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RESUMO 

 

DZIK, L. M. O EFEITO DO EQUINOCROMO A (ECHA), DERIVADO DE OURIÇO-DO-MAR L. 

VARIEGATUS, NA BIOLOGIA DE CÉLULAS TUMORAIS MAMÁRIAS. 2019. 100 páginas. Tese 

de Doutorado em Biologia De Sistemas – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O câncer de mama, em mulheres, é o tipo tumoral mais frequente, e a primeira causa de 

morte associada ao câncer. As decisões de tratamento baseiam-se na classificação clínica 

do subtipo tumoral e envolvem hormônio/imunoterapia, radio/quimioterapia e 

mastectomia. No entanto, as taxas de recorrência do tumor são altas reforçando a 

importância de estudos visando novas abordagens terapêuticas. Entre essas abordagens, 

destaca-se a busca de novos fármacos anti-neoplásicos de origem natural, especialmente 

derivados de organismos marinhos, como os equinodermos que representaram, em 2016, 

42% de todas as novas moléculas de origem marinha. Entre essas moléculas está o 

Equinocromo A (EchA) que foi identificado como um potente antiviral, antibacteriano, 

antioxidante e cardioprotetor. Estruturalmente, EchA é classificado como naftoquinona, e 

essa classe de moléculas é conhecida por exercer atividade antitumoral. Desta forma, 

objetivou-se avaliar a ação antitumoral do EchA, derivado de ouriço-do-mar L. variegatus, 

em linhagens humanas derivadas de carcinoma mamário. Para tanto, o EchA foi purificado 

através de RP-HPLC, seguido por LC-MS e diluído em etanol na concentração estoque de 

10mM para o tratamento celular. A primeira etapa do trabalho envolveu a determinação 

do IC50 do EchA em linhagens celulares normais (fibroblastos e MCF10A) e tumorais (MDA-

MB-231 e MCF7). Posteriormente, as células tumorais foram submetidas a ensaios in vitro 

com diferentes concentrações de EchA para determinar o efeito do composto na 

morfologia celular, viabilidade, migração e adesão. O potencial migratório e invasivo das 

células MDA-MB-231 tratadas com EchA foi avaliado por meio de ensaio de feridas, 

transwell, quantificação da ativação de RhoGTPase e concentração de citocinas IL-6, IL-8 e 

IL-1β. Observando alterações na secreção dessas citocinas, optou-se por analisar o efeito 

antiangiogênico do EchA nas células HUVEC. Adicionalmente, o efeito coadjuvante de EchA  

foi avaliado durante o tratamento de MDA-MB-231 com tamoxifeno, de modo a testar se 



 

 

EchA aumentaria os efeitos citotóxicos deste quimioterápico. Os resultados demonstram 

que altas concentrações de EchA são citotóxicas para todas as linhagens celulares 

estudadas, sendo mais pronunciadas em células MCF10A normais e menos pronunciadas 

em fibroblastos. Entre as linhagens tumorais, a MDA-MB-231 apresentou maior resistência 

em relação a MCF7. Adicionalmente, o EchA afeta a distribuição de F-actina de maneira 

dose-dependente em ambas as linhagens tumorais, sendo mais pronunciada nas células 

MDA-MB-231, que apresentaram uma diminuição no potencial de formação de colônias. 

Além disso, baixas concentrações de EchA alteram a distribuição de F-actina, α-tubulina e 

fosfo-FAK, além de diminuir a ativação de Cdc42 nessas células agressivas, diminuindo o 

potencial migratório, invasivo e de adesão, sem afetar a viabilidade. Por outro lado, quando 

associado ao tratamento com tamoxifeno, o EchA não se mostrou capaz de potencializar 

de forma expressiva os seus efeitos citotóxicos. Após a análise das citocinas, constatou-se 

que o EchA foi capaz de diminuir a secreção de IL-6, IL-8 e IL-1β pelas células MDA-MB-231 

em aproximadamente 40, 25 e 50%, respectivamente, indicando que o composto possa ter 

atividade antiangiogênica.  O ensaio de angiogênese foi realizado com células endoteliais 

em co-cultura com fibroblastos em ambiente tridimensional de gel de fibrina. Células 

HUVECs tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231 expostas ao EchA apresentaram 

diminuição no brotamento vascular, indicando diminuição na angiogênese. Em conjunto, 

nossos dados demonstram que o EchA inibe o potencial de células MDA-MB-231 em induzir 

angiogênese nas células HUVECs, sugerindo que o EchA possa ser uma terapia adjuvante 

promissora para o câncer de mama, possivelmente atuando de forma indireta no 

desenvolvimento tumoral, inibindo a progressão por meio da diminuição da angiogênese. 

 

Palavras chave: Câncer de mama, Equinocromo A, Efeito antitumoral, Quimioterapia 

adjuvante, Moléculas bioativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

DZIK, L. M.  THE ROLE OF ECHINOCHROME A (ECHA), DERIVED FROM SEA URCHIN L. 

VARIEGATUS, ON BREAST CANCER TUMOR CELLS. 2019. 100 pages. PhD thesis in Systems 

Biology). Biomedical Science Institute, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019. 

 

Breast cancer is the most frequent tumor type in women, being the leading cause of cancer-

related death in females. Treatment decisions are based on the clinical classification of the 

tumor subtype and involve hormone and immunotherapy, radio/chemotherapy, and 

mastectomy. However, tumor recurrence rates are high, especially in patients with triple-

negative breast cancer, leading many studies to look for new therapeutic approaches. Thus, 

considerable efforts have been made in the search for new anti-neoplastic drugs of natural 

origin, mainly derived from marine organisms, since this habitat is a rich source of bioactive 

secondary metabolites, which have chemical structural diversity. In 2016, the echinoderms 

stood out as a source for the discovery of 42% of all new molecules of marine origin. Among 

them, Echinochrome A (EchA) has been identified as potent antiviral, antibacterial, 

antioxidant, and cardio protective. Structurally, EchA is classified as naphthoquinone, and 

this class of molecules is known to exert antitumor activity. Based on this, we decided to 

analyze the antitumor properties of this compound in the treatment of mammary tumor 

cells. For this, EchA was purified by RP-HPLC, followed by LC-MS, and diluted in ethanol to 

a stock concentration of 10mM for cell treatment. The first step of the work involved the 

determination of the EchA IC50 in normal-like cell lines (fibroblasts and MCF10A cells), and 

tumor cells (MDA-MB-231 and MCF7), which were subjected to in vitro assays with 

different concentrations of EchA to determine the effect of the compound on cell 

morphology, viability, migration, and adhesion. MDA-MB-231 cells were chosen to have 

their migratory potential evaluated by wound testing, transwell, and quantification of Rho 

GTPase activation. The concentration of cytokines IL-6, IL-8 and IL-1β were analyzed in the 

conditioned medium of those cells, exposed or not to EchA. And changes in the secretion 

of these cytokines lead us to analyze the antiangiogenic effect of EchA on HUVEC cells. In 

addition, the adjuvant effect of EchA was also evaluated during tamoxifen treatment of 

MDA-MB-231 in order to test if EchA could increase the cytotoxic effects of this 



 

 

chemotherapy. Our data show that high concentrations of EchA are cytotoxic to all studied 

cell lines, being more pronounced in normal MCF10A cells and less pronounced in 

fibroblasts. Among the tumor lines, MDA-MB-231 presented higher resistance compared 

to MCF7. Additionally, EchA affects the distribution of F-actin in both tumor strains; this 

change is more pronounced in MDA-MB-231 cells, which showed a decreased colony 

formation potential. In addition, low concentrations of EchA alter the distribution of F-

actin, α-tubulin, and pFAK, and also decrease Cdc42 activation in MDA-MB-231 cells, 

decreasing their migration, invasion and adhesion potential without affecting viability. On 

the other hand, when associated with tamoxifen treatment, EchA did not potentiate its 

cytotoxic effects. After cytokine analysis, we found that EchA was able to decrease the 

secretion of IL-6, IL-8 and IL-1β by MDA-MB-231 cells by 40, 25 and 50%, respectively, 

indicating that the compound may have antiangiogenic activity. Thus, angiogenesis assay 

was performed with endothelial cells in co-culture with fibroblasts in a three-dimensional 

fibrin gel environment. The sprouting of HUVECs cells treated with MDA-MB-231 

conditioned medium exposed to EchA was decreased, indicating reduced angiogenesis. 

Taken together, our data demonstrate that EchA inhibits the potential of MDA-MB-231 

cells to induce angiogenesis in HUVECs cells, suggesting that EchA may be a promising 

adjunctive therapy for breast cancer, possibly acting indirectly on tumor development, 

through inhibition of tumor progression by decreasing angiogenesis. 

 

Keywords: Breast cancer, Echinochrome A (EchA), Antitumor effect, Adjuvant 

chemotherapy, Bioactive compound 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), o câncer é uma das 

neoplasias que apresenta maior taxa de mortalidade na população mundial, sendo 

responsável por 1 a cada 6 óbitos registrados, e destacando-se como a principal barreira 

ao aumento de expectativa de vida no século 21. Aproximadamente 70% das mortes 

associadas ao câncer ocorrem em países em desenvolvimento, porém, os países 

desenvolvidos também enfrentam realidades preocupantes, nos Estados Unidos, estima-

se que, em 2018, 600 mil mortes foram associadas ao câncer (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 

2018). 

Nas últimas décadas, a incidência de casos da doença e mortalidade associada ao 

câncer vem aumentando, tanto devido ao aumento populacional e maior expectativa de 

vida, quanto por consequência do aumento da exposição aos fatores de risco. 

Recentemente, Bray e colaboradores (2018), baseando-se em dados da Globalcan e da 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IACR, do inglês Internacional Agency for 

Research on Cancer), estimaram o surgimento de 18 milhões de novos casos de câncer em 

2018, com 9,6 milhões de mortes. Dentre os subtipos tumorais mais comuns, ao 

considerarmos ambos os sexos, o mais frequente é o câncer de pulmão, com 2,09 milhões 

de casos, seguido pelo câncer de mama, com 2,08 milhões. 

Além das preocupações com a saúde pública, as neoplasias geram um grande 

impacto econômico, principalmente em países em desenvolvimento. Dados da OMS 

mostram que, em 2010, o valor ultrapassou US$1 trilhão de dólares.  

1.1 O câncer no Brasil 

 No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da 

Silva/Ministério da Saúde (INCA/MS), em 2018 ocorreram 582.590 novos casos de câncer, 

incluindo o câncer de pele não melanoma. Deste total, 282.450 foram no sexo feminino, 

sendo um total de 202.040 casos se desconsiderarmos o câncer de pele não melanoma.  

 Dentre os tipos tumorais mais frequentes no sexo feminino, destaca-se o câncer 

de mama, que ocupou a primeira posição no ranking dos novos casos, com 59.700 

diagnósticos, o que equivale à aproximadamente 30% de todos os casos relatados. Uma 
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análise realizada pelo INCA, por região, aponta que o câncer de mama é o mais frequente 

na região Sul (73,07 casos a cada 100 mil mulheres), seguido pela região Sudeste (69,5/100 

mil), Centro-Oeste (51,96 casos/100 mil) e Nordeste (40,36/100 mil mulheres). Na região 

Norte, o índice é de 19,21/100 mil casos, sendo o segundo tipo de tumor mais frequente 

da região, estando atrás apenas do câncer de colo do útero.  

1.2 O câncer de mama: Incidência e subtipos tumorais 

Mundialmente, dentre os tipos tumorais mais incidentes no sexo feminino, o câncer 

de mama destaca-se como o mais frequente em 154, dos 185 países analisados pela Global 

Cancer Observatory (Figura 1), sendo a principal causa de mortes associadas ao câncer em 

mulheres (Figura 2).  

 

Figura 1: Mapa global representando o tipo de câncer mais comum em mulheres, em cada um dos 185 
países. Fonte: World Health Organization. 

 

Estima-se que 1, a cada 4 tumores diagnosticados em mulheres seja mamário. Se 

considerarmos ambos os sexos, o câncer de mama fica na segunda posição do ranking de 

tumores mais incidentes, acometendo um pouco mais de 2 milhões de pacientes – o que 

contempla aproximadamente 11,6% dos casos – e sendo responsável por 630 mil mortes, 

o que equivale a 6,6% do total dos pacientes diagnosticados. 



 

 

 

Figura 2: Distribuição do número de casos (incidência), e total de mortes (mortalidade) associadas aos 10 
tipos de câncer mais comuns em mulheres. Fonte: World Health Organization. 
  

 Apesar dos fatores de risco hereditários, as elevadas taxas de incidência de câncer 

de mama são frequentemente associadas a alterações na menstruação (menarca precoce, 

e/ou menopausa tardia), ingestão de hormônio exógeno (uso de contraceptivos orais, e 

terapia de reposição hormonal), nutrição (ingestão de álcool) e antropometria (ganho de 

peso durante a vida adulta, e distribuição de gordura corporal). Por outro lado, aleitamento 

materno e atividade física, são fatores de proteção conhecidos (BRAY et al., 2018). 

 Tratando-se de uma doença multifatorial, uma análise mais detalhada do genoma 

de tumores mamários revela uma complexa rede de alterações moleculares, resultando no 

reconhecimento de diversos subtipos “moleculares” de câncer de mama. No dia a dia 

clínico, a obtenção de informações provenientes do screening genético de cada paciente 

não é viável, de forma que se adotou, desde a 12th St Gallen International Breast Cancer 

Conferende (2011), um protocolo “simplificado” para a classificação deste tipo de tumor 

por meio da técnica de imuno-histoquímica.  

 Como mostram Goldhirsch e colaboradores (2011), os tumores mamários são 

classificados de acordo com a expressão de 4 marcadores: receptor de progesterona (PR, 

do inglês progesterone receptor), receptor de estrógeno (ER, do inglês estrogen receptor), 

receptor de fator de crescimento epidermal humano (HER2, do inglês human epidermal 

growth factor receptor, type 2), e o índice de proliferação celular por meio de marcação da 

proteína Ki-67.  
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 Assim, os tumores são classificados em: Luminal A quando apresentam PR e/ou 

ER-positivo, HER2-negativo e baixo Ki-67 (<14%); Luminal B do tipo HER2-negativo quando 

PR e/ou ER-positivo, HER2-negativo e alto Ki-67; Luminal B do tipo HER2-positivo quando 

apresentam PR e/ou ER-positivo, HER2 superexpresso e qualquer expressão de Ki-67; 

HER2-positivo quando PR e/ou ER-negativo e HER2 superexpresso; e Triplo negativo  

(TNBC, do inglês triple-negative breast cancer) quando ER, PR e HER2-negativos 

(GOLDHIRSCH et al., 2011; GUIU et al., 2012) (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Subtipos moleculares do câncer de mama. Adaptada de (Guiu et al. 2012) 

1.3 O Câncer de mama: Tratamento  

 A classificação clínica é essencial, uma vez que parâmetros relacionados à 

expressão destes 4 marcadores, em combinação com a avaliação de presença de metástase 

no linfonodo sentinela, são etapas importantes para a predição de risco de recidiva 

tumoral, e determinação da abordagem terapêutica.  

 De forma geral, o tratamento do carcinoma mamário envolve desde abordagens 

menos invasivas com hormônio/imunoterapia, até radio/quimioterapia (sendo 

neoadjuvante se administrada antes da cirurgia, e adjuvante se administrada depois), 

combinados ou não com mastectomia parcial ou total.  

 O grupo de melhor prognóstico é o luminal, e apresenta boas respostas à 

hormonioterapia, seguido pelo grupo HER2, que apresenta um pior prognóstico em relação 

ao primeiro, e uma melhor resposta à quimioterapia. O grupo triplo-negativo e os tumores 
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https://paperpile.com/c/TOs7Wz/ndt1a


 

 

ER+/PR+ com superexpressão de Ki-67, por outro lado, apresentam o pior prognóstico (DAI 

et al., 2016). 

