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RESUMO 

SOUZA, Nayane de. Efeitos citotóxicos do DM-1 em células de melanoma 
resistentes a um inibidor de BRAF e na modulação de metaloproteinases. 2017. 
130p. Dissertação (Mestrado em Farmácia na área de Toxicologia) – Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, São Paulo, 2017. 

Melanoma é o câncer mais agressivo e a mutação BRAF V600E é a mais frequente entre 

os pacientes. O vemurafenibe foi o primeiro inibidor específico desta mutação aprovado 

pela Food and Drug Administration. Entretanto, após cerca de seis meses há recidiva e 

superar os mecanismos de resistência responsáveis por este fenômeno ainda é um 

desafio. A curcumina é um tumérico com características antitumorais e anti-inflamatórias, 

entretanto sua baixa biodisponibilidade e estabilidade limitam seu uso e por isso 

impulsionaram a busca por análogos capazes de serem eficientes e comercializados. O 

DM-1, é um análogo monocetônico que apresentou efeitos antiumorais in vitro e in vivo 

em estudos anteriores. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos citotóxicos do DM-

1 em células de melanoma sensíveis (naive) e resistentes ao vemurafenibe, bem como 

na modulação de metaloproteinases. As células de melanoma foram tratadas com 

diferentes concentrações de DM-1, e este composto foi citotóxico para linhagens 

sensíveis e resistentes ao vemurafenibe, além de induzir parada de ciclo celular em 

G1/G0 e diminuir o número de colônias, entretanto ele não foi seletivo em ensaios de 

citotoxicidade realizados com melanócitos e fibroblastos. O tratamento dessas células 

em doses subtóxicas resultou na modulação de metaloproteinases importantes no 

processo de invasão celular. O DM-1  reduziu as concentrações das metaloproteinases -

1, -2 e -9 (MMP-1, -2 e -9) em um ensaio de quantificação de MMPs e a atividade das 

MMP-2 e -9 em um ensaio de zimografia de maneira célula dependente. As modulações 

negativas do inibidor de MMP TIMP-2 e MMP-14 para SKMEL-28 naive foram associadas 

a diminuição das atividades de MMP-2 e -9, enquanto que as modulações positivas para 

SKMEL-19 naive foram relacionadas ao aumento de MMP-2. Este composto ainda inibiu 

a migração das células e a formação de tubos por células endoteliais. 

 

Palavras-chave: melanoma, inibição de BRAFV600E, análogos da curcumina, 

metalloproteinase, invasão. 



 

 
 

ABSTRACT 

SOUZA, Nayane de. DM-1 cytotoxic effects in BRAF resistant melanoma cell lines 
and metalloproteinase expression modulation. 2017. 130p. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, 2017. 

 

Malignant melanoma is the most aggressive cancer and the BRAF V600E 

mutation is the most frequent among patients. Vemurafenib was the first specific inhibitor 

for this mutation approved by Food and Drug Administration. Therefore around six months 

later there is relapse and overcoming it is still a challenge. Curcumin is a turmeric and it 

has been deeply researched because of its anti-inflammatory and antitumoral effects. 

However the low stability limits its use, therefore, encouraged the investigation of 

analogues capable to be efficient and commercialized. DM-1 is a monoketone curcumin 

analog and it showed antitumoral effects in vitro and in vivo in previous studies The aim 

of this project was to evaluate the cytotoxical effects of DM-1 for vemurafenib responsive 

(naïve) and resistant melanoma cells, as well as metalloproteinases modulation. 

Melanoma cells were treated with different  DM-1 concentrations, and this compound was 

cytotoxic for responsive and resistant cell lines, besides inducing G1/G0 cell cycle arrest 

and reducing  the number of colonies, nonetheless it was not selective in assays 

performed with melanocytes and fibroblasts. Subtoxic treatment of those cells modulated 

important MMPs in the cell invasion process. DM-1 reduced metalloproteinases -1, -2 and 

-9 (MMP-1,-2 and -9) in a quantification assay, and MMP-2 and -9 activities by 

zymography in a cell-dependent way. Negative modulations of MMP inhibitor TIMP-2 and 

MMP-14    for SKMEL-28 naïve were associated with MMP-2 and -9 reduced activities, 

whereas positive modulations for SKMEL-19 naïve were correlated to MMP-2 increase. 

Furthermore, this compound reduced migration of those cells and endothelial cell tube 

formation. 

Keywords: melanoma, BRAFV600E inhibitor, resistance mechanism, curcumin 

analogues, metalloproteinase, invasion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer e Melanoma 

 

Atualmente o câncer figura como maior motivo de preocupação de saúde pública 

mundial e lidera as causas de morbidez e mortalidade no mundo, com aproximadamente 

14 milhões de casos novos em 2012 e 8,8 milhões de mortes em 2015, acredita-se que 

o número de novos casos crescerá 70% nas próximas duas décadas (WHO 2017). 

O câncer de pele pode ser caracterizado em basicamente em três categorias, 

carcinoma basocelular, carcinoma escamoso e melanoma. Os dois primeiros tipos são 

cancêres de pele do tipo não melanoma e são originários dos queratinócitos, o principal 

tipo celular na epiderme, juntos  representam a malignidade mais comum em indivíduos 

caucasianos, cerca de 18 a 20 vezes mais que outros indivíduos, sendo que a sua 

incidência tem aumentado em diferentes países (CAINI et al 2016). Esta neoplasia gera 

grandes gastos nos cofres públicos, sendo que na Austrália é o tipo de câncer que 

representa o maior gasto em saúde pública, e  nos Estados Unidos os gastos alcançaram 

650 milhões de dólares em tratamento médico, cerca de 6 a 8 vezes do que os gastos 

destinados para o tratamento do tumor de pele do tipo melanoma. (APALLA et al 2017) 

O melanoma possui baixa frequência (FIGURA 1), mas a alta possibilidade de 

metástases dificulta o tratamento dos pacientes, resultando em alta taxas de mortalidade 

(WHITEMAN et al 2001). Nos Estados Unidos, o melanoma representa atualmente 4,5 % 

de todos os novos casos de câncer esperados para 2016 e 1,7% de todas as mortes por 

câncer estimadas para 2016 (National Cancer Institute-SEER). No Brasil, o melanoma 

representa 3% das neoplasias malignas da pele, que correspondem 30% de todos os 

tumores malignos registrados no país.  Na Figura 1 podemos observar a estimativa de 

diversos tipos de cânceres para o ano de 2016/2017 no Brasil e a incidência do melanoma 

para homens e mulheres.   
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FIGURA 1: Publicação bienal do Instituto Nacional do Câncer (INCA) com informações 
atualizadas sobre o número de casos novos de câncer esperados os anos 2016 e 2017.  
*Todas as neoplasias exceto pele não melanoma. 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer, 2017. 

 

1.1.1 Melanoma 

 

Os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma são histórico 

familiar, presença de múltiplos nevos, pele clara, exposição à radiação ultravioleta e 

imunossupressão. Estudos epidemiológicos mostraram que a exposição intensa à 

radiação solar e queimaduras decorrentes deste processo conferem maior risco de 

desenvolvimento de melanoma (WHITEMAN et al 2001). A exposição da pele à 

equipamentos de UVR destinados ao bronzeamento artificial também está associada ao 

aparecimento de câncer de pele de maneira dose-dependente (BONIOL et al 2012). 

Os nevos melanocíticos são neoplasmas resultantes da ploriferação de 

melanócitos, os quais são células presentes na pele responsáveis pela produção de 

melanina. Esses nevos são neoplasmas clonais com parada de ciclo celular, iniciado por 

mutações oncogênitas na via de MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases - Proteína-

quinases ativadas por mitógenos) (FIGURA 2) (Damsky, Bosenberg 2017). Dentre os 
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oncogenes com mutações, podemos destacar NRAS (em nevos melanocíticos 

congênitos), HRAS (em nevos de Spitz), BRAF (em nevos melanocíticos adquiridos, e 

GNAQ ou GNA11 (em nevos azuis) (BARAN; DUNCAN 2011). Aproximadamente 25-

33% dos melanomas surgem a partir de nevos, sendo que as lesões mais comuns são 

nevos melanocíticos benignos adquiridos (DAMSKY, BOSENBERG 2017). 

 

FIGURA 2: Envolvimento dos produtos de oito genes nas vias de transdução de sinal 
RAS/RAF/MEK/MAPK, PI3K/AKT e GNAQ/11. Vias adicionais como apoptose e CDK levam à 
progressão do ciclo celular, e podem ser ativadas por esses efetores a jusante das duas maiores 
vias. A montante de RAS e PI3K, o c-KIT, pode também ser mutado ou amplificado no melanoma 
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e, desta forma, ativar efetores a jusante das duas maiores vias. A via alternativa do receptor 
endoteliai (ETR-endothelin receptor), envolvendo dua s proteínas G-α heterotriméricas, GNAQ e 
GNA11, podem também ativar a via de BRAF/MEK/MAPK/ERK, elas desempenham um papel 
importante para  o desenvolvimento de melanócitos normais e na formação do melanoma 
(PAPPA et al, 2015). 
 

1.1.1.1. Modelo de Clark e mecanismos moleculares 

 

 O modelo de Clark da patogênese do melanoma (FIGURA 3) descreve diversos 

passos desde melanócitos normais até o aparecimento do melanoma, os quais incluem 

a formação do nevu e subsequentemente o desenvolvimento do nevo displásico, 

hiperplasia, invasão e metástase. Este modelo caracteriza as mudanças histológicas do 

melanoma maligno. Vários mecanismos moleculares, foram revelados posteriormente 

por métodos de genômica e proteômica e tem sido associados com o desenvolvimento 

do melanoma (MILLER, MARTIN; 2006). Apesar da progressão linear e gradual 

caracterize um subconjunto de melanomas, evidências significativas sugerem que, na 

maioria dos melanomas, a progressão é mais complexa e envolve muitos caminhos 

distintos, determinados por oncogenes distintos (DAMSKY et al, 2014)  .  

A visibilidade do nevo benigno é a primeira mudança fenotípica (CLARK et al 

1984).  As mutações em CDKN2A (inibidor específico da ciclina dependente de quinase) 

e em PTEN estão associadas com a formação de nevus displásicos.CDKN2A codifica as 

proteínas supressoras de tumor p16 e p14  que (KAMB et al 1994, CACHIA et al 2000). 

Já a perda de função do supressor tumoral PTEN leva a um acúmulo de PIP3 

(fosfaatidilinositol (3,4,5)-trisfosfato) e ativação de proteínas AKT, os quais levam à 

proliferação e sobrevivência do melanoma (WU et al 2003). 

As mutações oncogênicas em NRAF e BRAF em conjunto com a perda de 

função de CDKN2A, p53 e PTEN levam o melanoma para a fase de crescimento radial 

(RGP-radial growth phase), a qual está também associada à altas concentrações de AKT 

ativa (STAHL et al 2004). O estágio seguinte de desenvolvimento do melanoma é a fase 

de crescimento vertical (VGP – vertical growth phase), que é caracterizada pela 

capacidade das células de melanoma de penetrarem a membrana basal, pela perda da 

adesão célula célula, transição epitélio mesênquima (EMT), perda de função de E-

caderina e ganho de função de N-caderina (DANEN et al 1996, HSU et al 1996). A perda 
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de E-caderina da membrana leva à dissociação de β-catenina do complexo de adesão 

celular, a qual é translocada para o núcleo. O aumento no nível de β-catenina nuclear 

regula positivamente a expressão de Ciclina D1 e MITF, os quais estão associados 

com a proliferação, sobrevivência e invasão do melanoma (WIDLUND et al 2002, 

SHTUTMAN et al 1999). O aumento na expressão de BRAF V600E e PI3 quinase  

também caracterizam o estágio VGP. A via de PI3 kinase é uma via importantíssima no 

câncer e a ativação no melanoma está associada à ativação concorrente de 

RAS/RAF/MEK/ERK (DAVIES 2012). 

 Somente uma pequena proporção de nevus é responsável pela origem do 

melanoma. A progressão lenta de nevos para melanoma sugere que ocorrem 

mecanismos de supressão tumoral após a ativação de BRAF e outras mutações. A 

transformação dos nevos em melanoma ocorre normalmente na pele danificada pela 

exposição crônica ao sol (non-CSD – non-chronically sun demaged) em pacientes 

relativamente jovens.  Muitos melanomas com mutação em BRAF não surgem a partir de 

nevos já existentes, sugerindo que tanto melanócitos com mutação em BRAF silenciados 

antecederam o melanoma, enquanto  a mutação em BRAF foi adquirida tardiamente na 

melanomagenese levando a formação de um novo melanoma (DAMSKY, BOSENBERG 

2017). 

 O tratamento de primeira linha do melanoma ainda é a excisão cirúrgica, quando 

diagnosticado em um tempo médio de 27 a 90 dias e ele ainda está no estágio III, ou 

seja, as células de melanoma já atingiram os linfonodos, quanto mais cedo a identificação 

do tumor (estágios I e II), melhor é o prognóstico. No estágio III os procedimentos 

realizados são, a excisão ampla do tumor como nos estágios menos avançados e a 

dissecção linfonodal. A terapia adjuvante com interferon pode ajudar a diminuir as 

chances de recidiva do tumor e, além deste recurso terapêutico outras drogas ou vacinas 

também podem ser utilizadas no tratamento, como quimioterapia, imunoterapia e terapia 

alvo dirigida.  

 A terapia  e cura no estágio IV são muito mais difíceis, nesta fase as células já 

alcançaram os lifonodos ou outras áreas to corpo A fim de melhores respostas e alcançar 

de fato a cura deste câncer, os tratamentos para melanoma metastático tem evoluido 

muito ao passar dos anos e, atualmente há várias opções de tratamentos tal como, 
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imunoterapia, radioterapia, terapias alvo-dirigidas, tratamentos combinatórios e 

quimioterapia Apesar desses desafios, os avanços nos tratamento tem melhorado os 

resultados de sobrevida desses pacientes (GERSHENWALD et al, 2017). 

 

FIGURA 3:  Progressão do melanoma baseada no modelo de Clark. Em um primeiro momento a 
proliferação dos melanócitos normais é controlada dando origem ao nevo benigno. Os nevos 
displásicos/atípicos apresentam um crescimento anormal dos melanócitos do nevo pré-existente 
ou em um novo local resultando em uma lesão pré-maligna com atipia celular aleatória, 
caracterizados por máculas planas, maiores que 5 mm em tamanho, bordas irregulares e 
pigmentação variável. As células que adquirem a habilidade de proliferarem horizontalmente na 
epiderme estão na fase de crescimento radial, e histologicamente demonstram atipia (melanoma 
in situ), a E-caderina ajuda a manter essas células na epiderme, entretanto algumas podem 
invadir a camada papilar da derme. O aparecimento de outros eventos bioquímico, incluindo a 
perda de E-caderina e expressão de N-caderina permitem que essas células invadam a 
membrana basal e se proliferem verticalmente na derme, adquirindo um potencial metastático. O 
melanoma espalha então para outras áreas do orpo, geralmente invade primeiramente os 
linfonodos e posteriormente a pele, o tecido subcutâneo, pulmões e o cérebro.  O crescimento 
radial dessas células. 
Fonte: Adaptado de SEURADGE et al 2006. 
  

1.1.1.2. Melanoma e células tronco 
 
 
O modelo de Clark descrito anteriormente foi aceito por anos, onde a iniciação 

e desenvolvimento tumorais são atribuídos como um processo de vários passos que é 

acompanhado de transformações genéticas responsáveis pela transformação de células 

normais em células malignas. 
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O estudo de células tronco na medicina transformou-se desde a  descoberta de 

auto-renovação de células no sistema hematopoiétco (GIROUARD e MURPHY, 2011). 

As células embrionárias adultas possuem a habilidade de auto-renovação e produção de 

descendentes/progenia diferenciados de células que caracterizam um determinado órgão 

ou tecido (AMBLER e MAATA 2009; MADHURI e WICHA, 2007). As células-tronco 

podem ser divididas em quatro grandes grupos: embrionário, germinal, adulta ou 

somática, as células embrionárias (ESC-embryonic stem cells) se originam da camada 

interna da massa do blastocisto, são onipotentes e possuem indefinite replicative life 

span, que é atribuída a expressão de telomerase. As células tronco germinais são 

derivadas das camadas germinais do embrião. Elas se diferenciam em células 

progenitoras, a fim de produzir células de órgãos específicos. As células somáticas ou 

adultas são progenitoras de élulas e possuem menor replicative life span que as ESC, 

elas esão presentes nos tecidos maduros como hematopoiético, neural, gastrointestinal 

e mesenquimal (SAGAR et al, 2007). 

O conceito de células tronco cancerígenas (CSCs – cancer stem cells) é 

baseado no fato de que essas células são biologicamente diferentes da maior parte da 

população celular tumoral e não tem capacidade de iniciação tumoral (OZLEM, 2009). As 

CSCs formam um subconjunro de células encontrado em malignidades que é 

responsável não somente pela formação do tumor, mas também por sua progressão 

severa (GIROUARD e MURPHY, 2011).  

