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RESUMO 
 

MARTENS AA. Avaliação dos efeitos de compostos enantioméricos de telúrio 
sobre a biologia celular de melanomas humanos – enfoque em morfologia e 
processos celulares. [tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017 
 
 
O melanoma metastático apresenta um alto grau de heterogeneidade em relação ao 
perfil de mutação em cada indivíduo, o que aumenta a dificuldade de sucesso no 
tratamento, com altos níveis de resistência e recidiva nos pacientes. Mesmo os 
avanços atuais nas áreas de medicina personalizada e imunoterapia não 
apresentaram a taxa de eficácia esperada no tratamento do melanoma. Estudos 
mostraram compostos de telúrio apresentando efeitos de seletividade em direção a 
células tumorais, poupando células saudáveis, chamado de efeito sensor efetor. 
Assim, testamos dois compostos orgânicos enantioméricos de telúrio (compostos RF-
13R e RF-13S) sobre a biologia celular de linhagens de melanócitos (NGM) e 
melanoma metastático (HT-144, SK-Mel-19, SK-Mel-28 e SK-Mel-147) com diferentes 
graus de comprometimento em genes importantes para o estabelecimento e 
desenvolvimento do câncer, variando de 1 a 3 genes mutados. Após determinar a 
aplicabilidade do composto através de ensaio de atividade hemolítica e determinar o 
IC50 dos compostos para cada linhagem, experimentos de imunofluorescência 
mostraram seletividade para linhagens tumorais, evidenciando perda de morfologia 
característica, perda de volume citoplasmático e formação de projeções bolhosas de 
membrana, chamadas de blebs. Estes resultados foram corroborados pelo ensaio de 
microscopia em tempo real. Além disso, foram avaliados os processos de ciclo celular 
e morte celular das linhagens tumorais; o ensaio de ciclo celular mostrou dois perfis 
de parada em ciclo celular: bloqueio em G1 para as linhagens SK-Mel-28 e SK-Mel-
147 e bloqueio em G2/M para as linhagens SK-Mel-19 e HT-144. Já o ensaio de morte 
celular mostrou que as células expostas ao composto não morrem por ativação de 
caspase 9, embora não seja excluída a possibilidade de outros mecanismos de morte 
não avaliados. Diferentes parâmetros de migração celular (ensaio de fechamento de 
ferida, migração em transwell, velocidade e direcionalidade) mostraram 
comprometimento de migração associado à perda de adesão e morfologia 
característica. Juntamente aos aspectos celulares, avaliamos o possível efeito 
genotóxico dos compostos RF-13R e RF-13S e encontramos aumento de formação 
de micronúcleo somente na linhagem SK-Mel-28. Durante os diferentes experimentos 
também pudemos notar uma diferença na potência dos dois compostos: a forma RF-
13S era capaz de induzir efeitos danosos em concentrações mais baixas que seu 
enantiômero na maior parte dos experimentos deste trabalho. Os resultados 
encontrados corroboram o efeito sensor efetor relatado na literatura para compostos 
de telúrio e colocam essas organoteluranas como promissoras drogas no tratamento 
de melanoma metastático.  
 
Palavras-chave: Melanoma metastático. Telúrio. Organotelúrio. Biologia celular. 
Morfologia.    
 

  



ABSTRACT 
 

MARTENS AA. Evaluation of the effects of enantiomeric tellurium compound on 
the cell biology of melanomas – focus in morphology and cellular processes. 
[Ph. D. thesis (Cell and Tissue Biology)] – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017. 