 Dados clínicos mostram que, tanto a sobrevida livre de doença, quanto a 

sobrevida global, são maiores em pacientes com tumores positivos para receptores 

hormonais (ER e PR), tais como luminal A e B. Isso porque, além de serem responsivos à 

hormônio, estes tipos tumorais – que representam 65 a 75% dos casos de câncer de mama 

- costumam apresentar características menos agressivas, como um alto grau de 

diferenciação e baixo índice de proliferação. Assim, a utilização de moduladores de 

receptores de estrógeno como o Tamoxifeno, ou inibidores da síntese endógena de 

estrógeno, como os inibidores de aromatase, mostram-se eficientes abordagens. 

 Conforme revisado por Bordonado e colaboradores (2018), a superexpressão de 

HER2 ocorre em 20 a 25% dos casos de câncer de mama, e está correlacionada com uma 

baixa sensibilidade à quimioterapia. Desta forma, opta-se pelo tratamento com 

radioterapia, hormonioterapia ou quimioterapia com compostos taxanos, combinada a 

abordagens anti-HER2, como a administração do anticorpo monoclonal trastuzumab 

(Herceptina®), ou do inibidor tirosina kinase de HER2, lapatinib. Outra abordagem envolve 

a administração de 2 anticorpos monoclonais ao mesmo tempo, como trastuzumab + 

pertuzumab (BORDONARO et al., 2018). 

 Englobando apenas de 12 a 20% dos casos de câncer de mama, o subtipo tumoral 

triplo negativo é o carcinoma ductal mais agressivo, e com pior prognóstico, apresentando 

uma média de sobrevida global menor de 2 anos após o diagnóstico (FOULKES; SMITH; 

REIS-FILHO, 2010). Corroborando com estes dados, em 2017, Xiaoxian Li e colaboradores 

avaliaram o SEER (do inglês: Surveillance, Epidemiology, and End Results) de 2049 pacientes 

do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, e concluíram que os pacientes triplo-

negativos apresentam menor sobrevida global quando comparados aos subtipos não-triplo 

negativos (LI et al., 2017). Isso porque, além de apresentar uma alta instabilidade 

genômica, causada por deficiências na maquinaria de reparo de DNA, combinada a um alto 

índice proliferativo, alto grau de invasividade e baixo grau de diferenciação, estes tumores 

apresentam ausência de receptores ER, PR e HER2, fazendo com que não haja um alvo 

terapêutico bem definido (BORDONARO et al., 2018).  

 Apesar de inicialmente sensível à quimioterapia, o risco de recorrência em 
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pacientes que não atingem a resposta patológica completa é alto, de forma que o 

tratamento do subtipo tumoral triplo negativo venha sendo modificado e melhorado 

constantemente, passando desde a abordagem CMF – 

ciclofosfamida/metotrexato/fluoracil até combinações quimioterápicas com taxanos – 

como o paclitaxel e docetaxel (CAREY et al., 2007). 

Infelizmente, independente do procedimento adotado, o índice de cura do câncer 

de mama permanece baixo e pouco satisfatório. Assim, estes tipos de abordagens 

mostram-se limitadas por apresentarem pouca eficácia, alta toxicidade e eventual 

resistência multidroga, de forma que a busca de novas terapias para o tratamento do 

câncer seja um dos principais objetivos de diversos trabalhos envolvendo esta patologia.  

1.4 O processo de tumorigênese 

 Tecnicamente, o câncer é resultado de um processo multifatorial, no qual uma 

célula normal se transforma - de forma progressiva - em uma célula tumoral, adquirindo 

uma sucessão de vantagens biológicas (Figura 3), que fazem com que as células deixem de 

apresentar um fenótipo normal, e passem a apresentar características mais agressivas, 

permitindo o crescimento tumoral e disseminação metastática do mesmo.  

 Neste sentido, o tumor deixa de ser visto como uma massa de células 

proliferativas, e passa a ser classificado como um tecido complexo formado por diferentes 

populações celulares que interagem através de diferentes sinalizações. Desta forma, o 

estroma tumoral também passa a ser percebido como um componente ativo da 

tumorigênese, contribuindo para o desenvolvimento de algumas das habilidades 

adquiridas por células normais durante a transformação, destacando assim a importância 

do microambiente tumoral (GOMES et al., 2019). 

 Segundo revisado por Hanahan e Weinberg (2011), o desenvolvimento tumoral 

pode ser dividido em 3 diferentes estágios: iniciação, promoção e progressão tumoral. Em 

estágios iniciais (iniciação), as células normais sofrem alterações genéticas (como 

mutações, rearranjos cromossômicos) e/ou epigenéticas (como alterações em histonas, 

metilação de DNA), que fazem com que as células entrem na segunda etapa do 

desenvolvimento tumoral: promoção, na qual as células perdem o controle de sinais de  
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manutenção de homeostase, e passam a proliferar descontroladamente, de forma crônica 

e sustentada, adquirindo imortalidade replicativa.  

 Este passo é fundamental para o desenvolvimento tumoral, e o estímulo mitótico 

ocorre de diferentes formas, que envolvem desde a sinalização autócrina para a 

proliferação; estimulação das células normais a produzirem fatores de crescimento 

destinados às células tumorais; indução de aumento no número de receptores disponíveis 

na superfície de células tumorais - tornando as células hiperresponsivas -, e até mesmo a 

apresentação de defeitos no mecanismo de feedback negativo e evasão dos sistemas de 

supressão tumoral, como por exemplo, a morte celular programada - denominada 

apoptose. Este processo de morte programada é controlado por reguladores apoptóticos 

como o TP53, e antiapoptóticos como BCL-2, que, em geral, encontram-se desregulados 

nos tumores, fazendo com que a célula se torne refratária a mecanismos de apoptose.  

 Com o aumento da massa celular proliferativa, o tumor passa a necessitar de um 

maior aporte de oxigênio e nutrientes, e isso é feito através do surgimento de novos vasos 

sanguíneos, em um processo denominado angiogênese. Este processo é controlado por 

fatores crescimento como o VEGF (do inglês: vascular endothelial growth factor), e 

encontra-se permanentemente ativado nos tumores, permitindo que a vascularização 

tumoral esteja em brotamento contínuo (sprouting), para que haja suprimento das 

necessidades metabólicas das células, fornecendo O2 e nutrientes, que facilitam a 

progressão tumoral.  

 A etapa final do desenvolvimento tumoral envolve a aquisição de fenótipo 

invasivo e, posteriormente, metástase. Nesta fase, denominada promoção, as células 

deixam de expressar marcadores epiteliais - tais como E-caderina presentes nas junções 

célula-célula - e passam a expressar marcadores mesenquimais como a N-caderina, em um 

processo denominado transição epitélio-mesenquimal, que culmina em perda de 

polaridade celular, e aumento de potencial migratório. Este processo é crítico na 

tumorigênese, principalmente por permitir ao tumor a aquisição de capacidade invasiva e 

metastática. Como resultado, ocorre a disseminação por tecidos adjacentes e também 

metástase à distância, grande responsável pelo óbito de pacientes com câncer (HANAHAN; 

WEINBERG, 2000, 2011). 
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Figura 3: Os hallmarks do câncer. Adaptado de (Hanahan and Weinberg 2011). Esquema representativo do 
processo de transformação de uma célula normal em uma célula tumoral, durante a tumorigênese. 
Inicialmente, as células adquirem a capacidade de 1. reprogramar o metabolismo energético, com a 
finalidade de suportar o segundo passo da tumorigênese, que envolve 2. uma proliferação crônica 
sustentada, onde a célula torna-se capaz de evadir os mecanismos de 3. supressão tumoral e 4. evitando a 
destruição pelo sistema imune, quando fogem de linfócitos T, B, macrófagos e células NKs. Juntas, estas 
etapas fazem com que as células apresentem 5. imortalidade replicativa. Em paralelo, 6. o microambiente 
inflamatório do tumor, juntamente com a 9. instabilidade genômica, promovem ainda mais o 
desenvolvimento tumoral, aumentando a agressividade das células tumorais, que adquirem a capacidade de 
7. invasão e metástase, e 10. resistência à morte celular. Adicionalmente, elementos do microambiente 
também 8. passam a estimular o processo de angiogênese. 

 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/Axz7r


 

 

 

Figura 3: Os hallmarks do câncer. Adaptado de (Hanahan and Weinberg 2011) 

 
 Alguns hallmarks envolvidos na tumorigênese mamária, e relevantes para este 

estudo, serão discutidos a seguir. 

1.5 A progressão tumoral mamária 

 De forma simplificada, a interação tumor-estroma durante a progressão do tumor 

mamário se dá da seguinte forma: o tecido sadio (Figura 4A) é formado por um ducto 

mamário normal, composto por células epiteliais justapostas e células mioepiteliais 

subjacentes, apoiadas em matriz extracelular fibrilar e tecido conjuntivo contendo 

capilares e fibroblastos.  

 Conforme descrito por Kalluri e Zeisberg (2006), uma transformação maligna que 

acarrete em proliferação descontrolada de células epiteliais sem que haja extravasamento 

das mesmas para o exterior do lúmen ductal origina o carcinoma ductal in situ (Figura 4B). 

Nesta etapa, a parede do ducto torna-se irregular, a camada de células mioepiteliais 

continua apresentando fenótipo normal e o tecido conjuntivo circundante passa a 

apresentar-se mais fibroso, com deposição de MEC fibrilar e início do acúmulo de 

fibroblastos.  
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Figura 4: Os diferentes estágios de progressão do carcinoma mamário. A - Mama normal: ducto mamário 
normal, composto por células epiteliais e mioepiteliais apoiadas em MEC fibrilar e tecido conjuntivo contendo 
capilares e fibroblastos. B - Carcinoma ductal in situ: presença de células tumorais proliferativas no lúmen do 
ducto mamário, e tecido circundante fibroso, caracterizado pela deposição de MEC fibrilar e presença de 
muitos fibroblastos. C - Carcinoma ductal invasivo: ruptura da membrana basal, liberação de células tumorais 
para o exterior dos ductos, que passam a apresentar-se de forma irregular, estroma circundante contendo 
miofibroblastos, infiltrado inflamatório e novos capilares. D - Carcinoma mamário em estágio avançado: 
Células tumorais adquirem a capacidade de invadir o estroma denso e fibroso que circunda o tumor, deixando 
o sítio primário - retirada de (Kalluri and Zeisberg 2006). 
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Figura 4: Os diferentes estágios de progressão do carcinoma mamário. 

 

 A medida que o tumor se torna mais agressivo, ele adquire propriedades invasivas 

(Figura 4C), sendo denominado carcinoma ductal invasivo. Neste momento, a membrana 

basal é rompida, tornando os ductos irregulares e permitindo o extravasamento de células 

tumorais, e o estroma passa a ser povoado por miofibroblastos, células do sistema imune 

(infiltrado inflamatório) e capilares sanguíneos recém-formados por meio de processos 

angiogênicos. A última etapa do da transformação maligna do tecido mamário (Figura 4D) 

envolve a aquisição de características metastáticas pelas células tumorais mamárias, que 

se tornam aptas a invadir o estroma denso e fibroso que circunda o sítio tumoral primário 

(KALLURI; ZEISBERG, 2006). 

 Desta forma, fica evidente que a tumorigênese depende não apenas da aquisição 

de malignidade pelas células tumorais, como também alterações na composição do 

microambiente ao qual o tumor está inserido. 
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1.5.1 Microambiente tumoral 

 Conforme já mencionado, nos últimos anos, o tumor deixou de ser visto como um 

agregado de células tumorais, e passou a ser visto como um sistema complexo, onde a 

interação entre as células tumorais os componentes estromais - composto por células 

tumorais, células de infiltrado inflamatório como, células associadas ao tumor, matriz 

extracelular e fatores solúveis como citocinas e fatores de crescimento - mostra-se 

fundamental para o direcionamento da tumorigênese (DANG; PRECHTL; PEARSON, 2011; 

HOSHINO et al., 2015; OBENAUF et al., 2015). 

 Fisicamente, este complexo sistema que possibilita a interação entre células 

tumorais, células estromais, componentes da matriz extracelular e fatores solúveis é 

denominado microambiente tumoral, local em que ocorre a primeira interação entre as 

células tumorais e as células do sistema imune do hospedeiro (NAGARSHETH; WICHA; ZOU, 

2017).   

 O fato das células tumorais embebidas, e em constante interação com o 

microambiente ao seu redor, faz com que diversas abordagens terapêuticas tenham 

proposto o complemento das terapias atuais, com drogas alvo-dirigidas para componentes 

deste microambiente tumoral, melhorando assim os resultados obtidos. Cada tecido é 

composto por uma mistura específica de células e componentes químicos, e, de forma 

geral, alguns exemplos de abordagem direcionadas a estes componentes estão 

esquematizados na Figura 5, retirada da revisão de (KLEMM; JOYCE, 2015). 

 Esta hipótese de terapia adjuvante ganhou relevância a partir do momento em 

que diversos trabalhos mostraram que não só a iniciação tumoral, como também a 

progressão maligna, metástase e até mesmo a resposta aos tratamentos antitumorais 

estão fortemente correlacionados aos sinais externos, vindos do microambiente tumoral, 

que é capaz de fornecer um local propício para processos malignos (KLEMM; JOYCE, 2015; 

MBEUNKUI; JOHANN, 2009). Aqui, como ressaltam Luciana Rodrigues Gomes e 

colaboradores (2019), a tumorigênese e progressão do câncer deixam de ser vistas como 

um processo autônomo da célula tumoral, e passam a ser vistos como um processo 

influenciado e até mesmo dirigido pelo crosstalk entre as células tumorais e o 

microambiente ao seu redor (GIUSSANI et al., 2015; GOMES et al., 2019). 
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Figura 5: Esquema representativo dos componentes do microambiente tumoral, e as principais terapias 
alvo-dirigidas. O microambiente tumoral é composto por células estromais (tais como células de vasos 
endoteliais ou linfáticos, fibroblastos e células mesenquimais), células do sistema imune (tais como 
macrófagos, células dendríticas, células T/T-regulatórias/B e MDSC - myeloid derived suppressor cells) e pelas 
próprias células tumorais. Todas essas populações ficam imersas em componentes de matriz extracelular. 
Todas estas células são capazes não só de modular o microambiente, como também o tratamento 
antitumoral, de forma que terapias alvo-dirigida mostram-se interessantes. Nesta frente, diversas 
abordagens vêm sendo testadas, envolvendo desde a inibição de processos como vascularização, inflamação 

e transição epitélio-mesenquimal, até a imunomodulação. Imagem adaptada de (Klemm and Joyce 2015). 
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Figura 5: Esquema representativo dos componentes do microambiente tumoral, e as principais terapias 
alvo-dirigidas 

 
 De acordo com a mini revisão publicada por Wu e Dai (2017), os principais 

componentes do microambiente tumoral são os fibroblastos associados ao tumor, as 

células imunes, as células endoteliais associadas ao tumor e a matriz extracelular, sendo 

que cada um destes componentes desempenha um papel fundamental na tumorigênese 

(WU; DAI, 2017). 

 Os fibroblastos associados ao câncer (CAF, do inglês carcinoma-associated 

fibroblasts) compreendem grande parte do estroma tumoral, sendo classificados também 

como fibroblastos ativos ou miofibroblastos. Conforme revisado recentemente por Hamidi 

e Ivaska  (2018), os CAFs possuem um papel fundamental na progressão tumoral, atuando 

de forma pró-invasiva, por exemplo, por meio de secreção de metaloproteinases que 

atuam no remodelamento da matriz extracelular (KALLURI; ZEISBERG, 2006), ou através da 

geração de rastros de fibronectina que facilitam a migração de células tumorais tanto pela 

MEC estromal, quanto durante o escape destas células do sítio primário (HAMIDI; IVASKA, 

2018). Além disso, os CAFs também são responsáveis pela secreção de fatores de 

crescimento como o VEGF e citocinas que facilitam ainda mais a progressão tumoral 

(INOUE et al., 2019; WANG et al., 2017). 