Os tumores consistem de uma população heterogênea de células que diferem 

na capacidade proliferativa, nos perfis histologicos e imunofenotípico, e no potencial 

tumorigênico. A hipótese do CSC propõe que a tumorigenicidade consiste em uma 

pequena subpopulação de células de câncer e que essas células, dessa forma, a 

iniciação, progressão, resposta a terapia e metástase, são resultado de mutações que 

podem tornar as células tronco somáticas normais em cancerosas, ou transformar as 

células de câncer em células do tipo tronco. A CSC mutada é então capaz de originar 

CSCs adicionais e uma variedade de células de cancer mais diferenciadas e 

funcionalmente diversas, muitas como células-tronco somáticas do tecido. (FIGURA 4) 

(RASTOGI, 2012). 
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As células tronco cancerígenas diferem de células tronco adultas, porque 

naquela a divisão resulta na iniciação e crescimento e tumoral, enquanto que células 

tronco normais se dividem e diferenciam em respostas a sinais fisiológicos para fornecer 

céula aos órgãos nos quais elas residem. Portanto, embora os dois tipos de células tronco 

coincidam, as células tronco adultas e cancerosas não são as mesmas (GIROUARD e 

MURPHY, 2011). 

O número de evidências que suportam a teoria de células tronco cancerosas 

tem aumentado, entretanto alguns argumentos que a sustentam ainda estão nebulosos. 

Um tópico ainda debatido é a confusão com relação a definição de CSCs e sua relação 

com células-tronco. A definição de CSCs não implica que as CSCs se originam 

necessariamente de células-tronco. Embora alguns canceres tenham surgido de 

transformação malignas de células tronco de tecidos adultos observados em alguns 

modelos, assumir que as CSCs devem ser originadas a partir de células-tronco é um 

equívoco (LEE, 2013).   

A frequência de CSCs está relacionada com a progressão,  potencial 

metastático e pior prognóstico em pacientes com melanoma. A identificação de uma 

subpopulação com células iniciadoras de melanoma maligno (MMIC – malignant-

melanoma-initiating cells), caracterizadas pela expressão do mediador de 

quimiorresistência ABCB5, e utilização desta pequena população tumorigênica como alvo 

resultou em inibição do crescimento tumoral (SCHATTON et al, 2008). Além disso, um 

outro trabalho utilizou modelos in vivo para definir o papel de células-tronco de 

melanócitos (MCSCs – Melanocyte stem cells) como células de origem do melanoma, e 

o UVB ´pde agir como fator extrínseco que promove o processo de iniciação do 

melanoma através da ativação e translocação das MCSC, de maneira dose e inflamação 

dependente (MOON et al, 2017) . 

As evidências concetas sobre a existência das MMICs apareceram com o 

reconhecimento do ABCB5 como como marcador do progresso  de melanoma, e sua 

frequência está correlacionada com a progressão da doença. A expressão de fator de 

crescimento nervoso (CD271 ou  NGF – Nerve growth fator)  também mostrou associação 

com a evolução do processo metastáto e baixa sobrevida dos pacientes. As células 

tumorais circulantes (CTCs – circulating tumor cells)  de melanoma ABCB4+ de pacientes 
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com melanoma metastático, demonstraram maior tumorigenicidade in vivo, quando 

comparadas às CTCs ABCB5-. As CTCs estão relacionadas com a progressão da 

metástase e foram encontrados elevados níveis de marcadores de MMIC. A presença de 

MMICs sugerem uma importante relação dessas células na promoção das metástases. 

Os estudos sobre a população de CSC pode levar a novas direções, ampliando os 

conhecimentos básicos sobre a metástase do melanoma e produzindo novos 

conhecimentos para desenvolvimento de terapias mais efetivas nos estágios mais 

avançados da doença. (LEE et al, 2014).  

 

 

FIGURA 4: Modelos da tumorigenise estocástico versus de células-tronco cancerosas. De acordo 
com o modelo estocástico, cada célula do tumor tem a capacidade de se tornar tumorigênica. Em 
contraste, o modelo de células-tronco canceroras defende que somente um subconjunto de 
células tumorais, conhecidas como células-tronco cancerosas, é tumorigênica, e que essas 
células são definidas por sua capacidade de auto renovação e plasticidade de diferenciação 
(Adaptado de GIROUARD e MURPHY, 2011).  
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1.1.1.3. Tratamentos 

 

Em 2002, pesquisadores do Sanger Institute (Cambridge, UK) descobriram que 

mutações no gene que codifica a proteina serina-treonina kinase (BRAF) ocorria em cerca 

de 60% dos melanomas testados, essas mutações apareciam em menor frequência em 

outros cânceres, como tireóide e colon (DAVIES et al., 2002). 

 A dacarbazina foi identificada como padrão ouro no tratamento de melanoma 

em 1970 (LUCE, 1972) e atingiu sobrevida global de apenas 7,4 meses como agente 

único e uma taxa de resposta de 16,9% (HUNCHAREK et al., 2001). Alguns tratamentos 

combinatórios começaram a ser realizados para aperfeiçoar a monoterapia com 

dacarbazina, utilizando-se cisplatina, carmustina, a combinaçãodacarbazina e 

tamoxifeno apresentou maior taxa de resposta com relação ao tratamento único em uma 

fase III, o aumento não foi estatisticamente significativo (CHAPMAN et al., 1999). 

As taxas de resposta com dacarbazina foram comparadas com imunoterapia, 

este tratamento surgiu a partir da característica imunogênica do melanoma que foi 

investigada ao observar que ele regredia espontaneamente quando associado à 

infiltração de linfócitos (TEFANY et al., 1991). A presença de vitiligo também já mostrou 

estar associada a um melhor prognóstico de pacientes com melanoma, provavelmente 

devido aos níveis de produção de IgG muito maiores em pacientes com melanoma e 

vitiligo (RAM et al., 2007,CUI et al 1995). A interleucina-2 (IL-2) é um fator de crescimento 

de linfócitos T e foi identificada em 1976, o tratamento de pacientes com melanoma 

metastático entre 1985 e 1993 induziu taxas de resposta  de 16%, ou seja, maior que a 

dacarbazina.  A IL-2 ainda induziu respostas duradouras, completas e em um número 

maior de pacientes metastáticos do que já era conhecido, entretanto,  a sua alta 

toxicidade impediu seu uso (ATKINS et al., 1999, KOMENAKA et al. 2004). 

 O ipilimumabe é um agente imunoterápico, um anticorpo inibidor de CTLA4 

(cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4), que é uma molécula expressa em 

linfócitos. O bloqueio deste receptor aumenta a resposta antitumoral de células T. Em um 

estudo de fase III comparou-se o tratamento de ipilimumabe, associado ou não à vacina 

peptídica glicoproteína 100 (gp100- antígeno  do melanoma) em pacientes com 



24 
 

 
 

melanoma. A média de sobrevida global de pacientes que recebiam o ipilimumabe e a 

glicoproteína foi de 10,1 meses, muito maior do que aqueles que só recebiam a 

glicoproteína-100 que foi de 6,4 meses (HODI et al., 2010). A combinação Ipilimumabe e 

dacarbazina também foi realizada em pacientes com melanoma e a sobrevida global foi 

maior na combinação que no tratamento somente com dacarbazina. A combinação, 

entretanto, não foi aceita devido ao alto risco de hepatoxicidade e ao aumento modesto 

da atividade clínica frente ao ipilimumabe sozinho (ROBERT et al., 2011). 

 Além do anti-CTLA4, outros importantes alvos terapêuticos para o checkpoint 

da resposta imune foram identificados, como PD-1, esta é uma proteína de checagem de 

células T e tem como objetivo impedir que células T ataquem células do corpo,  quando 

ela  se liga ao PD-L1 as células T deixam de atacar, alguns cânceres tem uma grande 

quantidade de PD-L1 que ajuda a evadir do sistema imune, o uso de anticorpos que 

bloqueia esta ligação pode aumentar a resposta imune contra célular tumorais. O 

nivolumabe é um anti PD-1 aprovado em 2014 para o tratamento de pacientes com 

melanoma. (TOPALIAN et al., 2014). Em pacientes com melanoma avançado e câncer 

renal foram observadas respostas de 17-34% e media de resposta de 13-24 meses 

(TOPALIAN et al., 2014). Pembrolizumabe também tem como alvo a PD-1 e obteve taxas 

de resposta de 33% comparados a 12% do ipilimumabe (MINOR et al 2015). A 

combinação de ipilimumabe (anti-CTLA4) e nivolumabe levou a maiores taxas de 

resposta e maiores períodos de progressão livre de tumor quando comparados com a 

monoterapia (REDMAN, 2016). No Brasil o uso de ipilimumabe não é indicado para 

pacientes com melanoma disseminado e o anti PD-1 pembrolizumabe foi aprovado em 

2016 para tratamento de câncer de pele do tipo carcinoma basocelular (Ministério da 

saúde, ANVISA) 

O tratamento com imuterápicos levou a um grande avanço no tratamento de 

melanoma. Entretanto a identificação de mutações específicas, como a BRAF V600E,  foi 

primordial para o desenvolvimento de inibidores que podem conter o desenvolvimento 

dessas células. O inibidor específico de BRAF V600E, Vemurafenibe, foi aprovado em 

2011 pela FDA para o tratamento de melanoma metastático, mesmo ano de aprovação 

que o ipilimumabe. Primeiramente comparou-se o Vemurafenibe à Dacarbazina em 

pacientes que não foram previamente tratados, o tratamento com o inibidor de BRAF 
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aumentou a sobrevida global e progressão livre da doença, além da taxa de resposta ser 

48,4% para o Vemurafenibe frente a 5,5% da Dacarbazina (KIM et al 2014). Com relação 

a outras mutações em BRAF, o Vemurafenibe mostrou atividade em 4% dos pacientes 

com tumores BRAF V600K (FLAHERTY et al 2010). No Brasil este medicamento foi 

aprovado em 2012 pela ANVISA para pacientes com melanoma metastático e portadores 

da mutação BRAF V600E (MENZIES et al 2012). 

Os resultados alcançados pelo Vemurafenibe aumentaram as expectativas com 

relação ao tratamento com inibidores específicos, já que as taxas de resposta dos outros 

tratamentos vigentes eram muitos menores. Esses dados impulsionaram pesquisas a fim 

de obter respostas melhores e, em 2013 o Dabrafenibe foi aprovado para o tratamento 

de melanoma metastático ou irressecável oriundo de mutação positiva do gene 

BRAFV600E pela FDA, e somente em 2016 foi aprovado no Brasil (ANVISA). Este 

inibidor demonstrou atividade em melanoma com mutações em BRAFV600E e 

BRAFV600K, além de ser a primeira droga a demonstrar atividade em metástase de 

melanoma cerebral (FALCHOOK et al 2012). O Vemurafenibe e Dabrafenibe possuem 

eficácia similares em melanoma metastático BRAFV600E (MENZIES et al 2012), 

entretanto enquanto aquele apresenta inibição similar com mutações em CRAF e 

BRAFV600E, o  Vemurafenibe apresenta menor potência com relação a CRAF (BOLLAG 

et al 2010). Já com relação à mutação V600K o Dabrafenibe indicou maior potência de 

inibição (FALCHOOK et al 2012). 

As respostas dos pacientes  aos inibidores de BRAF são limitadas, com taxas 

de sobrevida livre da doença de cerca de 6 meses devido ao aparecimento de resistência 

(FIGURA 3) (ZEYNEP et al., 2016). Dois processos biológicos diferentes estão 

relacionados com a resistência de melanoma, (I) resistência intrínseca ou resposta 

tumoral adquirida, como a regulação positiva do receptor tirosina quinase e reativação de 

MAPK que está presente em 70% dos casos, ou (II) resistência adquirida tardiamente. 

Os principais mecanismos relacionados com este fenômeno são mutações concorrentes 

em RAS ou MEK,  amplificação da forma mutante de BRAF e  splicing alternativo (SHI et 

al 2009). A grande plasticidade das células de melanoma promove a evolução clonal das 

células de melanoma, emergindo fenótipos que superam a inibição de MAPK 

fenotipicamente e metabolicamente. Os desafios para tratamento dos pacientes 
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envolvem a superação da heteregoneidade entre paciente e no próprio indivíduo 

(ROESCH 2014, SHI et al., 2014). 

Indivíduos desenvolvem mecanismos de resistência diversos e tumores de um 

mesmo paciente também podem desenvolver diferentes mecanismos de resistência, 

como mutações em NRAS (Q61R ou Q61K) em uma metástase e amplificações em 

BRAF ou mutações em MEK1 em outra (VAN ALLEN et al 2014, ROMANO et al 2013). 

Em um estudo conduzido por SHI et al 2012, 20% de todos os pacientes (9 de 40) 

desenvolveram pelo menos dois mecanismos diferentes de resistência. 

 

FIGURA 5: Homem de 38 anos com melanoma BRAF mutado e metástase subcutânea, as fotos 
são (A) antes do tratamento com vemura.fenibe, (b) após 15 semanas de terapia com 
vemurafenibe e (c) após o aparecimento de resistência 
Fonte: WAGLE et al., 2011. 
 

 O reaparecimento do melanoma após cerca de 6 meses de tratamento com 

inibidor de BRAF impulsionou o desenvolvimento de novas estratégias capazes de 

superar a resistência nessas células. Estudos pré clínicos sugeriram que a inibição de 
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BRAF e MEK poderiam reduzir o aparecimento de resistência, resultando em respostas 

mais duradouras e diminuição de toxicidade cutânea devido à ativação paradoxal de 

MAPK com a monoterapia do inibidor de BRAF (EROGLU and RIBAS  2016) 

 O Trametinibe é uma molécula inibidora seletivamente de MEK1 e MEK2 e foi 

aprovado pela FDA em 2013 como agente único para o tratamento de melanoma 

metastático ou irressecável com mutações V600E ou V600K, e em 2014 para tratamento 

combinatório com Dabrafenibe (National Cancer institute). Em estudos de fases 1 e 2 

mostrou evidências de regressão tumoral e estabilização da doença em pacientes que 

tiveram melanoma com mutação V600E e V600K (INFANTE et al 2010, KIM et al 2011). 

Assim como o trametinibe, o Cobimetinibe é um inibidor de MEK e em 2015 a FDA 

aprovou seu uso para tratamento combinatório com o Vemurafenibe de pacientes com 

melanoma metastático (National Cancer Institute).  

O tratamento combinatório é uma abordagem para tentar aumentar o tempo de 

sobrevida desses pacientes, o Dabrafenibe e Trametinibe foram a primeira combinação 

de inibidores de BRAF e MEK em testes clínicos e levou a um aumento na sobrevida 

global dos pacientes, com taxas de resposta maiores, a combinação de Vemurafenibe 

com Cobimetinibe teve resultados semelhantes àqueles outros inibidores (DAUD et al., 

2015). As combinações de inibidores de BRAF e MEK mostraram siginificativo aumento 

nas taxas de resposta, tempo de sobrevida livre da doença e sobrevida global, além de 

menos efeitos colaterais relacionados à ativação paradoxical de MAPK. Entretanto, 

apesar das taxas de resposta de até 70%, a duração dessas respostas é ainda de apenas 

um ano. Em vista disso, espera-se que estudos futuros forneçam informações sobre os 

perfis de pacientes que se adequariam mais à imunoterapia ou terapia com  inibidores de 

BRAF/MEK (Figura 4) (EROGLU, 2016). 

A terapia combinatória com nivolumabe e ipilimumabe aprovada pela FDA em 

2016 mostrou eficácia em pacientes com melanoma em estágios avançados. Em um 

acompanhamento por mais de 33 meses em um estudo de fase 1 para determinação de 

dose, a combinação resultou em uma sobrevida média de 3 anos de 68% entre pacientes 

com melanoma independentemente de terem sido tratados anteriormente. Os dados de 

um estudo de fase 3 envolvendo pacientes que não foram tratados anteriormente para 
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melanoma, mostraram período mais longos de sobrevida livre da doença  e maiores taxas 

de resposta com nivolumabe e ipilimumabe e com nivolumabe sozinho comparados ao 

ipilimumabe sozinho (WOLCHOK et al, 2017). 

 

FIGURA 6: Tratamentos únicos e combinatórios aprovados pela FDA durante os anos,  os 

inibidores específicos começaram a ser utilizados em 2011 com a aprovação do Vemurafenibe, 

um inibidor específico da mutação BRAF V600E, neste mesmo ano foi aprovado o o anticorpo 

inibidor de CTLA4, Ipilimumabe. Em 2013 foram aprovados o inibidor de MEK , Trametinibe, e o 

inibidor de BRAF V600E e V600K e de CRAF, Dabrafenibe. No ano seguinte foi realizada a 

primeira combinação de inibidores de MEK e BRAF, e dois outros agentes imunoterápicos anti-

PD1 foram aprovados, Pembrozilumabe e Nivolumabe. A segunda combinação de inibidores de 

MEK e BRAF, Cobimetinibe e Vemurafenibe, foi aprovada em 2015. A aprovação da primeira 

combinação de imunoterápicos ocorreu em 2016. 

