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RESUMO 

SILVA, J., C., S. Avaliação do perfil citotóxico da associação de 

Doxorrubicina com Ivermectina em um modelo celular de melanoma canino. 

2019. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A Ivermectina (IV) é uma lactona macrocíclica comumente utilizada no tratamento de 

parasitoses humanas e como endectocida na medicina veterinária, porém evidências 

tanto em modelos in vitro como in vivo indicam que a ivermectina pode exercer 

efeitos antitumorais de maneira isolada ou sinérgica. Assim, o presente estudo teve 

como objetivo investigar os efeitos da associação de Doxorrubicina com a 

Ivermectina em um modelo celular in vitro de melanoma canino para verificar um 

efeito sinérgico entre esses fármacos. Para tanto, foi realizada a avaliação da 

citotoxidade, via de morte celular, alterações sobre o ciclo celular e ensaio de 

migração das células tumorais após 48 horas de tratamento. No presente estudo foi 

usada uma dose fixa de 0,5µM de Doxorrubicina, três doses de Ivermectina 0,5 mM, 

1,5 mM e 2,5 mM, e as respectivas associações em combinação com as diferentes 

doses de Ivermectina, além de um controle apenas com as células tumorais sem 

tratamento e o DMSO (veículo). Os resultados demonstram que a associação 

farmacológica Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,25 mM e Doxorrubicina 0,5µM + 

Ivermectina 2,5 mM aumentou significativamente o percentual de citotoxicidade 

celular pela via de necrose em relação aos controles e às drogas isoladas. No 

ensaio de avaliação do ciclo celular a ivermectina aumentou o bloqueio em G2/M 

induzido pela Doxorrubinina. O método de migração celular (wound healing), revelou 

que a associação foi capaz de diminuir a migração das células tumorais, sendo mais 

eficaz que a Doxorrubicina 0,5µM isolada. É possível que esse mecanismo sinérgico 

da Ivermectina possa ter relação com a reversão da resistência por interagir com a 

glicoproteína-P ou mesmos outros componentes ligados as proteínas expressas pelo 

fator (MDR). Conclui-se que a associação de Doxorrubicina e Ivermectina foi mais 

citotóxica que o tratamento de Doxorrubicina isolada, norteando novas pesquisas no 

ramo de reposicionamento farmacológico ou até mesmo em uma nova abordagem 

terapêutica.  

Palavras chave: Ivermectina. Doxorrubicina. Melanoma. Canino. 



  

ABSTRACT 

 

SILVA, J., C., S. Evaluation of the cytotoxic profile of the association of 

Doxorubicin with Ivermectin in a canine melanoma cell model. 2019. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019 

 

Ivermectin (IV) is a macrocyclic lactone commonly used in the treatment of human 

parasites and as endectocidal in veterinary medicine, but evidence in both in vitro 

and in vivo models indicates that ivermectin may exert antitumor effects in isolation or 

synergistically. Thus, the present study aimed to investigate the effects of the 

association of Doxorubicin with Ivermectin in an in vitro canine melanoma cell model 

to verify a synergistic effect between these drugs. Therefore, we evaluated 

cytotoxicity, cell death pathway, cell cycle changes and tumor cell migration assay 

after 48 hours of treatment. In the present study, a fixed dose of 0.5 µM Doxorubicin, 

three doses of 0.5 mM, 1.5 mM and 2.5 mM Ivermectin, and their combinations in 

with the different doses of Ivermectin, were used the control only with untreated 

tumor cells and DMSO (vehicle). The results demonstrate that the pharmacological 

association Doxorubicin 0.5µM + Ivermectin 1.25 mM and Doxorubicin 0.5µM + 

Ivermectin 2.5 mM significantly increased the percentage of necrosis cell cytotoxicity 

in relation to controls and drugs alone. In the cell cycle evaluation assay ivermectin 

increased Doxorubinin-induced G2/M blockade. The wound healing method revealed 

that the association was able to decrease tumor cell migration, being more effective 

than Doxorubicin 0.5µM alone. It is possible that this synergistic mechanism of 

Ivermectin may be related to the reversal of resistance by interacting with P-

glycoprotein or even other protein-bound components (MDR). It was concluded that 

the combination of Doxorubicin and Ivermectin was more cytotoxic than Doxorubicin 

treatment alone, guiding further research in the field of pharmacological repositioning 

or even in a new therapeutic approach. 

Key words: Ivermectin. Doxorubicin. Melanoma. Canine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário da medicina atual, onde cada vez mais o número de novos 

medicamentos e classes terapêuticas desenvolvidas por indústrias farmacêuticas 

está diminuindo gradualmente, mesmo com investimentos consistentes na área de 

pesquisa desenvolvimento e inovação tornou-se necessário buscar alternativas para 

suprir essa carência farmacológica, principalmente no ramo da oncologia veterinária 

(WÜRTH et al., 2016) 

Neste sentido, o reposicionamento de fármacos é uma forma de inovação no 

ramo da indústria farmacêutica e representa uma maneira inteligente de explorar 

novos alvos moleculares de uma droga previamente conhecida para o tratamento de 

diferentes doenças com o uso do fármaco com indicação diferenciada do original 

(WÜRTH et al., 2016). 

Tanto na medicina humana como na veterinária, o insucesso do tratamento 

de tumores, em parte é atribuída à expressão de transportadores transmembrânicos, 

conhecidos também como bomba de efluxo. Estudos já elucidaram algumas dessas 

proteínas responsáveis pelo mecanismo de resistência a drogas conhecida pela 

sigla (MDR), sendo a expressão da glicoproteína-P (Gp-P) uma das principais 

causas desse insucesso terapêutico.  A glicoproteína-P presente na membrana 

celular, atua como uma bomba de efluxo de alguns xenobióticos, mas em tumores 

sua expressão é elevada, sendo correlacionada com baixa resposta clínica à 

quimioterapia e diminuição da sobrevida dos pacientes (POULIOT et al., 1997). 

Certas drogas lipofílicas se ligam à Gp-P e invertem o fenótipo MDR das 

células tumorais. Foi verificada evidências da capacidade da ivermectina (IVM), um 

fármaco antiparasitário, ser reversor de MDR, cujos resultados mostraram que a IVM 

interage diretamente com o sítio de ligação da Gp-P, saturando o mesmo e 

permitindo que outros fármacos adentrem na célula sem que esse sistema seja 

capaz de eliminá-los (POULIOT et al., 1997). 

Já foi demonstrado, em uma linhagem tumoral murina que a presença da 

ivermectina é capaz de induzir um aumento da sensibilidade das células à 

doxorrubicina, ocasionado pela mudança potencial de membrana plasmática nas 

células resistentes à doxorrubicina, auxiliando a mesma a adentrar nas células e, 

consequentemente, gerar um aumento de morte celular (FURUSAWA et al., 2000).  
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Sabe-se que este quimioterápico sofre translocação nuclear pela Gp-P 

resultando na quimiorresistência das células tumorais (BAO et al., 2012). 

Tendo em vista o desafio atual para o controle e remissão de algumas 

neoplasias, em especial o melanoma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o 

efeito da associação farmacológica entre a doxorrubicina e a ivermectina 

considerando um novo escopo para o reposicionamento farmacológico desta última 

em um modelo in vitro de melanoma canino. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1  REPOSICIONAMENTO FARMACOLÓGICO 

 

O reposicionamento farmacológico baseia-se no reaproveitamento de drogas 

e a identificação de novas indicações terapêuticas para medicamentos já aprovados. 

O reposicionamento vem despertando cada vez mais o interesse das indústrias, 

permitindo o reaproveitamento dos medicamentos, para os quais estudos pré-

clínicos envolvendo segurança, foram previamente realizadas, ou seja, permite uma 

tradução mais rápida, mais barata e mais eficiente encurtando ainda mais o caminho 

para o registro do medicamento com a nova indicação de uso (LANGEDIJK et al., 

2015; WÜRTH et al., 2016). 

Atuais avanços no ramo da biotecnologia concedem uma rápida descoberta 

de medicamentos e seu potencial reposicionamento para doenças muitas vezes de 

difícil tratamento como o câncer, desordens do sistema nervoso central e doenças 

raras, ampliando ainda mais o portifólio de indicações dos medicamentos e tornando 

uma nova abordagem estratégica (WÜRTH et al., 2016). 

Diversas ferramentas são empregadas para descoberta de novos alvos 

moleculares, como modelos computacionais conhecido como in silico, modelagem 

genômica e o modo usual, que implica na utilização de bases de dados através de 

pesquisas ativas em indexadores, e a descoberta de artigos referentes a novos 

efeitos relatados com o uso do fármaco, reações adversas e até mecanismos antes 

não estudados (Figura 1) (SHAMEER; READHEAD; DUDLEY, 2015). 

Além disso, as abordagens computacionais e os bancos de dados são 

capazes de identificar possíveis sinergismos entre combinações de drogas 

existentes, através do rastreamento de redes moleculares e a combinação com 

receptores celulares e outros possíveis ligantes (SHAMEER; READHEAD; DUDLEY, 

2015). 
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Figura 1 - Métodos e ferramentas que exploram drogas, doenças e redes de dados biomoleculares, 

que convergem na identificação de oportunidades de reaproveitamento de drogas 

Fonte: Figura adaptada WURTH, et al., 2016. 

Mesmo com a utilização dessa tecnologia, diversas entidades não ficam 

isentas de realizar uma validação em modelos experimentais in vitro e in vivo, ou por 

registros eletrônicos de saúde. Levando em conta que apesar de uma ótima 

alternativa, o reposicionamento farmacológico não é completamente isento de 

riscos, representando uma fase de desenvolvimento de medicamentos, testes 

referentes a sua atividade biológica, verificação de parâmetros farmacológicos e 

clínicos, além da necessidade de averiguar possíveis insucessos em ensaios 

clínicos tardios ou após a comercialização (LANGEDIJK et al., 2015).  

O processo envolvido para nova indicação do medicamento, implica em:  

(I) novos grupos de paciente com a condição fisiopatológicas referente a nova 

indicação; 

(II) novas formulações de medicamentos com biodisponibilidade e 

farmacocinética diversificadas; 

(III) nova dosagem, especialmente se usado em concentrações terapêuticas 

diferente do registro original e toxicidades imprevistas. 

Todas essas precauções e abordagens são necessárias para atender aos 

rigorosos requisitos de segurança antes de dar início ao registro desse fármaco com 

nova indicação terapêutica (WÜRTH et al., 2016). 

Alguns tipos de neoplasias desenvolvem resistência a drogas através de 

proteínas de efluxo, ou seja, jogando o quimioterápico para fora das células; dessa 
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forma uma única via ou componente não é suficiente para prejudicar o crescimento 

do tumor, enquanto que a utilização de múltiplos alvos, usando drogas combinadas 

pode melhorar a eficácia das terapias antineoplásicas (VAN DEN OORD et al., 

2013). 

Com a grande dificuldade da aprovação de novos compostos e de fracassos 

correlacionados aos ensaios de fase I de agentes antineoplásicos, além do elevado 

custo para produzir essa classe de medicamentos, torna-se necessário consolidar o 

reaproveitamento de medicamentos, sendo uma abordagem promissora para o 

tratamento na oncologia (GUPTA et al., 2013; HAY et al., 2014).  

 

2.2  IVERMECTINA 

 

2.2.1 A descoberta da Ivermectina  

 

A ivermectina (IVM) é uma lactona macrocíclica, derivado das avermectinas 

B1, comumente utilizada para o tratamento de infecções parasitárias, a mesma é 

empregada na medicina humana desde 1987. A IVM também tem sido usada na 

medicina veterinário para tratamento de diversos parasitas, vermes gastrointestinais, 

vermes pulmonares e ácaros (ÕMURA, 2008). 

Inicialmente a descoberta das lactonas macrocíclicas se deu em meados da 

década de 1970 pelo microbiologista Satoshi Omura no Instituto Kitasato em Tóquio 

no Japão, em parceria com a indústria farmacêutica Merck, Sharpe e Dohme (MSD), 

onde a empresa buscava novas substâncias com potencial terapêutico para uso 

veterinário (ÕMURA, 2008). 