 Dentre as células do sistema imune (macrófagos, células dendríticas, MDSC - 

myeloid derived suppressor cells, células NK - natural killers, linfócitos T e B), os macrófagos 
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associados ao tumor (TAM, do inglês tumor associated macrophages) são considerados 

fatores importantes na regulação de respostas terapêuticas. Originados a partir de células 

MDSCs que migram para o sítio tumoral e se diferenciam em TAMs, os macrófagos podem 

ser classificados de acordo com a sua polarização em M1, quando antitumorais; ou M2 

quando pró-tumorais. Conforme revisado por Wu e Dai (2017), os TAMs ainda atuam na 

indução de resistência a quimioterapias com 5-fluorouracil, doxorubicina, gamcitabina, 

paclitaxel, e terapias anti-VEFG (WU; DAI, 2017). 

 As células endoteliais associadas ao tumor (TECs, do inglês tumor-associated 

endothelial cells) são responsáveis pela vascularização tumoral, apresentando 

comportamento proliferativo e migratório distinto das células endoteliais normais. 

Adicionalmente, as TECs facilitam o desenvolvimento tumoral por meio de inibição de 

células T por intermédio da expressão de moléculas inibitórias como o PDL1 (do inglês 

programmed cell death ligant 1), e secreção de fatores pró-tumorais como IL-6, TGFβ e 

VEGF (MULLIGAN; YOUNG, 2010). 

 Outro elemento fundamental na tumorigênese é a matriz extracelular (MEC), e a 

interação célula-MEC é determinante durante o desenvolvimento tumoral. Ao contrário do 

tecido normal, o estroma tumoral está associado a uma matriz extracelular alterada, 

produzida pelas diferentes populações de células do microambiente. Isso confere às células 

tumorais não só uma maior habilidade invasiva e metastática, como também resistência a 

terapias (BISSELL; RADISKY, 2001; GOMES et al., 2019). O principal componente na adesão 

célula-MEC são as integrinas, que se encontram frequentemente alteradas nos tumores. 

Sua atuação na tumorigênese se dá por meio da indução de migração e invasão tumoral, 

mediada pela ligação com fatores de crescimento, aumento da sinalização celular outside-

in, facilitação da ancoragem de células tumorais circulantes e aumento da atividade 

proteolítica, acarretando em remodelamento de estroma tumoral (HAMIDI; IVASKA, 2018). 

 Além de todos os elementos supracitados, o microambiente mamário ainda se 

mostra único por ser composto predominantemente por adipócitos (Mao et al. 2013; Place, 

Jin Huh, and Polyak 2011; Fletcher et al. 2017). Em 2009, um artigo publicado por Walter e 

colaboradores, demonstrou que os adipócitos estromais derivados de tecido mamário livre 

de câncer são capazes de promover a migração e invasão tumoral de células MDA-MB-231, 

por meio da secreção de interleucina 6 (IL-6), e que esta ação depende de cofilina-1, uma 
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proteína que tem um papel importante na polimerização dos filamentos de actina (WALTER 

et al., 2009). 

 Corroborando com os ensaios in vitro, em 2017, um artigo publicado por Noman 

e colaboradores comparou os níveis clínicos de IL-6 em 130 pacientes com câncer de mama 

e 30 pacientes saudáveis. No estudo, a sobrevida global dos voluntários foi monitorada, e 

observou-se um aumento de 63% nos níveis séricos de IL-6 dos pacientes com tumores 

metastáticos, quando comparados aos pacientes saudáveis, havendo uma correlação entre 

os altos níveis de IL-6 e uma pior evolução clínica, frequentemente associada à metástase 

óssea (NOMAN et al., 2017). 

 Mais recentemente, Jones Gyamfi e colaboradores (2018) mostraram que o efeito 

pró-transição epitélio mesenquimal de IL-6 ocorre por meio da ativação de STAT3 (do 

inglês: signal transducer and activated transcription 3). Adicionalmente, um artigo 

publicado em março deste ano (2019) por Weng e colaboradores identificou o MCT-1 (do 

inglês Multiple Copies in T-cell Malignancy 1) como um novo marcador de prognóstico ruim 

em pacientes com câncer de mama invasivo, e que a superexpressão deste oncogene em 

células MDA-MB-231 acarreta em uma maior secreção de IL-6, que, por sua vez, promove 

a polarização de monócitos THP-1 em macrófagos M2, aumentando significativamente a 

invasão tumoral (WENG et al., 2019). Estes dados apontam que a IL-6 possui um papel tanto 

direto quanto indireto na transição epitélio mesenquimal. 

  Neste contexto, outro fator solúvel importante no desenvolvimento tumoral 

mamário é a interleucina 8 (IL-8), uma quimiocina apontada há mais de uma década como 

potencial fator metastático no câncer de mama. Em 2017, um grupo de pesquisadores do 

NIH (National Institute of Health) analisou o potencial de indução de transição epitélio-

mesenquimal da IL-8. Para isso, a secreção de IL-8 por células MDA-MB-231 foi neutralizada 

com anticorpo HuMax-IL8 e quantificou-se a expressão de marcadores epiteliais e 

mesenquimais. A neutralização de IL-8 não só aumentou a expressão de marcadores 

epiteliais como ZO-1, E-caderina e ocludina, como também diminuiu a expressão de 

marcadores mesenquimais fibronectina, vimentina, snail e twist1 (DOMINGUEZ et al., 

2017). 

 Um artigo publicado recentemente mostrou que a co-cultura de adipócitos 

maduros com células tumorais mamárias MDA-MB-231, acarreta em um aumento da 
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secreção das interleucinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 pelas células tumorais (Nickel et al. 

2018). Interessantemente, ambas as interleucinas aumentadas são conhecidas por exercer 

um papel pró-metastático no câncer de mama, conferindo ao tumor um fenótipo 

altamente proliferativo, migratório e invasivo (DE LARCO et al., 2001; GILBERT; 

SLINGERLAND, 2013; WALTER et al., 2009). 

1.5.2 Angiogênese 

Sabe-se que os vasos sanguíneos são responsáveis pelo aporte de oxigênio e 

nutrientes para todos os órgãos, atuando em importantes processos como crescimento e 

reparação tecidual. Conforme revisado por Potente e colaboradores (2012), disfunções nos 

vasos sanguíneos podem acarretar no surgimento de diversas complicações como infarto 

do miocárdio e doenças neurodegenerativas. Por outro lado, no câncer, a angiogênese 

tumoral é caracterizada por um processo multifatorial, que requer o crosstalk entre as 

células tumorais e o microambiente, orquestrado pela superexpressão de fatores pró-

angiogênicos, tais como o VEGF, determinantes para o switch angiogênico (FAN et al., 

2012), que promove o crescimento de tumores por meio da entrega de oxigênio e 

nutrientes, e também facilitando a metástase por meio de diapedese (POTENTE; 

GERHARDT; CARMELIET, 2011). 

Nesta mesma revisão, os autores citam que os vasos sanguíneos tumorais possuem 

estrutura e função anormal, com regiões de densa vascularização, cercadas por regiões 

pobres em vasos sanguíneos, que se apresentam irregulares, tortuosos e com lúmen 

comprimido. Como consequência desta perfusão sanguínea irregular, o aporte de 

nutrientes e oxigênio apresenta-se inibido, fazendo com que as células tumorais passem a 

secretar fatores angiogênicos na tentativa de compensar a função vascular intratumoral.  

Recentemente, Lee e Djamgoz publicaram uma revisão literária avaliando o progresso atual 

no desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas, com ênfase na importância de 

biomarcadores preditivos e terapias combinadas (LEE; DJAMGOZ, 2018). 

Dentre os marcadores levantados, destaca-se o VEGF, que – correlacionado com 

menor sobrevida de pacientes com superexpressão deste fator e alto índice de 

vascularização –, apontado anteriormente por Linderholm e colaboradores (2009) como 

um potencial alvo para o tratamento neoadjuvante de TNBC. No estudo, os pesquisadores 

quantificaram a expressão intratumoral de VEGF em 679 pacientes diagnosticados com 
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câncer de mama, correlacionando estes dados com a agressividade tumoral. Dos 679 

tumores avaliados, os 87 classificados como triplo-negativo apresentaram 3 vezes mais 

VEGF do que os tumores “não triplo-negativos” (LINDERHOLM et al., 2009), sugerindo uma 

potencial eficácia em abordagens antiangiogênicas para este tipo de câncer.  

Corroborando com esses dados, a revisão de Lee e Djamgoz (2018), aponta que, 

atualmente, o tratamento do TNBC com anticorpo monoclonal bevacizumab – que foi a 

primeira droga antiangiogênicas aprovada para o tratamento do câncer, e atua se ligando 

e inativando VEGF A –, vem sendo utilizado em combinação com a administração de 

paclitaxel, que por sua vez atua inibindo a divisão celular impedindo a desmontagem dos 

microtúbulos. 

 Tendo em vista esta melhora no resultado de pacientes que recebem tratamento 

neoadjuvante à quimioterapia, recentemente, um grupo de pesquisadores do Hellenic 

Oncology Research Group realizou um estudo clínico de fase 2, para avaliar a atividade e 

toxicidade da administração semanal de paclitaxel e carboplatina, em combinação com 

administração quinzenal de bevacizumab como a primeira linha de terapia em pacientes 

com TNBC metastático. Neste estudo, a proporção de pacientes com redução de 65,2% do 

tamanho do tumor foi atingida por 15,2% dos pacientes de forma completa, e 50% dos 

pacientes de forma parcial, sugerindo que essa abordagem seja adequada à pacientes com 

TNBC metastático (SALOUSTROS et al., 2018). 

 A Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA disponibiliza uma listagem de ensaios 

clínicos em andamento pelo mundo, acessível através do website www.clinicaltrials.gov. 

Sabendo que tanto o Apatinib quanto o Bevacizumab atuam na inibição de VEGF, se ligando 

ao VEGF circulante e ao receptor VEGF A, respectivamente, levantamos o número de 

ensaios clínicos que propõe a administração destes compostos no tratamento do câncer de 

mama. Atualmente existem 10 ensaios clínicos envolvendo a administração de Apatinib no 

tratamento do câncer de mama triplo negativo, e mais 17 ensaios propondo a utilização de 

Bevacizumab.  

 Se estendermos a pesquisa à “câncer de mama”, o número de ensaios clínicos 

envolvendo a administração de moléculas anti-VEGF sobe para 19 usando Apatinib, e 200 

ensaios com Bevacizumab (www.clinicaltrials.gov acesso em 06/03/2019 às 12:00hrs), 
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sugerindo a importância de abordagens que combinam terapias antiangiogênicas com 

quimioterapias convencionais, no tratamento de tumores. 

 A presença de IL-8 no microambiente tumoral também está correlacionada a uma 

elevada taxa de angiogênese. A secreção desta interleucina por células tumorais também 

atua em processos de proliferação e migração das células tumorais (LONG et al., 2016). Um 

artigo publicado recentemente comparou a densidade microvascular de tumores 

mamários, derivados do xenotransplante de células MDA-MB-231, contendo ou não 

adipócitos tumorais. No trabalho, os tumores desenvolvidos na presença de adipócitos, e 

que, consequentemente, apresentavam maiores concentrações de IL-8 no microambiente, 

mostraram-se 2,25 vezes mais vascularizados do que os demais. Além disso, os 

pesquisadores também mostraram que a quantidade de IL-8 está diretamente relacionada 

à agressividade tumoral, encontrando-se comumente superexpressa em tumores que não 

apresentam receptor de estrógeno, como o TNBC (AL-KHALAF et al., 2019). 

 Apesar de aparentemente promissores, os tratamentos atuais de carcinoma 

mamário invasivo com moléculas anti-VEGF mostram-se contraditórios. Um trabalho 

publicado recentemente (2017) por Ueda e colaboradores avaliou a resposta terapêutica à 

combinação bevacizumab + paclitaxel em 28 pacientes diagnosticados com câncer de 

mama invasivo em estágio III/IV, e concluiu-se que a administração em condições de 

hipóxia (característico dos tumores não responsivos) acarretou em aumento dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e IL-1beta e de fatores angiogênicos (UEDA et al., 

2017). 

 Com relação ao Apatinib, um estudo publicado em junho deste ano (2019) por 

Anjie Zhu e colaboradores analisou a eficácia e segurança da administração de Apatinib, 

em 85 pacientes com câncer de mama invasivo previamente tratados com antraciclinas ou 

taxanos. Dos 85 pacientes, 27 tiveram o tratamento adaptado devido à efeitos adversos, e 

5 pacientes tiveram o tratamento interrompido devido à efeitos adversos graves 

(mielossupressão, reação intestinal e mucosite) com um período médio de tratamento de 

1,2 meses. Sabe-se que a mielossupressão é a toxicidade mais comum associada ao 

tratamento com Apatinib, caracterizada por anemia, neutropenia, leucopenia e 

trombocitopenia, e no estudo supracitado, 49,4% dos pacientes apresentaram 

mielossupressão durante o tratamento combinado (ZHU et al., 2019). 
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 Assim, apesar de promissoras, estas abordagens ainda apresentam muitos efeitos 

colaterais indesejados. Dessa forma, a busca por novos compostos que atuem de forma 

eficiente nos aspectos centrais do estabelecimento, promoção e progressão tumoral 

permanece fundamental. 

           

1.6 A busca por novas abordagens terapêuticas: Produtos Naturais 

 Frente a este cenário de falta de terapia eficaz e excesso de efeitos colaterais, 

muitos estudos estão buscando novos compostos bioativos com funções antitumorais. 

Dentre eles, os produtos naturais vêm ganhando atenção ao longo das últimas décadas. 

Trata-se de pequenas moléculas com massa molar menor do que 3000 Da, produzidas a 

partir de uma fonte biológica como plantas, animais, micro-organismos, e que tenha a 

ocorrência limitada à determinada família taxonômica, gênero, espécie ou até mesmo a 

um único organismo (MARTINS et al., 2014). 

Estes compostos, em geral, são metabólitos secundários, produzidos pelos 

organismos em algumas condições especiais como proteção (contra patógenos e 

predadores), e competição (por espaço e alimento), não estando envolvidos em vias de 

sinalização “básicas” de crescimento, desenvolvimento e reprodução, e, por isso, 

apresentam relevância frente aos demais compostos naturais (MARTINS et al., 2014). 

Adicionalmente, vale salientar que estes organismos surgiram nos tempos ancestrais, 

passando por um longo caminho de adaptação e evolução, que reflete a peculiaridade e 

grande variedade dos compostos bioativos de lá derivados.  

Os mares e oceanos ocupam cerca de 71% de toda superfície terrestre e foram o 

habitat responsável pelo surgimento da vida na terra, abrigando uma imensa diversidade 

de organismos, correspondentes à metade da biodiversidade mundial. A ampla variedade 

de habitats marinhos acarreta em uma grande variedade química e biológica de moléculas 

(CARTÉ, 1996), com características distintas daquelas encontradas em ambientes terrestres 

(KIJJOA; SAWANGWONG, 2004). Curiosamente, 30% dos filos são exclusivamente 

marinhos, contra apenas 1% dos filos mostrando-se exclusivamente terrestres. 

 Desta forma, este ambiente vem ganhando destaque como fonte de novas 

moléculas bioativas ao longo das últimas décadas, contando com um total de 2908 drogas 

aprovadas (NOVICK et al., 2013) e um total de 28609 produtos naturais marinhos 
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reportados desde 1957 (http://pubs.rsc.org/marinlit, acessado em jul/2017 - (“MarinLit - A 

Database of the Marine Natural Products Literature” n.d.)). 

 Estas novas moléculas, que representam 1% de todas as substâncias bioativas 

reportadas até o momento, apresentam atividades diversas, como anti-inflamatória, 

antibacteriana, antiviral, anticoagulante e até mesmo antitumoral (NEWMAN; CRAGG, 

2016). Mais recentemente, Blunt e colaboradores (2018) mostraram que, só no ano de 

2015, pelo menos 1340 novos compostos derivados de organismos marinhos e com 

relevante atividade biológica foram descobertos. Este número é ligeiramente maior do que 

o levantado em 2016, com 1277 novos compostos (BLUNT et al., 2017, 2018; 

SAWANGWONG et al., 2008). 

 Dentre os organismos estudados como fonte destas novas moléculas, destacam-

se os invertebrados, que juntos, foram responsáveis pela descoberta de 42% do total das 

novas moléculas publicadas em 2016. Isso representa 526 compostos, dentre os quais 12% 

são oriundos dos equinodermos (BLUNT et al., 2018), e diversos grupos de pesquisa vêm 

atuando na validação da capacidade destas substâncias bioativas em interagir com 

diferentes alvos moleculares e, assim, modular o desenvolvimento tumoral por meio da 

inibição da proliferação, migração e agressividade celular.  

