização envolvidas com proliferação 

celular (PCNA, ERK) e de controle do ciclo celular (ciclina D1 e p53) foram analisadas por Western 

Blotting e PCR em tempo real, após 24 horas de tratamento. O composto é capaz de induzir as células 

a senescência celular, como mostrado pelo ensaio de detecção de β-galactosidase. Não houve indução 

de apoptose após tratamento com composto.  Esses dados indicam que o composto 7-epi-clusianona 

é uma molécula promissora, que demonstrou potencial antitumoral em células de tumor de mama. A 

cultura tridimensional se mostrou mais resistente ao tratamento com 7-epi-clusianona, portanto estudos 

mais abrangentes são necessários para melhor entendimento dos efeitos do composto sobre esse tipo 

de cultura. 

 

Palavras-chave: produtos naturais anticâncer. Garcinia brasiliensis. 7-epi-clusianona. Cultura 

tridimensional. Bloqueio no ciclo celular. Senescência celular. Células de tumor de mama humano.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

ROCHA-SALES, B. Antitumoral potential of 7-epi-clusianone in human breast cancer cell lines 

cultured in monolayer and as spheroids. 2015. 78 p. Master Thesis (Cell Biology and Tissue). 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 

 

Brazilian flora is considered one of the most diverse in the world and natural products are some of the 

important sources of new antitumoral compounds. The aim of this study was to evaluate the 

antiproliferative potential of 7-epi-clusianone, extracted from Garcinia brasiliensis, named bacupari in 

folk medicine. Two cell lines derived from human breast tumor were used, Hs 578T, derived from more 

aggressive tumor and MCF-7, both cultured in monolayer and as spheroids (3D culture). The spheroids 

are closer to in vivo tumors than cells cultured as monolayers and are currently proposed for screening 

of anticancer drugs. It was the first time that Hs 578T cells were cultured as spheroids without the 

addition of extracellular matrix components, which enabled us to analyze morphological differences 

between both spheroids. Transmission electron microscopy enabled us to show that cells in MCF-7 

spheroids are cohesive, in accordance with higher expression levels of E-cadherin in these culture 

conditions than monolayer. Hs 578T cells assumed fibroblast-like morphology, were organized 

concentrically and E-cadherin protein levels were not detectable by Western blotting. The IC50 after 48 

hours of treatment was 20 µM for Hs 578T cells and 6 µM for MCF-7 cells. Cell cycle analysis by flow 

cytometry showed induction of cell cycle arrest in G1/S phase due to the treatment with 7-epi-clusianone 

in cells cultured in monolayers, but not in 3D culture model. 7-epi-clusianone treatment did not change 

the organization of F-actin and nuclear integrity, as observed in laser scanning confocal microscopy 

preparations. Some proteins involved with cell proliferation pathways (PCNA and ERK) and cell cycle 

control (cyclin D1 and p53) were analyzed by Western blotting and real-time PCR, after 24 hours of 

treatment. The amount of cells in senescence after treatment with 7-epi-clusianone is higher than the 

control group, as seen by the senescence β-galactosidase staining assay. Apoptosis was not detected. 

Altogether, these data suggest that 7-epi-clusianone is a promising molecule against tumor cells, which 

demonstrated antitumoral potential against breast cancer cells. The three-dimensional culture was more 

resistant to treatment with the compound than the monolayer, therefore more comprehensive studies 

are needed to better understand the effects of 7-epi-clusianone on this type of culture. 

 

Keywords: natural products anticancer. Garcinia brasiliensis. 7-epi-clusianone. Three-dimensional 

culture. Cell cycle arrest. Cellular senescence. Human breast cancer cell lines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer  

  

 O câncer pode ser definido como um conjunto de mais de centenas de doenças, 

cujo principal fator é a disfunção no ciclo celular normal das células que constituem os 

tecidos (Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2015). Portanto, o câncer é o resultado 

de várias alterações no nível molecular que conferem à célula modificações em seu 

comportamento e, por conseguinte, resultam em alterações na fisiologia da célula e 

também mudança no fenótipo celular, como o aumento do tamanho do núcleo da 

célula cancerosa em relação ao da célula normal (GINZBERG; KAFRI; KIRSCHNER, 

2015).   