 
Metastatic melanoma displays a high degree of heterogeneity regarding the mutation 
profile in each subject, which increases the difficulty for the success of treatment, 
showing high levels of resistance and relapse in patients. Even the current 
advancements in the field of personalised medicine and immunotherapy have not 
shown the expected efficacy levels on the treatment of melanoma. Studies show 
tellurium compounds displaying selective effects towards tumour cells, sparing healthy 
ones, called sensor effector effect. Thus, we tested two enantiomeric organic tellurium 
compounds (compounds RF-13R and RF-13S) on the cell biology of a melanocyte cell 
line (NGM) and metastatic melanoma cell lines (HT-144, SK-Mel-19, SK-Mel-28 and 
SK-Mel-147) with different degrees of compromise in genes important for the 
establishment and development of cancer, varying from one to three mutated genes. 
After determining the applicability of the compounds by a haemolytic activity assay 
and determining the IC50 of the compounds for each cell line, immunofluorescence 
experiments showed selectivity for tumour cell lines, evidenced by loss of typical 
morphology, loss of cytoplasmic volume and formation of membrane blebs. These 
results were corroborated by the time lapse microscopy assay. Besides, we evaluated 
the processes of cell cycle and cell death of tumour cell lines; cell cycle assay show 
two different profiles of cell cycle blockade: G1 blockade for SK-Mel-28 and SK-Mel-
147 and G2/M blockade for SK-Mel-19 and HT-144. On the other hand, the cell death 
assay showed that cells exposed to the compounds do not die by caspase 9 activation, 
although we cannot exclude the possibility of other cell death mechanisms not 
evaluated. Different cell migration parameters (wound healing assay, transwell 
migration, velocity and directionality) showed migration compromise associated with 
loss of cell adhesion and typical morphology. Along with cellular aspects, we evaluated 
the possible genotoxic effect of compounds RF-13R and RF-13S, and found increased 
formation of micronuclei only in cell line SK-Mel-28. During the study, different 
experiments showed difference in the potency of the compounds: RF-13S was able to 
induce deleterious effects in lower concentrations than its enantiomer in most of the 
assays performed in this work. The results found herein corroborate the sensor 
effector capability associated with tellurium compounds found in literature and set 
those organotellurium compounds as promising drugs for the treatment of metastatic 
melanoma. 
 
Keywords: Metastatic melanoma. Tellurium. Organotellurium. Cell Biology. 
Morphology. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



 

1.1 CÂNCER 

O câncer está entre os maiores causadores de morbidade e mortalidade ao redor do mundo, 

com aproximadamente 14 milhões de novos casos e 8 milhões de mortes relacionadas ao 

câncer em 2012; e projeta-se que o número de casos aumente em aproximadamente 75% 

mundialmente em duas décadas, atingindo a marca de 25 milhões de novos casos1.  

A ocorrência de câncer remonta à multicelularização dos organismos, embora não muitas 

evidências tenham resistido aos danos do tempo. O registro de tumor mais antigo em 

humanos até o presente momento é de um osteosarcoma de quase dois milhões de anos 

atrás (1,98 milhões de anos) encontrado nos fósseis da sexta vértebra torácica de um menino 

de 12 ou 13 anos de idade2. Já a descrição documental mais antiga de câncer em humanos 

data de 3000 A.C., em um escrito egípcio de cirurgia (chamado Papiro Cirúgico de Edwin 

Smith) atribuído a Imhotep, o mais antigo médico conhecido. Nele estão descritos alguns 

casos de tumores e ulcerações: um dos casos (caso 45) relata o exame de um homem com 

um tumor inchado na mama, que se apresentava frio ao toque, sem febre; o tumor também 

não apresentava granulação e secreção de fluidos. Quanto ao tratamento, o escrito 

simplesmente dizia: “Não há nenhum. Se vós encontrardes tumores inchados em qualquer 

membro de um homem, devereis tratá-lo de acordo com aquelas orientações”, o que 

provavelmente indica que o tratamento era a ausência de tratamento3. 

Acredita-se que o nome câncer tenha sido cunhado pelo médico grego Hipócrates (460-370 

A.C. – considerado o pai da medicina) que, para descrever os tumores ulcerativos e não-

ulcerativos que encontrava em seus pacientes, usou o termo ”karkinos” 

(caranguejo, em grego), pois os tumores malignos apresentavam vasos dilatados 

ao seu redor que lembravam a forma de um caranguejo enterrado na areia com as pernas 

distribuídas em círculo4. 