 

1.6.1 Utilização de compostos naturais no câncer de mama 

 No câncer de mama, diversos compostos fenólicos já tiveram a sua atividade 

antitumoral testada. Os estudos abrangem desde a validação dos efeitos biológicos de 

extratos de diferentes espécimes, até o isolamento e validação de uma única molécula 

bioativa, podendo esta ser natural ou sintética. Tais componentes vêm sendo adicionados 

a diversos fármacos, cosméticos, suplementos alimentares e agroquímicos, incorporando 

estas moléculas marinhas à um novo patamar de estudos. 

 Dentre as moléculas isoladas de animais marinhos, encontram-se diversos grupos 

fenólicos que já tiveram a sua atividade microbicida e citotóxica validada (KUMAR; PANDEY, 

2013). Estes componentes fazem parte de um amplo grupo de metabólitos secundários, 

encontrados em abundância na natureza. Sua estrutura química varia desde fenóis simples, 

que contém apenas um anel benzênico em sua conformação, até complexos polifenóis, que 

apresentam duas ou mais estruturas cíclicas.  
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 Dentro do grupo de compostos policíclicos, estão as quinonas, que 

estruturalmente apresentam a substituição de grupos –CH= por grupos –C(=O), 

englobando diversas moléculas que são classificadas de acordo com a posição de C=O e do 

número de anéis aromáticos. 

 A atuação dos compostos fenólicos nos tumores de mama se dá de diferentes 

formas, reconhecendo-se a ação antiangiogênica, de extratos derivados de plantas 

medicinais africanas (HASSAN et al., 2014), ação antiproliferativa e antioxidantes de 

extratos derivados de plantas europeias (M. crassidens - (HAMEDEYAZDAN et al., 2014) , 

japonesas ( Oryza sativa L. – (CHUNG et al., 2015)) e indianas (KAUR et al., 2014), e a ação 

pró-apoptótica de extratos derivados de plantas chinesas (AHMAD et al., 2008). 

 Um estudo publicado recentemente, demonstrou a ação antitumoral de NFD 

(nafto[1,2-b]furan-4,5-dione, uma naftoquinona derivada de Avicennia marina) em células 

derivadas de carcinoma mamário. A ação se dá através da inibição da ativação da via 

PI3K/Akt, promovendo o bloqueio da migração e da invasão celular (TSAI et al., 2014b).  

Além disso, a inibição de proliferação celular através de promoção de parada de ciclo em 

fase-S, e indução de apoptose também já foram descritas para esta naftoquinona, na 

mesma linhagem celular de carcinoma mamário (LIN et al., 2010). 

 

1.6.2 Equinocromo A: um potencial composto natural para o tratamento do câncer 

 Dentre os muitos filos que ocorrem no ambiente marinho, os equinodermos 

contêm diversos compostos de particular interesse, como as polihidroxinaftoquinonas 

(PHNQ). Dentre as PHNQs, destacam-se os pigmentos conhecidos como espinocromos 

A/B/C e E e o equinocromo A, presentes em todos os órgãos dos equinodermos, e 

representados na Figura 6. Recentemente, Brasseur e colaboradores (2018) avaliaram a 

ação citotóxica de 4 tipos de espinocromos - derivados de quatro espécies diferentes de 

ouriço-do-mar -, em células HeLa, e observaram uma pronunciada ação citotóxica do 

espinocromo E (BRASSEUR et al., 2018). Porém, a atividade citotóxica do EchA não foi 

avaliada de forma isolada, e, dada a semelhança molecular entre o espinocromo E e o 

equinocromo A, um estudo que avalie a atuação deste composto em células tumorais 

mostra-se interessante.  
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 Sabe-se que o líquido celomático de ouriço-do-mar apresenta diferentes tipos 

celulares: células vibráteis, amebócitos fagocíticos, esferulócitos incolores e vermelhos. Os 

últimos apresentam grânulos ricos no pigmento naftoquinóide Equinocromo A (Figura 6 - 

Echinochrome A). Trata-se de uma 1,4 naftoquinona solúvel em etanol e insolúvel em água, 

quimicamente denominada 6-etil-2,3,5,7,8-pentahidroxi-1,4- naftoquinona, composta por 

5 grupos hidroxila, dois grupos carboxila e um grupo etil (Figura 6), sendo a substância ativa 

(P-N002362/01) da droga Histochrome®, desenvolvida por um grupo de pesquisadores 

russos para o tratamento do glaucoma (EGOROV et al., 1999). 

 

Figura 6: Representação estrutural dos principais pigmentos derivados de ouriço-do-mar. 
Retirado de (Brasseur et al. 2017) 

 A presença de grupos hidroxila (OH) em compostos fenólicos permite a sua 

atuação no tratamento do câncer por meio da interação destas moléculas com alguns 

grupos funcionais de diversas proteínas (p.e. aminas e guaninas), alterando a conformação 

das mesmas por meio do compartilhamento de prótons (CHARLTON et al., 2002; HE; LV; 

YAO, 2007). 

 As naftoquinonas são bastante estudadas por apresentarem bio dinamicidade 

farmacológica, podendo ter ação bactericida (SERVICE; WARDLAW, 1984), anti-

inflamatória e antioxidante (EL-NAJJAR et al., 2011). Estudos pioneiros também mostram a 

atividade antitumoral de compostos 1,2- e 1,4-naftoquinonas, semelhantes ao EchA, e que 

atuam por meio da citotoxicidade exercida sobre linhagens celulares (KONGKATHIP et al., 

2003). 
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 Outros componentes como a plumbagina, uma 1,4-naftoquinona: C11H8O3 

isolada de uma planta medicinal, também se assemelha ao EchA, e destaca-se por sua ação 

antitumoral, atuando na inibição da angiogênese em células endoteliais HUVEC  (LAI et al., 

2012), apresentando ação antiproliferativa em células tumorais ovarianas (SINHA et al., 

2013) e células tumorais pancreáticas (HAFEEZ et al., 2012), e inibindo a metástase de 

células derivadas de câncer de próstata. Paralelamente, um estudo publicado 

recentemente, mostrou um aumento de apoptose e necrose em populações de células 

tumorais expostas aos híbridos criados a partir de 1,4-naftoquinona, indicando uma ação 

antiproliferativa destas moléculas (MALLAVADHANI et al., 2014). 

 Adicionalmente, naftoquinonas isoladas e/ou sintetizadas também já tiveram a 

sua atividade testada em células derivadas de carcinoma mamário. Dentre elas, destacam-

se algumas moléculas estruturalmente semelhantes ao EchA, como a MNQ (2-metoxi-1,4-

naftoquinona), que, quando administrado em doses sub tóxicas (≤IC20), atua inibindo a 

migração e a invasão de células MDA-MB-231, caracterizando uma diminuição do potencial 

metastático desta linhagem, confirmada pela diminuição da atividade de MMP-9 (LIEW et 

al., 2014). Em outro estudo, moléculas análogas à 1,4-naftoquinonas foram sintetizadas e 

tiveram a sua atividade testada em diversas linhagens tumorais humanas, incluindo as 

células MCF-7, que apresentaram diminuição de tumorigênese mediada pela citotoxicidade 

exercida pelos compostos fabricados (KISHORE et al., 2014). 

 Recentemente, dois trabalhos envolvendo uma naftoquinona isolada de A. 

marina (NFD: nafto[1,2-b]furan-4,5-dione) relataram a sua atuação na tumorigênese de 

células MDA-MB-231 através de inibição da migração e invasão celular: 1. Induzida por EGF, 

por meio do bloqueio dose-dependente da expressão de MMP-9, fosfo-PI3K, fosfo-Akt, e 

do fator de transcrição AP-1 (HSIEH et al., 2013); 2. Induzido por Src, por meio da 

diminuição da fosforilação de alvos downstream a Src, como PI3K e Akt (TSAI et al., 2014b); 

e 3. Induzido por HGF, por meio da modulação das vias PI3K/Akt e NFkβ, levando a uma 

diminuição na expressão de MMP-9 (TSAI et al., 2014a). 

 Estes dados mostram que um único composto quinóide é capaz de atuar em 

diferentes processos, por meio da habilidade que estas moléculas fenólicas têm de 

interagir com diferentes proteínas, tornando-os capazes de modular diversas vias de 

sinalização, o que lhes confere um importante papel no tratamento do câncer. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 Tendo em vista que o câncer de mama é o tipo tumoral mais comum entre mulheres 

do mundo inteiro, e que, apesar de inicialmente sensível ao tratamento, o índice de 

recorrência deste tipo de tumor é maior do que o desejado, faz-se necessária a busca por 

novas alternativas terapêuticas. Neste cenário, o Equinocromo A, derivado de ouriço-do-

mar Lytechinus variegatus (Lamark, 1816), destaca-se como um potencial composto 

antitumoral devido à sua estrutura molecular. Desta forma, decidiu-se avaliar o seu efeito 

biológico em linhagens tumorais derivadas de câncer de mama. 

3 OBJETIVOS GERAIS 

 Avaliar a ação antitumoral do Equinocromo A (EchA), derivado de ouriço-do-mar 

Lytechinus variegatus (Lamark, 1816), em linhagens humanas derivadas de carcinoma 

mamário. Para tanto, delineamos os objetivos específicos, listados a seguir. 

3.1 Objetivos específicos 

➔ Purificar e quantificar o EchA para a produção de um extrato alcoólico que será 

utilizado no tratamento das linhagens celulares do projeto; 

➔ Determinar o IC50 do EchA em linhagens normais e tumorais; 

➔ Avaliar os efeitos antitumorais do tratamento com altas concentrações de EchA nas 

linhagens tumorais mamárias MCF7 e MDA-MB-231, por meio de ensaios in vitro, 

analisando atividade citotóxica, alterações morfológicas e potencial anti-migratório; 

➔ Avaliar os efeitos antitumorais de dosagens subletais de EchA em linhagem MDA-

MB-231, por meio de ensaios in vitro, analisando viabilidade celular, alterações 

morfológicas e potencial migratório das células tratadas; 

➔ Avaliar o potencial coadjuvante do EchA no tratamento de células tumorais 

mamárias MDA-MB-231 expostas à Tamoxifeno; 

➔ Avaliar a secreção de citocinas por células tumorais MDA-MB-231 expostas a 

concentrações subletais de EchA; 

➔ Avaliar o potencial antiangiogênico do EchA em células endoteliais HUVEC. 

 



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta e acondicionamento de ouriço-do-mar L. variegatus 

Para a execução do projeto, 25 ouriços-do-mar da espécie L. variegatus, adultos, 

com volume aproximado de 30 ± 10 ml e sem distinção de sexo foram utilizados. Os animais 

foram coletados manualmente, no Canal de São Sebastião, Ilhabela, São Paulo, por meio 

de mergulho livre no Parcel da Praia Grande, com o auxílio de um GPS (23° 51,200’ Sul e 

45° 24,973 Oeste), a uma profundidade de 3 a 10 metros, durante o verão de 2014 e 2015. 

Os ouriços-do-mar foram imediatamente transferidos para caixas de marfinite de 

200L – a uma densidade de 10 animais/m3 –, localizadas no CEBIMAR-USP, contendo água 

local, com 50% de renovação diária, e arejamento intermitente. A alimentação foi realizada 

ad libitum, com algas coletadas no mesmo local da coleta dos espécimes. As condições 

abióticas de pH, temperatura, salinidade e O2 dissolvido foram controladas diariamente. 

A coleta, transporte e manutenção temporária de espécimes e amostras biológicas foram 

executadas sob autorização do Ministério do Meio Ambiente, por meio do SISBIO (n° 

30644-2). 

 

4.2 Coleta de líquido celomático 

 Todos os animais foram previamente anestesiados antes da coleta do líquido 

celomático total, realizada com auxílio de uma seringa de 50mL com agulha 12,7mm x 33 

mm, posicionada transversalmente oposta à lanterna de Aristóteles, via membrana 

peristomial, conforme (KAPLAN; BERTHEUSSEN, 1977). 

 

4.3 Extração de Equinocromo A 

A extração de EchA foi realizada com base no método descrito por Kuwahara e 

colaboradores (KUWAHARA et al., 2010). Brevemente, o líquido celomático foi coletado em 

falcon de 50mL, e imediatamente centrifugado a 1500g durante 10 minutos à 4ºC para total 

separação das células. Após o descarte do sobrenadante, adicionou-se 2mL de solução de 

HCl (6M) ao pellet de células, para lise e liberação do conteúdo intracelular. O lisado foi 

então solubilizado em 6ml de éter etílico, e posteriormente lavado em solução salina NaCl 

(5%) para a remoção do ácido. Posteriormente a total evaporação do éter etílico, o extrato 
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contendo o pigmento foi ressuspendido em etanol e armazenado à -20°C até a purificação 

do composto por cromatografia líquida de alta eficiência. 

 

4.4 Purificação do equinocromo A 

A purificação do pigmento foi realizada em sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência, em fase reversa (RP-HPLC, do inglês: Reversed Phase – High-performance Liquid 

Chromatography), utilizando coluna C18 (ACE®), e posteriormente confirmada através de 

espectrometria de massa, de acordo com Kuwahara (2010), no Laboratório de Bioquímica 

e Biofísica do Instituto Butantan, coordenado pelo Professor Doutor Daniel Pimenta.  

Seguindo protocolos já estabelecidos, o pigmento foi purificado em coluna C18 

(ACE®C18, 5µm, 100 Å, 250mm x 4,6mm), com coleta manual do conteúdo eluído. Na 

purificação, utilizou-se eluição isocrática, sendo os solventes A = ácido trifluoroacético 

(TFA) /água (1:1000) e solvente B = metanol/acetonitrila (5:9), em fluxo constante de 

0,5ml/min, a 38°C, e monitoramento do conteúdo eluído por detector Shimadzu SPD-M20A 

PDA, na faixa de 200 a 500nm.  

 

4.5 Análise por espectrometria de massa 

 A pureza do composto foi verificada por espectrometria de massa, utilizando 

Electrospray-Ion Trap-Time of Flight equipado com sistema de cromatografia líquida 

ultrarrápida binária (ESI-IT-TOF – Shimadzu).  

 Para isso, a fração coletada no HPLC foi liofilizada, eluída em metanol 50% e 

posteriormente injetada na espectrometria de massas com o auxílio de um módulo de 

injeção automático (SIL-20AC – Shimadzu). A análise foi realizada em modo negativo, a um 

fluxo de 0,2mL/min de metanol 50%.  A voltagem de interface usada foi de 4,5 KV, e a 

voltagem do detector foi de 1,8 KV, com uma temperatura de 200°C, a fragmentação foi 

causada por gás de colisão de árgon com 50% de energia. 

 Os espectros foram obtidos na faixa de 50 a 2000 m/z, e os dados foram 

analisados utilizando o software LabSolutions (LCMSsolution version 3.60.361, Shimadzu). 

 



 

 

4.6 Cultura de células 

Durante o projeto foram utilizadas 5 linhagens celulares humanas, sendo 3 

derivadas da glândula mamária, 1 linhagem primária de fibroblasto, e 1 de células 

endoteliais. As linhagens mamárias MCF10A e MDA-MB-231 foram gentilmente doadas 

pela Profa. Dra. Nathalie Cella e pelo Prof. Dr. Ruy Gastaldoni Jaeger, respectivamente, 

ambos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, os fibroblastos e 

as células MCF7 foram obtidos da American Type Culture Collection (ATCC). Os fibroblastos 

de prepúcio não transformados foram gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Silvya Stuchi 

Maria-Engler, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. As 

células HUVEC/HUVEC-GFP foram gentilmente cedidas pela Doutora Luisa Iruela-Arispe da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles. 

As células MCF10A, derivadas de tecido fibrocístico da glândula mamária humana, 

que apresentam comportamento e fenótipo de células normais, foram mantidas em meio 

DMEM F12 suplementado com 100ng/ml de toxina colérica, 20ng/ml de fator de 

crescimento epidermal, 0,01mg/ml insulina, 500ng/ml de hidrocortisona e 10% de soro 

fetal bovino.  