Fonte: National Cancer Institute. 

1.2. Matriz metaloproteinases e inibidores na progressão do melanoma 

 

Uma das características do melanoma é sua alta capacidade de invasão e 

metastáse, e esta é a principal causa morte dos pacientes. A invasão celular e a 

metastáse respresentam processos complexos e ocorrem em diversas etapas, o papel 

de diversas matriz metaloproteinases (MMPs) são essenciais nesses processos 

(HOFMANN et al., 2000). 

As MMPs são uma família de endopeptidases dependentes de zinco descritas 

pela primeira vez em 1962 (GROSS, 1962). Elas são primordiais em diversos processos 
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fisiológicos incluindo o remodelamento dos tecidos e desenvolvimento de órgãos (PAGE-

MCCAW  2007), na regulação de processos inflamatórios (PARKS et al., 2004) e em 

doenças como câncer (EGEBLAD, 2002). 

Na maioria das MMPs encontra-se uma estrutura geral com três domínios 

comuns, um peptídeo sinal que identifica as MMPs para secreção, um domínio 

propeptídeo  (contém um resíduo de cisteína, Cys, conservado) e o domínio catalítico 

Somente após a ruptura da interação entre a cisteína do pró domínio com o íon zinco do 

domínio catalítico que a enzima se torna proteoliticamente ativa (FIGURA 5) 

(KESSENBROCK et al., 2010). 
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FIGURA 7: Estruturas dependentes de subgrupos de matriz metaloproteinases (MMPs). (a) 
Domínios estruturais variados de MMPs. Todas as MMPs possuem um peptídeo sinal que 



31 
 

 
 

identifica as MMPs para secreção, um domínio propeptídeo  (contém um resíduo de cisteína, Cys, 
conservado) e o domínio catalítico. As regiões que possuem diferenças com relação a família 
também são mostradas. (b) Subgrupos baseados nos domínios estruturais. A maioria das MMPs 
(com exceção da MMP-7, MMP-23A/B e MMP-26) contém um domínio hemopexina C-terminal e 
uma região flexível. Outros subgrupos das MMPs possuem características únicas como: domínio 
transmembrano, calda citoplasmática e tipo de membrana (MT – membrane type) loop (MT1-, 
MT2-, MT3- e MT5-MMP, também conhecidas como MMP-14, MMP-15, MMP-16 e MMP-24 
respectivamente); a âncora do glicosilfosfatidilinositol (GPI – glycosylphosphatidylinositol) (MT4-
MMP e MT6-MMP também conhecidas como MMP-17 e MMP-25 respectivamente); uma região 
de reconhecimento de furina (MT-MMPs e MMP-11, -21, -23A/B e -28), repetições de fibronectina 
do tipo II (MMP-2 e -9), e uma âncora do sinal N-Terminal, uma matriz de cisteína e um domínio 
do tipo Ig (MMP-23) 
Fonte: Adaptado de LAFLEUR et al. 2003. 

 A atividade de MMPs é regulada de diferentes formas. Os genes de MMP são 

transcricionalmente responsivos a uma grande variedade de oncogenes, citocinas e 

hormônios (FINI et al., 1998) O processamento proteolítico é essencial para obtenção da 

enzima cataliticamente ativa, este processo pode ser obtido por várias proteinases que 

participam do processo de ativação do zimógeno precursor, como plasmina, furina e 

MMPs ativas (KNÄUPER et al., 1998). 
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FIGURA 8:  Representação esquemática dos fatores que interferem na regulaçãoo da 

expressão gênica, ativação do zimógeno e inibidores endóenos; 

Adaptado de GAFFNEY at al, 2015. 

 

 

 Durante o desenvolvimento tumoral as MMPs participam de pelo menos quatro 

etapas singulares do cancer, migração, invasão, metástase e angiogenese, todas 

características que dependem do microambiente e as MMPs degradam várias moléculas 

de adesão, modulando as interações célula-célula e célula-matriz extracelular (FIGURA 

7) (GIALELI et al., 2011). 

 

FIGURA 9: Modulação do microambiente tumoral por MMPs. Vários processos que são 
modulados por MMPs no microambiente tumoral. Os exemplos de MMPs da imagem promovem 
(pro) ou suprimem (anti) tais processos.  
Fonte: Adaptado de KESSENBROCK et al., 2010. 

 O processo inicial de invasão tumoral tem como características a perda de 

adesão célula-célula e aumento na mobilidade celular (KALLURI et al., 2009). A 

superexpressão de diversas MMPs, incluindo MMP-3, MMP-7 e MMP-14 resulta na 
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formação de carcinoma (EGLEBAD et al., 2002). Durante este processo os tumores 

penetram nos vasos sanguíneos e linfáticos, para então disseminarem para outros 

órgãos. Para que isto ocorra, as células precisam cruzar barreiras físicas, como a 

membrana basal (KESSENBROCK et al 2010). 

 A MMP-3 foi encontrada em linhagens metastáticas mais agressivas e sua 

função invasiva foi atribuída à sua capacidade de ativar a forma latente de MMP-1 

(BENBOW et al., 1999). A MMP-14 é uma metaloproteinase de membrana e é expressa 

principalmente na frente de invasão do melanoma (Kurschat et al., 2002). A inibição de 

MMP-14, utilizando um anticorpo seletivo bloqueou a proliferação celular e angiogênese 

em modelos in vivo (Devy et al., 2009). Além disso, as mutações em BRAF e NRAS 

regulam positivamente MMP-14 e induzem a invasão e crescimento de células de 

melanoma (Iida et al., 2004). 

 Durante o processoa invasão, os invadopódios utilizam proteinases como MMP-

14 e MMPs secretadas e ativadas, como MMP-2 e MMP-9 para degradar uma variedade 

de moléculas da matriz extracellular. (WEAVER, M.A. 2006)  

 No melanoma a colagenase MMP-1 foi correlacionada com a fase de 

crescimento vertical junto com a MMP-13 (AIROLA et al., 1999). Já a expressão de MMP-

1 em melanoma na fase de crescimento radial, levou a aumento no crescimento tumoral 

e viabilizou capacidade metastática in vivo. (Blackburn et al., 2009). Entretanto, não é 

toda metaloproteinase que apresenta características pró tumorais. Em modelos de 

carcinoma celular escamoso in vivo, MMP-8 mostrou características e funções anti-

tumorais como suppressor de metástase pela modulação da invasão e adesão celular 

(Balbin et al., 2003; Lopez-Otin et al., 2009). Esta metaloproteinase também foi associada 

a funções tumorigenicas, devido a sua presença em tumores primários vascularizados 

(Vihinen et al., 2008) e foi sugerido que a variação gênica de MMP-8 pode estar 

associada a um aumento no risco de melanoma maligno (Debniak et al., 2011). 

As gelatinases A e B (MMP-2 e MMP-9) foram detectadas no estroma e em células de 

melanoma. Ensaios enzimáticos in situ mostraram que a atividade de MMP-2 em áreas 

periféricas tumorais são necessárias para degradar o colágeno do tipo I, clivar 

fibronectina e promover adesão e migração das células de melanoma (Jiao et al., 2012).  

A metaloproteinase -9 também foi descrita com características antitumorais pela 
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degradação de macromoléculas da matriz. A atividade enzimática de MMP-9 na 

membrana basal gera um fragmento proteolítico ativo, tumstatina, que suprime a 

atividade de células endoteliais e inibe a angiogênese (Hamano e Kalluri, 2005).  

 A inibição de MMPs pode ser realizada por inibidores endógenos, TIMPs, os 

quais apresentam especificidade por múltiplas enzimas e controlam diversas 

funcionalidades celulares e afetam não só processos nas células tumorais maas também 

em seu microambiente. Os quatro tipos de TIMPs são, TIMP-1 que inibe fracamente as 

MMPs de membrana, a TIMP-2 e TIMP-3 inibem todas MMPs, e a TIMP-4 inibe a maioria 

das MMPs. (JACKSON et al., 2016). As moléculas com estruturas de hidroxamato foram 

sintetizadas para obter funções similares às TIMPs, elas mostraram bons resultados em 

sistemas experimentais, mas falharam nos testes clínicos (OVERALL et al., 2006). Em 

um outro estudo o inibidor de MMP até promoveu a metástase. (MORENO-CÀCERES et 

al., 2014). Os estudos estão direcionados para o desenvolvimento de pequenas 

moléculas mais específicas e com diferentes grupos funcionais, bem como mecanismos  

baseados na ação de anticorpos (SELA-PASSWELL et al., 2011).  

 O perfil de MMPs em células de melanoma mostrou que o tratamento agudo 

com Vemurafenibe em uma linhagem com mutação BRAF V600E diminui as formas 

ativas de MMP-2, MMP-9 e MMP-14, sem modular  os inibidores de MMP, TIMP-2 e 

RECK. Entretanto, em células de melanoma resistentes ao vemurafenibe há recuperação 

da expressão desta metaloproteinase (SANDRI et al 2016). Em células de glioma a 

expressão de MMP-2 demonstrou estar relacionada com o perfil invasivo das células 

(CORREA et al 2006), e em câncer cervical a expressão de MMP-2 por células do 

estroma está relacionada com o estágio clínico, quanto maior a progressão do tumor, 

maior a expressão da metaloproteinase (FERNANDES et al 2008). 

1.2.1. Processos de ativação das metaloproteinases   

1.2.1.1. Metaloproteinase 2 (MMP-2) 

  As MMPs identificadas como gelatinases desempenham um papel essencial na 

degradação de colágeno tipo IV e gelatina, os quais são os principais compontentes da 

matrix extracelular. Dentre elas, destaca-se as MMP-2 e 9 e seus papeis 

importantíssimos no processo de invasão tumoral (ROOMI et al., 2009). 
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 A metaloproteinase-2 é ativada por outras MMPs e proteases para obtenção 

das formas 68,58 e 54 kDa de MMP-2, este processo de ativação é regulado 

principalmente pelo complexo formado por TIMP-2 e MMP-14, FiGURA 10, o balanço 

entre essas espécies são fundamentais para a regulação dos níveis de MMP-2 (ROOMI 

et al., 2009; LEINONEN et al., 2008). 

 

FIGURA 10: Desenho esquemático do processo de ativação da metaloproteinase -2 e o complexo 
formado pelo inibidor TIMP-2 e a matriz metaloproteinase 14 (MMP-14/ MTMMP-1). A aproteína 
furin é a principal responsável pela ativação da MMP-14 que possui um domínio transmembrano 
e está ancorada nos domínios de degradação da matriz da membrana plasmática conhecido 
como invadopódio. Esta MMP ativa se liga ao TIMP-2, ancorados na membrana, e o complexo 
ativa a metaloproteinase 2 que degrad importantes moléculas da matriz extracelular. 
Fonte: Adaptado de MORLEY et al., 2007.   

  

 A metaloproteinase -2 está relacionada com a progressão e invasão tumoral e 

o aumento de sua expressão está relacionado com uma grande variedade de tumores. A 

expressão de MMP-2 é significativamente aumentada em melanoma primário (25%)  e 

metastático (43%), comparado aos nevos normais (5%) e displásicos (10%). Os 
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pacientes com melanoma que apresentaram alta expressão de MMP-2 tiveram 

significativamente menor sobrevida que aqueles com expressão negativa a moderada de 

MMP-2 (ROTTE et al., 2012, KURSCHAT et al., 2002). Os níveis elevados de MMP-2 

ainda foram encontrados em câncer de cólo, pâncreas, próstata e pele (BERUBÉ et al., 

2005).  

 

1.2.1.2. Metaloproteinase 9 (MMP-9) 

 

A ativação da MMP-9 ocorre no meio extracelular pelo ativador do 

plasminogênio do tipo uroquinase e também pela MMP-2 (FIGURA11) (APPLEBY et al., 

2017; RAMOS-DESIMONE et al., 1999). 

 

 

FIGURA 11: Desenho esquemático de algumas formas de ativação da pro-MMP-9. A ativação do 
zimógeno pode ser realizada tanto pelo complexo ativador do plasminogênio do tipo uroquinase 
quanto também pela  forma ativa de MMP-2.  
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Fonte: Adaptado de MICHALUK, P. et al 2007.     
      
    

  

 A MMP-9 desempenha um papel importantíssimo no remodelamento do tecido 

in vivo e aumenta o fenótipo invasivo de células de carcinoma de mama bem como a 

habilidade em degradar a matriz extracelular e passar pela membrana basal (RAMOS-

DE-SIMONE et al., 1999). 

 Em melanoma humano primário, a MMP-9 foi exclusivamente expressa na fase 

de crescimento radial e não na fase vertical (VAAN DEN OORD et al., 1997).  Em outra 

análise com 28 melanomas primários, 10 in situ e 18 invasivos, 6 melanomas in situ foram 

positivos tanto para MMP-2 quanto para MMP-9, enquanto que dentre os melanomas 

invasivos 14 foram positivos para MMP-2 e 13 para MMP-9 (SIMONETTI et al., 2002). A  

expressão constitutiva de MMP-9  também levou ao aumento da colonização de pulmões 

em modelos de metástase pulmonar, este processo foi suprimido em ratos deficientes de 

MMP-9. (MACDOUGALL et al., 1999). Em metástase de melanoma a MMP-9 teve 

marcação positiva para todos os casos (REDONDO et al., 2005) e é sugerido que a 

expressão de MMP-2 no tumor e estroma é essencial na progressão do melanoma 

primário, enquanto que a MMP-9 é essencial para a formação de metástases (HOFMANN 

et al., 2003). 

 

1.2.1.3. Metaloproteinase 1 (MMP-1) 

 O aumento na expressão da metaloproteinase-1 (MMP-1) está associada com 

a incidência e invasão de vários tipos de câncer como, colorretal, esofágico, pancreático, 

gástrico, de mama e melanoma. A expressão elevada de MMP em tecidos de hiperlasia 

ductal atípica serve como marcador para predizer quais pacientes desenvolverão câncer 

de mama invasivo (LIU et al, 2012). Em um modelo de invasão com células de melanoma, 

a redução nos níveis de mRNA de MMP-1 resultaram na perda da habilidade dessas 

células de invadirem através de uma barreira compostas de colágeno do tipo I, de 

colágeno tipo IV e de membrana basal reconstituída (Matrigel), nesses experimentos a 

alta produção de MMP-2 não foi alterada (DURKOA et al, 1997). A MMP-1 também foi 
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correlacionada com menores tempos de sobrevida livre da doença, assim como a MMP-

3, e ambas as enzimas e a MMP-13 foram associadas a maior produção de melanina por 

melanócitos nos pacientes estudados (NIKKOLA et al 2002). 

 A MMP-1 pode ser ativada pela degradação da fibrina, que é o maior substrato 

da matriz extracelular na angiogênese, mas também por estromelisinas (MMP-3 ou MMP-

10) e a serina protease plasmina (FIGURA 12) (SAUNDERS et al, 2005) 

  . 

FIGURA 12: Diagrama esquemático que ilustra a habilidade de várias serina proteases na 
ativação dos zimógenos de MMP-1 e MMP-10. A MMP-1 é ativada tanto pelas serina proteases 
diretamente, quando pela forma ativa de MMP-10, esses ativadores agem sinergicamente com 
para super ativar a MMP-1, levando a degradação do colágeno do tipo I, regressão de tubos 
capilares, apoptose de células endoteliais (EC) e degradação da membrana basal.  
Adaptado de SAUNDERS et al, 2005. 
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1.2.1.4. Metaloproteinase de matriz associada à membrana - 14 (MMP-14/ MT 

MMP-1) 

 

 As metaloproteinases de matriz  associadas à membrana  (MT-MMP) são 

responsáveis pela ativação local do sistema enzimático (JABLONSKA-TRYPUC et al, 

2016). .A MT-MMP-1 (MMP-14) possui proteínas transmembranares e atividade 

colagenolítica em colágenos dos tipos I, II e III (VISSE eHIDEAKI. 2003), ela também 

cliva fibronectina, vitronectina, gelatina, laminina 1 e 5 e fibrina (PEI et al., 1996; Ohuchi 

et al., 1997), e é responsável pela ativação da MMP-2 e -13 (Kinoh et al., 1996).  

Ao contrário de MMPs que são secretadas, a MMP-14 é expressa na superfície celular 

em sua forma ativa (SATO et al, 2005).  O domínio catalítico é ativado durante  o 

transporte do compartimento de Golgi para a membrana plasmática pela remoção do 

propeptídeo pela furina.  (FIGURA 13) (VAN HINSBERGH e KOOLWIJK, 2007). 