   Hanahan e Weinberg (2011) listaram as principais alterações que as células 

precisam adquirir para mudarem seu fenótipo normal e alcançarem o fenótipo tumoral. 

A inativação de genes supressores de tumor, como TP53 que codifica uma das 

principais proteínas supressoras tumorais, a p53 e a perda da expressão de caderina-

E podem conferir à célula fenótipo tumoral. As células tumorais também se tornam 

independentes aos sinais de indução de apoptose e de senescência celular (fase 

irreversível do ciclo celular onde a célula está viável, porém não prolifera mais).  

  De acordo com as estatísticas publicadas por Saika e Sobue (2013) o câncer é 

uma das principais causas de morte no mundo, ficando atrás somente de doenças 

cardiorrespiratórias. A Sociedade Americana de Câncer (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2015) divulgou as estimativas para o ano atual, que apontam a quantidade 

de novos casos que serão diagnosticados e também a quantidade de mortes previstas 

para 2015 na América do Norte. Segundo essas estimativas, serão diagnosticados 

aproximadamente 220 mil novos casos de câncer de próstata, por outro lado as 

mulheres são acometidas principalmente pelo câncer de mama, que de acordo com 

essa pesquisa serão aproximadamente 230 mil novos casos em 2015.  

 Segundo a última estatística feita pelo o INCA (2014) que também é válida para 

o ano atual, no Brasil seriam diagnosticados 576 mil novos casos de câncer, sendo 

que os mais incidentes são para homens, o câncer de próstata com 68.800 mil novos 
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casos, e assim como na América do Norte, o tipo de câncer que mais acomete o sexo 

feminino é o de mama, de acordo com o INCA foram aproximadamente 57 mil casos 

diagnosticados (figura 01).  

 

Figura 01 - Estimativas dos 10 tipos de câncer mais incidentes para o ano de 2014 separados por sexo, 
excluindo pele não melanoma (modificado de INCA, 2014). 

 
  Devido à alta incidência do câncer de mama na população feminina, essa 

doença tem sido bastante estudada. Alguns tipos de câncer de mama podem ser 

listados, como carcinoma ductal de mama (que acomete os ductos glândulares) que 

é o mais frequente atingindo aproximadamente 80% dos casos, outros subtipos são 

mais raros, como o carcinoma lobular, que acomete os lóbulos produtores de leite 

(PEROU et al., 2000). Os tumores de mama podem também ser classificados de 

acordo com a presença ou não dos receptores hormonais. Os tumores de mama 

classificados como triplo-negativo são aqueles que não respondem aos tratamentos 

com drogas hormonais, por não expressarem os receptores de estrógeno (ER-), os 

receptores de progesterona (PgR-) e a proteína HER-2 (fator de crescimento 

epidérmico humano do tipo 2). Esses tumores estão associados a um pior prognostico 

dos pacientes por serem mais agressivos (FOULKES; SMITH; REIS-FILHO, 2010).  

  Apesar de vários estudos demonstrarem que a taxa de sobrevivência de 

pacientes com câncer aumenta expressivamente quando a doença é descoberta mais 

precocemente, a taxa de mortalidade ainda é muito alta, no Brasil e no mundo. Tendo 

em vista que há grande heterogeneidade dos tumores de mama, tanto genotípica 

quanto fenotípica, a busca por novos fármacos que tenham potencial antitumoral está 

intensificada (DESANTIS et al., 2014; SIEGEL; NAISHADHAM; JEMAL, 2013).   

 Esses dados indicam a importância da busca por novos fármacos, sendo que 

a biodiversidade da fauna e flora brasileiras pode se tornar uma ferramenta importante 

na descoberta de novas moléculas bioativas contra a progressão tumoral. 
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1.2 Compostos naturais anticâncer: 7-epi-clusianona  

 

  Os fármacos derivados de diferentes organismos, como plantas e animais 

marinhos tem sido de grande importância para humanidade, no que diz respeito à 

alívio de dores musculares até o combate de células cancerosas. Há séculos busca-

se por novas moléculas que tenham bioatividade, tem se obtido grande sucesso, 

graças a vasta heterogeneidade de compostos secundários e substâncias que esses 

organismos produzem, na sua maioria para sua própria defesa (DEMAIN; VAISHNAV, 

2011).  