A ivermectina é um membro semi-sintético de uma classe de compostos 

chamados avermectinas, que foram isolados do caldo da fermentação da bactéria 

Streptomyces avermectinius, uma espécie de actinomiceto encontrada no solo perto 

de um campo de golfe margeando o oceano no Japão (ÕMURA, 2008)  

Em 1974 a cultura isolada por Omura foi enviada para os laboratórios da 

MSD, juntamente com 53 outras amostras microbianas para realizar os testes e 

identificações de possíveis substâncias com efeitos promissores. As amostras foram 

testadas em um modelo de rato de infecção por helmintos, onde os ratos foram 
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infectados com o verme nematoide Nematospiroides dubius. Após os experimentos, 

verificaram que a amostra microbiana originalmente identificado como OS-3153, 

cepa S. avermectinius demonstrou ter atividade anti-helmíntica potente e com baixa 

ou até mesmo nenhuma toxicidade. Dessa forma o composto responsável pela 

atividade foi denominado avermectina, onde é compreendida como um complexo de 

16 membros das lactonas macrocíclicas e a fermentação de S. avermectinius dá 

origem a oito compostos de avermectinas (A1a, A1b, A2a, A2b, B1a, B1b, B2a e 

B2b) (FIG. 2) (BURG et al., 1979; ÕMURA, 2008;). 

Os membros da família das avermectinas incluem, selamectina, abamectina, 

monoxidectina e ivermectina, todos os quais diferem das lactonas macrocíclicas 

antibacterianas e antifúngicas de 16 membros (BURG et al., 1979). 

As avermectinas originaram uma nova classe denominada ‘endectocidas’ 

devido sua capacidade única de matar ecto- e endoparasitas, onde diversos estudos 

demonstraram a sua atividade biocida contra uma diversos nematódeos, aracnídeos 

e insetos. Além disso, o mecanismo de ação das avermectinas foi considerado único 

e 25 vezes mais potente que todos os anti-helmínticos disponíveis no mercado na 

época (BURG et al., 1979; EGERTON et al., 1979 ). 

Com esse conhecimento consolidado sobre a estrutura da molécula e seus 

efeitos sistêmicos menos tóxicos, a MSD iniciou o processo de síntese desse novo 

composto a partir da avermectina e o complexo 22,23-dihidroavermectina-B1a e 

dihidroavermectina-B1b, resultante de uma mistura de 80% B1a e 20% B1b, onde foi 

nomeado genericamente de Ivermectina e comercializado no ano de 1981(BURG et 

al., 1979; EGERTON et al., 1979). 
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Figura 2 - Estrutura molecular da Avermectina, e as formas estruturais de 

seus 8 compostos derivados, esses complexos apresentavam 

redução da dupla ligação nos carbonos C22 e C23 nos quais 

atribuíram uma melhor capacidade tanto no espectro de 

atividade da molécula como o aspecto de segurança, 

resultando em uma diminuição da toxicidade em mamíferos. 

 

Fonte:(ÕMURA; CRUMP, 2004) 

 

Análises posteriores revelaram que a ivermectina foi altamente eficaz contra 

ácaros, carrapatos, assim como uma atividade notável contra endo- bem como 

ectoparasitas em cavalos, gado, porcos e ovelhas. Ivermectina também foi 

encontrado para ser bem-sucedido na eliminação de vermes no estado larval, mas 

não vermes adultos, e poderia ser usado para tratar sarna e outras condições em 

cães (ÕMURA; CRUMP, 2004).  

Mais tarde outros membros das lactonas macrocíclicas, abamectina, 

doramectina, epinomectina e selamectinas tiveram seus efeitos elucidados com 

maior aprofundamento científico e relevaram propriedades ecto-endoparasitárias 

(GEARY, 2005). 

No ano de 1999, o grupo do no Instituto Kitasato identificou cerca de 17 genes 

da S. avermectinius responsáveis por codificarem as enzimas que estão envolvidas 
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na biossíntese da avermectina, e classificar quais os genes responsáveis nas 

alterações ligadas ao anel de lactona (ECKHOLM,1989). 

Em 2003, a equipe do Instituto Kitasato sequenciou o genoma do S. 

avermectinius, e essa análise permitiu a identificação do cluster gênico envolvido na 

produção de metabólitos secundários, esclarecendo a biologia da síntese de 

metabólitos secundários em nível genético (HORIKAWA et al., 2002; IKEDA et al., 

2003). 

A descoberta da ivermectina, desencadeou um grande impacto tanto na 

Medicina Veterinária e Humana, tendo esta descoberta proporcionado ao 

pesquisador Satoshi Ōmura o Prêmio Nobel do ano de 2015 na área de Fisiologia, 

que ele compartilhou com o parceiro colaborador na descoberta e desenvolvimento 

da droga, William Campbell, da Merck & Co. Incorporated, além de ser prestigiado 

prêmio Gairdner Global Health Award de 2014 (DEL GIUDICE, 2016). 

Hoje, a ivermectina continua a surpreender e motivar os cientistas com a 

perspectiva da melhoraria na saúde pública global tratando uma gama diversificada 

de doenças, com seu potencial inesperado de um agente endo e ectoparasitário e, 

até mesmo, novas descobertas no ramo na oncologia (JUAREZ; SCHCOLNIK-

CABRERA; DUEÑAS-GONZALEZ, 2018; ÕMURA, 2008) 

 

2.2.2  Mecanismo de ação da Ivermectina  

 

 Como mencionado anteriormente, a ivermectina atua contra uma ampla gama 

de artrópodes, assim como atua como endo e ectoparasitário, e tem sido utilizada 

mais extensamente no tratamento de helmintos. Um dos mecanismos de ação 

elucidados, foi demonstrado em uma espécie de helminto Caenorhaditis elegans 

(um helminto de solo extensamente estudado na biologia dos eucariontes como um 

simples modelo de organismo) demonstrando que o fármaco atua na potencialização 

e ativação direta dos canais de cloreto regulados pelo glutamato nas membranas 

plasmáticas dos nematoides. Esse mecanismo acarreta na hiperpolarização das 

células neuromusculares e paralisia da faringe (GOLAN et al.2009). 
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Figura 3 - Mecanismo de ação da Ivermectina 

 

FONTE: Figura adaptada de S. Omura, 2008. 

 

Outro mecanismo de ação que a ivermectina afeta, é na potencialização da 

ação inibitória do ácido gama-aminobutírico (GABA), desencadeando a 

hiperpolarização neuronal, permitindo a entrada dos íons cloro que irá resultar no 

bloqueio da transmissão nervosa (Figura 3). A ivermectina tem baixa interação com 

os receptores de GABA nos vertebrados, contudo nos invertebrados sua afinidade é 

cerca 100 vezes maior. Nos seres humanos os receptores de GABA são 

encontrados principalmente no SNC, e pela ivermectina ter alto peso molecular, faz 

com que não atravesse facilmente a barreira hematoencefálica, caracterizando um 

fármaco bem tolerado e seguro na medicina (BURG et al., 1979). 
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2.2.3  Mecanismo antitumorais da Ivermectina  

 

Com novas descobertas do reposicionamento farmacológico da ivermectina 

no âmbito da oncologia, estas vem impulsionando cada vez mais pesquisas visando 

conhecer os possíveis mecanismos envolvidos no efeito antitumoral e seu 

direcionamento para diversos tipos de neoplasias. Apesar dessa recém descoberta, 

alguns mecanismos moleculares possivelmente sejam alvo da ivermectina na 

remissão de tumores (JUAREZ; SCHCOLNIK-CABRERA; DUEÑAS-GONZALEZ, 

2018). 

Sabia-se que algumas linhagens de células tumorais, apresentam altos níveis 

de resistência e estão frequentemente associados à amplificação e superexpressão 

de um pequeno grupo de genes denominados MDR responsável pela expressão da 

glicoproteína-p (JUAREZ; SCHCOLNIK-CABRERA; DUEÑAS-GONZALEZ, 2018) 

Em 1996 Didier e Loor provaram a capacidade de inibição da função da 

glicoproteína-P pela ivermectina, usando células de leucemia monocítica de murinos 

e leucemia linfocitica humana, células essas que apresentavam multirresistência a 

drogas. Este estudo baseou-se na medição da restauração da retenção de duas 

sondas em células multirresistentes (MDR), comparando o efeito da ivermectina com 

a ação da ciclosporina A que é um potente agente com capacidade de reverter a 

resistência a múltiplos fármacos mediada por P-glicoproteína (Pgp) de células 

cancerígenas (DIDIER, 1996). 

 A ivermectina apareceu apenas algumas vezes mais fraca a ciclosporina A, 

mas mesmo assim mostrou-se eficaz ao reverter a resistência a múltiplos fármacos 

(DIDIER,1996). 

 Estudos in vivo realizados em camundongos portadores de carcinoma sólido 

de Ehrlich, com a variação da avermectina B1 mostram a capacidade de redução do 

crescimento tumoral em 50% no dia 5 na dose de 1 mg / kg, sendo mais um passo 

para compreensão do potencial não explorado dessa classe de antiparasitário 

(DRINYAEV et al., 2004).  

Outro mecanismo da ivermectina ainda pouco explorado, é sua ação sobre as 

mitocôndrias, onde o fármaco  é capaz de inibir de maneira dose-dependente a taxa 

de consumo de oxigênio basal, diminuindo assim a atividade enzimática do 

complexo respiratório, ocasionando em alterações ligadas ao potencial de 

membrana e seu gradiente de prótons. Devido essa variação de gradiente, ocorre 
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um aumento significativo do acúmulo de superóxido e diminuição do ATP na 

mitocôndria, o que induz uma disfunção mitocondrial e dano oxidativo (ZHU; LI; 

ZHOU, 2017). 

Sua ação sobre a disfunção mitocondrial e dano oxidativo tem ligação não só 

com alterações na membrana, mas também, está ligado com diminuição da 

fosforilação da via Akt/ mTOR e da proteína S6 ribossômica (rS6) em U87, indicando 

uma possível inibição da via (ZHU; LI; ZHOU, 2017). 

 A via AKT/mTOR está relacionada com a proliferação, síntese proteica, 

sobrevivência e motilidade das células, mutações nesta via têm sido associadas com 

o processo carcinogênico de diferentes tipos tumorais, de modo geral pesquisadores 

buscam alternativas para inibir essa via, e a ivermectina foi um dos compostos 

atuante na inibição das proteínas AKT, mTOR (ZHU; LI; ZHOU, 2017). 

A ação da ivermectina é a capacidade de agir como um indutor de autofagia, 

ou seja, atua em uma via catabólica auto-degradativa mediada pelo proteassoma, 

uma protease dependente de ATP usada para destruir proteínas danificadas ou 

proteínas com erros de síntese, as quais são marcadas para degradação através da 

ligação de cadeias de  proteínas conhecidas como ubiquitinas, mobilizando assim 

energia e nutrientes sob certos estímulos celulares devido a degradação e formação 

de novos peptídeos que serão reaproveitados (LEVINE; KROEMER, 2008; LIU et al., 

2016). 

Ao promover a ubiquitinação da quinase PAK1 (enzima responsável pela 

ativação de várias vias de sinalização que conduzem à regulação da expressão 

génica), e direcionar para a degradação no proteassoma, com a degradação da 

PAK1, consequentemente ocorre inibição da via Akt / mTOR, Ao mesmo tempo, a 

inibição  da  via AKT-MTOR induz subsequentemente a formação do complexo 

PtdIns3K contendo BECN1, ambos relacionados com a indução de autofagia e reduz 

a função do regulador da apoptose Bcl-2 juntos, isso gera autofagia e apoptose, 

todos esse mecanismo já foi elucidado em células de cancer de ovário e 

glioblastoma (CRUMP, 2017; LEVINE; KROEMER, 2008; LIU et al., 2016). 

Ainda assim, existem diversos outros mecanismo e vias que a ivermectina é 

capaz de atuar e abrangem uma gama de tumores nos quais seus efeitos vêm 

sendo testado (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Resumo de alvos antitumorais da ivermectina 

 

FONTE: JUAREZ et al., 2018. 

 

 

 

2.3  DOXORRUBICINA 

 

A doxorrubicina (DOX) é um inibidor da topoisomerase II e pertence à família 

das drogas antineoplásicas das antraciclinas, sendo um dos agentes farmacológicos 

mais potentes aprovados pelo FDA para o tratamento de diferentes tipos de 

tumores. Considerada um dos pilares da terapia antineoplásica por décadas, os 

esquemas convencionais de tratamento contendo antraciclinas demonstraram 

benefícios no tempo e na progressão dos tumores, e em termos de taxa de resposta 

e sobrevida geral (WINER et al., 2001).  