 

FIGURA 13: Representação esquemática da ativação, atividade, e desaparecimento da 

metaloproteinase de matriz associada  (MT1-MMP/ MMP-14) na superfície superfície invasiva 
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(sprout). A MT1-MMP é ativada e exposta na superfície celular da vizinhança do sprout invasivo.  

Os passos descritos na parte superior da frente invasora da célula, na verdade estão 

concentradas na frente  (adaptado de VAN HINSBERGH e KOOLWIJK, 2007). 

Sprouting: transição entre os processos de vasculogênese e angiogênese, onde a perda da 

adesão celular constitui evento imprescindível para a formação de vasos secundários. 

 

As células tumorais possuem um número elevado de isoformas de CD44, o 

complexo MMP-9 e receptores de CD44 em suas superfícies promove a degradação do 

colágeno do tipo IV. A ativação de MMP-9 com CD44 causa mudanças na invasividade 

do tumor e angiogênese, provavelmente pela ativação de TGF-β (controla proliferação, 

diferenciação celular, angiogênese, mobilidade, apoptose, entre outros). A MT1-MMP 

está envolvida na degradação de CD44 promovendo a migração celular (JABLONSKA-

TRYPUC et al, 2016).  

A MT1-MMP presente na superfície célular forma  um dímero através dos domínios 

hemopexina e transmembranar. Uma das moléculas do dímero  MT1-MMP é inibida pelo 

TIMP-2 que se liga ao sítio catalítico da MT1-MMP através do domínio N-terminal. A 

hemopexina da proMMP-2 forma um complexo ternário com o domínio exposto C-termnal 

de TIMP-2. A MT1-MMP não ligada ao TIMP-2 ativa a proMMP-2 clivando seu pre 

domínio  que leva a ativação MMP-2 (ITOH, 2015). 

A MMP14 é necessáriapara estágios mais avançados na metastáse, quando 

células de melanoma precisam invadir e colonizar os pulmões. Entretanto, o aumento 

desta protease ocorre assim que há transição do nevo para melanoma primário e 

continua aumentando durante o desenvolvimento (SHAVERDASHVILI et al., 2014). 

 

1.2.1.5. Inibidor tecidual 2 de MMP (TIMP-2) 

 

 Inibidores teciduais de matriz metalloproteinases (TIMPs) são uma família de 

proteinas que agem como inibidores naturais de MMPs. Os membros da família de TIMP  

(TIMP-1, -2, -3 e -4) possuem similaridades entre si. Eles compartilham 40%  de sua 

estrutura básica, as suas extrimidades amino e carboxil contém seix resíduos de cisteína, 

as quais formam 3 ligações dissulfeto conservadas nas extremidades  do N-terminal e C-
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terminal da proteína. As TIMPs controlam processos celulares importantes como 

proliferação, apoptose e angiogênese por mecanismos independents de sua atividade 

inibitória de MMP (REMILLARD et al 2014 

 A TIMP-2 é o membro da família de inibidores mais expressa no estroma da 

maioria de tecidos adultos normais. Os níveis de expressão de TIMP-2 estão reduzidos 

em vários tipos de tumores e isto está relacionado com a maior agressividade do tumor. 

Os níveis de TIMP-2 em tecidos tumorais estão associados com redução do crescimento 

tumoral e aumento da sensibilidade à quimioterapia (STEVENSON-STETLER, W.G. e 

GAVIL, N.V., 2014).  A superexpressão e redução de TIMP-2 foram observadas em mais 

de 30 estudos clínicos, incluindo tumores de mama, pulmões, gástrico, cólo e reto 

(JACKSON et al., 2017). 

 A superexpressão de TIMP-2 em modelos de melanoma na pele de rato 

imunodeficientes limitou o crescimento tumoral e angiogênese nos animais. Entretanto, 

clones que superexpressavam TIMP-2 ficaram mais resistentes à apoptose que as 

células parentais e os controles de células de melanoma, enquanto a necrose foi 

aumentada. Os dados confirmaram o papel de TIMP-2 na regulação negativa de 

metástase e angiogenese, mas indicou possível envolvimento na sobrevivência de 

células tumorais (VALENTE et al, 1998). 

  

1.3. Curcumina e seus análogos 

 

A curcumina é uma molécula simétrica, também conhecida por diferuloil  

metano, e possui formula química C21H20O6 e peso molecular de 368,38. Em sua 

estrutura identifica-se três grupos: sistemas de dois anéis aromáticos que contém grupos 

fenólicos o-metoxi, conectados por uma cadeia de sete carbonos ligados formados poe 

uma estrutura β-dicetona α,β –insaturada  (PRIYADARSINI 2014). 

O grupo diceto possui tautomerismo ceto-enol, que pode existir em diveros tipos 

de confôrmeros dependentdo do ambiente. Na maioria de solvents não polares e 

moderadamente polares  a forma enólica é mais estável que a cetônica. Os isômeros cis-

trans existem em solução, onde a forma trans, na qual os dois grupos fenólicos-metóxi 
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estão em posições opostas da estrutura da curcumina e é um pouco mais estável que a 

forma cis, na qual os grupos fenólicos –metóxi estão no mesmo lado (PRIYADARSINI 

2014). 

A curcumina é quase insolúvel em água e facilmente solúvel em solvents 

polares como DMSO, methanol, etanol, acetonitrile, clorofórmio, etil acetate, etc. Ela é 

relativamente solúvel em solventes hidrocarbonetos como ciclohexano e hexano. O 

espectro de absorção da curcumina possui duas bandas de absorção, uma na região do 

visível com pico máximo de 410 a 430 nm e outra banda na região do UV com pico 

máximo de 265 nm. Esta molécula é um ácido fraco de Brönsted, com três prótons fracos, 

e diferentes valores de pKas, o primeiro pKa na escala de pH varia de 7,5 a 8,5 e há 

mudança de amarelo para vermelho (PRIYADARSINI 2014).  

 

 

FIGURA 14 : Tautomerismo ceto enol e suas constantes de acidez, além de produtos da 

degradação da curcumina. O pKa na escala de pH de 7,5 a 8,5 é quando ocorre a mudança de 

cor de amarelo para vermelho. A reatividade e solubilidade da curcumina aniônica, isto é, em pH 

básico aumenta a solubilidade em água quando comparada à forma neutra. 

Adaptado de PRIYADARSINI 2014.  

 

  A curcumina é um tipo aceptor na adição de Michael, esta propriedade é 

frequentemente mencionada juntamente com a reatividade pleiotrópica com proteínas. A 

A reação de Michael  (FIGURA) é uma adição de um nucleófilo à sistemas de elétrons-
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π, normalmente em cetonas ou ésteres α,β – insaturado (GRYNKIEWICS e SLIFIRSKI, 

2012) . 

 

FIGURA 15: Representação esquemática da reação de adição de Michael. Nucleófilos (como 

ânions OH, NH, SH e ácidos CH) são bons doadores. Compostos carbonílicos insaturados (como 

aldeídos conjugados, cetonas e ésteres) são bons aceptores (adaptado de GRYNKIEWICS e 

SLIFIRSKI, 2012). 

 Os PAINS, Pan-Assay Interference Compounds, são compostos que 

apresentam atividade em diversos testes biológicos, interferindo com a leitura de ensaios 

prejudicando os resultados das interações específicas  do compoto com o alvo. A 

curcumina possui todos os comportamentos de PAIN conhecidos: quelação de metais, 

reatividade redox, ruptura de membrana, interferência na fluorescência e decomposição 

estrutural. Esta molécula também possui características relacionadas com os IMPS, 

invalid metabolic panaceas, que tendem egotar os recursos de pesquisa, Os IMPS são 

protótipos de panaceias metabólicas improváveis e há duas observações sobre a 

curcumina que sugerem que pode ser classificada desta maneira: (1) a grande frequência 

com a qual a curcumina, ou misturas, é relatada como bioativa e (2) as altas razões de 

atividades positivas observadas em proporção ao número total de bioatividades 

reportadas, mais de 300 obtidas usando a banco de dados NAPRALERT (Banco de 

dados  de química, atividade biológica, e uso cultural de produtos natural desde 1975) 

(NELSON et al, 2017). 

 Culturalmente a curcumina o tumérico ou Curcuma longa (planta da qual a 

curcumina é extraída) é utilizado há séculos no tratamento de diversas doenças e é 

conhecido por propriedades antioxidades, anti-inflamatória e antimalárico. A curcumina é 

considerada farmalogicamente segura e é classificada segura para consumo humano 

pela  agência federal do departamento de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos 
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(FDA – Food and drug administration) e, seu consumo condimento, não está associado 

a efeitos colaterais.Estudos com esta molécula indicaram sua capacidade de bloquear a 

ativação de fatores ou enzimas de células humanas capazes de iniciar uma resposta anti-

inflamatória, ela demonstrou hepatotoxicidade induzida por tetracloreto de carbono 

(CCl4). Com relação às atividades antitumorais, ela está associada à diversos processos 

como angiogênese, indução de apoptose, redução de níveis reguladores de ciclo celular, 

entre outros processos, em diferentes tipos de tumores, como leucemia, melanoma e 

carcinomas (PERRONE et al, 2015).  

FIGURA 16: Efeito da curcumina em diversas vias de diferentes tipos de câncer  

Adaptado de PANDA et al, 2017. 

 

 

A baixa solubilidade da curcumina em água causa grandes problemas para 

administração oral, ela possui maior solubilidade em ambientes ácidos e, em ambientes 

neutros e básicos, ela é facilmente degradada. A baixa absorção, rápidas degradação e 
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metabolização são fatores importantes e favorecem a baixa absorção da curcumina. A 

fim de superar essas dificuldades na administração e absorção de curcumina, diversos 

sistemas de entrega da droga tem sido devenvolvidos, como incorporação em 

lipossomos, nanopartículas de polímero e microesferas, além da síntese de análogos a 

fim de maximizar determinadas atividades biológicas da curcumina e reduzir outras não 

favoráveis que limitam o uso clínico da molécula (PANDA et al, 2017). 

 

1.3.1. Análogos da curcumina 

 

 A reatividade da curcumina e seu rápido metabolimo são características que 

tem influenciado diversos grupos de pesquisas a modificarem estruturalmente a molécula 

em busca de melhoramento da potência e atividade antitumoral. Na figura  17 é possível 

observar as regiões que são modificadas na curcumina. 

 

FIGURA 17: Possibilidades de mudanças estruturais na curcumina: (A) aryl side chain 

modification, (B) Modificação na funcionalidade dicetonica, (C) Modificação das ligações 

duplas, (D) Modificação funcionalidade ativa metileno, (E) complexos metálicos da 

curcumina e (F) Análogos semelhantes estruturalmnte. 

Adaptado de VYAS et al, 2013. 
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 Dentre as várias alterações na molécula de curcumina (FIGURA 18), focaremos 

nos análogos estruturais (F), FLL11, FLL12, GO-35 e, principalmente, o DM-1. A 

presença da carbonila α,β-insaturada na curcumina torna a região mais eletrofílica 

(aceptor de Michael), os análogos citados possuem como característica comum, a forma 

dicetônica/enólica da curcumina foi substituída por um grupo carbonilo. Dentre os 

análogos, aquele que apresenta maior similaridade com o DM-1 é o FLLL-11. 

 

  

FIGURA 18: a molécula do DM-1 e três  outros análogos monocarbonílicos da curcumina, 

FLLL11, FLLL12 e GO-035. 

 

 O GO-035 é um análogo que foi selecionado dentre 45 compostos, mas 

somente ele teve capacidade de inibir o crescimento de células de câncer do colon com 

valores de IC50 cerca de quatro vezes menores que a curcumina. No mesmo estudo foi 

demonstrado que modificaçãona cetona α,β – insaturada é importante na regulação do 

crescimento celular. Além disso, a modificação da curcumina para um diarilpentanona e 

a adição de grupos alcóxi aos anéis fenólicos foram as principais causas para um 

aumento da atividade supressora de crescimento da molécula (OHORI et al, 2006). 

 Os compostos FLLL11 e FLLL12 possuem estrutura diarilpentanona, mas os 

grupos funcionais adicionados aos anéis fenólicos são diferentes. Ambos os análogos 

foram mais eficazes que a curcumina ao inibir viabilidade celular, migração celular e 

formação de colônia em soft agar. Além disso eles possuem efeito sinérgico com a 

doxurrobicina para inibir o crescimento de células de câncer de mama. Quando 

comparados entre si, o FLLL12 é mais potente que a curcumina em regular 
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negativamente a fosforilação de AKT em células de câncer de mama e próstata. Diante 

dos resultados, o análogo FLLL12 é um agente melhor que o FLLL11 e a curcumina (LIN 

et al, 2009). 

 O DM-1, sodium 4-[5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-oxopenta-1,4-dienyl]-2-

methoxy-phenolate, DM-1, and 3-oxopenta-1,4-dienyl-bis (2-methoxy-phenolate), é um 

análogo da curcumina sintetizado a partir do FLLL11 para obter sua forma hidrossolúvel, 

apesar de alguns dados terem sido gerados em DMSO (FAIÃO-FLORES et al, 2012), 

assim como neste trabalho. Utilizando um modelo de adenocarcinoma mamário (Ehrlich 

ascites tumors), os animais foram tratados somente com paclitaxel, somente DM-1 e a 

combinação paclitaxel+DM-1. O tratamento combinatório reduziu as áreas e volumes do 

tumor, e a frequência de metastases. Além disso, tanto a combinação quanto o DM-1 

sozinho aumentaram os eventos de apoptose até 40%, o que é 35% mais que o 

tratamento somente com paclitaxel (FAIAO-FLORES et al, 2012). 

 Em um outro ensaio in vivo, porém em modelos de melanoma, foram utilizados 

a dacarbazina (DTIC) e o DM-1 (diluído em solução salina). O tratamento com DM-1 

induziu significativamente apoptose, além de ter efeitos antiproliferativos na mesma 

linhagem celular. A DTIC causou morte por necrose, com uma pequena população que 

sofreu apoptose, além de induzir stress oxidative e muitas mudanças fisiológicas em 

melanócitos. Já o DM-1 não afetou significativamente células normais (estes dados serão 

confrontados mais adiante com este trabalho), além de tanto o tratamento com DM-1 

quando combinado com DTIC causou diminuição do tumor e aumentou a sobrevida 

(FAIÃO-FLORES et al, 2013a). 

 O tratamento com DM-1 (diluído em DMSO) em modelo in vitro de melanoma 

humano mostrou que a molécula causou desorganização dos filamentos de actina, 

redução da adesão focal e retração dos filopódios em células de melanoma SKMEL-5, 

levando à morte dessas células. O mecanismo de morte nas células SKMEL-5 ocorreu 

principalmente pela diminuição da razão Bcl-2/Bax, enquanto que em células A375 a 

apoptose foi induzida ´por Mcl-1 e Bcl-xL. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto foi caracterizar a estabilidade da molécula em diferentes 

solventes, avaliar o potencial citotóxico do composto DM-1 em células de melanoma 

sensíveis e resistentes ao inibidor de BRAF vemurafenibe, bem como em células 

saudáveis (melanócitos e fibroblastos).  Além de avaliar o papel do DM-1 na  modulação 

das matriz metaloproteinase-2, -9, -1, -14 e do inibidor tecidual 2 de metaloproteinases 

(TIMP-2), e seu papel na migração das células de melanoma, além de obter informações  

sobre o DM-1 na formação de tubos de células endoteliais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. DM-1: 4-[5-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-3-oxo-penta-1,4-dienil]-2-

metoxifenolato de sódio 

Cedido por José Suarez Quincoces, UNIAN. 

Patent US9381169 

 

3.2. Análise por espectrometria de absorção do DM-1 em PBS e DMSO  

 

 O DM-1 foi diluído em soluções de DMSO (SIGMA®) e PBS 0,1 M pH 7,4 

(Tampão fosfato salino) em uma concentração inicial de 1 mM e ficou sob agitação até 

sua completa dissolução. Após o preparo das soluções estoque, elas foram diluídas em 

concentrações de 240 µM, 160 µM e 80 µM em seus respectivos solventes (Figura 10) e 

submetidas à varredura espectrofotométrica em um leitor de microplacas (Biotrek®) de 

300 nm a 900 nm. 

 As soluções estoque também foram diluídas em meio de cultura suplementado 

com soro fetal bovino 10 % a 240 µM, 160 µM e 80 µM e submetidas a espectros de 

varredura de 300 nm a 900 nm. 

 
FIGURA 19: Soluções de DM-1 240 µM dissolvido em DMSO (dimetilsulfóxido), H20 e PBS 
(Tampão fosfato salino) pH 7,4. 
 