  No combate ao câncer essa busca é incessante, atualmente, a busca por novos 

fármacos que sejam menos tóxicos para as células normais (aquelas que não foram 

acometidas pela doença), que tenham a capacidade de reverter o fenótipo maligno ou 

que evitem a disseminação do tumor pelo organismo (metástase) têm sido 

intensificadas. Neste contexto, podemos destacar os estudos que tem como alvo a 

busca por novos compostos naturais, principalmente aqueles derivados de plantas.

 Alguns fármacos já consolidados na indústria farmacêutica foram 

primeiramente extraídos de plantas e atualmente são sintetizados em laboratório, 

como os taxanos, extraídos do teixo, Texus baccata, que atua nas células como 

hiperpolimerizador de microtúbulos, impedindo a divisão mitótica, são altamente 

utilizados como quimioterápico contra os cânceres de ovário e próstata, por exemplo 

(KAMPAN et al., 2015). Outro quimioterápico sintetizado em laboratório, bastante 

utilizado e que também interfere na dinâmica dos microtúbulos, impedindo a 

proliferação das células cancerosas, é a vincristina, originalmente extraída da planta 

Vinca rosea (JORDAN, 2002).    

   Outros compostos que também exibiram potencial anticâncer, mas que ainda 

estão em fase de estudos demonstram ser muito promissores. Dentre eles está o 

ácido cinâmico, encontrado em frutos cítricos e outros vegetais, que exibe baixa 

citotoxicidade e demonstrou potencial antiproliferativo em células de melanoma 

humano (HT-144 e NGM), alterando a organização do citoesqueleto com posterior 

indução de apoptose (NIERO; MACHADO-SANTELLI, 2013). O pterocarpano, 

extraído de árvores da espécie Platymiscium floribundum, interage com os 

microtúbulos e aumenta o número de células MCF-7 em pró-metáfase, demonstrando 

importante atividade antitumoral (MILITÃO et al., 2014).    

  Dentre os compostos que já foram isolados, o composto 7-epi-clusianona tem 
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sido bastante estudado. Trata-se de uma benzofenona poliprenilada, extraída 

inicialmente do pericarpo dos frutos de Garcinia brasiliensis (figura 02) (SANTOS et 

al., 1999).  

  A espécie Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana, sinonímia Rheedia 

brasiliensis Mart., é conhecida na medicina popular como “bacupari”, “bacuri”, 

“laranjinha”, entre outros, pertence à família Clusiaceae (antiga Guttiferae), apresenta 

ampla distribuição geográfica: Guiana, Argentina, Bolívia e Brasil (CORRÊA, 1978; 

OLIVEIRA et al., 2011). Na medicina popular, os frutos já foram utilizados para dores 

musculares, infecções urinárias, úlceras pépticas e tumores (CORRÊA, 1978). Vários 

compostos de interesse farmacológico já foram isolados das espécies pertencentes à 

esta família, por isso tem sido alvo de estudos (SANTOS, 1996).     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Garcinia brasiliensis e 7-epi-clusianona. A e C - frutos de Garcinia brasiliensis; B – 

árvore, atinge de 5 a 7 metros de altura; D - estrutura química da molécula 7-epi-clusianona (modificado 
de Alves et al., 1999). 
 

  Algumas atividades farmacológicas do composto 7-epi-clusianona vêm sendo 

descritas como potencial antimicrobiano (BRANCO DE ALMEIDA et al., 2011; 

MURATA et al., 2008, 2010a), ação vasoconstritora/vasodilatadora (CRUZ et al., 

2006), antianafilático (NEVES et al., 2007), anti-inflamatório (SANTA-CECÍLIA et al., 

2012) e antiparasitário (ALVES et al., 1999).   



18 
 

  Outro estudo investigou o efeito do composto 7-epi-clusianona sobre algumas 

linhagens de células cancerosas humanas in vitro e comparou com o efeito da 

doxorubicina, foi demonstrado que para a linhagem de mama humana MCF-7, o 

composto 7-epi-clusianona foi mais agressivo, onde o índice de citotoxicidade que 

inviabiliza 50% das células (IC50) foi de 6,3 µM em detrimento da doxorubicina, que 

para esta linhagem ficou em 17,1 µM (MURATA et al., 2010b).  