As antraciclinas são antibióticos antitumorais naturais isolados de uma 

espécie de bactéria nomeada Streptomyces peucetius e sua descoberta foi no início 

da década de 60 (MINOTTI, 2004). A DOX é considerada um dos fármacos 

antineoplásicos com um amplo espectro de atividade e um dos mais potentes 

prescritos sozinho ou em combinação com outros agentes. De fato, a DOX é 

amplamente utilizada no tratamento de diversos tumores humanos como: sarcoma 

mieloblástico, leucemia linfoblástica, tumores sólidos e neoplasias hematológicas, 

incluindo mama, dutos biliares, próstata, útero, ovário, esôfago, estômago, tumores 
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sólidos na infância, osteossarcomas, sarcomas e  melanoma (DORASAMY et al., 

2019). 

No entanto, há uma grande escassez de estudos que empreguem a DOX em 

protocolos quimioterápicos veterinários para certas malignidades sendo seu uso 

baseado na sua eficácia contra neoplasias humanas. Entretanto, sua eficácia em 

cães pode não ser equivalente aos relatados em humanos, mesmo assim seu uso é 

bem difundido na área de saúde animal (ONG et al., 2017). 

Em geral, após sua administração, cerca de 80 a 85% do fármaco se encontra 

conjugado as proteínas plasmáticas, mas sua concentração plasmática diminui 

rapidamente com a distribuição entre os tecidos, e seu tempo de meia-vida final é de 

30 horas. A DOX sofre influxo de forma passiva pela membrana plasmática, mas 

também existem algumas proteínas transmembranas que são capazes de 

transportar, como a proteína SLC22A16 (GREENE et al., 1983). Já sua eliminação 

da célula depende de proteínas da família ABC e RALBP1, sendo parte dessas 

proteínas que estão envolvidas no mecanismo de resistência a esse quimioterápico 

(BAO et al., 2012) 

A nomenclatura IUPAC da DOX é (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-

hidroxi-6-methiloxan-2-yl]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-methoxi-8,10-

dihidro-7H-tetracene-5,12-dione, e sua formula molecular C27H29NO11, de peso 

molecular 543,5193 g/mol (Figura 4). 

 

Figura 4 - Molécula da Doxorrubicina 

 

 

FONTE: LOWN, J.W. (1993). 
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Sua molécula apresenta características lipofílicas e alta capacidade de se 

intercalar ao DNA, de maneira que sua concentração é cinquenta vezes mais 

elevada no núcleo do que no citosol. A DOX sofre metabolização intensa no fígado e 

tem como principal via de excreção o sistema hepatobiliar, mas também sofre 

excreção urinária (TAKANASHI e BACHUR, 1976). 

 

 
2.3.1  Mecanismo de ação da Doxorrubicina  

  

A atividade antitumoral da DOX é atribuída à sua capacidade de se intercalar 

na dupla hélice do DNA, podendo ligar-se covalentemente as proteínas envolvidas 

na replicação do DNA e em enzimas de transcrição. Sua ação preponderante é 

sobre a enzima nuclear topoisomerase II, que irá resultar na inibição da síntese de 

DNA, RNA e na formação de proteínas, desencadeando mecanismos que levam a 

morte celular (MINOTTI, 2004). Além dessa via intra DNA, os pesquisadores Ashley 

e Poulton, identificaram com a ajuda de um corante fluorescente de DNA PicoGreen, 

que as antraciclinas se intercalaram não apenas com o DNA nuclear, mas também 

com o DNA mitocondrial (mtDNA)(ASHLEY; POULTON, 2009).  

A família de enzimas topoisomerases são enzimas nucleares que controlam e 

modificam o estado topológico do DNA. Estas enzimas nucleares são classificadas 

em tipo I e II, de acordo com seus mecanismos e propriedades físicas nas células. A  

topoisomerase II (Topo II) está mais ligada ao mecanismo de ação da DOX, a 

mesma existe nas isoformas α ou β, e é responsável pela quebra da dupla fita de 

DNA, promovendo a quebra transitória de ligações fosfodiéster, desencadeando 

eventos como liberação da fita de DNA enovelada, além de auxiliar a conformação 

da fita, evitando as supertorções, possibilitando a execução desses processos 

celulares sem danos a fita de DNA (SAMPAIO et al., 2006;HANDE, 2008). As 

topoisomerases durante a proliferação celular participam da manutenção e 

replicação do DNA, em geral as células cancerígenas possuem uma maior 

concentração de topoisomerases, acarretando um aumento da replicação dessas 

células, e diferentemente das células normais, as células cancerígenas tem 

checkpoints defeituosos (KELLNER; PARWARESCH, 2000). 
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Assim, as topoisomerases são alvos importantes no desenvolvimento de 

novas drogas, principalmente para as que apresentam atividade antineoplásica (De 

Vita JR et al., 1997). 

O modelo mais representativo para a ação da DOX envolve o bloqueio da 

topoisomerase II, resultando em quebras de DNA de cadeia dupla e morte celular 

(BURGESS et al., 2008). 

Fármacos intitulados como “veneno de topoisomerase II”, atuam como 

armadilhas nos locais de quebra realizados pela topoisomerase II, estabilizam o 

complexo de clivagem e impede o religamento das fitas de DNA.  A hipótese de que 

a DOX funciona de forma semelhante, bloqueando a topoisomerase II nos locais de 

quebra, estabiliza o complexo de clivagem e impedindo a resselagem do DNA, isso 

desencadeia diversos mecanismos pró apoptóticos nas células. Já foi demonstrado 

em um modelo de linfoma em camundongos onde os níveis de topoisomerase II 

determinam a eficácia do tratamento com doxorrubicina (BURGESS et al., 2008). 

Outros mecanismos ainda estudados, é capacidade de promover o aumento 

de espécies reativas de oxigênio (EROS) através de sua interação com Fe 3+ e 

desregulação do óxido nítrico (NO). Com o aumento de EROS gera o estresse 

oxidativo levando a danos no DNA e a ativação de mecanismos apoptóticos, como a 

via de interação das proteínas p53 e ativação da sinalização intrínseca das 

caspases (MINOTTI, 2004). 

 

2.4 MECANISMO DE RESISTÊNCIA A MÚLTIPLAS DROGAS MEDIADA PELA 

GLICOPROTEÍNA-P NO CENÁRIO DA ONCOLOGIA 

 

Na medicina atual, podemos atribuir uma das principais causas do insucesso 

do tratamento farmacológico de neoplasias, à expressão de transportadores 

transmembrânicos ou conhecidos também como bomba de efluxo. A resistência a 

múltiplas drogas conhecida pela sigla (MDR) é um caso de resistência adquirida, 

observada em células tumorais, que consiste na ausência ou diminuição da resposta 

aos quimioterápicos (HILL, 1996).  

Existem diversos fatores que podem desencadear o MDR, sendo um dos 

principais e mais conhecidos, o transporte da droga pela membrana plasmática e 

sua expulsão por proteínas transmembranas, alterações no metabolismo da droga 

pelas células, aumento na reparação de DNA podendo ocasionar na incapacidade 
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de sofrer apoptose, alterações de expressão de receptores da célula tumorais. 

Dentre estes, o primeiro é o principal mecanismo relacionado com a resistência aos 

fármacos, em geral esses transportadores de efluxo de drogas, pertencem a família 

de cassetes (ABC) ATP-dependentes, sendo a Glicoproteína P (Gp-P) umas das 

proteínas identificadas como um produto do gene de multirresistência aos fármacos. 

O mecanismo mais comum de MDR é a superexpressão de Gp-P na membrana das 

células tumorais. A Gp-P está presente em diversas células dos tecidos normais 

como o fígado, cérebro, intestino, placenta, rim dentre outros, onde desempenha a 

função de expulsão de xenobióticos e compostos tóxicos das células, atuando como 

um modo de defesa da mesma, sendo que esta capacidade de defesa é capaz de 

atuar contra os fármacos (NANAYAKKARA et al., 2018).  

A glicoproteína-P (Gp-P / ABCB1) é uma proteína transmembrana glicosilada 

de peso molecular de 170-kDa, codificada pelo gene MDR1 e é a bomba de efusão 

mais bem estudada da família dos transportadores ABC que atualmente é composto 

por 48 membros, que compartilham sequências e homologia estrutural. A mesma é 

constituída por duas subunidades, dois domínios hidrofóbicos, que incluem 12 

segmentos transmembranares α-hélices que formam os domínios de ligação do 

fármaco (DBD) e estão envolvidas no transporte de toxinas e xenobióticos para fora 

da célula. E os outros dois domínios de ligação de nucleotídeos na região 

citoplasmática que são responsáveis pelo acoplamento da hidrólise do ATP ao 

processo de transporte (HIGGINS, 1994; JULIANO; LING, 1976). 

No ano de 1994, Higgins e Stein propuseram, o possível mecanismo de 

funcionamento da P-gp sendo atualmente, o modelo mais aceito ilustrado na Figura 

5, cuja droga  adentra a bicamada lipídica, e por afinidade lipofílica migra para a 

região interna da proteína, chamada de "folheto interno", entrando em um bolsão 

que constitui o sítio ligante. O ATP liga-se a fração NBD (sítio de ligação de 

nucleotídeo), fornece energia na quebra por hidrólise de ATP para ADP, para que 

ocorra uma mudança conformacional, expondo o sítio ligante para o lado 

extracelular, desse modo a droga é expulsa de dentro da célula (HIGGINS, 1994). 

Esta representação do mecanismo de funcionamento, é atribuída a maiorias das 

proteínas transportadoras pertencentes à superfamília ABC com ressalva de apenas 

algumas variações (DAWSON; LOCHER, 2006; LITMAN et al., 2001). 

No ano de 1989, LAI et. al identificou o aumento dos níveis de RNA do gene 

MDR1, em diversos pacientes com tumores distintos,  sendo o gene  MDR1 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010001000027#f3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010001000027#f3
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responsável pela codificação da glicoproteína-P em cancros humanos, mostrando 

que as células tumorais apresentam aumento da expressão de Gp-P na membrana, 

e também correlacionou esse aumento dos níveis de MDR1 com os tumores 

intrinsecamente resistentes a medicamentos (LAI et al., 1989). 

A superexpressão da Gp-P em tumores leva a redução do acúmulo de 

quimioterápicos e a resistência contra uma gama de fármacos disponíveis, tais como 

a vinblastina e antraciclinas (doxorubicina) e até mesmo alguns outros fármacos fora 

da classe dos quimioterápicos (SAFA, 1999). 

 

Figura 5 - Mecanismo de funcionamento da glicoproteína-P (Gp-P), mostrando a função 

normal da Gp-p na membrana plasmática de uma célula cancerígena durante o 

efluxo de um fármaco. A ativação da bomba de efluxo pela hidrólise de uma 

molécula de ATP ligada conduz as moléculas do fármaco citotóxico para fora da 

célula 

 

FONTE: (LOO; CLARKE, 2016). 

 

Pesquisas envolvendo estrutura atividade de fármacos com propriedades 

lipofílicas, devido a presença de um ou mais anéis aromáticos planares e uma carga 

catiônica, são comuns à maioria dos agentes reversores de MDR (ZAMORA; 

PEARCE; BECK, 1988). 

O estudo de Pouliot e seu grupo, apresentam evidências da capacidade da 

ivermectina (IVM) ser um fármaco reversor de MDR e os resultados provenientes 

deste estudo mostraram que a IVM interage diretamente com o sítio de ligação da 

Gp-p devido suas características físico-químicas, saturando o mesmo e permitindo 
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que outros fármacos adentrem na célula sem que esse sistema seja capaz de 

eliminar (POULIOT et al., 1997). 

No ano de 1994, Schinkel et al, criou um modelo de camundongo com 

deficiência no gene Mdr1a, realizando o rompimento desse gene, utilizando um vetor 

direcionado, no qual um fragmento genômico Nhel de 1,6 kb contendo os exons 6 e 

7 foram  substituídos por um cassete de fosfotransferase, fazendo com que os 

descendentes dos camundongos modificados, não expressassem corretamente o 

gene Mdr1a e, consequentemente, não codificando a Gp-p nos domínios 

transmembrana das células(SCHINKEL et al., 1994)  

Baseado nesse fundamento, o estudo procedeu-se com a utilização da IVM 

nesses camundongos modificados, onde sugeriu que ela pode ser um substrato para 

a Gp-p, uma vez que o rompimento do gene Mdr1a da Gp-p murina levando ao 

acúmulo da droga no cérebro e outros tecidos que superexpressam intrinsecamente 

a Gp-p (SCHINKEL et al., 1994). 