Atualmente, células cancerosas são definidas por duas peculiares propriedades: escape dos 

mecanismos de controle da homeostase do tecido, promovendo crescimento e proliferação 

celular, e pela capacidade de invadir e colonizar territórios não-autólogos5. Entretanto, essa 

definição é muito simplista, e a cada ano o conhecimento da complexidade dos eventos inter- 

e intracelulares no câncer aumenta. Um exemplo disso são as revisões de Hanahan e 

Weinberg que, em 2000, listavam 6 hallmarks do câncer, sendo eles: (I) evasão de apoptose, 



 

(II) auto-suficiência em fatores de crescimento, (III) insensibilidade para sinais anti-

proliferativos, (IV) invasão tecidual e metástase, (V) potencial replicativo ilimitado e (VI) 

neoangiogênese sustentada6; onze anos depois, os mesmos autores revisitaram essa lista e 

acrescentaram 4 novos aspectos: (VII) desregulação energética celular, (VIII) evasão de 

sistema imune, (IX) inflamação promovida pelo tumor e (X) instabilidade genômica e 

mutação7. Possivelmente, futuras análises permitirão a adição de ainda mais características, 

dado o complexo cross-talk que existe entre diferentes inibidores, ativadores e mediadores 

de vias de sinalização envolvidas com o desenvolvimento e estabelecimento do câncer. 

 

1.2 MELANOMA  

Dentre os cânceres, o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum entre a população branca 

mundialmente, e pode ser dividido em duas categorias: não-melanoma (carcinoma de célula 

basal – BCC, e carcinoma de célula escamosa – SCC, além de alguns tipos mais raros de câncer 

de pele) e melanoma maligno. Dentre estes, o melanoma maligno cutâneo é o câncer com 

maior crescimento de incidência na população branca, dobrando a incidência a cada 10-20 

anos8. A alta incidência de melanoma, principalmente em caucasianos residentes próximos 

ao equador9, e a dificuldade de tratamento em seu estágio avançado o tornam um grande 

problema de saúde pública: embora represente somente 2-4% dos casos de câncer de pele, 

o melanoma é responsável por 80% de todas as mortes por câncer de pele. A taxa de 

sobrevida após 5 e 10 anos para pacientes com melanoma tratado em estágios iniciais é de 

90 e 91%, respectivamente; entretanto, pacientes com melanoma metastático apresentam 

somente 16% de taxa de sobrevida após 5 anos10. Por essa razão, torna-se importante o 

estabelecimento de terapias que possam sensibilizar estas células sistemicamente. 

Apesar de os principais fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma serem histórico 

familiar, presença de nevi e melanoma prévio, o background de mutações de cada melanoma 

também se apresenta como um fator importante na progressão da doença, bem como em 

seu tratamento. O melanoma pode ser caracterizado com base em padrões histológicos de 

progressão (modelo de Clark): nevus benigno, nevus displásico, fase de crescimento radial, 

fase de crescimento vertical e melanoma metastático. O nevus benigno é uma proliferação 

de melanócitos normais e compreende uma lesão benigna; quando há um aumento aberrante 



 

de proliferação no nevus benigno ou em uma nova localidade, com presença de células 

atípicas e lesões assimétricas com bordas irregulares, chamamos de nevus displásico. 

Posteriormente, durante a fase de crescimento radial, essas células adquirem a capacidade 

de proliferar dentro dos limites da epiderme, e evoluem de uma atipia para um fenótipo 

canceroso, podendo adentrar papilas dérmicas na epiderme; então, as lesões passam à fase 

de crescimento vertical, em que adquirem a habilidade de degradar a membrana basal e 

invadir a derme, formando um nódulo de maior volume11. Em estudos posteriores, 

pesquisadores associaram cada estágio de progressão a uma carga de mutações, com 

mutações em BRAF ainda na fase de nevus benigno, perda de CDKN2A e PTEN na fase 

displásica, aumento de CD1 na fase de crescimento radial e perda de expressão de E-caderina, 

expressão de N-caderina, integrina αVβ3, MMP2 e survivina na fase de crescimento vertical12. 

 Outro método de classificação é o TNM (adotado pela AJCC – Junta Americana em Câncer), 

que se baseia na espessura do tumor primário (T – T1 a T4), número de nodos metastáticos 

envolvidos (N – N0 a N3) e localização dos sítios de metástase (M – M0, M1a, M1b e M1c)13. 