 

http://www.google.com/patents/US9381169
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3.3. Manutenção de culturas celulares 

 As linhagens de melanoma foram cultivadas em meio DMEM (Dulbeccos’s 

modified Eagle medium) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SBF) e antibióticos 

(100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina), as culturas foram mantidas a 

37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. A troca do meio foi realizada a cada 2 

dias e o repique sempre que as células atingiram confluência de 90%. Para as linhagens 

resistentes o meio foi suplementado com Vemurafenibe, 3 µM para linhagem SK-MEL-19 

e 6 µM para SK-MEL-28, ambas linhagens possuem a mutação em BRAFV600E. Na 

figura 11 suas características morfológicas. 

 

3.4. Obtenção das linhagens resistentes ao vemurafenibe 

 A geração de resistência nas células de melanoma foi realizada em um aumento 

gradativo na concentração de vemurafenibe, conforme esquematizado na Figura 12. 

Durante o processo de geração de resistência também foi observada aumento na 

produção de melanina por essas células, um dos mecanismos de resistência secundária 

é a amplificação de MITF, um fator de transcrição relacionado com a melanogênese e 

sobrevivência celular expresso exclusivamente em melanócitos (SPAGNOLO et al., 

2014). 

FIGURA 20: Desenho esquemático do processo de obtenção de linhagens celulares resistentes 
ao vemurafenibe. Acima observa-se que durante o processo há aumento na produção de 
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melanina pelas células, os perfis morfológicos da SKMEL 28 podem ser comparados antes e 
após a geração de resistência. Figura cedida por  Fernada Faião Flores . 
Fonte: SANDRI, et al 2016. 

3.5. Ensaio de viabilidade celular por MTT 

A viabilidade celular das linhagens de melanoma resistentes ao vemurafenibe 

(vemurafenibe) foi avaliada pelo ensaio de brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio (MTT), que é baseado na redução desse sal pelo sistema enzimático 

mitocondrial, através das atividades de desidrogenases que clivam o anel tetrazólico e 

convertem o MTT em um produto insolúvel denominado formazan, o qual reflete o normal 

funcionamento da mitocôndria e, consequentemente, a viabilidade celular. Para a 

viabilidade de  células cultivadas em monocamada,elas foram plaqueadas (1x104) em 

placas de 96 poços e, após atingirem 40-50% confluência foram incubadas com 

determinadas concentrações do composto DM-1 durante 24, 48 e 72h. Após o período 

de tratamento, o meio foi removido e as células foram incubadas com solução de MTT 

5mg/mL (PBS A) durante 3 horas. O precipitado (formazan) foi dissolvido em 200 μL 

DMSO/poço. A absorbância foi lida em leitor de microplaca a 570 nm. (DENIZOT, F.  

1986) 

 

3.6.  Ensaios de viabilidade celular por ensaio de exclusão de Azul de Tripan 

– Definição de IC50 do composto DM-1  

Para determinação do IC50 do composto DM-1, 1,0104 células foram cultivadas 

em placas de 24 poços. As células foram mantidas em meio DMEM suplementado com 

10% de SBF, tratadas com diversas concentrações de vemurafenibe e DM-1 e incubadas 

por 24 e 48 horas. Após o tratamento, o meio foi coletado, as células foram lavadas com 

tampão fosfato-salino (PBS) e incubadas com tripsina- EDTA 0.1 %, as células foram 

então coletadas, centrifugadas e ressuspendidas em volume de meio de cultivo e corante 

azul de tripan 0,8% na proporção de 1:1. As células foram então contadas manualmente 

em câmara de Neubauer considerando as células vivas e mortas. A viabilidade foi 

calculada como a razão entre o número total de células viáveis e o número total de 

células. 



52 
 

 
 

 

3.7. Análise de morte celular externalização de fosfatidilserina e análise de 

integridade da membrana celular.  

A classificação de morte celular por necrose, apoptose ou apoptose tardia foi 

realizada a partir de experimentos com os marcadores Anexina e Iodeto de propídio, eles 

fornecem sinais de leitura em regiões diferentes do espectro eletromagnético e 

dependendo do sinal obtido pôde-se atribuir o tipo de morte celular predominante. A 

anexina faz parte de uma família de proteínas que se liga à forma aniônica de fosfolipídios 

sendo esta ligação dependente de cálcio, a fosfatidilserinaserina está presente na parte 

interna da membrana celular e, quando em processo de apoptose, ela é externalizada e 

pode ser marcada com anexina. O iodeto de propídio se liga ao DNA, mas não possui a 

capacidade de penetrar a membrana das células saudáveis, portanto aquelas que 

marcam positivamente para este composto já estão com sua membrana comprometida. 

Quando há sinal detectado para os dois marcadores dizemos que a célula está em 

apoptose tardia. As linhagens foram plaqueadas em placas de 60 mm de diâmetro (104 

células) e após sua adesão foi realizado o tratamento, o meio de cultura foi coletado, as 

células tripsinizadas e centrifugadas (3000 rpm durante 5 minutos), o pellet foi 

ressuspendido em tampão fosfato-salino (PBS) e centrifugado, este processo foi repetido 

mais duas vezes e, por fim, o pellet foi ressuspendido em de tampão de ligação (HEPES 

0,1 M; NaCl 1,4 M; CaCl2 25 mM), anexina e incubado durante 20 minutos, após este 

período foi adicionado iodeto de propídio (20 mg/mL). As células foram analisadas no 

aparelho BD FACSCanto II. 

3.8. Análise de ciclo celular: fragmentação de DNA 

O iodeto de propídio se liga às cadeias de DNA fornecendo sinais fluorescentes 

que podem ser captados e, dependendo da intensidade deste sinal, é possível avaliar 

fragmentação do DNA, o que possibilita a classificação das fases do ciclo celular que as 

células se encontram. O iodeto de propídio não é capaz de atravessar a membrana 

plasmática e, por isto, utiliza-se um tampão de lise para permitir sua penetração na célula. 
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Para caracterização das fases do ciclo celular, as células foram plaqueadas em 

placas de 60 mm de diâmetro (x104 células) e após sua adesão carenciou-se soro fetal 

bovino durante 24 horas, esta etapa é importante pois garante que todas as células 

fiquem paradas na fase G1 do ciclo celular. Em seguida as células foram tratadas com o 

IC25, IC50 e IC75 do composto DM1, posteriormente o meio de cultura foi coletado, as 

células foram tripsinizadas após incubação com 1mL de tripsina á 37°C e centrifugadas 

á 3000 rpm durante 5 minutos, o pellet foi ressuspendido em PBS e centrifugado, este 

processo foi repetido mais duas vezes.  Por fim, o pellet foi ressuspendido em 300 µL de 

tampão de lise (Citrato trisódico 0,10 %; Triton X-100 0,10 %) e RNAse (1 mg/mL) e 

incubado durante 45 minutos a 37 °C, após este período foi adicionado iodeto de propídio 

(20 mg/mL). As células foram analisadas no aparelho BD FACSCanto II. 

3.9.  Ensaio Clonogênico 

 Foram plaqueadas 800 células por poço em placas de 6 poços (9,6 cm2) e de 

forma a garantir a baixa confluência, após 24 horas para adesão celular iniciou-se o 

tratamento com doses cinco vezes menores que o IC25 conhecido e permitiu-se o 

crescimento até que o controle estivesse confluente, as placas foram fixadas e coradas 

de acordo com FRANKEN, et al 2006. 

3.10. \Western blotting 

3.10.1. Extração proteica 

 As linhagens celulares foram plaqueadas em placas de Petri de 60 mm de 

diâmetro. Quando as culturas atingiram aproximadamente 60% de confluência, as células 

foram tratadas com DM-1 por 48 horas. Após o tempo de tratamento, as culturas foram 

coletadas através de tripsinização, seguida de centrifugação. Adicionou-se ao pellet 70-

100 µL de tampão de lise Laemmili (62,5 mM Tris-base pH 6,8, SDS 2%, glicerol 10%, 2-

mercaptoetanol 5%). A fração citoplasmática foi coletada e o material foi estocado a -80 

°C. 
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3.10.2. Fracionamento de proteínas utilizando eletroforese em gel de 

acrilamida e reação com anticorpo  

 As amostras foram normalizadas de acordo com a quantidade de proteína, 

utilizando-se o método de Bradford (1976), com o uso de Reagente de Bradford (Bio-

Rad) e curva padrão de BSA (albumina sérica bovina). Em geral, utilizou-se 40 µg de 

proteína total para cada canal. 

Utilizou-se eletroforese em gel de poliacrilamida (30 acrilamida:1 bisacrilamida) de 

10% a 15% para fracionamento das proteínas. Após o fracionamento, as proteínas foram 

transferidas para uma membrana PVDF, utilizando O Transblot ®. As membranas foram 

bloqueadas com solução de bloqueio BSA, albumina, 3% à temperatura ambiente por 

aproximadamente 1 hora e incubadas overnight com o anticorpo de interesse, MMP-2 

(abcam ab37150 diluição 1:1000 em albumina 3%) , MMP-9 (abcam ab19016 diluição 

1:800 em albumina 3%), MMP-14 (abcam ab51074 diluição 1:2000 em albumina 3% e 

TIMP-2.(Cell Signaling D18B7 diluição 1:800 em albumina  3%) As membranas foram 

lavadas três vezes em PBS e incubadas com anticorpo secundáro diluído em solução de 

bloqueio por uma hora à temperatura ambiente, com agitação. Após a incubação as 

membranas foram novamente lavadas três vezes em PBS e reveladas por 

quimioluminescência, utilizando o KIT ECL para detecção de proteínas (Amersham). As 

membranas foram expostas a filmes de raios-X por diferentes períodos de tempo. 

 

3.11. Análise de expressão gênica através PCR em tempo real  

3.11.1.  Extração do RNA total  

O ácido ribonucleico (RNA) total foi extraído das linhagens de melanoma tratadas 

ou não com o composto DM-1 utilizando-se o Kit RNeasy Plus Mini (Qiagen, Hilden, 

Germany), segundo instruções do fabricante. O RNA total, previamente aquecido a 65ºC 

por 5 minutos, foi quantificado através do espectrofotômetro de luz UV a 260 nm e sua 

qualidade foi verificada pela relação A260/A280.  
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3.11.2.  Transcrição reversa (RT-PCR) para síntese de cDNA  

Para a reação de transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR), foi utilizado o kit comercial High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription kit (ThermoFisher Scientific). 1 µg de RNA total foi adicionado a 2 µL de RT 

Random primers, 2 µL de 10X RT Buffer, 0,8 µL de 25X dNTP 100 mM, 1 µL de Enzima 

Multiscribe e 4,2 µL de água livre de nuclease. Essa mistura foi incubada em equipamento 

termociclador a 25° C por 10 minutos, 37° C por 120 minutos, 85°C por 5 minutos e 

armazenado a 4° C. 

As amostras de cDNA não foram quantificadas, visto que o produto da reação 

continha, além de cDNA, diversos dNTPs, que poderiam indicar um falso positivo na 

quantificação. Portanto, considerou-se que todo o RNA mensageiro contido no RNA total 

inicial foi convertido em cDNA. Para uso na placa de Real-Time PCR, o cDNA utilizado 

não foi diluído.  

3.11.3.  Reação em cadeia da polimerase em tempo real  

Para a reação de real time PCR foram utilizados primers dos genes de interesse 

MMP-2, MMP-9, MMP-14, TIMP-2 e o gene endógeno Beta-Actina, ambos da Taqman®. 

O ensaio de Real Time PCR foi realizado no aparelho Gene Amp 7500 Sequence 

Detection System v2.0.5 (PE - Applied Biosystems), localizado no Laboratório do Prof. 

Mário Hirata (Laboratório de Bioquímica Clínica, FCF – USP), nas seguintes condições: 

desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos e 40 ciclos com desnaturação a 95ºC por 15 

segundos, anelamento dos primers e extensão a 60ºC por 1 minuto. Os dados foram 

analisados utilizando-se o método de quantificação comparativa ∆CT (expressão gênica 

relativa. Os ensaios foram realizados em triplicatas biológicas com triplicata experimental. 

Como controle negativo foram utilizados poços sem amostra. 

3.12. Ensaio de migração por ferida 

As linhagens de melanoma SKMEL-28 e SKMEL-19 foram plaqueadas em uma 

placa de cultura de 24 poços na densidade de 2x106 células /poço em meio DMEM 

suplementado com 10% de SBF e antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de 
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estreptomicina), as linhagens SKMEL-19 e SKMEL-28 resistentes receberam 

Vemurafenibe (PLX) na concentração 3 µM e 6 µM respectivamente, adicionado ao meio. 

Após atingirem a confluência de 100% as feridas foram geradas utilizando uma pipeta de 

200 µL para riscar o meio de cada poço, lavou-se então 2 vezes com PBS para retirar os 

restos celulares soltos. As células foram incubadas a 37 °C por 24 horas com DM-1 (IC25 

e metade da IC25) e os controles com meio DMEM suplementado com SFB com e sem 

vemurafenibe. As imagens foram acompanhadas em microscópio óptico Nikon Eclipse e 

as imagens foram analisadas pelo software Nis Elements até o fechamento das feridas. 

A migração das células durante o período de 24 horas foi analisada com o programa 

ImageJ (disponível em http://imagej.nih.gov). A migração celular foi calculada da seguinte 

forma: [(média da distância entre as feridas no tempo 0 h–média da distância entre as 

feridas no tempo final)/média da distância entre as feridas no tempo 0 h] ×  100 (KOO et 

al., 2015). 

3.13. Preparo do coating de colágeno  

A presença de colágeno é responsável por um aumento na produção de diversas 

MMPs de matriz extracelular responsáveis pelo processo invasivo (TIAGO et al., 2014, 

QUAN et al., 2013) 

O coating de colágeno foi preparado dentro de um fluxo laminar para evitar 

contaminações externas e em contato com gelo, para impedir a polimerização do 

precoce. Para o preparo foi utilizado colágeno tipo I de calda de rato comercializado 

Corning ®, HAM F12, tampão de reconstituição 10X, soro fetal bovino e DMEM. Após 

coloca-los em Falcon estéril a solução foi gentilmente homogeneizada para evitar a 

formação de bolhas, esta solução foi aplicada em placas de cultura (1 mL para P100, 

60,8 cm2, e 600 µL mL P60, 21,5 cm2) e espalhada gentilmente com o auxílio de uma 

ponteira de micropipeta, as placas ficaram à temperatura ambiente dentro do fluxo 

laminar por 30 minutos para total polimezação do colágeno. Após este período as células 

foram plaqueadas conforme as necessidades dos ensaios de Zimografia e quantificação 

por Biotrak activity assay (GE). 

 O coating de colágeno foi utilizado nos ensaios de quantificação das MMP -1, -

2 e -9 e na Zimografia. 

http://imagej.nih.gov/
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FIGURA 21: Perfis morfológicos das linhagens de melanoma SKMEL 19 e SKMEL 28 naive e 
resistentes em placa de cultura e  sobre um coating de colágeno tipo I após 24 horas (aumento 
de 200X). 

 
3.14. Determinação quantitativa das MMP-1, MMP-2 e MMP-9 - Biotrak 

Activity Assay 

Para quantificação de MMP-1, MMP-2 e MMP-9, x104 células de melanoma foram 

plaqueadas em uma placa P60 (21 cm2)  com coating de colágeno I e, após um dia para 

adesão das células (Figura 13), elas foram tratadas com DM-1 (5 µM) por 24 horas. Após 

este período, o sobrenadante foi coletado, centrifugado e quantificado pelo Reagente de 

Bradford (Bio-Rad) e utilizado no kit colorimétrico Biotrak MMP-2 Activity (Amersham, GE 

Healthcare Biosciences, Pittsburgh, PA), Biotrak MMP-1 Activity (Amersham, GE 

Healthcare Biosciences, Pittsburgh, PA) e  Biotrak MMP-9 Activity (Amersham, GE 

Healthcare Biosciences, Pittsburgh, PA). As microplacas foram preparadas conforme 

especificações do fabricante, e então tanto as amostras quanto os padrões do kit são 

incubados, todas as amostras foram ativadas com APMA (p-aminophenylmercuric 

acetate) (O resultado é referente às formas ativa e latente). Os sinais de absorbância  das 

amostras devem ser quantificados utilizando a curva padrão. Os kits foram utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante e o ensaio foi realizado em triplicata.  

 
3.15. Zimografia 

 

3.15.1. Obtenção das proteínas coletadas no meio de cultura  

Para o ensaio de zimografia, as linhagens SKMEL19 e SKMEL28 foram 

plaqueadas na presença e na ausência de matriz de colágeno tipo I. Após 24 horas, as 

células foram tratadas com várias concentrações de DM-1 e após o tempo de tratamento, 

o meio de cultura foi retirado e centrifugado a 3000 rpm (rotações por minuto) por 5 

minutos a 4 °C, para não degradar as proteínas. As proteínas do meio de cultura foram 

normalizadas através do método Bradford. 
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3.15.2. Mobilidade eletroforética das proteínas no gel de SDS-PAGE + 

gelatina 

Para separação das proteínas, utilizou-se gel de SDS-PAGE com 10% de 

acrilamida e 1% de gelatina, no qual foram colocados 35 µ de proteínas por canal. O gel 

foi submetido à eletroforese para separação das proteínas. 