Outro fato importante a salientar é a extrema sensibilidade à IVM usualmente 

relatada em alguns cães da raça Collie. A dose letal por via oral foi de 

aproximadamente 0,4 mg / kg em Collies, ao contrário de aproximadamente 80 

mg/kg em cães normais. Essa hipersensibilidade foi associada ao acúmulo de IVM 

no cérebro, tento uma analogia diretamente correlacionada a uma deficiência 

genética similar em uma glicoproteína P do tipo mdr1(PULLIAM ,1985). 

A partir desses resultados promissores, encontrou-se uma relação ao buscar 

associações farmacológicas entre a IVM e quimioterápicos cujo efeito isolado não 

apresentava mais eficácia. Furusawa et. al (2000), buscou através de seu estudo, a 

associação da IVM e a DOX, pleiteando e mostrando que essa associação foi capaz 

de aumentar a apoptose de células de leucemia (P388) resistentes à DOX. Nesse 

estudo, foi demonstrado que a presença da IVM é capaz de induzir um aumento da 

sensibilidade das células à DOX, ocasionado pela mudança potencial de membrana 

plasmática nas células resistentes à este quimioterápico, auxiliando a mesma a 

adentrar nas células e, consequentemente, gerar um aumento de morte celular 

(FURUSAWA et al., 2000). 
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2.5 MELANOMA 

 

Os melanomas são neoplasias de origem melanócitica e melanoblástica, 

células essas, responsáveis por produzirem melanina e de origem embrionária no 

neuroectoderma. Como característica, os melanomas podem ser encontrados em 

qualquer localização anatômica onde existam acúmulos de melanócitos 

(GOLDSCHMIDT; GOLDSCHMIDT, 2016). 

Atualmente a prevalência dessa neoplasia em cães tem aumentado 

consideravelmente e a crescente incidência das afecções nessa espécie tem 

inúmeras razões, entre elas, a maior longevidade observada nestes animais, 

tornando-se um grande desafio tanto para o diagnóstico como para o tratamento 

desta neoplasia (DE NARDI et al., 2002). 

O melanoma é frequentemente relatado em cães e mais raramente em outras 

espécies como gatos e animais selvagens (NISHIYA et al., 2016). Os humanos 

também são acometidos e, neste sentido, os modelos animais e in vitro são muitas 

vezes utilizados como principal componente para testes de novos tratamentos para 

o melanoma, visto que esta neoplasia apresenta caráter agressivo, além de ser um 

dos mais frequentes tumores de pele (STARKEY et al., 2005) 

O melanoma canino representa de 4 a 7% de todos os tumores e 9 a 20% de 

todas as neoplasias cutâneas (MODIANO; RITT; WOJCIESZYN, 1999).O mesmo 

origina-se dos melanócitos, podendo acometer diversas regiões, dentre elas: a 

cavidade oral (56%), lábios (23%), pele (11%) e dedos (8%), e até mesmo os olhos 

que representam 2%. As metástases são encontradas em cerca de 60% dos 

melanomas orais, 40% dos melanomas em dígitos e 12% dos melanomas 

cutâneos(SMITH, GOLDSCHMIDT, 2002). 

Comumente são classificados em malignos ou benignos, mas, geralmente, 

possuem prognóstico desfavorável. Melanomas possuem uma característica 

predominantemente invasiva, e estão frequentemente associados com metástase 

(CARLON, W., MCGAVIN, M, 1998). Na maioria dos casos, quando se diagnostica 

melanoma canino de origem maligna, alguns poucos meses após a cirurgia de 

excisão, ocorre a morte do animal em decorrência de complicações relacionadas à 

metástase, ou seja, o prognóstico do melanoma maligno é ruim e a taxa de 

sobrevivência é inferior a um ano em cerca de 10% dos casos (DAHME e WEISS 

1989; STEPHEN et al., 1998).  
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A etiologia do melanoma em humanos é bem elucidada, e uma das principais 

causas do desenvolvimento dessa neoplasia é a exposição aos raios ultravioletas do 

sol, sendo que a radiação UV é capaz de produzir lesões nas bases nitrogenadas e 

quebra no esqueleto de açúcar-fosfato do ácido desoxirribonucleico (DNA), além de 

induzir alterações na expressão gênica como parte da resposta ao estresse 

oxidativo celular. Outro fator é o componente genético, por meio de alterações 

transmitidas aos descendentes (KUFE et al., 2003).  

Diferentemente da etiologia em humanos, o melanoma em cães não 

apresenta uma base etiológica bem elucidada, alguns estudos apontam 

predisposição genética associadas a mutações genéticas em genes supressores de 

tumores e genes que controlam a apoptose no melanócitos neoplásicos, além de 

outros fatores como a exposição a agentes químicos e trauma (MODIANO; RITT; 

WOJCIESZYN, 1999; S. H. SMITH, M. H. GOLDSCHMIDT, 2002). 

O melanoma, em especial na sua forma maligna é considerado altamente 

resistente a uma ampla variedade de agentes quimioterápicos, e essa resistência 

como mencionado anteriormente, pode ser mediada por várias proteínas com 

diferentes mecanismos de ação, dentre elas, a Gp-P, o produto do gene MDR-1 

(CHARTRAIN et al., 2012). 

Primeiramente detectada em tecidos derivados da linhagem 

neuroectodérmica, incluindo células progenitoras de melanócitos, no melanoma, as 

células que expressam as proteínas da família ABCB5 são dotadas de capacidade 

de autorrenovação, diferenciação e tumorigenicidade (KESHET et al., 2008). 

A expressão da Gp-p em amostras clínicas de melanoma tanto humano como 

canino correlaciona-se positivamente com a progressão neoplásica, sugerindo que a 

expressão desta proteína está associada à agressividade do tumor e a capacidade 

de expulsar os fármacos (CHARTRAIN et al., 2012; FINOTELLO et al., 2017). 

Existe uma variabilidade da expressão da Gp-p dependendo da localização 

anatômica do melanoma. Investigações pela técnica de imuno-histoquímica em 

melanoma canino oral, apresentaram uma alta taxa de expressão da Gp-p na 

membrana celular em cerca 100% das amostras dos tumores, já os tumores 

cutâneos apresentaram 66,6% e esses resultados corroboram com o fato da 

similaridade dos melanomas em cães e humanos, representando um histórico onde 

esses tumores são capazes de desencadear o MDR (FINOTELLO et al., 2017). 
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar os efeitos citotóxicos da associação de Doxorrubicina com Ivermectina em 

um modelo celular in vitro em uma linhagem celular de melanoma canino. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Caracterização da linhagem celular de Melanoma Canino: 

-Tempo de duplicação, ciclo celular, imunoistoquímica para os marcadores 

Melan A e PNL-2, histologia e morfologia); 

✓ Tratamento das culturas celulares esferoides de melanoma canino em 

diferentes concentrações com Ivermectina (0,5 mM; 1,25 mM; 2,5 mM) e 

Doxorrubicina (0,5µM) e a associação dos fármacos durante 48 horas para: 

1- avaliar a citotoxicidade celular; 2- avaliar o perfil de morte celular 

(apoptose e necrose); 3- avaliar os efeitos do tratamento sobre o ciclo celular; 

4- avaliar os efeitos sobre migração celular pós tratamento. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA LINHAGEM DE MELANOMA CANINO  

 

4.1.1 Obtenção da linhagem de melanoma 

 

Foi utilizada uma linhagem de células de melanoma canino primário extraído 

de um linfonodo metastático de um cão macho de 13 anos, obtido de uma amostra 

doada pelo Hospital Veterinário de Botafogo (RJ), e processado no Laboratório de 

Farmacologia Aplicada e Toxicologia (LADTOx) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo a qual foi denominada MeLn. 

O processamento deste linfonodo acometido pelo melanoma foi obtido por meio de 

fragmentos fracionados com o auxílio de um bisturi e dissociados mecanicamente 

com um êmbolo de seringa de 5mL e filtrados em malha de nylon de 70µm . 

Em seguida, foi avaliado a viabilidade e a quantificação das células pelo 

método de exclusão por azul de Tripan. As células viáveis foram mantidas em meio 

de cultura de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (SFB) (Gibco), e 10 µg/ml de penicilina/estreptomicina (Sigma) em 

em frascos de cultivo celular (com área de 25cm2). A linhagem foi mantida em estufa 

a 37 °C e com condições atmosféricas de 5% de dióxido de carbono (CO2) até que 

as células arranjadas em monocamada fossem submetidas a uma dissociação 

enzimática com uma solução de tripsina+EDTA (0,25%) (tripsinisação) que 

permitisse a eliminação da maioria dos fibroblastos. A tripsinisação foi neutralizada 

com DMEM suplementado com 10% de SFB. Ao longo do cultivo celular foram 

realizadas observações da morfologia sob microscopia de contraste de luz e 

avaliação da mesma até a 5a passagem.  

 

 4.1.2 Imuno-histoquimica (Mela-A e PNL-2) 

 

A análise imuno-histoquímica foi realizada para confirmar a histogênese das 

células tumorais. Para tanto, o material emblocado foi enviado ao Laboratório 

particular Vetmol (Botucatu-SP) para realização da técnica de imuno-histoquímica 

utilizando os anticorpos primários de anti-Melan-A (clone A103, 1:100; ImPath) e 

anti-PNL-2 (clone PNL-2, 1:100, Sigma).  
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4.1.3 Análise de ciclo celular  

 

As fases do ciclo celular são caracterizadas por variações no seu conteúdo de 

DNA, onde a análise por citometria de fluxo após marcação com iodeto de propídeo 

(PI), possibilita a quantificação de cada fase do ciclo celular presente nas células. 

As células (3x106 células/poço) foram semeadas em placas de 96 poços 

durante 24 e 48 horas. Em seguida, as células foram fixadas em etanol 90% e 

coradas com solução de iodeto de propídeo (PI) e RNAse. A marcação fluorescente 

do DNA pelo PI permite a determinação das fases do ciclo celular por citometria de 

fluxo (modelo FACSCalibur-BD). A análise foi realizada por meio do software FlowJO 

versão 10. 

 

4.1.4 Tempo de duplicação 

 

O tempo de geração ou duplicação de uma célula é definido como o tempo 

necessário para que ocorra a duplicação dessa célula e formação de uma outra 

nova célula. 

Para esse teste, as células foram mantidas em cultivo em frascos de cultivo celular 

(com área de 25cm2), em meio DMEM com 10% (v/v) de soro fetal bovino, e 

cultivadas a 37°C em atmosfera de 5% de CO2, sendo que cada garrafa foi mantida 

com uma confluência de 0,5x 106/ml e 1,5x 106/ml. Ao longo do cultivo celular foram 

realizadas observações e fotomicrografias nos tempos 0h, 24h, 48h, 72h e 96 horas, 

de um campo demarcado no frasco de cultura, as fotomicrografias foram avaliadas 

por meio do programa MacBiophotonics ImageJ para realização da contagem das 

células. Após a contagem das células, os valores obtidos foram calculados com o 

auxílio da calculadora Doubling Time (http://www.doubling-

time.com/compute_more.php), avaliando o tempo de duplicação das células em uma 

série de tempo. 
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4.2 TRATAMENTO COM AS ASSOCIAÇÕES FARMACOLÓGICAS. 

 

4.2.1 Preparação da ivermectina 

Para o ensaio foi utilizado o padrão secundário de Ivermecina (Hebei Veyong 

Animal Pharmaceutical Co., Ltda.) para excluir possíveis variáveis oriundas dos 

excipientes utilizados na formulação comercial. A partir de uma solução estoque de 

ivermectina 100 mM em DMSO, realizou-se diluições em água ultrapura para 

obtenção da molaridade do fármaco desejada em cada poço. A molaridade variou de 

0,5 mM, 1,5 mM e 2,5 mM. O volume utilizado da solução de ivermectina foi de 1 uL 

por poço da placa de 24 poços. As concentrações de ivermectina foram previamente 

testas em estudos preliminares realizados in vitro pelo nosso grupo de pesquisa, no 

qual foram observados efeito citotóxicos na metade da dose usual plasmática (5mM) 

(dados ainda não publicados). 