As linhagens tumorais MCF7 (que possui características moleculares Luminal A, 

apresenta receptor de estrógeno e progesterona e p53 selvagem) e MDA-MB-231 

(classificada como “triplo-negativa” devido à ausência de expressão de receptores de 

progesterona, estrógeno e HER-2 e p53 mutado) – ambas derivadas de adenocarcinoma 

mamário –, foram mantidas em meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino.  

A linhagem endothelial HUVEC, derivada da veia do cordão umbilical, foi mantida 

em meio EGM-2 suplementado com 2% de soro fetal bovino, 0,04% de R3-IGF-1, 0,1% de 

ácido ascórbico, 0,1% de hEGF, 0,1% de GA-1000 e 0,1% de heparina.  

Os fibroblastos primários, foram mantidos em meio DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino. Todas as linhagens celulares foram mantidas à 37ºC e 5% CO2 até 

subconfluência, quando as células foram sub cultivadas para manutenção ou plaqueadas 

para experimentação. 

 



 

 

4.7 Tratamento das linhagens com Equinocromo A 

 A quantificação do composto foi realizada com base no coeficiente de extinção 

molar do Equinocromo A (ε) = 7413 a 490nm, seguindo o princípio de Beer-Lambert, e a 

solução estoque de EchA em etanol 100% foi ajustada para 10mM. Em todos os ensaios o 

EchA foi diluído em meio de cultivo apenas no momento do tratamento. 

 

4.8 Ensaio de viabilidade celular por MTT 

A viabilidade celular foi analisada por meio de ensaio de MTT (brometo 3 - [4,5-

dimetil-tiazol-2-il] - 2,5 - difenil – tetrazólito; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), em 

quadruplicata. Para isso, 104 células por poço foram semeadas em placas de 96 poços, e 

aguardou-se a adesão celular.  As células foram então tratadas com diferentes 

concentrações de Equinocromo A (0 a 200µM, em diluições seriadas com fator 2), durante 

24, 48 ou 72 horas.  

Terminado o período de tratamento, adicionou-se MTT (0,25mg/mL) à cada poço, 

e as células foram incubadas por 2 horas, à 37ºC, em estufa contendo 5% de CO2, sob abrigo 

de luz. A solução de MTT foi então substituída por 100µl de DMSO, e após homogeneização 

de cada poço, realizou-se a leitura da placa em espectrômetro, no comprimento de onda 

de 540nm. A concentração responsável por inibir 50% da viabilidade celular (IC50) foi 

determinada por meio de regressão não-linear. O modelo matemático sigmoide (log IC50) 

foi utilizado para calcular o IC50 no software GraphPad 7.0 (San Diego, CA, USA). Todos os 

experimentos foram realizados em sextuplicata em pelo menos 3 experimentos 

independentes. Para a determinação do IC50, o coeficiente de regressão não linear 

utilizado tem R2 ≥ 0.90. 

4.9 Curva de crescimento: Ensaio de exclusão por azul de tripan 

 A viabilidade celular foi mensurada por meio do ensaio de azul de tripan. Para isso, 

104 células por poço foram semeadas em placas de 24 poços, e tratadas com diferentes 

concentrações de EchA (6,25µM à 100µM) ou EtOH durante 7 dias, em triplicata. Os grupos 

controle foram tratados com concentrações equivalentes de EtOH. Nos dias ímpares as 

células foram tripsinizadas, coradas com 0,4% azul de tripan e contadas de forma 



 

 

automática, utilizando o equipamento Cell Counter. Os dados de cada contagem foram 

analisados utilizando o software GraphPad Prisma.  

 

4.10 Morfologia Celular: Análise por imunofluorescência e imunocitoquímica 

 Para acessar a morfologia celular, as células foram plaqueadas em lamínulas de 

vidro e posteriormente tratadas com EchA (12,5 à 200µM) durante 24, 48 ou 72 horas. 

Após cada tempo de tratamento, as células foram fixadas em tampão PHEM (68 mmol/L 

PIPES, 25 mmol/L HEPES, 15 mmol/L EGTA, 3 mmol/L MgCl2, 10% DMSO) contendo 3,7% 

de formaldeído e 0,5% de triton X-100. Terminada a etapa de fixação, as células foram 

lavadas 3 vezes com PBS e posteriormente bloqueadas com 10% de soro de cabra, durante 

15 minutos.  As lamínulas foram então separadas em 2 grupos, contendo 3 lâminas controle 

EtOH e 3 lâminas EchA em cada. O primeiro grupo foi incubado com anticorpo primário 

anti- α-tubulina (Santa Cruz) e o segundo grupo foi incubado com anti-p-FAK, ambos 

durante 1 hora. Terminada a incubação, todas as lamínulas foram lavadas 3 vezes com PBS 

e posteriormente incubadas durante 30 minutos, com anticorpo secundário 

imunoglobulina de cabra anti-rato, conjugado com AlexaFluor 563 G (IgG; 1: 500) 

(Molecular Probes by Life Technologies).  

O citoesqueleto de F-actina foi marcado com Faloidina-AlexaFluor 488 (Molecular 

Probes by Life Technologies), adicionado à solução de anticorpo secundário. As lamínulas 

foram montadas com meio de montagem Slow Fade Mount contendo DAPI (Molecular 

Probes by Life Technologies). As células foram visualizadas utilizando uma microscopia de 

fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) utilizando uma objetiva 

PlanApo 100x (1.45NA). As imagens celulares foram adquiridas com uma câmera digital 

monocromática CCD (CoolSnap HQ2, Photometrics Inc., Tucson, AZ, EUA). O microscópio e 

o hardware adicional foram controlados pelo software Metamorph Premier 7.6 (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA). As imagens foram posteriormente deconvoluídas e 

analisadas com auxílio do software Fiji. 

 

4.11 Ensaio de ferida (Wound assay) 

 O sistema de imageamento de células vivas IncuCyte ZOOM™ (Essen BioScience, 

MI, EUA) foi utilizado para realizar o ensaio de ferida em monocamada, com células MDA-



 

 

MB-231. Este sistema utiliza a função de time lapse para registrar o fechamento da ferida 

em tempo real.  

 Para isso, 2x105 células/poço foram semeadas em placas Image Lock de 96 poços 

(Essen BioScience), e a formação de uma monocamada foi aguardada. Quando as células 

atingiram confluência, a ferramenta WoundMaker ™ (Essen BioScience) foi usada para criar 

uma ferida uniforme em todos os poços, e a placa foi dividida em diferentes grupos de 

tratamento. Os grupos tratados receberam 100µL de meio fresco contendo diferentes 

concentrações de EchA (de 6,25 a 100µM), e os grupos controle foram expostos à 100µL 

de meio fresco contendo quantidades equivalentes de EtOH. Em seguida, a placa foi 

colocada no aparelho IncuCyte ZOOM ™ e imagens do espalhamento de células foram 

registradas a cada hora, durante 48 horas. O software IncuCyte ZOOM foi utilizado para a 

geração automática do gráfico de cobertura da ferida.  

 

4.12 Ensaio de invasão em transwell 

 Para o ensaio de invasão, foram utilizados insertos de cultura de células transwell® 

para multi-placa de 24 poços, com membrana de policarbonato com poro de 0,8µm 

(Corning Incorporated, Corning, NY, EUA), previamente cobertos com 100uL/poço de 

Matrigel® (BD) diluído em PBS, a uma concentração final de 200 µg/mL.  As células MDA-

MB-231 (2x04 células/poço) foram semeadas na câmara superior do transwell®, na 

presença de 10µM de EchA ou concentrações equivalentes de EtOH, e incubadas overnight 

em estufa a 37°C contendo 5% CO2. No dia seguinte, o matrigel da câmara superior do 

transwell foi cuidadosamente removido com auxílio de um cotonete, e as células da câmara 

inferior foram coradas com cristal violeta e posteriormente fotografadas em microscópio 

invertido, para contagem com auxílio do Software Fiji.  

 

4.13 Ensaio de adesão célula-substrato 

Primeiramente os poços da placa de 96 foram cobertos com laminina 1 (Cultrex) ou 

colágeno I (Sigma) diluído em PBS, e incubado overnight em estufa a 37°C contendo 5% 

CO2. No dia seguinte, os poços foram bloqueados com BSA 1% por 1h, exceto os poços que 

servirão de controle e não receberão cobertura. As células MDA-MB-231 foram pré-

tratadas durante 30 minutos com EchA ou concentrações equivalentes de EtOH, 



 

 

tripsinizadas e contadas. Posteriormente, 3,5 x 104 células/poço foram transferidas para 

placa de 96 poços e incubadas por 30 min. As células aderidas foram fixadas e coradas com 

0,2% cristal violeta em metanol 20% por 15 min. Em seguida os poços foram lavados com 

água destilada e colocados para secar à temperatura ambiente overnight. Finalmente, as 

células foram fotografadas em microscópio invertido, e contadas com o auxílio do Software 

Fiji.  

 

4.14 Ensaio clonogênico  

O ensaio clonogênico foi utilizado para analisar a capacidade de multiplicação das 

células após o tratamento com EchA. Para isso, células MDA-MB-231 foram previamente 

expostas à 10µM de EchA, ou quantidades equivalentes de EtOH durante 3 dias, 

tripsinizadas e plaqueadas em placas de 60 cm2 à uma densidade de 100 células por placa. 

A formação de colônias foi acompanhada durante 15 dias, e as células tiveram o meio 

completamente trocado a cada 2 dias. 

Ao término do experimento, as células foram lavadas 3 vezes com PBS, fixadas em 

4% de para formaldeído em PBS durante 10 minutos e coradas com cristal violeta. As placas 

foram fotografadas e as imagens analisadas com a utilização do Software Fiji.   

4.15 Ensaio de ativação de Rho GTPases. 

 A ativação de RhoA, Rac1 e Cdc42 foi analisada através da ligação destas proteínas 

à GTP, utilizando Kits de Ensaio de Ativação G-LISA correspondentes a cada uma delas 

(citoesqueleto). Para isso, as células MDA-MB-231 foram plaqueadas em multi-placas de 6 

poços até atingirem 60% de confluência, quando foram tratadas com 10µM de EchA ou 

quantidade equivalente de EtOH durante 30 minutos. Após estimulação, as células foram 

lavadas duas vezes com PBS gelado, e lisadas usando o tampão de lise fornecido pelos kits 

em gelo. Os lisados foram imediatamente centrifugados a 10.000g por 1 min a 4 ° C, e 

tiveram o sobrenadante coletado. Parte do sobrenadante foi utilizado para quantificação 

de proteínas, e o restante foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido, e 

armazenado a –80 ° C até o momento da realização dos testes. A concentração proteica foi 

determinada, e a atividade das GTPases foi avaliada de acordo com as instruções do 

fabricante.  



 

 

 

4.16 Quantificação de citocinas em meio condicionado, por meio do método CBA (do 

inglês Cytometric Bead Array) 

 As dosagens de citocinas nos sobrenadantes foram realizadas a partir de culturas 

de células cultivadas por 24, 48 ou 72 horas em meio condicionado por células MDA-MB-

231, expostas à 10µM de EchA, ou a quantidades equivalentes de veículo (EtOH). Para isso, 

2x105 células foram plaqueadas em multi-placas de 6 poços. Após a adesão, as células 

foram tratadas com EchA ou EtOH. Terminado o tratamento, o sobrenadante foi coletado, 

centrifugado a 2000G durante 10 minutos à 4ºC e imediatamente congelado a -80ºC.  

 Posteriormente, as citocinas IL-6, IL-8 e IL-1β foram dosadas pelo método 

Cytometric Bead Array (CBA, BD Pharmingen, CA, USA), de acordo com instruções do 

fabricante. Em resumo, os padrões de citocinas do kit foram incubados com microesferas 

de captura recobertas com anticorpos específicos para as respectivas citocinas e com o 

anticorpo de detecção marcado com ficoeritrina (PE). Após as incubações, foi acrescentado 

1mL da solução de lavagem e centrifugado por 10 minutos a 1100 rpm. O sobrenadante foi 

descartado, as amostras foram suspendidas em 300µL da solução de lavagem e 

quantificadas em citômetro de fluxo Fortessa (BD Biosciences). Os resultados foram 

gerados em formato de gráfico, utilizando o Software Flowjo (Tree Star, INc., Ashland, OR, 

USA), sendo os dados expressos em picogramas/mL e os parâmetros obtidos foram 

analisados por meio de testes estatísticos não paramétricos do GraphPad Prism. 

 

4.17 Ensaio de angiogênese por brotamento 

Para avaliar a habilidade de formação de vasos das células endoteliais HUVEC, 106 

células foram contadas e suspensas em 1mL de meio EBM2 suplementado (Lonza), 

contendo 0,4% de metil celulose, e distribuídas em gotas de 20µL na tampa da placa de 

cultura, com o objetivo de formação de um esferoide tridimensional, com 2000 células. 

Após 24h de incubação, os esferoides formados foram coletados e semeados um gel de 

fibrina, contendo fibroblastos e a formação de sprouting (estruturas tubulares que se 

assemelham a capilares) foi observada em diferentes condições, pelos próximos 5 dias: 

meio de cultivo EBM2 contendo EtOH (EBM2 EtOH), EBM2 contendo 10µM de EchA (EBM2 

EchA), EBM2 contendo EtOH e previamente condicionado por MDA-MB-231 (EBM2 cond 



 

 

EtOH) e EBM2 contendo 10µM de EchA previamente condicionado por MDA-MB-231 

(EBM2 cond EchA). Os sprouts foram fotografados em um aumento de 20x, e 

posteriormente diversos parâmetros foram analisados com auxílio do software Fiji. Os 

dados foram expressos em média +/- desvio padrão (n = 10). Para as análises estatísticas 

utilizou-se test-t Student não pareado, e os resultados foram considerados significantes 

quando p< 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 A purificação do Equinocromo A (EchA) foi realizada através de RP-HPLC, seguido por 

LC-MS. 

O extrato bruto de equinocromo A (EchA), obtido a partir do líquido celomático de 

25 espécimes de ouriço-do-mar L. variegatus, foi analisado no Laboratório de Biofísica e 

Bioquímica do Instituto Butantan, coordenado pelo Professor Doutor Daniel Pimenta, por 

meio de cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa, e monitorado em dois 

comprimentos de onda: 214 e 370nm. No perfil cromatográfico do extrato (Figura 7), 

observa-se o pico majoritário – referente ao EchA –, coletado manualmente após 22 

minutos de corrida (seta). 

 

Figura 7: Caracterização de Equinocromo A (EchA) através de HPLC.  
Perfil cromatográfico do extrato de EchA após análise em HPLC de fase reversa, monitorado nos 
comprimentos de onda de 214 e 370nm (linha preta e linha cinza, respectivamente). A seta indica o pico 
coletado em 22 minutos. A purificação foi realizada através de eluição em gradiente linear, sendo o solvente 
A = ácido trifluoroacético (TFA) /água (1:1000) e solvente B = TFA/acetonitrila/água (1:900:100). A adição de 
0 a 100% do solvente B foi realizada em 20 min, a um fluxo constante de 1mL/min à 38°C. A eluição do 
equinocromo foi monitorada em comprimento de onda de 214 e 370nm. 
 

Posteriormente, a fração coletada de forma manual, foi analisada por 

espectrometria de massas em modo negativo, utilizando um Electrospray-Ion Trap-Time of 

Flight (ESI-IT-TOF, Schimadzu Co., Japão).  

 



 

 

Na Figura 8A, as setas presentes no espectro do pico coletado por RP-HPLC revelam 

dois íons majoritários, sendo o primeiro de razão massa/carga igual a 265.099 m/z (M-H) -

, e um segundo íon de 553,064 m/z. Este segundo íon foi novamente fragmentado (Figura 

8C), e teve o espectro comparado ao do íon de 265.064 m/z (Figura 8B). Ambos os 

resultados sugerem a presença da mesma molécula de EchA, indicando que o íon de 

553.064 m/z seja um dímero não-covalente (2M-H) - formado artificialmente, durante a 

etapa de ionização. 