 

3.15.3. Incubação e revelação do gel  

Após a corrida, o gel foi lavado duas vezes por 15 minutos com 2,5% Triton X-100, 

para retirar o SDS. Em seguida, foi lavado 2X por 1 miuto cada comTampão de incubação 

(0,05 M TrisHCl pH 8, 5 mM CaCl2), à temperatura ambiente. O gel foi então incubado 

com esse mesmo tampão, overnight, à 37 °C, para a degradação do substrato pelas 

MMPs, para os controles adicionou-se 5 mM de EDTA a este tampão. O gel foi corado 

com 0,5% Coomasie briliant blue R-250 por 30 minutos, à temperatura ambiente com 

agitação, e descorado com Solução Descolorante (Metanol 10%,ácido acético 10%). As 

bandas mais claras, que representavam a degradação, foram comparadas e analisadas 

conforme os objetivos tratados. 

 

3.16. Ensaio de formação de tubos em células endoteliais  

Para avaliar a capacidade do composto DM-1 de inibir a formação de novos vasos, 

células endoteliais t.END.1 foram plaqueadas em placas de 96 poços, contendo 50 µL de 

Matrigel e tratadas com de 5 µM e 10 µM de DM-1. Após 4 horas os tubos estavam 

formados no controle e então as fotos e quantificação foram realizadas tanto nos 

controles quanto nos tratamentos.  

 

3.17. Análise estatística 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. Os dados foram 

analisados utilizando análise de variância de dois fatores (two way ANOVA) seguido por 
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teste de Bonferroni utilizando o software GraphPad. Diferenças em um intervalo de 95 % 

(P<0,05) de confiança foram consideradas significantes.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. Establidade do DM-1 em solvente orgânico e aquoso 

A solubilidade e estabilidade da curcumina e seus análogos tem sido o foco de 

muitos grupos de pesquisa, isto porque a baixa solubilidade e facilidade de degradação 

dessa molécula limitam seu uso. As formas e velocidades de degradação são 

dependentes diretamente das propriedades químicas do solvente utilizado 

(KUNNUMAKKARA et al 2008).  

A curcumina existe nas formas enólica e dicetona, é estável em pH ácido, mas 

instável em pH neutro e básico (PAN et al, 1999). Quando a curcumina é analisada com 

relação aos diferentes pH do meio, constatou-se que em uma solução tampão fosfato 

salina 0,1 M com pH a 7,2 (condições fisiológicas) mais de 90% da curcumina é 

degradada. Entretanto, ao ser dissolvida em um tampão fosfato com pH 6,5 houve 

significativo aumento na estabilidade da curcumina (OETARI et al, 1995). O aumento na 

estabilidade desta molécula em um ambiente ácido é contribuída pela conjugação da 

estrutura dieno, enquanto que em um ambiente alcalino a molécula é desestruturada pela 

remoção do próton do grupo fenólico (WANG, Y et al,1997). 

Diante da grande importância em identificar a estabilidade de moléculas, 

realizamos ensaios com DM-1 dissolvido em DMSO e PBS (Tampão fosfato-salino pH 

7,4) a fim de analisar o comportamento deste composto nos diferentes ambientes, já que 

em trabalhos já publicados ambos os solventes foram utilizados. (FAIÃO-FLORES et al 

2013). 

 O DM-1 apresentou maior solubilidade em DMSO, porém encontramos grande 

dificuldade em preparar soluções a 10 mM em PBS e por isto, reduzimos a concentração 

da solução estoque  para 1mM e, mesmo com esta concentração mais baixa,  foi 

necessária agitação e aquecimento a 37 °C para total solubilização. O DM-1 apresentou 

em ambos os  solventes pico máximo de absorção a 390 nm, que concorda com 

resultados anteriores, entretanto em PBS  observamos também a presença de um 

pequeno pico a 350 nm (FIGURA 22-b), indicando a presença de outra espécie que é 

possivelmente sua forma conjugada e já identificada como o análogo FLLL11 

(LEONARDO, 2002). 
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FIGURA22: Espectros de absorção do DM-1 em 0, 24 e 48 horas do composto disso lvido  em 
(a) DMSO (b) e PBS.  
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O decaimento nas absorções de DM-1 a 390 nm ocorre de formas diferentes. 

Enquanto que em 24 horas decaiu aproximadamente 50% da absorbância máxima em 

PBS, em DMSO apenas 25%. Além disso, em 48 horas, a absorbância do DM-1 em PBS 

continuou decaindo, enquanto que em DMSO quase não ocorreu. Apesar de não terem 

sido realizados outros métodos analíticos, o fato do DMSO ser um solvente aprótico pode 

ter contribuído para que DM-1  não degradasse (FIGURA 23). 

FIGURA 23: Comparação das absorbâncias a 390 nm em 24 e 48 horas  das amostras de DM-1 

preparadas em DMSO e PBS. 

 

4.2. Estabilidade em meio de cultura  

  As amostras  de DM-1 preparadas previamente em  DMSO e  PBS foram 

diluídas em meio de cultura a 240 µM,160 µM e 80 µM e submetidas a um espectro de 

varredura na região UV-Vis.  

 O composto DM-1 foi avaliado quanto ao seu comportamento em meio de cultura 

suplementado com 10% de soro                                                              fetal bovino 

(FIGURA 24). Em meio de cultura, o pico de maior absorção é em 485 nm e um leve pico 
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a 390 nm, o qual torna-se mais expressivo após 24 horas (FIGURA 24). A absorção em 

outro comprimento de onda indica que na presença de proteínas do soro o DM-1 

comporta-se de forma diferente. Em estudos anteriores, a presença de albumina suprimiu 

a degradação da curcumina em  94,2 + 13,9% (LEUNG et al 2009). 

 O pico que aparece a 390 nm pode indicar o DM-1 livre no meio, já que absorve o 

mesmo comprimento de onda quando comparado com as diluições em PBS e DMSO, e 

o pico a 485 nm provavelmente indica a molécula ligada às proteínas de soro, a qual fica 

livre gradativamente com o decorrer do tempo (FIGURA 24 ).   

 

  

Figura 24: Espectros de absorção do DM-1 em meio de cultura suplementado com 10 % de soro 
fetal bovino de amostras previamente dissolvidas em tampão fosfato-salino (PBS) ou em DMSO. 
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As leituras foram realizadas em 0, 24 e 48 horas e em cada período foram utilizadas três 
concentrações diferentes de DM-1 (80, 160 e 240 µM). 

 

  A solubilidade e estabilidade são dois dos grandes desafios para utilização da 

curcumina que interferem diretamente em sua biodisponibilidade. Uma das formas de 

tornar esta molécula mais estável é pela suplementação do meio com 10% de soro fetal 

bovino (WANG et al., 1997), isto porque a complexação da curcumina com a albumina 

diminui a velocidade de degradação (LEUNG, 2009). 

 Em nossos experimentos, o meio suplementado com soro fetal bovino 

aumentou a estabilidade do DM-1 quando comparamos com a molécula somente em 

PBS ou DMSO, provavelmente a ligação com as proteínas presentes no soro 

estabilizaram a molécula.  

 Estudos de farmacocinética in vivo sugeriram que o tempo de meia –vida do 

DM-1 é bem menor que o FLLL-11. O DM-1 foi injetado endovenosamente nos animais 

e cinco minutos após a aplicação observou-se uma coloração amarela na urina, a qual 

intensificou-se nos cinco minutos seguintes. Os experimentos ainda indicaram a 

presença de DM-1 no fígado e coloração amarelada em porções do intestino em um 

período de 1-4 horas, sendo que 8 horas após a administração, os animais tratados 

estavam semelhantes aos controles com relação à farmacocinética.  O trabalho ainda 

sugere que a diminuição da meia-vida se deve à forma de sal do DM-1 no plasma e rápida 

captação pelos tecidos, enquanto que o FLLL-11 se manteria ligado por mais tempo nas 

proteínas plasmáticas. Este trabalho ainda afirma que o DM-1 é convertido em FLLL-11 

em contato com o plasma (LEONARDO, 2002). 

 Esses resultados indicam que o grande diferencial do DM-1 com relação ao 

FLLL-11 é sua solubilidade em ambiente aquoso, que facilita a biodisponibilidade do 

composto.  Entretanto, deve-se atentar que estudos minuciosos com relação aos padrões 

de degradação em diferentes solventes e principalmente uma comparação com 

curcumina e o DM-1 ainda não foram realizados com intuito de obtermos conclusões mais 

ricas sobre o composto. 

 Nossos dados indicam que o DM-1 possui maior estabilidade em DMSO quando 

comparado ao PBS com pH 7,4 e a presença de soro fetal bovino diminui as velocidades 
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de degradação da molécula. Entretanto, esses dados devem ser avaliados 

cuidadosamente, já que a ligação da molécula com as proteínas do plasma também 

podem interferir em sua distribuição nos tecidos.  

4.3.  Ensaio de citotoxicidade colorimétrico – MTT 

  Os ensaios de viabilidade celular foram realizados primeiramente com o ensaio 

colorimétrico MTT.  Diversas concentrações de DM-1 (100 µM, 50 µM, 25 µM, 12,,5 µM, 

6,3 µM, 3,1 µM e 1,6 µM) foram utilizadas em um período de 24 horas e após este período 

adicionou-se MTT por 3 horas, os cristais de Formazan foram dissolvidos em DMSO e 

quantificados em um espectrofotômetro. Os sinais de absorbância foram utilizados para 

estimar a porcentagem de células viáveis de acordo com o controle com DMSO. Os 

valores de IC50 foram obtidos utilizando equações das curvas (One Phase Decay) que o 

programa GraphPad Prism®  forneceu. 

  Neste ensaio fica claro que após 25 µM o decaimento da viabilidade celular 

atinge um platô, exceto para a SKMEL 28 resistente ao vemurafenibe que não demonstra 

o mesmo comportamento. Os valores de IC50 também são próximos para os três tipos de 

células, SKMEL 19 naive e resistente ao vemurafenibe e SKMEL 28 naive (Figura 25).  

  Em nossos ensaios triplicatas técnicas foram repetidas 7 vezes e observou-se 

grande variação nos valores de IC50 obtidos. O DM-1 é um análogo da curcumina e 

preserva os anéis fe                            nólicos que tem funções atribuídas às características 

antioxidantes, e que possivelmente interferiram no método. A coloração variável do DM-

1, de vermelho a amarelo dependendo do pH, pode interferir na leitura das absorbâncias, 

já que o MTT é um método colorimétrico, levando a resultados que não representam a 

realidade. Além das características do DM-1 que podem ser um limitante para o uso do 

método, o MTT mede somente a atividade metabólica das células e para sabermos os 

efeitos citotóxicos outros ensaios são necessários. Em nossos experimentos seguimos 

com azul de Tripan e externalização de fosfatidilserina.  

  O ensaio de MTT tem sido considerado padrão ouro para ensaios de 

citotoxicidade devido a sua alta sensibilidade. Entretanto, vários estudos indicam que há 

interferência com diferentes compostos (TONDER et al., 2015). Ensaios como MTT tem 

interação com muito fitoquímicos que possuem potencial redutivo incluindo antioxidantes 
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e polifenóis (BRUGGISSER et al., 2002). A citotoxicidade da curcumina e seus análogos 

é analisada por MTT em grande parte dos trabalhos, entretanto, esta molécula possui 

características de agente redutor similar a muitos antioxidantes fenólicos, bem como 

muitos análogos a ela (TENNESEN et al., 1992; VYAS et al., 2013). 

 

 

 

FIGURA 25: Viabilidade cellular de 4 tipos celulares após exposição à diferentes concentrações 
de DM-1 avaliados por MTT. As curvas representam one phase decay e os valores foram obtidos 
utilizando a equação obtida pelo programa GraphPad Prism®. 

 

SKMEL 28 parental

0 20 40 60 80 100
0

50

100

150

IC50= 14,1 M

[DM-1] M

V
ia

b
il

id
a
d

e
 c

e
lu

la
r 

 (
%

)

SKMEL 28 resistente ao vemurafenibe

0 20 40 60 80 100
0

50

100

150

IC50= 43,6 M

[DM-1] M

V
ia

b
il

id
a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

SKMEL 19 parental

0 20 40 60 80 100
0

50

100

150

IC50= 14,6 M

[DM-1] M

V
ia

b
il

id
a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)

SKMEL 19 resistente ao vemurafenibe

0 20 40 60 80 100
0

50

100

150

IC50= 18 M

[DM-1] M

V
ia

b
il

id
a
d

e
 c

e
lu

la
r 

(%
)



68 
 

 
 

4.4. Ensaio de viabilidade celular – Azul de Tripan  

 Como explicado anteriormente, os ensaios de Azul de Tripan foram realizados 

para obter de forma mais precisa os valores de IC50 do DM-1. Entretanto, não foi utilizado 

uma grande quantidade de concentrações de DM-1, diminuímos o limite máximo de 

concentração de acordo com os valores obtidos pelo teste colorimétrico MTT. Na FIGURA 

26 podemos comparar os gráficos dos diferentes tipos celulares. 
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FIGURA 26: Viabilidade cellular (%) obtidas por azul de tripan das células SKMEL 19 e 28 naive 

e resistentes após tratamento por 24 horas com quatro concentrações de DM-1, 

  

 Na Tabela 2 podemos comparar os valores de IC50 obtidos pelos diferentes 

métodos. A SKMEL 19 parental e SKMEL 28 resistente ao vemurafeibe foram as que 

sofreram maiores variações entre os dois métodos, quase 50 % quando a citotoxicidade 

fora obtida por Azul de Tripan. 
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TABELA 2: Comparação dos valores de IC50 obtidos por MTT e Azul de Tripan 

Linhagens Celulares 

IC₅₀ (µM) 

MTT Azul de Tripan 

SKMEL 19 parental 14,6 8,7 

SKMEL 19 resistente ao 

vemurafenibe 18 14,4 

SKMEL 28 parental 14,1 12,9 

SKMEL 28 resistente ao 

vemurafenibe 43,6 23 

  

 Os testes de viabilidade utilizados representam diferentes formas de avaliação, 

o MTT avalia atividade mitocondrial e o azul de Tripan integridade de membrana celular, 

ambos nos dão uma noção dos reais valores de citotoxicidade celular. A fim de confirmar 

as concentrações obtidas por Azul de Tripan, realizamos uma análise por Citometria de 

Fluxo (FACS) com Anexina V e Iodeto de propídeo com intuito de analizar a 

externalização de fosfatidilserina e integridade da parede nuclear 

4.5. Ensaio de externalização por fosfatidilserina  

 Como forma de analisar indiretamente o tipo de morte celular, bem como se há 

relação com os valores de IC50 obtidos anteriormente por azul de tripan. As células 

SKMEL 19 e 28 naive e resistentes ao vemurafenibe foram submetidas a um ensaio por 

externalização de fosfatidilserina, que é um indicativo do processo de morte por 

apoptose. Utilizamos a Anexina V, um composto que se liga a à fosfatidilserina de 

maneira dependente de cálcio e forma um cristal bidimensional ligado à membrana 

celular. e iodeto de propídio que se liga às cadeias de DNA, mas não tem a capacidade 

de atravessar a membrana plasmática, a não ser que a célula tenha sofrido morte celular 

por necrose. Na FIGURA 27 estão representados os histogramas (A) e a quantificação 

(B) de acordo com cada fase do ciclo celular.Os sinais positivos para anexina indicam 

apoptose precoce, quando a anexina e o iodeto são positivos é indicativo de apoptose 

tardia e, somente o iodeto de propídio indica morte por necrose. 
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FIGURA 27: (A) Histogramas representativos da SKMEL-19 naive e resistente ao vemurafenibe 
e SKMEL 28 naive e resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 
N E 28 R respectivamente) do controle, tratamento com IC50 e IC75 marcadas com Anexina V (eixo 
y) e iodeto de propídio para quantificação dessas células. A distribuição (média+sd) é o número 
de células viáveis (AN-/IP-),em apoptose precoce (AN+/IP-), em apoptose tardia (AP+/ IP+) e em 
necrose (AN-/IP+) em (B) SKMEL-19 naive, (C) SKMEL-19 resistente ao vemurafenibe, (C) 
SKMEL-28 naive e (D) SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe. Os dados foram obtidos em três 
experimentos independentes. A análise estatística foi realizada pela 2 way ANOVA seguida de 
análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001 

 

  O tratamento das células com a IC50 e IC75 como indicado na tabela 3, 

demonstra que o tratamento com IC50 deixou cerca de 40 % das células sem marcação 

para anexina e iodeto de propídio, ou seja, causou cerca de 60% de morte nas linhagens  

SKMEL – 19 resistente  e SKMEL – 28 naive e resistente, na SKMEL-19 naive causou 

cerca de 70% de morte. O tratamento com IC75 induziu cerca de 70% de morte para 

SKMEL-28 naive e resistente, e 78% e 65% para as linhagens SKMEL-19 naive e 

SKMEL-19 resistente, respectivamente. Em todos esses casos, o DM-1 induziu 

majoritariamente morte por apoptose.  
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Tabela 3: Porcentagem de células viáveis após o tratamento com IC50 e IC75 

Tratamento IC₅₀ 
Valores de 

IC₅₀(µM) 

IC₇₅ 
Valores de 

IC₇₅(µM) 

Porcentagem de 
células viáveis 

% % 

SKMEL 19 naive 27 8,7 22 14 

SKMEL 19 resistente 
ao vemurafenibe 

41 14,4 35 23 

SKMEL 28 naive 39 12,9 29 22 

SKMEL 28 resistente 
ao vemurafenibe 

40 23 32 32 

 

 A análise por FACS mostrou que os valores de IC50 encontrados por azul de 

Tripan são capazes de induzir cerca de 60% de morte, principalmente por apoptose 

(FIGURA 27). A citotoxicidade de DM-1 não demonstrou ser específica para algum tipo 

celular, sendo citotóxico a concentrações semelhantes nos diferentes tipos celulares, 

esta característica pode ser um indício que o DM-1 age de formas semelhantes tanto em 

linhagens naive quanto resistentes ao vemurafenibe. 