4.2.2 Preparação da Doxorrubicina 

Para o ensaio foi utilizado cloridrato de doxorrubicina (FAULDOXO®) Libbs 

Farmacêutica Ltda, apresentação em solução injetável de 50 mg em embalagem 

com 1 frasco-ampola), foi feita uma solução com diluição em tampão fosfato (PBS) 

para concentração desejada (0,5µM). As doses de doxorrubicina foram previamente 

testas em estudos preliminares in vitro realizados pelo grupo de pesquisa do 

laboratório e baseado em achados na literatura, no qual observaram efeito citotóxico 

na metade da dose usual plasmática (2 μM) (Dados ainda não publicados; LI et al 

2019). 

4.2.3 Cultivo tridimensional de melanoma canino 

As células de melanoma canino (MeLn) foram mantidas em cultivo em 

monocamadas em frascos de cultivo celular (com área de 25cm2), em meio DMEM 

com 10% (v/v) de soro fetal bovino, até atingirem sub confluência de 80% da 

capacidade da garrafa. Após tripsinização cerca de 2x106 das células de melanoma 

foram plaqueadas em duas placas de 24 poços, sendo adicionado 2ml do meio AIM 

V Serum Free Medium, e mantidas em estufa a 37 °C e com condições 

atmosféricas de 5% de dióxido de carbono (CO2), durante 24 horas antes do 
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tratamento. Após 24 horas, foi observado por microscopia que o meio AIM V 

Serum Free Medium, foi capaz de modificar o perfil das células para um 

arranjo tridimensional também conhecido como esferoides (agregado 

celular). 

4.2.4 Tratamento células tumorais (MeLn) 

 

A linhagem foi semeada na densidade de 2,0 x106 células/poço, em duas 

placas de 24 poços e sua adesão ocorreu ao longo de 24 horas em estufa a 37ºC 

com 5% de CO2. Em seguida, o poço utilizado como controle continha apenas as 

células com o meio AIM V Serum Free Medium, nos outros poços foram 

adicionados 1µl dos seguintes tratamentos: Controle (células sem 

tratamento), dimetilsulfóxido (DMSO), ivermectina nas concentrações (0,5 mM; 

1,25 mM; 2,5 mM) e Doxorrubicina (0,5µM), e a associação entre ivermectina e 

doxorubicina foi preconizada em 3 grupos, a saber: IV 0,5 mM+ DX 0,5µM; IV 1,25 

mM+ DX 0,5µM e IV 2,5 mM+ DX 0,5µM. As células foram incubadas por 48 horas. 

Ao término da incubação, o sobrenadante (meio de cultura) foi coletado em tubo de 

citometria, as células foram lavadas com 1 mL de tampão PBS 1X. Para facilitar a 

leitura de morte celular, foi adicionado 100 µL de tripsina 0,25% para que ocorresse 

a desfragmentação das células de esferas para células individuais. A ação da 

tripsina foi interrompida com 250 µL de PBS 1x contendo 10% de soro fetal bovino. 

As quadruplicatas foram recolhidas e adicionadas em um único tubo de citometria de 

fluxo. Em seguida, foram centrifugadas por 5 minutos a 160 x g; o sobrenadante foi 

descartado e o pellet de células foi ressuspendido em 250ul de uma solução 

contendo PBS 1X e iodeto de Propídio (PI). Após 15 minutos de incubação, 

procedeu-se a leitura das células em citômetro de fluxo (FACSCalibur) e para 

análise de dados foi utilizado o software (FlowJo X). 

 

4.2.5 Análise do Mecanismo de Morte Celular: ensaio de apoptose e necrose 

(Anexina V-FITC/Iodeto de Propídeo) 

 

O ensaio de detecção de apoptose e necrose por meio dos reagentes 

Anexina V-FITC e Iodeto de Propídeo baseia-se na ligação da anexina V-FITC à 

fosfatidilserina presente na membrama das células que estão iniciando o processo 
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apoptótico, e o Iodeto de Propídeo é uma molécula que se intercala no DNA, desde 

que a membrana celular esteja permeável, e devido ao seu auto peso molecular não 

são passíveis de penetrar na célula intacta, bem como não marcam células 

apoptóticas sem que estas apresentem alterações na permeabilidade da membrana 

plasmática, como ocorre nos estágios finais da apoptose. Para esse ensaio utilizou-

se o Kit de detecção de apoptose Anexina V-FITC/Iodeto (PI) (BD, Biosciences), 

onde cerca de 2x106 das células de melanoma foram plaqueadas em duas placas de 

24 poços, sendo adicionado 2 ml do meio AIM V Serum Free Medium, e 

mantidas em estufa a 37 °C e com condições atmosféricas de 5% de dióxido de 

carbono (CO2), durante 24 horas antes do tratamento. O tratamento foi realizado e 

as células foram incubadas por 48 horas. Ao término da incubação, o sobrenadante 

(meio de cultura) foi coletado em tubo de citometria, as células foram lavadas com 1 

mL de tampão PBS 1X. O mesmo procedimento de desfragmentação dos esferoides 

foi realizado com a adição de 100 µL de tripsina 0,25% e a ação da tripsina foi 

interrompida com 250 µL de DMEM com 10% de soro fetal bovino. Após lavagem 

das células em PBS, o sobrenadante foi descartado e ao pellet celular foi adicionado 

200 µL de tampão anexina e em seguida acrescentado 5 µL de Anexina V-FITC e 1 

µL de iodeto de propídio. Os tubos controle foram utilizados para calibração do 

aparelho, onde, foi colocado um tubo apenas com anexina, outro com o iodeto de 

propídio e um terceiro com os dois agentes. As células foram incubadas em 

temperatura ambiente por 15 min na ausência de luz, e posteriormente foi feito à 

aquisição dos dados em citômetro de fluxo (modelo FACSCalibur-BD). Para análise 

de dados foi utilizado o software (FlowJo X). 

Foi utilizado a classificação como células em apoptose inicial aquelas com 

marcação somente para Anexina-V (An+) / (PI-), e como células em apoptose tardia 

aquelas com dupla marcação de Anexina e PI (An+) / (PI+). 

 

4.2.6 Ensaio de Migração celular- Método de Wound Healing 

 
As células utilizam o processo de migração no organismo tanto em condições 

fisiológicas, bem como em situações patológicas, onde no processo metastático as 

células tumorais migram do tumor primário para o sistema circulatório e se 

estabelecem em um novo local (YAMAGUCHIA; CONDEELISA, 2008). 
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O potencial migratório das células Meln, foi avaliado através do ensaio de 

migração em monocamada, utilizando o método “wound healing”, baseado na 

criação de uma falha na monocamada celular (“ferida”), como descrito por Liang et 

al. (2007). Para isso, cerca de 2,0 x 106 células/poço foram semeadas em placas de 

12 poços e mantidas por 24 horas até formarem uma monocamada confluente. Em 

seguida, a falha foi confeccionada com auxílio de uma ponteira estéril de 200 µL 

(Figura 6), as culturas foram lavadas 1 vez com PBS para a remoção dos debris 

celulares, após a lavagem, iniciou a aplicação dos tratamentos e suas associações, 

permanecendo apenas o grupo controle sem o tratamento, logo após o tratamento 

as mesmas foram incubadas em estufa a 37°C em atmosfera de 5% de CO2. 

 

Figura 6 - Ilustração da técnica de Wound Healing 

 

Fonte: Modificado a partir de (HULKOWER; HERBER, 2011). 

 

Foram realizadas fotomicrografias em microscópio com contraste de fase nos 

tempos 0, 24 e 48 horas; foi delimitada com a caneta na parte inferior da placa a 

área exata para tirar as fotomicrografias durante os 3 períodos, sem haver variação 

de local. A área de fechamento da falha pela migração celular foi medida através do 

software ImageJ e o percentual de fechamento foi calculada utilizando a seguinte 

equação, descrita por(YUE et al., 2010): 

 

 

 

 

 

Sendo At = 0h é a medida da área da falha imediatamente após sua 

realização e At =Δh é a medida da área da falha após 24 ou 48 horas de incubação 

com os fármacos. 
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4.2.7 Análise do ciclo celular pós tratamento 

 

Para esta análise (3x106 células/poço) foram semeadas em placas de 24 

poços e mantidas na estufa a 37 ° C em 5% de CO2
 durante 24 horas. Após as 24 

horas foi realizado o tratamento com os fármacos e mantidas na estufa por 48 horas 

pós tratamento. Após o período de tratamento as células foram coletadas, lavadas 

com PBS estéril e mantidas durante 2 horas no álcool etílico para fixação. Em 

seguida as células foram lavadas e centrifugadas 4 vezes em PBS para retirada do 

álcool etílico. As mesmas foram coradas com solução de iodeto de propídeo (PI) e 

RNAse. A marcação fluorescente do DNA pelo PI permitiu a determinação das fases 

do ciclo celular por citometria de fluxo quando analisadas no algoritmo de ciclo 

celular do software FlowJo. 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Antes de aplicar-se a análise estatística foi verificado por meio do teste de 

Bartlett qual tipo de teste-parametrico ou não-parametrico, foi o mais adequado para 

cada dado. As médias e os desvios padrões obtidos dos ensaios foram analisados 

por pelo teste de ANOVA seguida dos pós testes. Valores de probabilidade abaixo 

de 5%(p<0,05) foram considerados estatisticamente significantes. A análise foi 

realizada por meio do software GraphPad Prism versão 6 para Windows. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 VIABILIDADE CELULAR 

 

Durante o cultivo celular para manutenção da linhagem e para preparação 

dos experimentos, as células foram contadas em câmara de Neubauer, previamente 

coradas com Trypan blue. A viabilidade das células recuperadas no cultivo foi 

superior a 90% durante todo o período de avaliação e experimentos descritos a 

seguir.  

 5.2 ANÁLISE MORFOLÓGICA DA LINHAGEM TUMORAL CANINA 

 
Ao longo do cultivo celular a observação da morfologia sob microscopia óptica 

revelou um grupo celular que no início do cultivo se mostrou heterogêneo (células 

aderentes e não aderentes) com a presença de células esféricas, ovais e predomínio 

de células com aspecto estrelado, citoplasma amplo e espraiado, com crescimento e 

replicação moderados. Ao longo do cultivo celular, por volta da passagem 5, as 

células começaram a formar um predomínio de uma monocamada de células 

aderentes como pode ser observado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Fotomicrografia da linhagem 
tumoral em cultivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               FONTE: SILVA, 2019. 

Legenda: A morfologia das células 
cultivadas (denominada de MeLn) 
demonstra células que variam do formato 
fusiforme ao predomínio de células 
estreladas com citoplasma amplo e 
espraiadas (aumento 40x).  
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5.3 IMUNO-HISTOQUÍMICA  

 

Para caracterização e confirmação da obtenção de uma linhagem primária de 

melanoma canino metatático em nosso laboratório, as mesmas foram mantidas sob 

cultivo celular com repique (por tripsinização) a cada 3-4 dias e, na passagem 7, as 

mesmas foram submetidas a técnica de cell-block em agarose 2% (Figura 8) para 

confirmação quanto a histogênese por meio do método de imuno-histoquímica. 

 

Figura 8 - Imagem de 
fragmentos de agarose a 2%, 
nos quais as células tumorais 
foram incluídas,  em cassete 
histológico para inclusão em 
parafina e microtomia 

  

                                                 FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: coloração por  
hematoxilina-eosina (HE). 

 

Sob a análise microscópica da lâmina histológica corada em HE, pode-se 

observar células dispostas em bloco, apresentando anisocitose, anisocariose, com 

núcleos paracentrais em eventuais células e alteração da relação núcleo/citoplasma 

(Figura 9).  
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Figura 9 - Fotomicrografia de corte histológico de 
células de melanoma oral canino (MeLn) 
incluídas em agarose 2% (cell block) 

 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: exibindo celularidade moderada, população 
celular esférica a elípticas, dispostas em bloco, 
apresentando anisocitose, anisocariose com núcleos 
paracentrais em eventuais células (seta) e alteração da 
relação núcleo/citoplasma (cabeça de seta). HE, 40x.  

 
 
 

A análise imuno-histoquímica foi realizada para confirmar a histogênese das 

células tumorais. As figuras 6 e 7 ilustram a imunomarcação positiva para ambos os 

marcadores, confirmando a histogênese melanocítica da linhagem tumoral. 

 
Figura 10 - Fotomicrografia representativa da reação 

imunoistoquímica para Melan A (seta) de 
células incluídas pela técnica de cell block 
provenientes do cultivo celular da linhagem 
MeLn 

 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Marcação positiva corada em castanho escuro. 
Aumento de 40 vezes. 
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Figura 11 - Fotomicrografia representativa da reação 
imunoistoquímica para PNL-2 

 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: PNL-2 (seta) células incluídas pela técnica de cell 
block provenientes do cultivo celular da linhagem primária de 
linfonodo metastático de cão portador de melanoma oral. 