Entretanto, clinicamente, o melanoma é dividido em 4 estágios: no estágio I estão os tumores 

primários, e este é dividido em subgrupos (IA e IB), baseados na disseminação pelas papilas 

dérmicas; no estágio II (subdividido em IIA, IIB e IIC), estão os casos com aumento na 

profundidade da lesão primária (maior invasividade); o estágio III (também subdividido em 

IIIA, IIIB e IIIC) compreende pacientes com inchaço dos linfonodos regionais ou 

comprometimento nodal contralateral; pacientes com metástases distantes são considerados 

estágio IV14. 

Os melanócitos são células dendríticas produtoras de melanina – pigmento que dá cor a olhos, 

pele e anexos em vertebrados. Na pele, eles ficam localizados na camada basal da epiderme, 

onde proliferam muito pouco e estabelecem uma razão de 1:5 com queratinócitos basais15. 

Essa relação é muito intrincada, com os queratinócitos estabelecendo uma regulação 

parácrina sobre os melanócitos através da secreção de diferentes fatores de crescimento e 

citocinas que regulam crescimento, sobrevivência, adesão, migração e diferenciação dos 

melanócitos16. Em contraposição, os melanócitos estimulados produzem vesículas de 

melanina – chamados melanossomos – que são exocitados e imediatamente internalizados 

pelos queratinócitos adjacentes, protegendo seus núcleos contra os efeitos deletérios 

causados pela radiação UV17. 



 

Os melanoblastos, células precursoras de melanócitos, têm origem na crista neural – porção 

do ectoderma que liga o tubo neural e o ectoderma epidérmico; durante o processo de 

neurulação, essa população de células (células da crista neural que darão origem aos 

melanócitos) sofre transição epitélio-mesenquimal e delamina, migrando dorso-

ventralmente e dorso-lateralmente através de um processo heterogêneo e complexo para 

todas as partes do ectoderma epitelial, a fim de colonizar toda a epiderme do indivíduo18.  

Segundo Virchow19, “Neoplasias surgem segundo a mesma lei que regula o desenvolvimento 

embrionário”. Devido ao caráter altamente migratório dos melanoblastos e seu alto grau de 

interação com o ambiente extracelular, o melanoma – tumor maligno de melanócitos – 

apresenta uma maior facilidade de reativação desse fenótipo, com alto potencial de 

agressividade e invasão tecidual e migração, ou seja, maior potencial metastático. Para que 

realizem esse processo, as células devem perder a adesão célula-célula e célula-matriz, 

degradar a matriz extracelular, e realizar a transmigração para a derme, onde se infiltram em 

vasos e migram para sítios distantes20. Estes processos envolvem extensivos rearranjos do 

citoesqueleto e geração de polaridade celular, promovido por vias de sinalização (como a via 

das Rho-GTPases Rho/Rac/CDC42), receptores de membrana (como as integrinas e 

receptores de fatores de crescimento) e interações com a matriz extracelular (revisado em 

Pandya et al.21).  

A facilidade de metastatização torna interessante a busca de drogas que tenham a capacidade 

de inibir o potencial metastático de células de melanoma, atuando sobre elementos do 

citoesqueleto, metaloproteinases de matriz e diminuindo o potencial angiogênico22. 

Entretanto, a terapia para tratamento de melanomas ainda hoje se apresenta muito 

problemática, pois os índices de recidiva após os tratamentos utilizados atualmente ainda são 

muito altos. 

 

1.3 TERAPIAS CONTRA MELANOMA 

O quimioterápico mais comumente utilizado para o tratamento de melanomas metastáticos 

é o dacarbazine, um agente alquilante citotóxico aprovado pelo FDA (órgão estadunidense de 

regulamentação de drogas e alimentos – equivalente à nossa ANVISA) em 1975 ,que 



 

apresentou taxas de respostas de 20% para pacientes com melanoma metastático, sendo 

desde então considerado o regime de tratamento padrão contra o qual são comparados 

novos compostos, sendo considerado o grupo controle até mesmo nas pesquisas clínicas de 

terapias alvo-dirigidas e imunoterapias23. Um levantamento com 30 testes clínicos com novos 

agentes quimioterápicos ou combinações de tratamentos comparados com o tratamento 

somente com dacarbazine não mostrou melhoras nos índices de resposta ao tratamento e 

sobrevivência, o que levou este composto a permanecer por tanto tempo como droga de 

escolha para o tratamento dessa doença24. 