4.6. Seletividade 

 A fim de saber se o DM-1 é seletivo em células normais da pele, realizamos 

contagem por azul de Tripan em um período de 24 horas de tratamento. As mudanças 

morfológicas podem ser observadas na FIGURA 28. 
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FIGURA 28: Mudanças morfológicas em (a) fibroblastos e (b) melanócitos após o tratamento por 

24 horas com DM-1.  
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 A partir de 10 µM é possível observar a retração dos fibroblastos e modificação 

na morfologia que indicam processo de morte celular. Já nos melanócitos este processo 

já é observado a 1,5 µM. Na tabela 4 estão descritos os valores de IC50 para melanócitos, 

fibroblastos e os diferentes tipos de melanoma. Esses valores deixam claro a ausência 

de seletividade do DM-1. 

TABELA 4: Valores de IC50 (µM) obtidos em 24 horas para diferentes tipos celulares. 

Linhagens celulares IC50 (µM) em 24 horas 

Melanócitos 1.7 

Fibroblastos 14 

SK-MEL 28 naïve 18 

SK-MEL 28  resistente ao vemurafenibe 20 

SK-MEL 19 naïve 20 

SK-MEL 19  resistente ao vemurafenibe 17 

  

 Diversos ensaios sobre a seletividade da curcumina e seus análogos tem sido 

realizados, já que está é um característica desejável quando avaliamos moléculas com 

potencial antitumoral. A curcumina já mostrou ser citotóxica para células de melanoma, 

A375, MV3 e M14, induzindo inibição de crescimento tempo e dose dependente, com 

IC50 para 48 horas de 8,29 µM, 18,29 µM e 14,25 µM respectivamente. Não foi observada 

significativa inibição de crescimento em fibroblastos humano, MRC-5, de 5 µM a 30 µM 

sob as mesmas condições. Neste estudo, a curcumina pode inibir o crescimento de 

células de melanoma de forma seletiva, sem afetar células normais (JIANG et al., 2015). 

uniformemente (50%) após 48 horas de tratamento. (BILL et al., 2009). 

 O DM-1 apresenta uma estrutura molecular muito similar com o análogo FLLL11, 

a única diferença entre eles é que o primeiro é um sal fenólico como pode ser verificado 

na figura 8 e, consequentemente, possui melhor solubilidade em ambiente aquoso. O 
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tratamento por 72 horas com cinco diferentes linhagens de células de câncer pancreático 

mostrou que FLLL11 inibiu a viabilidade dessas células melhor que a curcumina com IC50 

entre 0,28 µM  e 3,28 µM, enquanto que as concentraçõs para a curcumina estavam entre 

8,67 µM e 20,35 µM. Frente a células não malignas imortalizadas (HPDE) o análogo 

FLLL11 tem IC50 0,44 µM, enquanto que em células normais da bexiga o valor é 206,41 

µM. 

 Apesar da citotoxicidade em células tumorais demonstrada pela curcumina e 

seus análogos, especialmente com estrutura monocetônica, essas moléculas muitas 

vezes não apresentam seletividade. A curcumina já demonstrou citioxicidade à linfócitos 

humanos (KUTTAN et al., 1985) e macrófagos murino e células dos rins humanas, com 

valores de IC50 de 31 µM e 15,2 µM respectivamente (GLASER, J. et al 2016). 

 Os ensaios realizados com o análogo da curcumina DM-1 indicaram que este 

composto possui atividade antitumoral em 4 linhagens de melanoma, onde duas 

apresentam resistência ao vemurafenibe. Entretanto, este composto não demonstrou 

seletividade em nossos estudos. 

4.7. Ensaio clonogênico 

 Nós realizamos testes com concentrações de  IC25 para 48 horas e as colônias 

foram totalmente inibidas, entretanto ao utilizarmos um quinto do valor de IC25 (0,2IC25) 

não houve diferença entre o controle e o tratamento. Com o propósito de encontrar um 

valor intermediário, onde fosse possível observar redução parcial no número de colônias 

utilizamos 0,8 µM (que corresponde a aproximadamente metade da IC25 das linhagens) 

(FIGURA 29). 
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FIGURA 29:  Ensaio clonogênico com as linhagens SKMEL 19 naive e resistente ao vemurafenibe 
e SKMEL 28 naive e resistente ao vemurafenibe, (A) As colônias formadas pelas diferentes 
linhagens celulares podem ser observadas nos controles, a SKMEL 28 resistente ao 
vemurafenibe forma colônias maiores que os outros tipos celulares.  O tratamento com 0,8 µM 
de DM-1 reduziu parcialmente o número de colônias enquanto que a inibição completa foi 
observada com 1,6 µM. (B) O número de colônias foi obtido pelo programa IMAGE J e os 
tratamentos foram calculados com relação ao controle.Em todas as linhagens celulares há 
diminuição signiticativa em seu número, entretanto, destaca-se que o tratamento com 0,8 µM 
reduziu a 50% as colônias da SKMEL 28 resistente ao vemurafenibe. Os dados foram obtidos em 
três experimentos independentes. A análise estatística foi realizada pela 2 way ANOVA seguida 
de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001., as 
quantificações foram realizadas com o programa IMAGE J. 

  

 As células de câncer necessitam de divisão ilimitada para conseguirem crescer 

e formar tumores macroscópicos, este comportamento contrasta com  aquele  da maioria 

das linhagens celulares do corpo humano, as quais possuem um número limitado de 

sucessivos ciclos de divisão e crescimento celular (HANAHAN et al., 2011). 
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 O DM-1 inibiu a capacidade replicativa das células de melanoma impedindo-as 

de formarem colônias como observado nas figuras e gráficos (FIGURA 29- a e –b), em 

concentrações maiores a inibição foi total. A inibição na formação de colônias é um 

fenômeno que já foi observado com a  curcumina em células de carcinoma na vesícula 

biliar, o qual ocorreu de maneira dose dependente (LIU et al., 2013) e em células de 

câncer de próstata (CHENDIL et al., 2004). O análogo monocarbonílico, A 501,  e 

curcumina foram utilizados em ensaios com células de câncer de pulmão e ambos 

inibiram a formação de colônias, entretanto o análogo demonstrou neste ensaio maior 

capacidade inibitória que a curcumina (XIA et al., 2014). O GO-Y030 também demonstrou 

maior capacidade inibitória na formação de colônias independentes de ancoragem em 

células de câncer de mama e pancreático (HUTZEN et al., 2009). 

 

4.8. Ensaio de ciclo celular 

 O ciclo celular é um processo organizado nas seguintes fases que 

levam à morte e divisão celular. Fase G1 na qual a célula cresce e os cromossomos se 

preparam para replicarem, fase S, o DNA é replicado e os cromossomos duplicam. Fase 

G2 que representa o gap entre a síntese de DNA e mitose. Fase M (mitose), onde ocorre 

a divisão nuclear e citoplasmática, gerando duas  células filhas. A desregulação deste 

processo é uma característica fundamental na progressão tumoral, portanto drogas que 

causam parada do ciclo celular são uma abordagem importante no tratamento do câncer 

(LEBE et al, 2007). Com objetivo de avaliar se o DM-1 produz tal efeito nas células de 

melanoma tanto naive quanto resistentes, realizamos o experimento de ciclo celular e 

obtivemos os resultados apresentados na FIGURA 30. 
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FIGURA 30: (A) Histogramas representativos da SKMEL-19 naive e resistente ao vemurafenibe 
e SKMEL 28 naive e resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 
N E 28 R respectivamente) do controle e tratamento com 2 µM de DM-1, e marcadas com iodeto 
de propídio após serem sincronizadas por 24 horas na ausência de soro fetal bovino para 
quantificação dessas células. A distribuição (média+sd) é a porcentagem de células em cada uma 
das fases (B) SKMEL-19 naive, (C) SKMEL-19 resistente ao vemurafenibe, (C) SKMEL-28 naive 
e (D) SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe. Os dados foram obtidos em três experimentos 
independ entes. A análise estatística foi realizada pela 2 way ANOVA seguida de análise de 
Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001 

 

Em doses subtóxicas, IC25, o DM-1 induziu parada de ciclo celular em G1/G0 

de maneira significativa para a linhagem SKMEL-28 naive, enquanto que para as outras 

linhagens não foi observada parada em G1/G0 significativas (FIGURA 30).  Estudos 

anteriores já demonstraram que o DM-1 induz parada de ciclo em G1/G0 em células de 

melanoma murino, B16F10, e melanoma humano A375 (FAIÃO-FLORES et al, 2012, 

FAIÃO-FLORES et al, 2013).  
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 A parada de ciclo em G1/G0 também foi observada no uso de curcumina e uma 

mistura de curcuminóides em células de leucemia após tratamento por 12 e 24 horas. 

Entretanto em 48 horas não observou-se diferença com relação ao controle devido à  

baixa estabilidade da curcumina (TIMA et al., 2014). 

 O análogo da curcumina, A501 induziu parada de ciclo celular em G2/M em 

células de câncer de pulmão e suas propriedades inibitórias de proliferação estão 

associadas à pronunciada parada de ciclo (XIA et al., 2014). O EF24 também induziu 

parada de ciclo na fase G2/M de maneira dose dependente em células de câncer do 

colon e reto (HE et al., 2016) e tempo dependente em carcinoma de ovário sensível e 

resistente à cisplatina (SELVENDIRAN et al., 2007). 

4.9. Metaloproteinase de matriz e inibidores na progressão do melanoma 

4.9.1. Metaloproteinase-1 (MMP-1) 

 

A capacidade das células tumorais invadirem outras camadas da pele e outros 

tecidos, levando à metástase, é responsável pelo pior prognóstico de pacientes, e as 

metaloproteinases desempenham um papel importante e complexo neste processo 

(NIKKOLA et al., 2005; AIROLA et al.,1999). 

Com intuito de compreender qual o papel do DM-1 na modulação de 

metaloproteinases importantes no processo invasivo, realizamos ensaios de Real Time 

PCR para expressão de mRNA, Western Blot para expressão de proteínas, quantificação 

de metaloproteinases no meio extracelular por BIOTRAK e zimografia para atividade 

dessas enzimas. 

 Utilizamos o kit MMP-1 Biotrak Activity Assay  para determinar a quantidade de 

MMP-1 no sobrenadante das células plaqueadas em coating de colágeno tipo I e tratadas 

com DM-1. A presença de colágeno no microambiente induz a produção de 

metaloproteinases, dentre elas, a MMP-1 que está intimamente ligada com o processo 

de invasão e metástase.  
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FIGURA_31: Concentração da MMP-1 no sobrenadante das células SKMEL-19 naive e resistente 
e SKMEL-28 naive e resistente (identificadas como SKMEL-19 N, SKMEL-19 R, SKMEL-28 N e 

SKMEL-28 R respectivamente) cultivadas em coating de colágeno. . Os dados foram obtidos em 

três experimentos independentes. A análise estatística foi realizada por two way ANOVA seguida 
de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 
 

 O tratamento das linhagens de melanoma com DM-1 reduziu significativamente 

MMP-1 na SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe (FIGURA 31). A concentração inicial 

de MMP-1 nesta linhagem é a maior dentre as outras analisadas e, após o tratamento, 

ela foi reduzida a pelo menos 50%, que corresponde aos mesmos níveis de MMP-1 na 

linhagem SKMEL-28 naive.  

 

4.9.2. Metaloproteinase – 2 (MMP-2) 

 

4.9.2.1. Análise do sobrenadante de células cultivadas em placa de cultura 

A metalloproteinase-2 está relacionada com a progressão e invasão tumoral de 

uma grande variedade de tumores e a fim analisarmos o papel do DM-1 na modulação 

desta endopeptidase, realizamos ensaios de PCR e Western Blot. 
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As células de melanoma foram cultivadas em placas de cultura (sem coating de 

colágeno) e tratadas com DM-1 (5 µM) por 24 horas,  após este período  o mRNA e 

lisados celulares foram extraídos, conforme protocolos descritos em materiais e métodos, 

e analisados.  

. 

 

FIGURA 32: As linhagens SKMEL-19 naïve e resistente ao vemurafenibe e SKMEL-28 naïve e 
resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 N E 28 R 
respectivamente) foram tratadas com 5 µM e 8 µM de DM-1 e analisadas. (A) expressão do mRNA 
de MMP-2 foi reduzida para a SKMEL-19 naïve, (B) os dados de expressão proteica sugerem 
que há um aumento na quantidade de MMP-2 intracelular, mas não há dados suficientes para 
análise estatística nos dados de Western Blot e (C) expressão proteicas de MMP-2 e do controle 
endógeno (vinculina) para quantificação das bandas. Os dados de mRNA  foram obtidos em três 
experimentos independentes. A análise estatística foi realizada por two way ANOVA seguida de 
análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 

 
 O tratamento com DM-1 modulou o mRNA negativamente somente para 

SKMEL-19 naive, nas outras linhagens não teve mudança significativa (FIGURA 32-A), 

por outro lado nos dados obtidos por Western Blot (FIGURA 32- B e -C)  o tratamento 
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com 5 µM de DM-1 elevou a expressão de MMP-2 para SKMEL-19 e -28 naive e SKMEL-

19 resistente . 

  

4.9.2.2. Análise do sobrenadante de células cultivadas em coating de colágeno  

Os ensaios de zimografia e BIOTRAK foram realizados a partir do sobrenadante 

de células cultivadas em coating de colágeno, o qual estimula a produção da 

endopeptidase. O controle positivo utilizado na zimografia foi sobrenadante de pele 

reconstruída, já que neste sistema a expressão é mais alta.  

A concentração total de MMP-2 (pró-forma e ativa) no meio extracelular foi 

obtida por BIOTRAK (FIGURA 33 –A) e a atividade desta endopeptidase foi obtida por 

zimografia (FIGURA 33-B). 

 

 

  

FIGURA 33: Quantificação de MMP-2 no sobrenadante das células SKMEL-19 naive e resistente 
ao vemurafenibe e SKMEL-28 naive e resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 
19 N, 19 R, 28 N E 28 R respectivamente) cultivadas em coating de colágeno.(A) análise por 
BIOTRAK e os resultados correspondem às formas ativas e a pró-forma da MMP-2, (B) 
quantificação da atividade de MMP-2 e (B) géis de zimografia utilizados no experimento, controle 
é a linhagem tratada só com veículo, 5 µM de DM-1 e, para o controle positivo, foi utilizado 



87 
 

 
 

sobrenadante de pele reconstruída in vitro. Os dados foram obtidos em três experimentos 
independentes. A análise estatística foi realizada por two way ANOVA seguida de análise de 
Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 

 

 A concentração de MMP-2 extracelular foi reduzida para SKMEL-19 resistente 

ao vemurafenibe, SKMEL-28 naive e SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe e, dentre 

essas linhagens, a SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe é a que apresentou maior 

concentração quando não tratada e, após o tratamento, ela foi reduzida a menos de 25% 

da concentração inicial, nível da SKMEL-28 naive. Este comportamento também foi 

observado na MMP-1 nessa essa mesma linhagem. A relação entre MMP-2 e células de 

melanoma resistentes ao vemurafenibe já foi descrita anteriormente. A expressão de 

MMP-2 é maior em células resistentes quando comparadas às células naive, e isto está 

associado com o aumento da capacidade de invasão (SANDRI et al, 2016). 

 Quando comparamos os dados de BIOTRAK (FIGURA 33 –A) com a 

ziomografia (FIGURA 33-B), somente as linhagens SKMEL-19 resistente ao 

vemurafenibe e SKMEL-28 naive concordam na modulação negativa após o tratamento 

com o DM-1.  