  Ionta et al. (2015) verificaram o potencial antitumoral do composto 7-epi-

clusianona sobre células da linhagem A549 (carcinoma de pulmão) e mostraram que 

após 48 horas de tratamento a viabilidade das células foi reduzida, apresentando o 

IC50 de 16,13 µM, houve também mudanças na organização do citoesqueleto, 

paralelamente a este efeito, as células eram encaminhadas para apoptose.    

 

1.3 Cultura tridimensional: esferoides   

 

   Embora os resultados obtidos a partir de estudos com a 7-epi-clusianona no 

modelo clássico (monocamada ou bidimensional) sejam muito promissores, eles não 

refletem características importantes no microambiente tumoral in vivo, como por 

exemplo a interação célula-célula e célula-matriz, outra característica como a 

polaridade celular, também é perdida no modelo de cultivo em monocamada 

(CZARNECKA; RUSIN, 2013; XU; FARACH-CARSON; JIA, 2014; KITEL).   

  Contudo, por muito tempo, a técnica de cultura de células em monocamada foi 

o único método in vitro que possibilitou o entendimento do funcionamento das células 

e sua complexa biologia molecular. O pioneiro no que tange o desenvolvimento da 

cultura de células in vitro, foi Harrison, que em 1907 manteve pela primeira vez, células 

de embrião de anfíbios vivas em cultura. A partir disso, tudo foi se aprimorando, desde 

a confecção de meio de cultura apropriado para cada tipo celular, até o 

desenvolvimento de culturas tridimensionais. Cultivando células de coração de 

galinha, Alexis Carrel, notou que havia diferenças na viabilidade das células que 

ficavam em contato com o meio de cultura, essas células viviam por mais tempo em 

cultura, então Carrel começou a cultivar todas as células sobre uma superfície 

formada por fios de seda, o que permitiu melhor interação das células com o meio de 

cultura. Talvez, esse tenha sido o primeiro registro de cultura de células em três 

dimensões. Anos depois, Johannes Holtfret, cultivou as células em placas contendo 

ágar e submeteu essas culturas à rotação, daí surgiu de fato, o primeiro método de 
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cultura tridimensional, que desde 1950 até os dias atuais, é cada vez mais utilizado e 

aprimorado (AMARAL; MACHADO-SANTELLI, 2011a).    

  Existem vários métodos para se cultivar células tridimensionalmente, alguns 

modelos de estudo utilizam arcabouço, como moléculas da matriz extra-celular, onde 

as células se ancoram, outros métodos não submetem as células à ancoragem, como 

o método da gota pendente e os esferoides multicelulares, onde as células ficam livres 

no meio de cultura (MONTANEZ-SAURI; BEEBE; SUNG, 2015).   

  As células, quando cultivadas em esferoides (3D) rearranjam seu citoesqueleto, 

alteram o nível de proteínas envolvidas com adesão célula-célula e aumentam 

expressivamente a sinalização entre célula-matriz (ELLIOTT; YUAN, 2011). Ainda que 

seja uma técnica desenvolvida in vitro e não alcance completamente as características 

celulares in vivo, os esferoides são importante ferramenta de estudo para o 

entendimento da biologia celular e molecular de tumores sólidos (AMARAL et al., 

2011b; AMARAL; URABAYASHI; MACHADO-SANTELLI, 2010; SANTINI; RINALDI, 

1999).    

  A própria arquitetura dos esferoides multicelulares lhes confere diferenças na 

captação de oxigênio entre as células. As células que estão na periferia têm maior 

acesso ao oxigênio do que as que estão alojadas no interior do esferoide e o mesmo 

ocorre com a disponibilidade de nutrientes. Foi observado que as células da periferia 

dos esferoides apresentam uma taxa de proliferação muito maior que as células 

encontradas do centro. O oposto ocorre com o processo de morte celular. As células 

do interior dos esferoides tendem a morrer, geralmente por necrose, devido à 

escassez de fatores fundamentais para a manutenção da sobrevivência e proliferação 

celulares (FRIEDRICH; EBNER; KUNZ-SCHUGHART, 2007; PAGE; FLOOD; 

REYNAUD, 2013). 