 

Figura 8: Espectrometria de massas do pico coletado manualmente na RP-HPLC  
(A) Análise do pico coletado manualmente durante o HPLC, por espectrometria de massas em modo negativo, 
mostrando um íon de 265.036 m/z (M – H) -, correspondente ao EchA, e um segundo íon de 553.064 m/z, 
correspondente a um dímero não covalente de EchA; (B) Espectro MS/MS do íon de 265.036 m/z; (C) Espectro 
MS/MS do íon de 553.064 m/z. Os dados apresentados são representativos de 5 experimentos independentes 
realizados uma vez a cada purificação. 
 

 Esta metodologia foi desenhada com base em dois trabalhos: Amarowicz e 

colaboradores (1994) e Kuwahara e colaboradores (2009), com algumas modificações 

(AMAROWICZ; SYNOWIECKI; SHAHIDI, 1994; KUWAHARA et al., 2009). Diferentemente dos 

trabalhos citados, onde os componentes naftoquinóides foram extraídos a partir da 

carapaça do ouriço-do-mar, em nosso trabalho o EchA foi retirado diretamente das células 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/iWgnS+4rjKz


 

 

do líquido celomático, com a finalidade de uma purificação mais direcionada para o 

composto, que se encontra presente nos grânulos dos esferulócitos vermelhos.  

 O pico de EchA foi identificado tanto na leitura a 214nm quando a 370nm, estando 

dentro do espectro característico de extratos contendo pigmento de naftoquinona 

polihidroxilada (PHNQ) encontrados em ouriços-do-mar (AMAROWICZ; SYNOWIECKI; 

SHAHIDI, 1994, 2012; ANDERSON; MATHIESON; THOMSON, 1969), indicando a eficiência 

da metodologia utilizada. 

 Um trabalho publicado recentemente por Yakun Hou e colaboradores (2019) 

comparou a extração de pigmentos naftoquinóides polihidroxilados utilizando resinas 

versus solventes orgânicos, e mostraram que, apesar das resinas apresentarem maior 

absorção global dos pigmentos, os solventes orgânicos apresentaram um melhor 

rendimento. Neste mesmo trabalho, os autores mostram que os pigmentos estão 

propensos a serem degradados por luz, comprovando que a forma de armazenagem 

escolhida em nosso trabalho, sob o abrigo de luz, é a mais coerente (HOU et al., 2019). 

Após a confirmação da purificação do composto, o material coletado manualmente 

foi liofilizado e posteriormente diluído em etanol (EtOH), para ensaios posteriores. A 

quantificação de EchA foi então realizada utilizando-se o coeficiente de extinção molar do 

composto (ε) = 7413 em 490nm, seguindo o princípio de Beer-Lambert, e a concentração 

final da solução estoque foi ajustada para 10mM, sendo aliquotadas em eppendorfs de 

1,5ml, e mantidas a -20ºC sob o abrigo de luz.  

 

5.2 O EchA altera a viabilidade celular de todas as linhagens celulares estudadas. 

 Após a purificação do EchA, iniciou-se a fase de análise de atividade biológica do 

composto in vitro. O primeiro parâmetro avaliado foi o efeito citotóxico do composto em 

linhagens normais e tumorais, por meio do ensaio de MTT. Para isso, fibroblastos, MCF10A, 

MCF7 e MDA-MB-231 (Figuras 9A, B C e D respectivamente) foram tratados com 

concentrações crescentes de EchA durante 24, 48 e 72h. 

 Altas concentrações de EchA mostraram-se citotóxicas para todas as linhagens 

estudadas, sendo este efeito menos pronunciado em fibroblastos, e mais pronunciado na 

linhagem não tumoral MCF10A, como observa-se no perfil da curva de viabilidade celular 

de cada uma das linhagens (Figura 9).  

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/PKxru+iWgnS+QtvCU
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Figura 9: O EchA diminui a viabilidade de fibroblastos, MCF10A, MCF7 e MDA-MB-231 de forma 
concentração-dependente. Viabilidade celular por ensaio de MTT expressa em absorbância, no comprimento 

de onda de 560nm, na faixa de concentração de 0 - 200µM de EchA nas células: (A) Fibroblasto; (B) MCF10A; 

(C) MCF7; (D) MDA-MB-231. Como controle utilizou-se a solução veículo do EchA (EtOH 1% v/v). Os 
experimentos foram realizados em sextuplicata, em três experimentos independentes. 

 

A viabilidade dos fibroblastos (Figura 9A) expostos a concentrações maiores de 

50µM de EchA se altera somente nos tratamentos mais prolongados de 48 e 72h, de forma 

concentração-dependente, apresentando um IC50 de 95 e 60µM, respectivamente. Por 

outro lado, a linhagem normal mamária MCF10A (Figura 9B) apresentou maior 

sensibilidade ao composto, com uma queda pronunciada de viabilidade quando tratada 

com concentrações acima de 25µM em 48h e 6,25µM de EchA em 72h.  

O tratamento das linhagens tumorais MCF7 e MDA-MB-231 (Figuras 9C e D, 

respectivamente), apresentou um perfil de viabilidade concentração-dependente em 

todos os tempos estudados, sendo notória a queda na viabilidade celular de ambas as 

linhagens quando expostas a concentrações maiores que 25µM.  

 



 

 

Os gráficos de viabilidade celular foram utilizados para a determinação do IC50 de 

cada linhagem, em cada tempo de tratamento. Para isso, o cálculo de concentração 

inibitória igual a 50% (IC50) foi realizado através de curvas sigmoides geradas por regressão 

não-linear (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – IC50 do EchA nas linhagens fibroblasto, MCF10A, MCF7 e MDA-MB-231 após 24, 48 e 72 horas 
de tratamento.  

 

 Interessantemente, uma análise comparativa entre todas as linhagens mostra que 

os fibroblastos apresentaram os maiores valores de IC50 em todos os tempos testados, 

sendo >200µM em 24h, 96µM em 48h e 60µM em 72h de tratamento. Em contrapartida, 

a linhagem que apresentou maior sensibilidade ao EchA foi a linhagem mamária normal 

MCF10A, com IC50 maiores que 50µM em 24h, 16µM em 48h e 9µM em 72h de 

tratamento. Dentre as linhagens tumorais, a mais agressiva (MDA-MB-231) mostrou-se 

menos responsiva ao EchA quando comparada à linhagem menos agressiva (MCF7), 

apresentando IC50 de 92µM após 24h de tratamento, 69µM após 48h e 43µM após 72h, 

contra 65µM, 49µM e 17µM nos mesmos tempos de tratamento (tabela 1). 

 Até o presente momento, não existe na literatura um estudo que avalie a atividade 

citotóxica de EchA em células tumorais, porém o seu efeito na viabilidade de outras 

linhagens já foi estudado. Em 2014, um grupo de pesquisadores coreano avaliou a atividade 

do composto em cardiomiócitos H9c2, e o EchA mostrou-se citotóxico apenas em 

concentrações maiores que 50µM. Em paralelo, o composto ainda apresentou atividade 

antioxidante, reduzindo significativamente a quantidade de espécies reativas de oxigênio 

(JEONG et al., 2014b). 

Este efeito antioxidante também foi observado no trabalho de Ji Hye Park e 

colaboradores, que mostraram que o pré tratamento de células cardíacas progenitoras 

com Histochrome® (uma solução salina de EchA), diminuiu a os níveis de espécies reativas 

de oxigênio de maneira dose-dependente, assim como a produção de superóxido na 

mitocôndria (PARK et al., 2019). 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/FLQHM
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Mais recentemente, em 2018, Hyoung Kyu Kim e colaboradores investigaram o 

papel do EchA na diferenciação de células tronco embrionárias de camundongo em 

cardiomiócitos, e observaram que o composto se mostra citotóxico apenas em 

concentrações maiores do que 1mM (KIM et al., 2018). Com relação à diferenciação, o 

tratamento com 50µM do composto aumentou significativamente o número de colônias 

de cardiomiócitos pulsantes, quando comparado ao grupo controle.  

Quimicamente, o EchA é uma 1,4 naftoquinona. Este tipo de molécula, além de 

estar presente em diversos compostos bioativos naturais, também estão presentes na 

formulação de medicamentos utilizados no tratamento do câncer. Um artigo recente 

publicado por Umasankar De e colaboradores (2019) mostra que a uma naftoquinona 

estruturalmente semelhante ao EchA - a plumbalgina (5-hidroxi-2-metil-1,4- 

naftoquinona), derivada da planta N. alata - apresenta atividade antitumoral contra células 

MCF7. Essa atuação na diminuição de atividade celular se dá através do aumento de 

apoptose, e da indução de parada do ciclo celular em fase G2/M, por meio de redução na 

expressão de Ciclina B1 e aumento nos níveis de p21 (DE et al., 2019). 

Outro grupo de pesquisadores avaliou a atividade da 2-metoxi-1,4- naftoquinona - 

derivada de Impatiens Balsamina Linn. -, em células tumorais mamárias MDA-MB-231, 

obtendo um IC50 aproximadamente 17,5µM (LIEW et al., 2014). Em ambos os trabalhos 

supracitados, quando comparamos o EchA com outra 1,4 naftoquinona, observamos 

efeitos citotóxicos menos expressivos para o nosso composto. Isso provavelmente ocorre 

devido à ação antioxidante do EchA, que faz com que ele apresente uma menor 

citotoxicidade tendo em vista que o principal modo de ação das outras 1,4 naftoquinonas 

seja justamente a indução da produção de espécies reativas de oxigênio nas linhagens-alvo.  

 

5.3 O tratamento com EchA altera o citoesqueleto de F-actina das linhagens tumorais MCF7 e 

MDA-MB-231. 

 Durante os ensaios de citotoxicidade, as células foram observadas diariamente em 

microscópio invertido, sob um aumento de 20x, e algumas alterações morfológicas 

superficiais foram notadas.  

Tendo em vista que a actina é a principal responsável pela manutenção da 

morfologia celular, estando diretamente relacionada à processos de migração, polarização, 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/hVlM4
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divisão e apoptose, e que a sua atuação em todos esses processos têm correlação com o 

desenvolvimento tumoral (HANAHAN; WEINBERG, 2000, 2011), decidimos avaliar mais 

detalhadamente este componente do citoesqueleto nas linhagens tumorais MCF7 e MDA-

MB-231, expostas à concentrações crescentes de EchA: uma delas próxima ao valor de 

IC50, e as outras duas referentes à valores subletais, durante 24, 48 e 72h. Em todos os 

ensaios, o grupo controle - denominado EtOH -, foi exposto à concentrações de EtOH 

equivalentes ao tratamento com 50µM EchA. 

O tratamento com EchA resultou na desorganização dos microfilamentos de F-

actina de maneira dose e tempo dependente, em ambas as linhagens tumorais mamárias 

estudadas. 

5.3.1 Alterações morfológicas observadas nas células tumorais mamárias MCF7 

Em condições normais, a linhagem MCF7, derivada de adenocarcinoma mamário, 

apresenta características epiteliais, com morfologia cuboide. Após 24 horas de tratamento, 

as células controle - tratadas apenas com o veículo EtOH - mantiveram essas características, 

apresentando filamentos de F-actina distribuídos de forma linear tanto na área central, 

quanto na periferia do citoplasma (Figura 10A, linha EtOH - contorno de seta).  

Mudanças progressivas na organização de F-actina foram observadas à medida que 

o tempo de tratamento e a concentração do EchA aumentam. Após 24 horas de exposição 

à 12,5µM de EchA, nota-se um acúmulo de F-actina na região perinuclear (seta), combinado 

com o aparecimento de estruturas em forma de onda na região periférica da célula (seta 

fina), sugerindo ausência de adesão célula-substrato nestas regiões (Figura 10, linha 

12,5µM).  

O tratamento com 25µM de EchA (Figura 10, linha 25µM), aumentou o 

aparecimento de agregados de F-actina distribuídos pelo citoplasma (cabeça de seta), 

sendo notória a ausência de polimerização linear do microfilamento. Por fim, o tratamento 

com a concentração mais elevada de EchA (Figura 10, linha 50µM) acarretou no 

aparecimento de regiões de não-polimerização de F-actina, observadas através do sinal 

difuso ou até mesmo ausente em todo citoplasma celular (asterisco).  
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Figura 10: O EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 24h de tratamento. Análise 
morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - utilizando EchA 
nas concentrações de 12,5; 25 e 50µM durante 24h. Etanol a 1% foi utilizado como controle negativo. As 
seguintes alterações na polimerização de F-actina são observadas: retração/não formação de fibras de stress 
nos grupos tratados com 12,5 e 25µM de EchA (estas estruturas estão apontadas por contorno de seta no 
grupo EtOH), formação de agregados citoplasmáticos não lineares de F-acina, e regiões com ausência de 
polimerização de F-actina (asteriscos). Os dados são representativos de 3 experimentos independentes 
realizados em duplicata, onde foram avaliadas 30 células por condição. Utilizou-se microscopia de 
fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x 
(1.45NA). Barra de escala: 5µM. 

 



 

 

 

Figura 10: O EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 24h de tratamento. 

  
A exposição das células ao EchA pelo dobro do tempo (48h) fez com que as 

alterações morfológicas se tornassem ainda mais visíveis. Observa-se a polimerização 

desorganizada de F-actina em todos os tratamentos, originando agregados de actina 

distribuídos ao longo de todo citoplasma (Figura 11, cabeça de seta), além de um acúmulo 

de F-actina na região perinuclear (seta), notado principalmente nos grupos tratados com 

25 e 50µM de EchA, e regiões com ausência de polimerização de actina, principalmente nas 

regiões periféricas das células (asteriscos). O grupo EtOH (Figura 11, linha EtOH) também 

apresentou algumas alterações morfológicas quando comparado ao grupo EtOH 24h  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: O EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 48 horas de tratamento. 
Análise morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - 
utilizando EchA nas concentrações de 12,5; 25 e 50 µM durante 48h. Etanol a 1% foi utilizado como controle 
negativo. As seguintes alterações na polimerização de F-actina são observadas: formação de agregados 
desorganizados de F-actina espalhados pelo citoplasma celular (cabeça de seta), ausência de polimerização 
de F-actina na região periférica das células (asterisco), e agregados perinucleares de F-actina (seta). Os dados 
são representativos de 3 experimentos independentes realizados em duplicata, onde foram avaliadas 30 
células por condição. Utilizou-se microscopia de fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) 
com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x (1.45NA). Barra de escala: 5µM. 
 

(Figura 11, linha EtOH), sendo notória a perda das fibras de F-actina lineares no corpo 

celular. Porém, a permanência de F-actina distribuída linearmente na borda das células 



 

 

(seta) e a ausência de agregados de F-actina ao longo do citoplasma, mostram que estas 

mudanças foram menos expressivas do que as alterações observadas nos grupos de células 

expostas ao EchA.  

 

Figura 11: O EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 48 horas de tratamento. 

 

Após 72 horas de tratamento (Figura 12), nota-se alteração morfológica mais 

pronunciada inclusive no grupo EtOH, onde células apresentam uma polimerização 

anormal do micro filamento de actina, e perda de morfologia cúbica.  

A exposição das células MCF7 à 12,5µM e 25µM (Figura 12, linhas 12,5 e 25µM) 

levaram ao aparecimento de agregados de F-actina, oriundos da polimerização não linear 

do microfilamento (cabeça de seta). Também se observa a formação de estruturas na 



 

 

forma de “ondas de actina” na região periférica das células (setas finas), indicando ausência 

de adesão célula-célula e célula-substrato nessas áreas.  

As células expostas à maior concentração de EchA (Figura 12, linha 50µM) foram as 

mais afetadas pelo tratamento, observando-se a formação de estruturas de F-actina em 

forma de anel na região perinuclear (setas), e a presença de estruturas semelhantes a fibras 

de estresse espessas na borda das células (contorno de seta). Além disso, em todos os 

tratamentos observam-se regiões com ausência de marcação de F-actina, sugerindo uma 

não polimerização do micro filamento nestas áreas (asterisco).  