Uma das maiores limitações no tratamento do melanoma metastático é que a complexidade 

genética dos tumores de melanoma é muito grande. Diferentes grupos de pesquisa 

mostraram que melanomas originários de diferentes regiões do corpo apresentam diferentes 

mutações e níveis de expressão de determinados oncogenes, determinando assim subgrupos 

de melanomas de acordo com um padrão genético25,26, podendo apresentar até diferentes 

populações dentro de um mesmo tumor27. Essa variabilidade genética está sendo atualmente 

abordada com o intuito de desenhar drogas que atuem especificamente em proteínas do ciclo 

celular, intermediários de vias de sinalização, receptores e outros, que estejam mutados 

naquele subtipo ou subpopulação de melanoma, permitindo terapias individualizadas28. Um 

grande avanço era esperado com o desenvolvimento de drogas altamente direcionadas 

inibidoras de isoformas mutadas de proteínas específicas, como o vemurafenib e o dabrafenib 

– que inibem a forma mutada BRAFV600E, presente em quase metade dos casos de melanoma 

metastático29. Entretanto, apesar de as respostas iniciais serem muito positivas, 

apresentando uma regressão tumoral rápida, a recidiva acontecia após 6 a 7 meses, com 

desenvolvimento de resistência ao tratamento; um estudo de caso mostrou focos de 

metástase de melanoma adquirindo mutações em outros genes após um esquema de 

tratamento com vemurafenib, trametinib (inibidor de MEK) e vemurafenib+trametinib, com 

desenvolvimento de mutação na proteína NRASG13R [30], o que realça a necessidade de 

pesquisa de novas drogas e mecanismos de tratamento de melanoma metastático. 

Mais recentemente, o desenvolvimento de anticorpos capazes de suprimir o bloqueio imune 

promovido pelas células tumorais no organismo abriu uma nova janela de possibilidades para 

o tratamento de melanoma. O primeiro alvo dessa abordagem foi a molécula CTLA-4 

(cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4), um receptor encontrado na superfície de 



 

células T ativadas; quando ligado a uma proteína ativadora, CTLA-4 induz uma 

downregulation dessas células, diminuindo a resposta imune do indivíduo frente o câncer; 

assim sendo, o anticorpo monoclonal ipilimumab se liga competitivamente ao receptor CTLA-

4 e inibe sua ativação, liberando o organismo dessa supressão imune induzida pelo câncer, 

aumentando a sobrevivência e atividade dos linfócitos T no combate às células tumorais31. 

Embora os avanços sejam visíveis, o caminho para o desenvolvimento de um esquema de 

tratamento efetivo contra o melanoma ainda é muito tortuoso: um estudo recente mostrou 

que a terapia combinada de vemurafenib (inibidor de via de sinalização) e ipilimumab 

(imunoterapia), que poderia garantir maior sucesso contra as células tumorais, apresentou o 

desenvolvimento de hepatotoxicidade grave nos pacientes em estudos de fase 1, sendo 

encerrado prematuramente32. 

 

1.4 TELÚRIO 

Telúrio é um elemento químico raro não-essencial da família dos calcogênios, que também 

abrange oxigênio, enxofre, selênio e polônio; e por muito tempo foi considerado tóxico e sem 

nenhuma atividade biológica. Ele raramente é encontrado em seu estado livre, normalmente 

fazendo parte de outros minérios, sendo que grande parte do telúrio comercial é recuperado 

do lodo do refinamento de cobre e é usado em diversas áreas industriais, como indústria 

química (catalisador, cobertura metálica, pigmentação), tecnológica (células solares de 

calculadoras e câmeras), automotiva (vulcanização de borracha e como componente de 

células de energia)33, além do seu uso mais recente na área médica diagnóstica (fazendo parte 

de quantum dots – nanoestruturas usadas para rastrear e imagear macromoléculas em uma 

célula ou células em um tecido)34,35 e terapêutica, que será discutido adiante.  

Diferente do selênio, que é encontrado na composição de proteínas – chamadas de 

selenoproteínas – em bactérias, aves e mamíferos36, não há ocorrência natural de 

telurometioninas e telurocisteínas, devido às características químicas do telúrio, sendo 

encontrado em bactérias, fungos e leveduras somente como resultado da incorporação 

errônea de telúrio no lugar de enxofre e selênio37. Entretanto, verificou-se que 

selenoproteínas e selenocompostos de baixo peso molecular reduziam o risco de câncer em 



 

camundongos38; assim como no caso do selênio, foi visto que compostos de organotelúrio 

têm-se provado menos tóxicos e com mais aplicações do que se considerava39. 