 
 
 

5.4 CICLO CELULAR DA LINHAGEM DE MELANOMA (MELN) 

 

A análise do ciclo celular da linhagem de melanoma canino derivado de 

linfonodo metastático (MeLn) foi realizada por marcação fluorescente do DNA pelo 

PI, permitindo a determinação das fases do ciclo celular por citometria de fluxo 

(FACSCalibur). As análises por citometria de fluxo determinaram uma população 

celular homogênea tanto em tamanho quanto em complexicidade, demonstrado no 

citograma do tipo “dot plot”. De forma resultante, a crescente parada do ciclo celular 

foi observada nas fases G1/G0, conforme apresentado na Figura 12D. 
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Figura 12 - Efeitos da associação de diferentes concentrações da Doxorrubicina e 
Ivermectina no ciclo celular de uma linhagem de melanoma metastático 
canino (Meln) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A) citograma do tipo “dot plot” representativo, determinando a população mais 
homogênea em tamanho e complexidade interna e excluindo partículas muito pequenas 
(debris); B) Dot plot de fluorescência no canal FL2, com parâmetros FL2-A e FL2-W, os 
quais permitem a exclusão de grumos de células e análise somente de células 
individualizadas (single cells); C) Histograma representativo das células individualizadas, 
marcadas com PI, que determina a quantidade de DNA e fase do ciclo celular. Em 
vermelho: G0/G1, em amarelo: síntese, em verde: G2/ mitose; D) Quantificação do 
percentual de células em cada fase do ciclo. As colunas representam a média de 4 
replicatas, e as barras o desvio padrão da média. 

 

5.5 TEMPO DE DUPLICAÇÃO 

 

Os tempos de duplicação calculados neste estudo baseiam-se no 

pressuposto de crescimento exponencial constante das células de melanoma na 

concentração de 0,5x 106/ml ao decorrer dos tempos 0h, 24h, 48h, 72h e 96 horas. 

O tempo médio calculado para formação de uma nova geração celular foi de 30,45 

horas como observado na figura 13. Já na concentração de 1,5x 106/ml o tempo de 

duplicação foi maior, cerca de 33,85 horas. Na figura 14, observa-se uma transição 

de um comportamento exponencial para um aumento no tempo de duplicação nos 

quais podem estar associadas a alterações no controle da replicação. Pode-se notar 

nas fotomicrografias das figuras 15 e 16, esse aumento progressivo da celularidade 

de acordo com o tempo e quanto a concentração de células. 
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Figura 13 - Curva de crescimento celular na concentração de 0,5x 106/ml de 
acordo com o tempo 

 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: A curva demonstra que o tempo de duplicação foi de 30,45 horas e a 
taxa de crescimento celular (números de duplicações que ocorre por unidade de 
tempo) 0,0228. 

 
Figura 14 - Curva de crescimento celular na concentração de 1,5x 106/ml de 

acordo com o tempo 
 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda:  A curva demonstra que o tempo de duplicação foi de 33,85 horas e a 
taxa de crescimento celular (números de duplicações que ocorre por unidade de 
tempo) 0,0205. 
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Figura 15 - Fotomicrografias das células na concentração de 0,5x106 nos tempos de 0 a 96 horas 

FONTE: SILVA, 2019 
Legenda: Aumento da confluência celular nas garrafas de acordo com o tempo, (aumento de 10x). 
O ensaio foi realizado em triplicata e as imagens correspondem a uma das triplicatas. 

 
 
Figura 16 - Fotomicrografias das células na concentração de 1,5x106 nos tempos de 0 a 96 horas 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Aumento da confluência celular nas garrafas de acordo com o tempo, (aumento de 10x). 
O ensaio foi realizado em triplicata e as imagens correspondem a uma das triplicatas. 

 

5.6 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE PÓS TRATAMENTO  

 
Os resultados da avaliação de viabilidade das células no arranjo esferoide de 

melanoma canino após 48 horas de tratamento, estão expressos em porcentagem 

de morte celular. Os resultados obtidos na análise da viabilidade celular 

demonstrados na figura 17, apontam que os tratamentos com as associações de DX 

0,5µM + IV 1,5 mM (a) e DX 0,5µM + IV 2,5 mM (B) exercem sua ação aumentando 

o percentual de morte celular quando comparado aos grupos controle (p ˂0,001), 

DMSO (p ˂ 0,001), tratamento DX (p ˂0,001) e também os três grupos de 

ivermectina nas três doses IV 0,5 mM  (p ˂0,001), IV 1,5 Mm (p ˂0,001), IV 2,5 mM 

(p ˂0,001). Já o grupo DX 0,5µM+IV 0,5 mM apresentou diferença estatística 

significante quando comparado aos grupos das ivermectinas (p ˂ 0,05). A DX exibe 
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maior percentual de morte, apenas comparados aos grupos de ivermectina isolados, 

IV 0,5 mM (p ˂0,01), IV 1,5 Mm (p ˂0,001), IV 2,5 mM (p ˂0,001). 

 
 
 
Figura 17 - Valores referentes a média± desvio da porcentagem da 

viabilidade das células no arranjo esferoides de uma 
linhagem de melanoma metastático canino expostas às 
diferentes concentrações de ivermectina e doxorrubicina 
e suas associações, assim como o respectivo controle e 
(DMSO) em cada placa de 24 poços 

         

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Letras a, b (p ˂0,001), com relação aos grupos Controle, 
DMSO, DX, DX 0,5µM+IV 0,5 mM IV 0,5 Mm, IV 1,5 Mm, IV 2,5 mM 
teste estatístico ANOVA de uma via seguido de pós teste de Tukey. 

 

5.7 AVALIAÇÃO DO PERFIL APOPTÓTICO E NECRÓTICO PÓS TRATAMENTO 

 
Os resultados da avaliação do perfil de células marcadas apenas com 

Anexina, representam morte celular por via de apoptótica, indicativo de apoptose 

inicial, células marcadas com duplo positivo para Anexina/ PI representam apoptose 

tardia, e apenas marcação por PI, indicativo de necrose celular após as 48 horas de 

tratamento Os valores estão expressos em porcentagem de morte celular. 
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Tabela 2 - Valores referentes a média± desvio padrão da porcentagem de células em apoptose 
inicial, apoptose tardia e necrose após 48 horas 

 
Legenda: Letras a, b , c , d representam os respectivos grupos que obtiveram diferença estatística 
quando comparado aos demais grupos. Teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós teste de 
Tukey. 

 

Necrose: Como demonstrado na tabela 2, após o tempo de incubação de 48 

horas os tratamentos com as associações de DX 0,5µM + IV 1,5 mM (c) e DX 0,5µM 

+ IV 2,5 mM (d), exercem sua ação aumentando o percentual de morte celular 

principalmente por via necrótica, quando comparado aos grupos, DMSO (p ˂ 

0,001),DX 0,5µM (p ˂ 0,01) e também os três grupos de ivermectina nas três doses 

IV 0,5 mM (p ˂0,001), IV 1,5 mM(p ˂ 0,001), IV 2,5 mM (p ˂ 0,001) e até mesmo a 

eficácia da maior dose, apresentou melhores resultados quando comparados ao 

grupo DX 0,5µM+IV 0,5 mM (b) (p ˂ 0,01).  

O grupo DX 0,5µM+IV 0,5 mM (b), mostrou diferença no percentual de 

necrose quando comparado aos grupos, DMSO (p ˂ 0,001), IV 0,5 mM (p ˂0,001), 

IV 1,5 mM (p ˂ 0,001) e IV 2,5 mM (p ˂ 0,001).  

A DX 0,5µM (a) só apresentou diferença estatística de morte celular por 

necrose em relação aos grupos: DMSO (p ˂ 0,001), IV 0,5 mM (p ˂0,001), IV 1,5 

mM(p ˂ 0,001), IV 2,5 mM (p ˂ 0,001). 

Apoptose inicial: Foi possível verificar que a apoptose inicial apresentou uma 

menor população de células marcadas nos grupos em geral, prevalecendo apenas o 

grupo DMSO(a), indicando diferença estatísticas em relação aos grupos DX 0,5µM 

(p ˂ 0,001), DX 0,5µM+IV 0,5 mM (p ˂ 0,001), DX 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂ 0,001), 

DX 0,5µM + IV 2,5 mM (p ˂ 0,01), e contra as ivermectinas IV 1,5 mM (p ˂ 0,01) e IV 

2,5 mM (p ˂ 0,01).     
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Os grupos das três concentrações de ivermectina apresentaram maior morte 

por apoptose do que a doxorrubicina isolada e todos os tratamentos associados, DX 

0,5µM (p ˂ 0,001), DX 0,5µM+IV 0,5 mM (p ˂ 0,001), DX 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂ 

0,001), DX 0,5µM + IV 2,5 mM (p ˂ 0,001). 

Apoptose final : Os resultados do porcentual de células em estágio de 

apoptose final, marcadas por anexina/PI, seguem o mesmo perfil de diferença 

estatística intragrupos que as células marcadas por via necrótica, onde as 

associações de DX 0,5µM + IV 1,5 mM (c) e DX 0,5µM + IV 2,5 mM (d) evidenciaram 

um aumento do percentual de morte celular por apoptose tardia, quando comparado 

aos grupos, DMSO (p ˂ 0,001),DX 0,5µM  (p ˂ 0,01) e também os três grupos de 

ivermectina nas três doses IV 0,5 mM (p ˂0,001), IV 1,5 mM(p ˂ 0,001), IV 2,5 mM 

(p ˂ 0,001) e até mesmo a eficácia da maior concentração, apresentou maior 

percentual de morte quando comparados ao grupo DX 0,5µM+IV 0,5 mM(b) (p ˂ 

0,01). O grupo DX 0,5µM+IV 0,5 mM (b), mostrou diferença no percentual de 

apoptose tardia quando comparado aos grupos, DMSO (p ˂ 0,001), IV 0,5 mM (p 

˂0,001), IV 1,5 mM (p ˂ 0,001) e IV 2,5 mM (p ˂ 0,001). A Doxorrubicina isolada, DX 

0,5µM (a) apresentou diferença estatística significante de morte celular por necrose 

em relação aos grupos: DMSO (p ˂ 0,001), IV 0,5 mM (p ˂0,001), IV 1,5 mM(p ˂ 

0,001), IV 2,5 mM (p ˂ 0,001). 

 

 5.8 AVALIAÇÃO DA MIGRAÇÃO CELULAR- MÉTODO WOUND HEALING 

 

As células realizam o processo de migração celular no organismo tanto em 

condições fisiológicas na qual desempenham diversas funções como reparo de 

regiões lesionadas, diferenciação celular, mas também em condições patológicas no 

caso de um processo metastático. Para análise do perfil de migração celular das 

células de melanoma canino (MeLn), foi realizado o ensaio de wound healing com as 

células em monocamada. 
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Figura 18 – Efeito dos diferentes tipos de tratamento na migração células tumorais de 
melanoma canino metastático, avaliados nos tempos 0hrs, 24 hrs e 48 hrs. 
O ensaio foi feito em triplicata e as imagens correspondem a umas das 
triplicatas 
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FONTE: SILVA, 2019. 

 
Figura 19 - Efeito dos diferentes tipos de tratamentos na migração das células tumorais de 

melanoma canino metastático. O ensaio foi realizado em triplicata 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Porcentagem de fechamento das células entre as 24 horas e 48 horas. O ensaio foi 
realizado em triplicata e os valores referentes a média ± desvio padrão dos grupos, *p˂0.05, 
teste estatístico ANOVA de uma via, seguido do pós teste de Tukey. 
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Figura 20 - Efeito dos diferentes tipos de tratamentos na migração das células tumorais de melanoma 
canino metastático. O ensaio foi realizado em triplicata 

 
FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Porcentagem de fechamento das células de acordo com os tempos, (A) 24horas e (B) 48    
horas. Valores referentes a média± desvio padrão dos grupos, *p˂0.05, teste estatístico ANOVA de 
uma via, seguido de pós teste de Tukey. 