Interessantemente, em todas as concentrações de EchA utilizadas, na mesma 

região do citoplasma onde a marcação fluorescente não é evidente, observam-se 

aglomerados de F-actina distribuídos de forma aleatória (cabeça de seta). Este efeito é 

muito relatado na literatura, quando as células são expostas a drogas que interferem na 

polimerização da actina, como a Citocalasina D, que atua impedindo a polimerização por 

meio do capeamento de F-actina (COOPER, 1987), e consequente inibição da interação 

actina-cofilina (SHOJI et al., 2012).  

Um trabalho publicado por Mortensen e Larsson (2003) mostrou que a citocalasina 

D induz a formação de agregados de actina em um mecanismo de novo, ao mesmo tempo 

em que despolimeriza microfilamentos pré-existentes, observando-se um gradual 

desaparecimento das fibras de estresse (MORTENSEN; LARSSON, 2003).  
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Figura 12: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 72 horas de tratamento. Análise 
morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - utilizando EchA 
nas concentrações de 12,5, 25 e 50µM por 72h. Etanol a 1% foi utilizado como controle negativo. As seguintes 
alterações na polimerização de F-actina são observadas: aumento da formação de fibras espessas de actina 
na região periférica das células expostas à 50µM (contorno de seta), formação de agregados de F-actina 
citoplasmáticos (cabeça de seta), e formação de estruturas em forma de anel na região perinuclear (seta 
branca). Os dados são representativos de 3 experimentos independentes realizados em duplicata, onde 
foram avaliadas 30 células por condição. Utilizou-se microscopia de fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, 
Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x (1.45NA). Barra de escala: 5µM. 

 



 

 

 

Figura 12: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MCF7 após 72 horas de tratamento. 

 
 
5.3.2 Alterações morfológicas observadas nas células tumorais mamárias MDA-MB-231 
 

Alterações similares na polimerização de F-actina foram observadas durante o 

tratamento da linhagem MDA-MB-231, com concentrações crescentes de EchA durante 24, 

48 e 72h. Esta linhagem é considerada mais agressiva do que a MCF7, sendo 

molecularmente classificada como triplo-negativa, por não apresentar receptores de 

estrógeno, progesterona e do tipo HER-2. Além disso, as MDA-MB-231 apresentam 

relevante comportamento migratório e invasivo, com morfologia mesenquimal.  Apesar 

deste comportamento mais agressivo quando comparadas às células MCF7, a linhagem  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 24 horas de tratamento. 
Análise morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - 
utilizando EchA nas concentrações de 12,5, 25 e 50µM por 24h. Etanol a 1% foi utilizado como controle 
negativo. As seguintes alterações na polimerização de F-actina são observadas: aumento da formação de 
estruturas semelhantes a fibras de stress (contorno de seta), formação de agregados citoplasmáticos de F-
actina (cabeça de seta), e regiões com ausência de polimerização de actina. Utilizou-se microscopia de 
fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x 
(1.45NA). Barra de escala: 5µM. 

 

MDA-MB-231 mostrou-se mais sensível ao EchA, apresentando alterações morfológicas 

mais pronunciadas (Figura 13-15). 



 

 

 O tratamento das células MDA-MB-231 com concentrações crescentes de EchA 

durante 24 horas (Figura 13) resultou no acúmulo desorganizado de F-actina na região 

perinuclear e na periferia das células (cabeça de seta), sendo que a marcação do 

microfilamento apresentou-se mais globular/puntiforme na menor e na maior 

concentração de EchA (Figura 13, linha 12,5µM e 50µM), e mais linear no tratamento com 

quantidade intermediária do composto (Figura 13, linha 25µM). 

 

Figura 13: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 24 horas de tratamento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 48 horas de tratamento. 
Análise morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - 
utilizando EchA nas concentrações de 12,5, 25 e 50µM por 48h. Etanol a 1% foi utilizado como controle 
negativo. As seguintes alterações na polimerização de F-actina são observadas: aumento da formação de 
fibras de stress (contorno de seta), formação de agregados citoplasmáticos de F-actina (cabeça de seta), e 
formação de estruturas em forma de anel na região perinuclear (seta). Utilizou-se microscopia de 
fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x 
(1.45NA). Barra de escala: 5µM. 

 

 A exposição da linhagem MDA-MB-231 ao EchA por 48 horas (Figura 14) 

potencializou as alterações no citoesqueleto, sendo notória a perda de morfologia 



 

 

mesenquimal, o desaparecimento das fibras de F-actina, originando regiões com ausência 

de polimerização do microfilamento (asterisco), e o aparecimento de regiões com 

polimerização desorganizada do microfilamento, que passa a apresentar-se na forma de 

agregados, distribuídos pelo citoplasma celular (Figura 14, 12,5 e 25µM - cabeça de seta). 

 

Figura 14: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 48 horas de tratamento. 

 

A exposição das células à maior concentração de EchA (Figura 14, 50µM) levou ao 

aparecimento de agregados de actina localizados, principalmente, na região perinuclear 

(cabeça de seta), onde também são observadas estruturas de F-actina em formato de anel 



 

 

(seta) e o reaparecimento de estruturas lineares de F-actina semelhantes a fibras de 

estresse (seta).  

Após 72 horas de tratamento, as alterações causadas pelo EchA tornaram-se mais 

pronunciadas até mesmo nas menores concentrações do composto (Figura 15, linha 

12,5µM), onde nota-se a alteração na morfologia celular, e aparecimento de estruturas 

semelhantes a rosetas no citoplasma das células. A concentração intermediária de EchA 

(Figura 15, 25µM) resultou no aumento pronunciado do número de agregados de F-actina 

polimerizados de forma não linear (cabeça de seta), e na provável perda de polarização 

celular, como sugerida pela protrusão celular em três direções diferentes.  

As alterações morfológicas mais significativas foram observadas após o tratamento 

das células MDA-MB-231 com 50µM de EchA durante 72h (Figura 15, 50µM). Neste grupo, 

a perda de morfologia celular apresentou-se combinada com o aparecimento de uma rede 

desorganizada de filamentos de actina em forma de anel/espiral, distribuída na região 

perinuclear (seta), combinada com o desaparecimento da marcação de F-actina no 

citoplasma celular (asterisco). Neste grupo também se observa a formação de agregados 

de F-actina no citoplasma celular (cabeça de seta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 72 horas de tratamento. 
Análise morfológica por fluorescência Faloidina-Alexa Fluor 488 (F-actina verde) e DAPI (núcleo azul) - 
utilizando EchA nas concentrações de 12,5, 25 e 50µM por 72h. Etanol a 1% foi utilizado como controle 
negativo. As seguintes alterações na polimerização de F-actina são observadas: aumento da formação de 
fibras de stress (seta branca), formação de agregados de F-actina citoplasmáticos, e formação de estruturas 
em forma de anel na região perinuclear (seta fina branca). Utilizou-se microscopia de fluorescência (Axiophot, 
Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x (1.45NA). Barra de escala: 5µM. 

 



 

 

 

Figura 15: EchA induz alterações morfológicas na linhagem MDA-MB-231 após 72 horas de tratamento. 

 

Muitos compostos antitumorais atuam em componentes do citoesqueleto, e esta 

atuação se dá de diferentes formas, que envolvem desde a estabilização de microtúbulos, 

até o impedimento de montagem dos filamentos de actina. Independente do alvo, quando 

uma droga atinge um componente do citoesqueleto, ela automaticamente interfere nos 

outros elementos, uma vez que microtúbulos, microfilamentos de actina e filamentos 

intermediários estão intimamente ligados.  

O uso de produtos naturais marinhos como agentes antitumorais vem ganhando 

destaque ao longo das últimas décadas, e atualmente, levando em consideração apenas a 



 

 

fauna marina, existem 5 medicamentos aprovados no FDA para o tratamento do câncer, e 

mais 15 compostos sendo testados em diferentes fases clínicas, sendo 2 compostos em 

fase clínica III, 5 em fase II, 1 em fase I/II e 7 em fase I. Além disso, existem outros 34 

compostos e extratos derivados de fungos, bactérias e algas marinhas que também 

apresentam atividade antitumoral (NIGAM et al., 2019). Dentre os 5 medicamentos 

aprovados no tratamento do câncer, o Eribulin Mesylate, análogo sintético da halichondrin 

B derivada de esponja do mar, e o Brentuximab vedotin, criado através da união de um 

anticorpo monoclonal com um peptídeo sintético semelhante à Dolastatina 10 - derivada 

de molusco do mar -, atuam em componentes do citoesqueleto, levando à parada do ciclo 

em fase G2/M e subsequente apoptose celular (NIGAM et al., 2019; SMITH et al., 2010). 

Com relação ao microfilamento de actina, o primeiro composto a ser isolado de 

organismo marinho (esponja do mar Latruncilia magnifica) e identificado como actin-

binding foi a latrunculina, na década de 80. No trabalho, o tratamento de fibroblastos e 

neuroblastos com o composto ocasionou o desaparecimento das fibras de actina, retração 

dos lamelipódios, perda de morfologia celular, e uma distribuição difusa de actina, 

representada através de uma marcação manchada e o aparecimento de pontos de actina 

distribuídos no citoplasma (SPECTOR et al., 1983). 

Os microfilamentos de actina encontram-se constantemente em montagem e 

desmontagem, passando de actina glomerular (G-actina) à actina filamentosa (F-actina) de 

forma reversível, de acordo com as necessidades celulares. Qualquer desequilíbrio na 

alternância entre polimerização/despolimerização pode causar danos irreversíveis à célula, 

e diversos compostos marinhos atuam justamente como agentes estabilizadores de 

filamentos, incluindo as jaspisamidas, ulapualidas, bistramidas e loboforolidas 

(HERKOMMER et al., 2015; KAZAMI; USUI; OSADA, 2011). 

Em comparação ao EchA, compostos desestabilizadores de actina muito mais 

potentes já foram descritos por outros grupos, como é o caso da Aplyronine, derivada da 

lebre do mar Aplysia kurodai. Em 2003, Masaki Kita e colaboradores avaliaram o efeito 

biológico de Aplyronine nas células HeLa expostas à 100nM do composto por 2h, e 

observaram uma potente ação antitumoral como consequência da indução de uma rápida 

desmontagem do citoesqueleto de actina após o tratamento (KITA et al., 2013). 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/ShsAD
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Mais recentemente, Florian Foerster e colaboradores (2014) avaliaram os a atuação 

farmacológica do composto (-)-doliculide, derivado de lebre do mar D. auricularia, no 

tratamento de células tumorais mamárias MDA-MB-231 e MCF7, levando em consideração 

a sua atuação como actin-binding. No trabalho, as células foram expostas a concentrações 

crescentes do composto e foram submetidas a FRAP (do inglês Fluorescence recovery after 

photobleach). Como esperado, as células expostas às maiores concentrações do composto 

apresentaram maior quantidade de agregados de actina no citoplasma e uma diminuição 

no número de fibras de estresse, e, consequentemente, não apresentaram recuperação de 

fluorescência nas áreas com photobleaching (FOERSTER et al., 2014). 

Estas alterações morfológicas foram semelhantes ao que encontramos após 

exposição das linhagens ao EchA, porém, o nosso composto mostrou-se menos efetivo em 

promover o desequilíbrio dos microfilamentos de actina quando comparado ao (-) -

doliculide, uma vez que, para obter resultados semelhantes, precisamos utilizar 

concentrações 25 vezes maiores de EchA. Por outro lado, até o presente momento, o 

aparecimento destas estruturas de F-actina em forma de anel, na região perinuclear de 

células tratadas com compostos antitumorais, foi relatado apenas por Rosenblum & 

Shivers, em 2000. No trabalho, a atividade antimitótica dos quimioterápicos Paclitaxel 

(Taxol®) e Docetaxel (Taxotere®) foi avaliada em células tumorais mamárias MCF7, através 

da análise de componentes do citoesqueleto. Ambos os compostos causaram uma 

profunda reorganização na rede de microfilamentos, de forma dose-dependente. Esta 

reorganização se iniciou com o desaparecimento das fibras de actina no tratamento menos 

concentrado, seguida pelo do acúmulo progressivo de pontos/agregados de actina no 

citoplasma no tratamento intermediário, e posterior aparecimento de estruturas em forma 

de anel na região perinuclear das células expostas às maiores concentrações dos 

compostos (ROSENBLUM; SHIVERS, 2000). 

Estes dados corroboram com o que encontramos em nosso trabalho, e juntos, 

sugerem que o EchA possa estar atuando de maneira antitumoral, da mesma forma que o 

os componentes naturais jasplakinolide e doliculide, por meio da indução de formação de 

agregados de F-actina distribuídos pelo citoplasma, e consequente não-polarização desde 

microfilamento e do paclitaxel, através da indução do desequilíbrio da rede de 

microfilamentos e consequente ação antimitótica. 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/gt0k1
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5.4 O tratamento contínuo com 10µM de EchA não altera a viabilidade de células MDA-

MB-231. 

 Tendo em vista que, apesar de mais agressiva, a linhagem MDA-MB-231 foi a que 

apresentou maiores alterações morfológicas frente ao tratamento com EchA, decidimos 

avaliar o efeito do tratamento prolongado destas células, com concentrações subletais de 

EchA. Para isso, as células foram expostas à 10µM de EchA (ou concentração equivalente 

de EtOH) durante 7 dias, e tiveram o número de células vivas e mortas determinados a cada 

2 dias, por coloração com azul de tripan.  

 Na Figura 16, estão representados os gráficos relativos ao número de células vivas 

por tempo (Figura 16A) e o número de células mortas por tempo (Figura 16B). Conforme 

observa-se, o tratamento prolongado com 10µM de EchA não foi capaz de alterar a curva 

de crescimento da linhagem MDA-MB-231, não havendo diferença significativa na 

viabilidade celular em nenhum dos tempos estudados, indicando que o composto não 

apresenta atividade de indução de morte celular quando administrado em baixas 

concentrações. 

 

Figura 16: O tratamento contínuo com 10µM de EchA não altera a viabilidade de células MDA-MB-231. A 
viabilidade de células MDA-MB-231 não se altera pelo tratamento com 10µM de EchA durante 7 dias, quando 
analisada por ensaio de exclusão utilizando azul de tripan. O grupo controle recebeu tratamento com 1% de 
EtOH. Não existe diferença significativa no número de células vivas (A) e mortas (B) quando se compara o 
grupo controle com o grupo tratado. O experimento foi realizado em triplicata, em 3 experimentos 
independentes. Análise estatística: ANOVA 2 vias seguida de pós teste Bonferroni. Diferenças consideradas 
significativas quando *p<0,05, **p<0,01. 

 

 Recentemente um grupo de pesquisadores japoneses avaliou a atuação antitumoral 

da naftoquinona shikonin - derivada da erva Lithospermum erythro rhizon - em células 

MDA-MB-231, e observaram uma diminuição dose-dependente da viabilidade das células 

expostas a concentrações crescentes de shikonin, sendo que a maior concentração 

utilizada foi de 9µM (XU et al., 2019). 
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Outra naftoquinona que está constantemente em evidência nos trabalhos 

científicos é a plumbalgina, quimicamente denominada 1,4 naftoquinona - e de estrutura 

semelhante ao EchA -, ela é encontrada na raiz de Plumbalginaceas, Ebenaceas e 

Droseraceas. Em um trabalho publicado este ano, Binoy e colaboradores mostraram pela 

primeira vez que a plumbalgina induz parapoptose (morte celular independente de 

caspase, e frequentemente associada ao aparecimento de vacúolos citoplasmáticos, 

decorrentes de edema mitocondrial ou dilatação do retículo endoplasmático) em células 

MDA-MB-231 (SPERANDIO; DE BELLE; BREDESEN, 2000). Além disso, o tratamento das 

células tumorais mamárias com doses crescentes de plumbalgina por 48h acarretam em 

diminuição de viabilidade celular de forma dose-dependente, observando-se uma 

diminuição de aproximadamente 80% na viabilidade das células expostas à 10µM do 

composto (BINOY et al., 2019). 

Em ambos os trabalhos supracitados, tanto a shikonin quanto a plumbalgina 

mostram-se mais potentes do que o EchA na indução de morte e consequente diminuição 

de viabilidade celular da linhagem MDA-MB-231.  