  Os esferoides têm ganhado bastante espaço no que se refere a estudos para 

testes com drogas anticâncer, devido ao seu arranjo multicelular e a similaridade com 

o microambiente tumoral in vivo, tem sido amplamente utilizado para o screening de 

novas drogas antineoplasticas (PATEL et al., 2015). Segundo alguns estudos, a 

resistência às drogas aumenta à medida que a complexidade estrutural aumenta 

(ELLIOTT; YUAN, 2011; NIERO et al., 2014). 

  Partindo-se dos dados apresentados, o objetivo do presente estudo foi 

investigar a ação da 7-epi-clusianona sobre células de câncer de mama humano 

cultivadas em monocamada ou em sistema tridimensional (esferoides). Esperamos 
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que o uso desses dois sistemas nos permitam fazer inferências sobre mecanismos 

envolvidos com a quimioresistência das linhagens celulares estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os dados expostos no presente estudo, podemos fazer algumas 

inferências em relação aos efeitos do 7-epi-clusianona sobre as linhagens celulares 

estudadas e também sobre a cultura tridimensional feita com as células Hs 578T:  

 

 As células Hs 578T e MCF-7 foram sensíveis ao tratamento com 7-epi-clusianona, 

pois as concentrações do IC50 para ambas as linhagens são baixas, em relação a 

outros compostos com potencial quimioterápico. Contudo, entre as duas linhagens 

estudadas, a MCF-7 é mais sensível do que a Hs 578T.  

 O composto apresenta efeito antiproliferativo nas linhagens estudadas em 

monocamada, via retenção de células em fase G0/G1 do ciclo celular. Para as 

células MCF-7 cultivadas em esferoides não houve alteração na população em fase 

específica do ciclo celular em relação ao grupo controle.  

 A diminuição da expressão de ciclina D1 e o aumento de p53 na linhagem MCF-7 

tratada com o composto podem estar relacionados com o processo de reparo no 

DNA. O mesmo não pode ser inferido para a linhagem Hs 578T, visto que essa 

célula apresenta mutação em p53.  

 O tratamento com 7-epi-clusianona não foi capaz de induzir apoptose em nenhuma 

das linhagens cultivadas em monocamada ou na linhagem MCF-7 cultivada em 

esferoides. 

 Houve aumento da frequência de células senescentes na população de células de 

ambas as linhagens cultivadas em monocamada em função do tratamento com 7-

epi-clusianona.  

 Os microfilamentos não sofreram alteração após tratamento com o composto, em 

nenhuma das linhagens cultivadas em monocamada, assim como não houve 

mudanças na disposição da lâmina B1 após tratamento.  

 Os esferoides de ambas as linhagens são arredondados, visto ao microscópio de 

luz, mas apresentam diferenças morfológicas quando observados ao microscópio 

eletrônico. As células da linhagem MCF-7 se organizam de forma coesa e as 

células da linhagem Hs 578T se apresentam de forma concêntrica na periferia do 

esferoide.  
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 O aumento da expressão de PCNA no grupo controle da linhagem MCF-7 cultivada 

como esferoide indica que essa linhagem, quando cultivada em 3D prolifera mais 

que na monocamada e como houve diminuição nos grupos tratados com 7-epi-

clusianona, pode ser um indício de que há diminuição da proliferação também nos 

esferoides devido ao tratamento, assim como acontece na monocamada. 

 Os maiores níveis de expressão de caderina-E nos esferoides da linhagem MCF-7 

indicam que há maior interação célula-célula nos esferoides, como já era esperado.  

 A linhagem Hs 578T apresenta baixos níveis de caderina-E, mas expressa 

caderina-N, por ser uma linhagem que já sofreu transição epitélio-mesenquima.  

 O tratamento com o composto induziu as células Hs 578T a diminuir a expressão 

de proteínas de matriz extracelular, alterando o microambiente tumoral que as 

células estabelecem quando cultivadas em esferoides.  
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