Dentre os compostos de telúrio, podemos dividi-los em três categorias: nanoestruturas, 

compostos inorgânicos, e compostos orgânicos. Nanoestruturas de telúrio, como nanoredes40 

e nanobastões41,42 apresentaram citotoxicidade contra células tumorais e indução de 

apoptose, se apresentando como potenciais terapias anticâncer, mas também levantando a 

questão da exposição ocupacional de trabalhadores que mantêm contato direto com esses 

nanomateriais gerados durante processos de extração, purificação ou produção de 

equipamentos e materiais que usem este composto. 

Alguns complexos contendo telúrio, como o composto orgânico (3E)-4-cloro-3-[dicloro(4-

metoxifenil)telanil]-2-metilbut-3-en-2-ol (chamado de RT-04) e o composto inorgânico 

tricloro(dioxietileno-O-O’)-telurato – mais conhecido como AS101 – têm sido estudados sob 

o ponto de vista de efeitos biológicos43. Dentre estes, o mais estudado é o AS101, que vem 

apresentando uma miríade de efeitos biológicos, como efeito radioprotetor44, 

quimioprotetor45,46, prevenção e tratamento de alopecia47, como potente 

imunomodulador48,49,50, além de promover a debilitação de células tumorais, que os tornam 

um interessante objeto de estudo no tratamento de câncer (revisado em Sredni51). 

Já o desenvolvimento de compostos orgânicos de telúrio está em expansão, compreendendo 

diferentes arranjos moleculares que, por consequência, apresentam diferentes 

características e efeitos biológicos. Um dos compostos orgânicos de telúrio mais estudados é 

o difenil ditelureto (DPDT – Diphenyl ditelluride), uma das moléculas orgânicas mais simples 

de telúrio, usada como intermediário na síntese orgânica52. 

Há estudos que comparam diretamente os efeitos do composto orgânico DPDT e do 

composto inorgânico TeCl4 in vivo em astrócitos de ratos53 e em células em cultura54, 

entretanto as respostas foram muito incongruentes, com o TeCl4 induzindo apoptose e o 

DPDT supostamente induzindo oncose nos astrócitos enquanto nas linhagens celulares foi o 

DPDT que induziu apoptose e o TeCl4 induziu necrose. Entretanto, estes resultados somente 

reforçam a ideia de que os compostos de telúrio (tanto orgânicos quanto inorgânicos) têm 

efeitos sobre a biologia celular de eucariotos, sendo necessários estudos mais aprofundados 

para esclarecer os mecanismos de citotoxicidade e indução de morte celular. Por enquanto, 



 

acredita-se que a citotoxicidade de telúrio é consequência de sua alta capacidade redox, que 

reage com grupos tiol de diferentes proteínas fundamentais para os processos celulares tanto 

de células não tumorais quanto para células do câncer55. Entretanto, tem-se verificado para 

estes compostos uma seletividade em direção a células tumorais, que parece estar 

relacionada a uma sobrecarga de estresse oxidativo em células tumorais que não é 

encontrado em células normais56. 

O alto índice de mortes por melanoma metastático, causado pela dificuldade de ressecção do 

tumor, aliado à alta resistência às terapias anticâncer utilizadas até o presente, o tornam um 

importante objeto de estudo. Apesar dos avanços no campo da medicina personalizada, que 

faz uso do perfil genético de cada tumor para o uso de drogas inibidoras de vias de sinalização 

(individualmente ou em associação), e imunoterapias, que atuam liberando células imunes 

de um bloqueio promovido pelo tumor, ainda é interessante o estudo para o 

desenvolvimento e aplicação de drogas que possam promover um aumento na efetividade 

de resposta frente o tratamento e também que ultrapassem as limitações mais graves no 

melanoma metastático – resistência e recidiva.  