  

 

4.9.3. Metaloproteinase-9 (MMP-9) 

4.9.3.1. Análise do sobrenadante de células cultivadas em placa de cultura  

 

A metaloproteinase-9 é uma colagenase do tipo IV e, assim como a MMP-2, 

precisa ser ativada no meio extracelular, ela também está relacionada a progressão do 

melanoma e metástases (REDONDO et al., 2005; HOFMANN et al., 2003). 
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FIGURA 34: As linhagens SKMEL-19 naïve e resistente ao vemurafenibe e SKMEL-28 naïve e 
resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 N E 28 R 
respectivamente) foram tratadas com 5 µM e 8 µM de DM-1 e analisadas. (A) Expressão do 
mRNA de MMP-9 , (B) Expressão proteica de MMP-9, realizado em duplicata e (C) Expressão  
de MMP-9 nos dois tipos celulares, a vinculina foi utilizada como controle endógeno. Os dados 
de mRNA foram obtidos em três experimentos independentes. A análise estatística foi realizada 
por two way ANOVA seguida de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, 
** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 

 

 O tratamento das células de melanoma com DM-1 modulou positivamente os 

níveis de mRNA de MMP-9 para SKMEL-19 naïve e SKMEL-28 resistente ao 

vemurafenibe, para as outras linhagens não houve mudança significativa. As expressão 

de mRNA para SKMEL-19 naïve  mostrou comportamento oposto quando comparamos 

com os resultados de  MMP-2  (FIGURA 33-A). 

 A quantificação dos lisados proteicos para SKMEL-28 naïve e SKMEL-19 

resistente ao vemurafenibe (34-B) não indica diferença na expressão da MMP-9 após 

tratamento. 
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4.9.3.2.  Análise do sobrenadante de células cultivadas no coating de colágeno 
 

  Os ensaios de zimografia e BIOTRAK foram realizados com os sobrenadantes 

das células cultivadas em coating de colágeno. 

  

 

         

FIGURA 35: Quantificação de MMP-9 no sobrenadante das células SKMEL-19 naive e resistente 
ao vemurafenibe e SKMEL-28 naive e resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 
19 N, 19 R, 28 N E 28 R respectivamente) cultivadas em coating de colágeno.(A) análise por 
BIOTRAK e os resultados correspondem às formas ativas e a pró-forma da MMP-9, (B) 
quantificação da atividade de MMP-2 e (C) géis de zimografia utilizados no experimento, controle 
é a linhagem tratada só com veículo (DMSO), tratamento com 5 µM de DM-1 e, para o controle 
positivo, foi utilizado sobrenadante de pele reconstruída in vitro. Os dados foram obtidos em três 
experimentos independentes. A análise estatística foi realizada por two way ANOVA seguida de 
análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 

    

 O tratamento com DM-1 diminuiu significativamente a concentração de MMP-9 

nas linhagens SKMEL-19 e SKMEL-28 resistentes ao vemurafenibe (FIGURA 35-A), 

aquela ainda apresentou a maior concentração de MMP-9 comparada às outras 

linhagens e, após exposição ao DM-1 a endopeptidase foi reduzida a meno de 25% da 
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concentração inicial. A atividade da endopeptidas  diminuiu significativamente para as 

linhagens SKMEL-19 resistente ao vemurafenibe e SKMEL-28 naive, entretanto o efeito 

oposto é observado para a SKMEL-19 naive (FIGURA 35- B).   

 A redução da atividade de MMP-9 na SKMEL-28 naive pode ser observada nas 

bandas do gel (FIGURA 35-C), fica evidente que a diminuição de MMP-9 é consequência 

principalmente da forma ativa.    

 

4.9.4. Metaloproteinase de matriz associada à membrane – 14 (MMP-14/ MT 

MMP-1) 

 A metaloproteinase 14 é responsável pela degradação de componentes da 

matriz e pela ativação da metaloproteinase -2.  A fim de avaliar se o DM-1 pode modular 

esta enzima, as células foram analisadas por PCR em tempo real (FIGURA 36). 
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FIGURA 36: As linhagens SKMEL-19 naïve e resistente ao vemurafenibe e SKMEL-28 naïve e 
resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 N E 28 R 
respectivamente) foram tratadas com 5 µM e 8 µM de DM-1 e analisadas. (A) Expressão do 
mRNA de MMP-14. Os dados de mRNA foram obtidos em três experimentos independentes. A 
análise estatística foi realizada por two way ANOVA seguida de análise de Bonferroni: ns (não 
significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 
 

 

 O tratamento com DM-1 modulou positiva e negativamente a expressão de 

mRNA de MMP-14 para as linhagens SKMEL-19 e SKMEL-28 naive respectivamente 



91 
 

 
 

(FIGURA 36-A). A redução na expressão proteica foi observada para as três linhagens 

estudadas, entretanto outros ensaios são necessários para verificar se este perfil se 

repete nas outras linhagens (FIGURA 36-B). 

 

4.9.5. Inibidor tecidual 2 de MMP (TIMP-2) 

 

 A TIMP-2 é um inibidor de metaloproteinase e o seu equilíbrio com a MMP-14 

é um dos principais mecanismos de ativação da MMP-2. 

 

.  

FIGURA 37: As linhagens SKMEL-19 naïve e resistente ao vemurafenibe e SKMEL-28 naïve e 
resistente ao vemurafenibe (identificadas na imagem como 19 N, 19 R, 28 N E 28 R 
respectivamente) foram tratadas com 5 µM e 8 µM de DM-1 e analisadas. (A) Expressão do 
mRNA de TIMP-2, (B) Expressão proteica de TIMP-2, realizado em duplicata e (C) Expressão  de 
MMP-9 nos dois tipos celulares, a vinculina foi utilizada como controle endógeno. Os dados de 
mRNA foram obtidos em três experimentos independentes. A análise estatística foi realizada por 
two way ANOVA seguida de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p 
˂0,01 e *** p˂0,001. 
 



92 
 

 
 

  A expressão de mRNA do inibidor TIMP-2 foi regulada positivamente e 

negativamente para as linhagens SKMEL-19 e -28 naive respectivamente (FIGURA 37). 

Para a expressão protéica não foi observada variação significativa na linhagem 

analisada, SKMEL-19 resistente ao vemurafenibe (FIGURA 37-B e –C). 

 Os pefis de expressão de mRNA para TIMP-2 analisados junto aos resultados 

de mRNA de MMP-14 (FIGURA 36) e atividade de MMP-2 (FIGURA 33-B) e MMP-14 

(FIGURA 35-B), sugerem que para a SKMEL-19 naive, o aumento na expressão do 

inibidor e da MMP-14 levaram ao aumento na atividade de MMP-2 (FIGURA 33-B), já que 

o complexo TIMP-2/MMP-14 representam o principal mecanismo de ativação desta 

metaloproteinase (MORLEY et al., 2007), já a  forma ativa de MMP-9  foi reduzida 

(FIGURA 35-B) pois outros mecanismos como o complexo ativador de plasminogênio do 

tipo uroquinase também representa uma importante forma de ativação desta 

endopeptidase. 

 Entretanto a SKMEL-28 naive teve redução dos níveis da forma ativa de MMP-

2 (FIGURA 33-B) e MMP-9 (FIGURA 35-B), a qual foi acompanhada da diminuição de 

mRNA tanto de TIMP-2 (FIGURA 37-A) quanto de MMP-14 (FIGURA 36). A queda nos 

níveis dessas espécies sugerem perda de função do complexo TIMP-2/MMP-14 que 

refletem diretamente na redução da atividade de MMP-2 e, neste caso, também da MMP-

9. Além disso a diminuição de TIMP-2 (FIGURA 37-A) após o tratamento foi de cerca de 

25% enquanto a MMP-14 (FIGURA 36) cerca de 50%, indicando que além da perda de 

função do complexo, a  inibição por TIMP-2 também pode ter sido responsável pela 

redução na atividade de MMP-2. 

 

4.10. Ensaio de migração  

 

A ação de metaloproteinases em conjunto com o processo migratório permite que  

movimentem pelos tecidos e, desta forma, auxiliem no processo de metástase (FRIEDL 

e WOLF, 2003). A fim de observar a ação do DM-1 com relação à migração de células 

de melanoma, realizamos o ensaio de ferida (Wound healing assay) e as fotos foram 

realizadas para acompanhar o comportamento dessas células  e quantificação da 

migração (FIGURAS 38 e 39).  
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FIGURA 38: Ensaio de migração celular para células SKMEL 28 naive, após 24 horas a distância 
entre células no tratamento a 5 µM foi quantificado pelo programa Nis Elements®. Os dados 
foram obtidos em três experimentos independentes. A análise estatística foi realizada por two 
way ANOVA seguida de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  * p˂0,05, ** p ˂0,01 
e *** p˂0,001. 
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FIGURA 39: Ensaio de migração celular para células SKMEL-28 resistente ao vemurafenibe, 
após 30  horas a distância entre células no tratamento a 5 µM foi quantificado pelo programa Nis 
Elements®. Os dados foram obtidos em três experimentos independentes. A análise estatística 
foi realizada por two way ANOVA seguida de análise de Bonferroni: ns (não significativo) p˃0,05.,  
* p˂0,05, ** p ˂0,01 e *** p˂0,001. 
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  As linhagens SK-MEL  28 parental e resistente ao vemurafenibe foram tratadas 

com doses subtóxicas de DM-1 pelo período necessário para fechar as feridas. Essas 

células apresentaram velocidades de migração diferentes, e foi necessário maior tempo 

de ensaio para que a SKMEL 28 resistente ao vemurafenibe fechasse a ferida.  Após 

este período observamos que o DM-1 foi capaz de inibir a migração dessas células 

(FIGURAS 38 e 39). 

  A curcumina também reduziu a migração em células de câncer de mama, MDA-

MB-231,  e melanoma, A375, de maneira dose e tempo dependente (GUAN et al., 2016). 

O análogo FLLL 11 também inibiu a migração dessas mesmas células de câncer de 

mama. ( LIN et al., 2009). 

4.11. Ensaio de formação de tubos 

A angiogênese no processo tumoral representa um processo importante na 

proliferação e metástase. A migração e a formação de tubos pelas células endoteliais 

representam um passo importante no processo metastático, este processo é induzido por 

diversos fatores com metaloproteinases (MMPs) e fator de crescimentoendotelial 

vascular (VEGF) (NISHIDA et al, 2006). Com o propósito de avaliar a citotoxicidade  do 

DM-1 em células endoteliais e na formação de tubos, tratamos essas células com 

concentrações crescentes de DM-1 (5 µM, 10 µM, 15 µM, 20 µM. 25 µM) e utilizamos as 

concentrações subtóxicas no ensaio de formação de tubos (FIGURA 40)  Para ser capaz 

de realizar tais processos  Células endoteliais foram expostas à, a fim de avaliar quais as 

concentrações subtóxicas para serem aplicadas no experimento (FIGURA 40).  
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FIGURA 39: (A) Gráfico de viabilidade das células endoteliais após tratamento com DM-1 (5 µM, 
10 µM, 15 µM, 20 µM. 25 µM). (B) Imagens representativas de células endoteliais do controle 
(NT) que formaram tubos e, os tratamentos com 5 µM  e 10 µM . 

 

Primeiramente analisamos a citotoxicidade da curcumina em células endoteliais 

e observamos que a 10 µM a viabilidade dessas células é reduzida pela metade, este 

resultado corrobora com a não seletividade do DM-1 que foi encontrada quando o 

expusemos a melanócitos e fibroblastos.  Neste ensaio utilizamos 5 µM e 10 µM, porém 

para esta última concentração o número de células mortas é muito alto. O tratamento 

com a concentração mais baixa levou a desestruturação parcial dos tubos.  

A viabilidade de células endoteliais (HUVECS) não é afetada significativamente 

até a concentração de 10 µM de curcumina  (SING et al, 1996), e quando aplicada a 10 

µM em HUVEC também é capaz de desestruturar parcialmente os tubos. Por outro lado 

os análogos da curcumina EF31 e UBS109 causaram total desestruturação a 250 nM e 

750 nM respectivamente (NAGARAJU et al., 2014).  
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Estudos com curcumina mostraram que a inibição de angiogênese por esta 

molécula se deve a sua capacidade de inibição de VEGF que é um importante fator de 

sobrevivência para células endoteliais e induz a expressão de proteínas antiapoptóticas 

(KUNNUMAKKARA et al., 2007). Ela ainda suprime a proliferação de células endoteliais 

in vivo e in vitro e anula a resposta angiogênica (MOHAN et al., 2000).  

Nossos resultados mostram que o DM-1 é citotóxico a células endoteliais e 

desestrutura parcialmente a formação desses tubos a concentrações maiores que outros 

análogos. 

O inibidores de angiogênese podem interferir em muitos processos fisiológicos 

como cicatrização de feridas, pressão sanguínea, função renal, reprodução e ataque 

cardiáco. O tratamento realizado somente com inibidores nã erradicam o tumor quando 

utilizados sozinhos e a combinação com outras drogas pode ser essencial para o 

tratamento dos pacientes (RAJABI e MOUSA, 2017).  
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5. CONCLUSÕES 

  O análogo da curcumina DM-1 possui atividade antitumoral em linhagens de 

melanoma naive e resistentes ao vemurafenibe, induzindo morte celular por apoptose, 

parada de ciclo em G1/G0 e diminuição do número de colônias. Entretanto este composto 

não é seletivo e com valores de IC50 de 1,7 µM, 14 µM e 10 µM para melanócitos, 

fibroblastos e células endoteliais respectivamente.   

  O tratamento de células de melanoma com DM-1 modulou negativamente 

algumas metaloproteinases, destacando-se as linhagens resistentes. A expressão de 

MMP-2 está relacionada com a resistência ao vemurafenibe e capacidade de invasão 

dessas células (SANDRI et al, 2016). Em nossos ensaios encontramos maiores 

concentrações de MMP-1 e -2 na linhagem SKMEL-28 resistente, e MMP-9 na SKMEL -

19 resistente e, após o tratamento as concentrações das endopeptidases caíram pelo 

menos 50% que correspondem a valores próximos aos obtidos para linhagens sensíveis 

ao vemurafenibe. Este composto modula diretamente a atividade das metaloproteinases, 

reduzindo os níveis dessas endopeptidase em diversos tipos celulares. 

  As modulações de mRNA de TIMP-2 e MMP-14 foram positivas para SKMEL-

19 naive, associada ao aumento na atividade de MMP-2, e negativas para SKMEL-28 

naive correlacionada com a diminuição na atividade de MMP-2 e -9. Este perfil demonstra 

uma ação interessante do DM-1 em metaloproteinases, que estão relacionadas 

diretamente com o processo invasivo. 

  O processo migratório foi inibido para duas linhagens celulares, SKMEL-28 

naive e resistente, sendo que esta última está associada ao aumento da capacidade 

invasiva comparada a sua linhagen correspondente sensível à droga (SANDRI et al, 

2016). Outro fenômeno essencial na metástase é a angiogênese e um teste a fim de 

avaliar de forma indireta este processo, pela formação de tubos por células endoteliais, 

mostrou que o DM-1 tem capacidade de desestruturar esses tubos à concentração de 5 

µM. 

 Esses resultados indicam que o DM-1 apresenta atividade em diversos alvos,  

como citotoxicidade, modulação de MMPs, parada de ciclo celular,  migração de células 

de melanoma e formação de tubos por células endoteliais, além da regulação de TOP1 
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e ADK em células de melanoma naive e resistente conforme demonstrado em estudos 

prévios (OLIVEIRA  et al, 2017). Entretanto alguns efeitos são tipo-celular dependentes, 

sendo que este perfil também é discutido e observado em outros trabalhos sobre os 

múltiplos alvos da curcumina. 

 A curcumina possui alta reatividade e baixa biodisponibilidade, caracterizando-

a como PAINS (Pan-assay interference compounds). O elevado número de estudos pré-

clínicos de curcuminóides e mais de 1000 análogos, 9000 publicações e 500 patentes 

registrados em um banco de dados sobre curcumina (CRDB- Curcumin Resource 

Database) demonstram que há um grande interesse científico e uma vasta quantidade 

de informação dormente que precisam ser analisados de forma mais global e 

interpretados sob o ponto de vista químico. Além disso a curcumina e seus análogos 

estruturalmente próximos não parecem ter propriedades que os caracterizam um bom 

candidato a ser tornar um fármaco (estabilidade química, alta solubilidade em água, 

atividade potente e seletiva, ampla distribuição nos tecidos, metabolismo estável e baixa 

toxicidade) (NELSON et al, 2017). Todas essas características nos mostram que, apesar 

dos resultados obtidos neste trabalho, outros experimentos e análises cuidadosos do DM-

1 comparando-o tanto à curcumina quanto a outras moléculas semelhantes são 

primordiais, a fim de saber se o DM-1 possui vantagens sobre a curcumina, 

principalmente com relação às características que as classifica como PAINS. 
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