 

A Figura 20 e o Gráfico A permitem observar que após o tempo de incubação 

de 24 horas os tratamentos com as associações de DX 0,5µM + IV 1,5 mM e DX 

0,5µM + IV 2,5 mM exercem sua ação diminuindo o percentual de migração celular 

quando comparado ao grupo Controle (p ˂ 0,05), DMSO (p ˂ 0,001), tratamento DX 

(p ˂ 0,05) e também os três grupos de ivermectina nas três doses IV 0,5 mM  (p 

˂0,001), IV 1,5 mM (p ˂ 0,01), IV 2,5 mM (p ˂ 0,05). Já o grupo DX 0,5µM+IV 0,5 

mM apresentou diferença estatística significante na diminuição da migração celular 

quando comparado ao grupo IV 0,5 mM (p ˂ 0,05).  

Após as 48 horas é possível observar no gráfico B da figura 20, que os grupos 

Controle, DMSO e IV 0,5 mM, IV 1,5 mM, IV 2,5 apresentam um padrão de 

fechamento completo da fissura, evidenciando o perfil atóxico da ivermectina e o 

veículo sobre as células de melanoma. Diferentemente dos tratamentos como a  DX 

0,5µM isolada, comprovando seu efeito citotóxico sobre as células, a mesma 

apresenta diferença estatística em relação aos grupos Controle e DMSO (p ˂0,001), 

e os três grupos de ivermectina nas três doses IV 0,5 mM, IV 1,5 mM, IV 2,5 mM (p 

˂0,001), assim como também demonstrou efeito sobre a inibição do fechamento da 

ferida DX 0,5µM + IV 0,5 mM (p ˂ 0,05).  
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Os resultados observados na figura B de 48 horas da exposição aos 

tratamentos DX 0,5µM + IV 0,5; DX 0,5µM + IV 1,5 mM e DX 0,5µM + IV 2,5 mM 

foram capazes de inibir a migração celular e apresentam diferença estatística em 

relação aos grupos Controle e DMSO ( p ˂0,001), e os três grupos de ivermectina 

nas três doses IV 0,5 mM, IV 1,5 mM, IV 2,5 mM (p ˂0,001). Como efeito sinérgico, 

notasse que os grupo DX 0,5µM + IV 0,5 denota diferença quando comparado ao 

grupos DX 0,5µM isolada (p ˂ 0,05), sendo o efeito progressivo quando comparado 

aos grupos de maiores doses DX 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂ 0,01) e DX 0,5µM + IV 2,5 

mM (p ˂0,001). 

Os dados estatísticos reportados acima, podem ser notados visivelmente na 

figura 18 onde as imagens dos grupos Controle e DMSO apresentam um 

fechamento completo da linha central após as 48 horas, evidenciando uma 

progressão da migração e crescimento celular. Aparentemente os grupos IV 0,5 mM, 

IV 1,5 mM, IV 2,5 mM, apresentam um fechamento acentuado da falha ao longo do 

tempo, permanecendo apenas com pequenos sulcos durante a fissura, 

representando uma baixa tendência de toxidade da Ivermectina. 

Com relação aos resultados apresentados pelo grupo DX 0,5µM, a 

fotomicrografia apresenta um fechamento menor ao final das 48 horas com a 

presença de células arredondadas e suspensas no meio por perda de aderência, 

caracterizando morte celular, como efeito esperado do fármaco. E como demostrado 

na análise estatística, os grupos  com as associações, DX 0,5µM + IV 0,5;  DX 

0,5µM + IV 1,5 mM e DX 0,5µM + IV 2,5 mM, evidenciam um menor fechamento da 

fissura na garrafa, quando comparado aos demais grupos, onde, quanto maior a 

dose da IV consequentemente menor a migração das células, e maior o 

desprendimento das células da garrafa e maior número de morte celular.  
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5.9 AVALIAÇÃO DO CICLO CELULAR 

 

Figura 21 - Gráfico representativo da análise de ciclo celular pós tratamentos avaliado pela técnica 
de citometria de fluxo 

FONTE: SILVA, 2019. 
Legenda: Valores referentes a média, onde as colunas representam a média de duas triplicatas; teste 
estatístico ANOVA de uma via, seguido de pós teste de Tukey. 

 

A figura 21 ilustra os resultados referentes ao ciclo celular e como as fases se 

distribuem frente aos diferentes tipos de tratamento após as 48 horas. Os resultados 

estão expressos em porcentagem de distribuição do ciclo celular. A análise aponta 

que os grupos Controle e DMSO exercem uma parada do ciclo celular observada na 

fase G1, quando comparados aos grupos, DX 0,5µM (p ˂ 0,05), DX 0,5µM + IV 0,5 

mM (p ˂ 0,05),  DX 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂0,01); DX 0,5µM + IV 2,5 mM (p ˂0,001), 

IV 1,5 Mm (p ˂ 0,05); não houve diferença estatística significante quando comparado 

aos grupos, IV 0,5 mM, e IV 2,5 mM. Os grupos IV 0,5 mM, IV 2,5 mM apresentaram 

maior percentual de parada do ciclo celular na fase G1 quando comparado aos 

grupos IV 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂0,01); DX 0,5µM + IV 2,5 mM (p ˂0,001). Ainda na 

fase G1 o grupo IV 1,5 mM também apresentou diferença estatisticamente 

significante comparado aos grupos 0,5µM + IV 1,5 mM (p ˂ 0,05), DX 0,5µM + IV 2,5 

mM (p ˂0,01). 

Quanto a fase S do ciclo celular, apresentou-se sem diferença estatística 

significantes entre a maioria dos grupos, permanecendo apenas um grupo DX 0,5µM 
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+ IV 0,5 mM (p ˂0,01) com menor percentual de fase S quando comparado a todos 

os outros tratamentos, controle e veículo. 

A fase G2 mostrou-se progressiva quando observada nas associações de 

ivermectina e doxorrubicina, os tratamentos com as associações de DX 0,5µM+IV 

0,5 mM, DX 0,5µM + IV 1,5 mM  e DX 0,5µM + IV 2,5 mM  obtiveram uma crescente 

parada em G2 quando comparado aos grupos Controle (p ˂0,001), DMSO (p ˂ 

0,001), tratamento DX (p ˂0,001) e também os três grupos de ivermectina nas três 

doses IV 0,5 mM  (p ˂0,001), IV 1,5 Mm (p ˂0,001), IV 2,5 mM (p ˂0,001).  

Ainda assim, o grupo DX 0,5µM + IV 2,5 mM obteve diferença estatística 

significante com uma maior porcentagem de células na fase G2 em comparação ao 

grupo DX 0,5µM+IV 0,5 (p ˂0,01). 

Já o grupo DX 0,5µM apresentou diferença estatística significante quando 

comparado ao grupo IV 0,5 mM, (p ˂ 0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

  

Apesar dos avanços farmacológicos contra diversos tipos de câncer, a 

resistência a múltiplas drogas (MDR) continua sendo um grande obstáculo para 

alcançar resultados terapêuticos positivos, tanto na medicina humana como 

veterinária(NANAYAKKARA et al., 2018; ONG et al., 2017). Estima-se que a 

resistência aos quimioterápicos cause falha no tratamento em mais de 90% dos 

pacientes com câncer metastático (HAYES; WOLF, 1990).  

Levando em consideração esses dados, o melanoma metastático é um tumor 

altamente resistente a rádio e quimioterapias convencionais, onde o paciente 

apresenta uma baixa sobrevida após diagnóstico (LEFRANC; MATHIEU; KISS, 

2011; MATHIEU et al., 2012). Já existe um prévio conhecimento que a glicoproteína-

p em melanoma humano como canino, correlaciona-se positivamente com a 

progressão neoplásica, sugerindo que a expressão de Gp-p está associada à 

agressividade do tumor e a capacidade de expulsão dos fármacos(CHARTRAIN et 

al., 2012; FINOTELLO et al., 2017). 

Dada a importância do fenômeno de resistência aos quimioterápicos 

procuramos reunir resultados de vários estudos centrados na compreensão desse 

mecanismo, e no estabelecimento das relações dos efeitos da Ivermectina que vem 

se mostrando como um agente modulador da resistência das células tumorais, e 

visando sua associação com a Doxorrubicina, um fármaco quimioterápico que sofre 

expulsão pela Gp-p (POULIOT et al., 1997). 

De inicial, foi necessário realizar a confirmação e caracterização da linhagem 

celular primária de melanoma canino (MeLn) extraída de um linfonodo de cão, pois a 

mesma não foi obtida de um banco de células com as devidas caracterizações. 

Para caracterização e confirmação da linhagem, analisamos a viabilidade das 

células recuperadas no cultivo, onde mostrou-se superior a 90% durante todo o 

período de avaliação e experimentos. Neste estudo foi constatado que essa 

linhagem se apresentava no início do cultivo sob uma forma heterogênea com a 

presença de células aderentes e não aderentes esféricas. As células aderentes 

apresentavam um aspecto estrelado, com o citoplasma amplo e espraiado e de 

crescimento e replicação moderados, e aspecto estrelado. 

Sabe-se que o melanoma expressa proteínas de matriz extracelular que 

contribuem para o desenvolvimento de alterações celulares, levando a um padrão 
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histológico e imunoistoquimico diferenciado quando comparado a células normais 

(RAMOS-VARA; MILLER, 2011). Dessa forma foram utilizados marcadores 

comumente empregados na clínica veterinária para confirmação da linhagem de 

melanoma, o anti-MelanA e anti-PNL2, cujo resultado mostrou-se positivo para 

ambos os marcadores, confirmando a histogênese melanocítica da linhagem tumoral 

(RAMOS-VARA; MILLER, 2011). 

A determinação do tempo de duplicação da linhagem Meln em cultura é um 

passo importante para realização dos estudos envolvendo o efeito da associação 

farmacológica, auxiliando a compreender melhor a viabilidade celular, pois permite 

determinar com precisão o momento em que a cultura atingirá a confluência 

adequada no cultivo (VILELA et al., 2005). 

Assim, foi analisado o tempo de duplicação das células de melanoma canino 

(Meln) na concentração de 0,5 x 106/ml onde apresentou-se com o tempo de 

aproximadamente 30,34 horas e na concentração de 1,5 x 106/ml foi de 33,85 horas. 

Pode-se notar uma variação do tempo de replicação entre as duas 

concentrações, sendo que, na maior concentração o tempo de duplicação 

aumentou, essa variação pode ter ocorrido devido alterações nos padrões de 

expressão de moléculas relacionadas com sinalização intracelular, essa resposta 

adaptativa é gerada devido a mecanismos de restrições ao crescimento impostas 

por uma elevada densidade populacional ou por uma longa permanência em cultura 

(HANAHAN & WEINBERG, 2000).   

O tempo de duplicação de ambas as concentrações expõe uma característica 

de células tumorais onde se espera uma alta capacidade de se duplicarem 

rapidamente. De acordo com a Thawing, Propagating and Cryopreserving Protocol 

(ATCC) 2013 células de melanoma humano (SK-Mel-30), mostram que o tempo de 

duplicação dessa linhagem em uma concentração 6,0 x 106 é de aproximadamente 

30 horas. Apesar de linhagens distintas e modelos diferentes, podemos notar que 

em nossa caracterização, as células MeLn em uma concentração menor teve um 

grande potencial de duplicação.  

Esse aumento de duplicação observado nessa linhagem pode ter origem do 

aumento da atividade e/ou expressão de telomerase, enzima que reconstrói estas 

estruturas, possibilitando um número virtualmente infinito de divisões celulares, num 

processo chamado imortalização celular (MEYERSON, 2000). 

Dessa forma, concluímos que as evidências apresentadas nesse estudo 
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sobre a linhagem primária extraída de um linfonodo de cão, tem como 

caracterização de uma célula de melanoma canino e a mesma apresenta 

capacidade de se duplicar de forma a manter-se em cultivo para dar continuidade ao 

projeto com o uso da associação de Ivermectina e Doxorrubicina. 

Nesse estudo também procurou-se avaliar o ciclo celular da linhagem 

metastática, a fim de compreender melhor os mecanismos de duplicação. Sabe-se 

que o processo de proliferação celular é extremamente coordenado onde cada fase 

do ciclo celular é regulado por uma rede bioquímica complexa, que sinaliza o 

andamento e as passagens entre G1, S, G2 e M (MALUMBRES; BARBACID, 2009). 