Sob esse prisma, o presente trabalho pretende contribuir para a descoberta e 

estabelecimento de novas abordagens no tratamento de melanoma metastático. Para isso, 

avaliamos os efeitos de dois compostos orgânicos enantioméricos de telúrio sobre a biologia 

celular de linhagens de melanoma metastático. Embora ambos os compostos sejam formados 

pelo mesmo número de átomos de cada elemento, o arranjo tridimensional em torno de seu 

carbono quiral pode lhes conferir características peculiares um em relação a outro. Estudos 

preliminares mostraram diferentes efeitos, com maior ou menor agressividade nas alterações 

de morfologia celular das linhagens, de acordo com o enantiômero. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS



 

O estudo da biologia de compostos de telúrio está em plena expansão, com o 

desenvolvimento de novos compostos por diferentes grupos de pesquisa mostrando 

resultados promissores42,54,65,72,73,83, entretanto os compostos inorgânicos de telúrio levam a 

dianteira em questão de progressos, já tendo sido testados em humanos47,87, enquanto não 

há relatos na literatura de testes de compostos orgânicos de telúrio em humanos. 

Entretanto, sob a perspectiva de solubilidade e estabilidade, os compostos inorgânicos, como 

o composto mais estudado AS101, são pouco solúveis em soluções salinas, sendo 

rapidamente hidrolisados em TeOCl3
-[88], do mesmo modo que o composto TeCl4 (Princival et 

al.89 – Artigo submetido para publicação). Já os compostos orgânicos de telúrio apresentam a 

vantagem de serem mais estáveis e resistentes a hidrólise, mantendo sua integridade 

molecular mesmo após exposição a temperaturas de 60 a 70 °C90. Além disso, dentro da 

família dos organocalcogênios, os compostos orgânicos de selênio mostraram sinais de 

decomposição a temperaturas de 37 °C90, o que os torna inviáveis para aplicação terapêutica. 

Outro aspecto relevante para o estudo dos compostos RF-13R e RF-13S é a questão da 

isomeria óptica. Aproximadamente metade das drogas atuais apresenta quiralidade, sendo 

que quase 90% delas são vendidas como soluções racêmicas contendo uma mistura 

equimolar dos dois enantiômeros91. As drogas podem apresentar diferenças 

farmacodinâmicas e farmacocinéticas entre as duas formas enantioméricas, como diferença 

de atividade, absorção, especificidade, entre outras92. Em situações extremas, como a 

tragédia da talidomida de 1961, os efeitos podem ser catastróficos: a talidomida era uma 

droga usada para o tratamento de náusea em mulheres grávidas, entretanto o tratamento 

resultou em defeitos congênitos em milhares de crianças93. Posteriormente, descobriu-se que 

a talidomida é uma solução racêmica – o enantiômero R apresentava os efeitos 

farmacológicos desejados, entretanto o enantiômero S apresentava efeitos teratogênicos94.  

Embora não tenhamos encontrado efeitos antagônicos entre os enantiômeros estudados no 

presente trabalho, pudemos verificar uma diferença em atividade entre os compostos RF-13R 

e RF-13S, em que o último induzia alterações celulares e genotoxicidade a uma concentração 

menor que seu enantiômero. Esses resultados permitem que, no futuro, usemos uma solução 

enantiomérica do composto RF-13S (e não uma solução racêmica) para experimentos em 

animais e testes clínicos.  



 

Além disso, alguns compostos miméticos de peroxidase (como os compostos de telúrio) têm 

mostrado seletividade em direção a células tumorais, poupando células saudáveis. Acredita-

se que essa seletividade seja derivada de um efeito sensor efetor: a atividade peroxidase-like 

depende da concentração e da natureza dos tióis presentes na célula; ou seja, os compostos 

agem como antioxidantes enquanto há tióis consumíveis dentro da célula e se tornam letais 

na ausência deles95. Essa atividade seletiva é completamente diferente da atividade dos 

compostos atualmente usados em quimioterapia, que são drogas continuamente ativas ou 

“disparadas” que, uma vez ativadas, permanecem continuamente ativas96; isso confere uma 

vantagem muito grande para esses compostos miméticos de glutationa peroxidase, pois seu 

uso apresentaria teoricamente efeitos colaterais muito mais brandos, tornando-os prósperos 

objetos de estudo para terapias anticâncer.
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