Um dos genes ligados a essa regularização do ciclo celular é o p16INK4a, 

sendo o mesmo responsável por codificar proteínas inibidoras do ciclo celular, e 

encontra-se frequentemente alterado em vários tipos de tumores, é constatado uma 

susceptibilidade desse gene para o melanoma, pois o mesmo promove as funções 

inibitórias de crescimento do retinoblastoma (Rb). Em melanomas esporádicos, 

várias alterações do p16INK4a têm sido observadas. Sabe-se que a divisão célular é 

regulado por uma família de proteinoquinases conhecidas como quinases ciclino-

dependentes (CDKs)(KELLER-MELCHIOR; SCHMIDT; PIEPKORN, 1998). 

A ativação sequencial de membros individuais dessa família e suas 

consequentes fosforilações de substratos críticos promovem progressão ordenada 

pelo ciclo celular. Os complexos formados pela CDK4 e o tipo D de ciclinas estão 

fortemente implicados no controle da progressão celular, durante a fase G1. Como 

esperado, alterações do p16INK4a resulta na parada do ciclo celular em G1 por 

inibição da fosforilação da proteína Rb (pRb) pelas quinases ciclino-dependentes 

CDK4 e CDK6 (KELLER-MELCHIOR; SCHMIDT; PIEPKORN, 1998). 

Como sugestão, a crescente parada do ciclo celular na fase G1, conforme o 

resultado apresentado em nossa linhagem de melanoma tumoral, pode ter origem 

de alterações no gene p16INK4a (KELLER-MELCHIOR; SCHMIDT; PIEPKORN, 

1998). 

Os resultados obtidos de citotoxicidade com os tratamentos das células 

esferoides de melanoma canino metastático, com a associação de Doxorrubicina e 

Ivermectina, corroboram os achados  de Furusawa et. al (2000) onde, as 

associações nas doses, Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,5 mM e Doxorrubicina 

0,5µM + Ivermectina 2,5 mM foram capazes de aumentar de maneira significante o 
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percentual de morte celular, com diferença estatística significante, quando 

comparada a todos os tratamentos e controle.  

No estudo de Furusawa et. al, 2000, é demonstrado o mesmo comportamento 

de morte celular da linhagem P388 de células de leucemia resistentes a 

Doxorrubicina, quando os fármacos estão associados, quando testada a 

concentração de 2µM de Ivermectina +1µM de Doxorrubicina. Umas das possíveis 

explicações para interpretar esse perfil, se dá pelo aumento da sensibilidade celular 

à doxorrubicina, quando a mesma é associada a Ivermectina. Sugeriu-se que a  

ivermectina reverte a resistência por interação direta com a glicoproteína P e outros 

componentes da membrana celular uma vez que este estudo demonstrou por meio 

de uma sonda fluorescente, 3,3 dihexil-oxacarbocyanine que a ivermectina foi capaz 

de induzir um aumento do potencial de membrana plasmática em células resistentes 

a doxorrubicina, permitindo assim que a doxorrubicina permeie para dentro das 

células.  

Demonstramos que o efeito da associação farmacológica, na metade da dose 

de Doxorrubicina comparada ao estudo de Furasawa et. al, 2000, foi capaz de 

aumentar o percentual de morte celular em cerca de 15% a mais do que a 

Doxorrubicina isolada, esse dado foi obtido quando comparado ao grupo 

Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 2,5 mM. 

Após análise de citotoxidade, foi necessário verificar por qual via essa 

associação estaria levando a morte das células, sabendo-se que o efeito da 

Doxorrubicina tem como principal manifestação, alterações nas características 

morfológicas associadas à apoptose.  

Em nossos achados, apesar da porcentagem de células apresentarem um 

percentual de morte celular por apoptose tardia, evidenciado principalmente nos 

grupos das associações da Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,5 mM e 

Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 2,5 mM, ainda sim quando comparamos os três 

tipos de manifestações celular gerado pelo mecanismo de ação das associações, 

percebemos que a diferença estatística significante de morte celular, foi maior pela 

via de necrose, ou seja a associação aumentou o percentual de morte celular por 

necrose. 

Apesar do mecanismo de morte descrito para a Doxorrubicina ser por via 

apoptótica, os resultados indicam que as células tratadas com este quimioterápico 

morreram via apoptose tardia e necrose (FURUSAWA et al., 2000). 
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Estudos demostraram que a morte celular apoptótica pode sofrer uma 

transição para a necrótica durante uma situação de estresse oxidativo através de 

mecanismos como o desencadeamento pela inativação de caspases devido à 

oxidação do grupo tiol de seus sítios ativos por agentes oxidantes, sendo a 

Doxorrubicina um agente promotor do aumento de espécies reativas de oxigênio e, 

consequentemente, corroborando com essa cadeia de eventos. Além da redução 

nos níveis de ATP, devido à diminuição de função mitocondrial causada pela ação 

de agentes oxidantes o tratamento in vitro pode ter levado a liberação de citocromo 

e alteração de permeabilidade de membrana mitocondrial, fazendo com que 

ocorresse esse mecanismo de transição de via apoptótica para necrose celular (; 

(CADENAS et al., 2000). 

Levando em conta esse mecanismo descrito na literatura, podemos constatar 

que as associações nas dose Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,5 mM e 

Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 2,5 mM, foram capazes de promover aumento da 

morte celular por necrose, ou seja, o uso da ivermectina teve um sinergismo com a 

Doxorrubicina acarretando uma variação de morte de apoptose e necrose das 

células tratadas. 

O comportamento de migração celular, é uma importante característica da 

metástase do câncer e estudos demonstraram que a inibição deste passo resulta na 

prevenção de metástases e são alvos de desenvolvimento de agentes 

anticancerígenos (SIRIPONG et al., 2012). O processo de migração é extremamente 

complexo, dependendo principalmente de actina, que é uma proteína responsável 

por formar os microfilamentos de sustentação e motilidade das células (HOSOOKA 

et al., 2002). 

O ensaio de migração celular pelo método de wound healing, auxiliou a 

caracterizar os efeitos das associações sobre as células de melanoma, as mesmas 

concentrações de Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,5 mM e Doxorrubicina 0,5µM 

+ Ivermectina 2,5 mM suprimiram significativamente a capacidade de migração das 

células de melanoma.  

As associações obtiveram menor percentual de fechamento, sendo mais 

eficaz do que a Doxorrubicina isolada, e a medida que o tempo de incubação 

aumentou para 48 h, a taxa de migração nos três grupos de ivermectina isolados, 

não interferiu no fechamento da fissura, e não apresentaram diferença estatística 

significante quando comparada ao controle e ao veículo (DMSO), evidenciando que 
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a Ivermectina não foi capaz de promover um citotoxicidade ou interferência no perfil 

de migração das células de melanoma. Um artigo recente de Li, 2019, visa uma 

nova associação entre a Doxorrubicina na dose de 0,5µM e a Oridonina (um agente 

antitumoral derivado de planta), o mesmo obtém como resultado o aumento  

sinérgico e a eficácia antitumoral contra o câncer de mama, por meio de efeitos pró-

apoptóticos e antiangiogênicos; o artigo demonstra que a Doxorrubicina isolada ou 

em associação, teve como efeito diminuir o percentual de migração (LI et al., 2019). 

Em 1988, Colombo e seu grupo pesquisaram o efeito de diferentes 

concentrações de Doxorrubicina na bioquímica da motilidade celular e, em particular, 

na polimerização de actina induzida por potássio o qual foi avaliado in vitro. Os 

autores deste estudo mostram que quantidades de Doxorrubicina influenciam 

negativamente a polimerização da actina inibindo o crescimento do filamento. O 

status de agregação de actina poderia influenciar em muitas manifestações de 

motilidade celular e migração( COLOMBO, NECCO, VAILATI, 1988). 

O efeito que obtivemos sobre a migração celular pode ter influência sobre o 

aumento do percentual de morte das células causado pelo sinergismo entre os dois 

fármacos, diminuindo a duplicação e o efeito de migração, seja pela perda de 

aderência causada por citotoxidade ou por vias que envolvem a perda da função de 

proteínas de adesão como a influência do efeito da Doxorrubicina sobre a actina. 

Sendo o efeito inibitório sobre a migração celular muito mais pronunciado nos 

grupos das associações, podendo indicar o aumento da atividade da Doxorrubicina e 

sua influência sobre as células tumorais. 

Apesar de resultados promissores com o ensaio de migração celular, torna-se 

necessário utilizar outras técnicas como o ensaio de invasão e outras condições 

para verificar se o efeito citotóxico tem alguma influência sobre a capacidade de 

invasão celular. 

Sobre a avaliação do ciclo celular as associações de ivermectina e 

doxorrubicina produziram uma crescente parada em G2 quando comparadas com 

todos os outros grupos, após as 48 horas de tratamento in vitro. 

Em geral sabe-se que a doxorrubicina isolada, apresenta acúmulo das células 

na fase G2, onde ocorre síntese de componentes para a mitose (divisão celular com 

manutenção do número de cromossomos), indicando que a droga inibe o ciclo 

celular e causa morte em células tumorais. Esse arraste da fase G2 impede que a 

célula entre para fase (M) mitose, ou seja, a iniciação da divisão celular que acarreta 
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um menor efeito proliferativo (FURUSAWA et al., 2000). 

Este efeito da Doxorrubicina pode ocorrer por se ligar ao DNA, gerando 

radicais livres, interagindo com membranas celulares e pela influência de seu 

mecanismo sobre a inibição da topoisomerase II, que desempenha um papel no 

reparo DNA. 

No presente estudo assim como no estudo de Furusawa et. al. (2000) foi 

demonstrado que a Ivermectina induziu marcantemente um efeito sobre o ciclo 

celular quando associada a Doxorrubicina, levando a um arraste para fase G2, e 

esse aumento de arreste se deu de forma proporcional conforme o aumento da dose 

de Ivermectina. 

Todos os resultados obtidos nesse estudo demonstram que essa associação, 

principalmente nas maiores concentrações ocorreu um sinergismo no tratamento da 

linhagem melanoma canino (MeLn) in vitro, os quais levaram ao aumento da 

citotoxicidade, modificação inibitória da migração das células, além de alterar o ciclo 

celular. Todos esses efeitos quando comparado ao tratamento da Doxorrubicina 

0,5µM isolada, se mostraram mais contundentes.  

O presente estudo traz sua contribuição no sentido de encorajar novas 

pesquisas no ramo de reposicionamento farmacológico de agentes que podem ser 

sinérgicos aos quimioterápicos a fim de potencializar o efeito de antineoplásicos 

empregados em doses mais baixas. O uso da Ivermectina em doses terapêuticas 

associada a Doxorrubicina pode futuramente ser fruto de estudos em uma 

abordagem pré-clínica ou clínica, em especial para o tratamento de neoplasias de 

difícil controle como, por exemplo o melanoma e outros tumores resistentes a 

quimioterápicos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

• A linhagem celular de melanoma canino metastático extraída de 

linfonodo, apresentou as características necessárias e adequadas para se 

duplicar e manter-se em cultivo; os parâmetros de Imunomarcação foram 

positivos para ambos os marcadores Melan-A e PNL-2, confirmando a 

histogênese melanocítica da linhagem tumoral. 

• A linhagem de células Meln atingiu confluência adequada no ensaio 

de duplicação e viabilidade para a realização do ensaio de in vitro, e o 

protocolo pôde ser devidamente estabelecido. 

• A associação farmacológica entre a doxorrubicina e a Ivermectina 

nas doses (Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,25 mM e Doxorrubicina 

0,5µM + Ivermectina 2,5 mM) foram capazes de aumentar o percentual de 

morte celular em relação as drogas isoladas na linhagem de celular esferoide 

de melanoma canino. 

• O aumento da concentração entre as associações, demonstrou 

poucas células em apoptose inicial e uma tendência de aumento do 

percentual de células em apoptose tardia, mas o percentual de morte celular 

foi mais evidente pela via de necrose celular. 

• A associação farmacológica entre a Doxorrubicina e a Ivermectina 

nas doses (Doxorrubicina 0,5µM + Ivermectina 1,25 mM e Doxorrubicina 

0,5µM + Ivermectina 2,5 mM) foi capaz de diminuir a migração das células 

tumorais, sendo mais eficaz que a Doxorrubicina 0,5µM isolada. 

• Os tratamentos com as associações de DX 0,5µM + IV 0,5 mM, DX 

0,5µM + IV 1,5 mM  e DX 0,5µM + IV 2,5 mM, induziram um arraste do ciclo 

celular para fase G2, implicando na continuidade do ciclo celular, impedindo 

que a célula entre para fase (M) mitose, sendo mais evidente do que a 

Doxorrubicina 0,5µM isolada . 
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