Recentemente, um estudo publicado por Majiene e colaboradores (2019) 

comparou a eficácia antitumoral de três 1,4-naftoquinonas de estrutura semelhante ao 

EchA - plumbalgina, lawsone e menadione -, no tratamento de células C6, derivadas de 

glioblastoma (MAJIENE et al., 2019). Os autores observaram que, tanto a plumbalgina 

quanto a menadione, apresentaram citotoxicidade mais expressiva do que a lawsone no 

tratamento de células C6 (IC50 = 7,7µM; 9,6µM e >1000µM, respectivamente). Em 

contrapartida, enquanto a plumbalgina e a menadione aumentam em até 100% a produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês: Reactive Oxygen Species), a exposição à 

lawsone ocasionou uma diminuição significativa da produção de ROS, sugerindo que a 

citotoxicidade das 1,4 naftoquinonas esteja diretamente correlacionada com a indução de 

produção de ROS, como se este fosse o gatilho para indução de morte celular. 

 A atividade antioxidante do EchA já foi comprovada em diversos estudos. Um deles, 

publicado por Seung Hun Jeong e colaboradores em 2014, mostrou que o aumento de ROS 

causado pela exposição de cardiomiócitos às drogas cardiotóxicas como a doxorrubicina 

(DOX) foi revertido quando o tratamento foi combinado à adição de 3µM de EchA (JEONG 

et al., 2014a). Mais recentemente (2018), outro grupo de pesquisadores utilizou um 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/NPNDm
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modelo de geração de ROS induzida por LPS (lipopolysaccharide derivada de I) no 

tratamento de células Vero para avaliar a atividade antioxidante de EchA, e constatou que 

o tratamento com EchA reduziu em 61% a formação das espécies reativas de oxigênio, 

quando comparado ao controle positivo LPS (FEDOREYEV et al., 2018). 

Assim, ao compararmos os nossos dados - onde o EchA apresenta uma baixa 

citotoxicidade-, com os dados acima, que demonstram uma correlação positiva entre o 

aumento da produção de ROS e a indução de morte celular, sugerimos que a atividade 

antioxidante do EchA esteja comprometendo o seu efeito citotóxico na linhagem MDA-MB-

231, porém, mais estudos fazem-se necessários para comprovação desta hipótese. 

5.5. O EchA potencializa de forma sutil a ação pró-apoptótica do tamoxifeno 

Nossos dados anteriores sugerem que, apesar do EchA apresentar uma potencial 

capacidade de induzir a desorganização dos filamentos de actina, a sua utilização em doses 

subletais per se não é capaz de induzir morte celular. Em paralelo a isso, a abordagem 

quimioterapêutica combinacional no tratamento do câncer vem se mostrando uma 

estratégia eficaz, e muitos estudos vêm utilizando compostos naturais com a finalidade de 

sensibilizar as células tumorais à quimioterápicos convencionais. 

Dentre os tratamentos utilizados no tratamento do câncer de mama, destaca-se a 

utilização de Tamoxifeno. Apesar de administrado como um modulador seletivo de 

receptor de estrógeno, interessantemente alguns estudos relatam que 5% dos casos de 

tumores metastáticos estrógeno-negativos respondem ao tratamento com Tamoxifeno 

(OSBORNE, 1998). Mais recentemente, Chun-Yu Liu e colaboradores (2014) avaliaram o 

efeito hormônio-independente do Tamoxifeno em diversas linhagens ER-negativas, 

incluindo a MDA-MB-231. No trabalho, os pesquisadores demonstraram que a indução de 

apoptose nas linhagens ER-negativas MDA-MB-231, MDA-MB-468, MDA-MB-453 e SK-BR3 

ocorre de forma dose-dependente, assim como a diminuição de expressão de CIP2A e 

fosfo-AKT, e aumento de PARP, indicando que estas linhagens são sensíveis ao efeito 

citotóxico do Tamoxifeno (LIU et al., 2014). 

Nesta frente, decidimos avaliar a capacidade do EchA em sensibilizar as células 

MDA-MB-231 ao tamoxifeno. Primeiramente realizamos um ensaio de dose-resposta para 

https://paperpile.com/c/TOs7Wz/eKWJx
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determinação de IC50, expondo as células a concentrações crescentes de tamoxifeno, 

combinadas ou não à 10µM de EchA (Figura 17). 

 

 

Figura 17: EchA potencializa o efeito citotóxico do tamoxifeno em células MDA-MB-231. A viabilidade 
celular de MDA-MB-231 expostas ao tamoxifeno diminui quando o tratamento é combinado à 10µM de EchA. 
As células foram expostas a concentrações crescentes de tamoxifeno, (B) combinado ou (A) não a 10µM de 
EchA durante 24 horas, e tiveram a viabilidade celular analisada através de coloração por cristal violeta 
seguida por leitura de absorbância utilizando-se o Epoch. O IC50 foi determinado através de regressão não 
linear, utilizando-se o software GraphPad Prisma. O experimento foi realizado em triplicata, em 3 
experimentos independentes. 

 

 Como observado nos gráficos da Figura 17, o tratamento combinado de Tamoxifeno 

com 10µM de EchA potencializou o efeito citotóxico do quimioterápico em células de 

carcinoma mamário ER-negativo, fazendo com que houvesse uma diminuição de 

aproximadamente 10µM no IC50 das células tratadas com a combinação. Porém, a 

abordagem de coloração por cristal violeta seguida de espectrofotometria, utilizada para 

análise de viabilidade, não se mostrou satisfatória, dada a coloração dos debris celulares 

no grupo tratado com 10µM de EchA, observadas durante análises ao microscópio, 

conforme evidenciadas na Figura 18 C e F. 

Assim, decidiu-se repetir o experimento, tratando as células MDA-MB-231 com 

duas concentrações de tamoxifeno (25µM e 50µM), combinadas ou não a 10µM de EchA, 

e a quantificação por espectrometria foi substituída por contagem celular (Figura 18). 



 

 

 

Figura 18: EchA potencializa o efeito citotóxico do tamoxifeno em células MDA-MB-231. A exposição das 
células MDA-MB-231 a concentrações intermediárias (B e C - 25µM) e altas (E e F - 50µM) de tamoxifeno 
diminui ainda mais quando o tratamento é combinado à administração de 10µM de EchA. (A-F) 
Fotomicrografias representativas das células MDA-MB-231 expostas à duas concentrações de tamoxifeno, 
combinado ou não a 10µM de EchA durante 24 horas. A viabilidade celular foi analisada através de coloração 
por cristal violeta, seguida de contagem celular utilizando-se o software Fiji. O grupo controle (A) não recebeu 
nenhum tipo de tratamento, e o grupo EtOH (B) recebeu apenas solução veículo, em quantidades 
equivalentes às maiores doses de EtOH dos tratamentos. (G) Gráfico representativo da contagem celular, 
onde cada coluna refere-se à um tipo de tratamento. O experimento foi realizado em triplicata, em 3 
experimentos independentes, e a contagem de cada placa foi realizada em 10 campos aleatórios. 

 

A utilização combinada dos compostos mostrou-se positiva para a sensibilização das 

células MDA-MB-231 ao tamoxifeno, que é observada por meio da diminuição do número 

de células tumorais viáveis (Figura 18 C e F). No gráfico (Figura 18G), observa-se diminuição 



 

 

significativa do número de células viáveis quando comparamos as células expostas apenas 

ao Tamoxifeno, com as células expostas à combinação Tamoxifeno + 10µM de EchA, sendo 

que esta diminuição de viabilidade celular se mostra mais evidente no grupo tratado com 

a maior concentração de Tamoxifeno (50µM). 

Outros grupos também já reportaram o potencial de compostos naturais em 

sensibilizar células tumorais às quimioterapias convencionais. Recentemente, Mozafar e 

colaboradores demonstraram o efeito sinérgico da administração de tamoxifeno 

combinado com extrato de Trifolium pratense L. no tratamento de células MDA-MB-231. A 

administração combinada permitiu reduzir o IC50 do tamoxifeno para quantidades 

equivalentes a ⅓ do valor referente a tratamento não combinado (KHAZAEI; PAZHOUHI, 

2019). 

Assim, nossos dados sugerem que o EchA não seja capaz de sensibilizar as células 

MDA-MB-231 de forma significativa, visto que a redução na contagem de células viáveis se 

deu de forma pronunciada apenas quando as células foram expostas a concentrações 

elevadas de tamoxifeno (50µM).  

5.6. O tratamento prolongado com EchA diminui o potencial migratório e invasivo das 

células MDA-MB-231 por meio de alterações em componentes do citoesqueleto, e da 

modulação de ativação de RhO GTPases. 

Mesmo não havendo diferença na proliferação das células expostas à 10µM de EchA 

por tempo prolongado, alterações morfológicas foram observadas durante o experimento. 

Sabendo que as proteínas do citoesqueleto estão diretamente relacionadas com etapas 

fundamentais no desenvolvimento tumoral, controlando - por exemplo - a protrusão de 

lamelipódio, estrutura fundamental para migração, invasão e metástase tumoral -, decidiu-

se avaliar mais detalhadamente a organização de dois dos principais componentes do 

citoesqueleto: micro filamento de actina e microtúbulos.  

Para isso, as células MDA-MB-231 foram tratadas durante 5 e 7 dias com 10µM de 

EchA, e posteriormente marcadas com Faloidina e anti-alfa-tubulina (Figura 19). 

Concentrações equivalentes de EtOH foram utilizadas no grupo controle. 
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Figura 19: O tratamento prolongado de células MDA-MB-231 com 10µM de EchA desestabiliza os 
componentes do citoesqueleto. Imunofluorescência das células MDA-MB-231 tratadas com 10µM de EchA 
durante 5 dias mostra a reorganização de F-actina (verde) e alfa-tubulina (vermelho) na região perinuclear, 
originando estruturas com formato “ring-like” em ambos os componentes do citoesqueleto (seta branca), 
incorreta polimerização dos microfilamentos de actina, resultando no acúmulo de pontos de polimerização 
não-linear de F-actina distribuídos no citoplasma (cabeça de seta), e aumento da espessura de fibras de stress 
(setas pretas). Adicionalmente, são observadas regiões com ausência de polimerização dos componentes do 
citoesqueleto, evidentes pela ausência de coloração, principalmente nas regiões periféricas das células 
(asteriscos). Utilizou-se microscopia de fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com 
auxílio de uma objetiva PlanApo 100x (1.45NA). Barra de escala: 5µM. 
 

O tratamento com 10µM de EchA resultou no aparecimento de estruturas “ring-

like” de actina e alfa-tubulina na região perinuclear das células MDA-MB-231, como 

observa-se na Figura 19 (setas, coluna EchA). Além disso, nesta mesma marcação é notória 

a incorreta polimerização de F-actina, resultando no aparecimento de agregados 

irregulares de actina, distribuídos pelo citoplasma da célula exposta ao EchA (cabeça de 

seta).  

A distribuição da α-tubulina também se mostra desorganizada, deixando de ser 

linear – como no grupo EtOH –, passando a distribuir-se pontilhada na presença de EchA, 

sugerindo uma polimerização incorreta do microtúbulo na presença do composto. Estas 

alterações tornam-se ainda mais evidentes após 7 dias de tratamento com 10µM de EchA 

(Figura 20 - zoom). 



 

 

 

Figura 20: O tratamento prolongado com 10µM de EchA desestabiliza os microtúbulos das células MDA-
MB-231. Imunofluorescência das células MDA-MB-231 tratadas com 10µM de EchA durante 7 dias mostra a 
desorganização de alfa-tubulina (vermelho), principalmente na região periférica das células, fazendo com que 
as estruturas de alfa-tubulina deixem de se apresentar de forma linear (grupo controle - zoom), e passem a 
apresentar-se de forma pontilhada no grupo tratado com EchA (zoom). Utilizou-se microscopia de 
fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 63x 
(1.45NA). Barra de escala: 5µM. 
 

Os microtúbulos são estruturas dinâmicas que compõem o citoesqueleto celular, 

juntamente com a actina e os filamentos intermediários. Formados por heterodímeros de 

alfa e beta-tubulina, estas estruturas encontram-se em constante montagem e 

desmontagem, de acordo com a necessidade celular, sendo peça chave em diversos 

processos, que envolvem desde o transporte de organelas ao longo do citoplasma, 

separação cromossômica durante a divisão celular, até a regulação da polaridade celular e 

morfogênese (AKHMANOVA; STEINMETZ, 2015). 

Dada a importância dos microtúbulos na manutenção da homeostase celular, e o 

seu papel em processos de proliferação e sobrevivência, qualquer intervenção na correta 

dinâmica deste componente do citoesqueleto pode culminar em morte celular. Além disso, 

estas estruturas também participam de etapas fundamentais no desenvolvimento tumoral, 

como por exemplo, adaptação ao microambiente tumoral (NIKKHAH et al., 2010). Isso faz 

com que os microtúbulos destaquem-se como alvos interessantes nas abordagens 

terapêuticas antitumorais (AKHMANOVA; STEINMETZ, 2015; DUMONTET; JORDAN, 2010). 
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Conforme revisado recentemente por John H. Miller e colaboradores (2018), a 

utilização de componentes desestabilizadores de microtúbulos no tratamento do câncer 

teve início entre 1950 e 1960, com o isolamento da colchicina, derivada da planta terrestre 

Colchicum autummale (MILLER et al., 2018). Um pouco mais tarde, em 1979, Susan Horwitz 

demonstrou pela primeira vez a atuação do paclitaxel (Taxol®) - isolado de uma árvore do 

pacífico -, como estabilizador de microtúbulos (YANG; HORWITZ, 2017), impedindo a 

desmontagem do microtúbulo por reduzir a concentração crítica de tubulina no citoplasma.  

Atualmente a droga é usada no tratamento de diversos tipos de tumores sólidos, sendo os 

principais o câncer de mama e de ovário, porém, a eficácia quimioterápica diminui à 

medida que os tumores adquirem resistência às drogas, fazendo-se necessária a constante 

busca por novas abordagens terapêuticas.  

Durante a migração celular, a protrusão da membrana celular depende de uma 

orquestrada sequência de modificações na dinâmica de microtúbulos e microfilamentos de 

actina, que culminam na montagem e desmontagem de sítios de adesão celular, 

fundamentais para o tracionamento do corpo celular em direção à protrusão celular 

(DEMALI; WENNERBERG; BURRIDGE, 2003). Estes processos são regulados através da 

sinalização FAK - Rho-GTPases. De forma simplificada, FAK se liga e ativa as proteínas 

ativadoras de GTPases (GAPs, do inglês GTPase-activating proteins), os fatores de troca de 

nucleotídeos guanina (GEFs, do inglês guanine nucleotide-exchange factors) e a proteína 

N-WASP, controlando o crosslinking de actina através da fosforilação de α-actinina (MITRA; 

HANSON; SCHLAEPFER, 2005). 
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Figura 21: O EchA altera a polarização celular, e o padrão de distribuição de fosfo-FAK em células MDA-MB-
231 cultivadas em condições subconfluentes. (A) Imunofluorescência das células MDA-MB-231 tratadas com 
10µM de EchA durante 5 dias em condição subconfluente. As células foram marcadas com actina (verde) e 
anti-fosfo-FAK (vermelho). O tratamento resulta em perda de polaridade celular do grupo EchA, evidenciada 
pela formação de lamelipódios em direções opostas, e alteração na distribuição espacial e morfológica de 
fosfo-FAK (zoom). (B) Gráfico quantitativo do número de protrusões por célula do grupo controle (preto) e 
EchA (cinza). Foram contadas 50 células por grupo. Análise estatística: ANOVA 2 vias seguida de pós teste 
Bonferroni, e a diferença considerada significativa quando *p<0,05 e **p<0,01. Utilizou-se microscopia de 
fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com auxílio de uma objetiva PlanApo 100x 
(1.45NA). Barra de escala: 5µM.  
 



 

 

Como observa-se nas Figuras 21 e 22, o tratamento com 10µM de EchA altera o 

padrão de distribuição de fosfo-FAK, que deixa de apresentar-se de forma linear e 

concentrado na borda das células, e passa a apresentar uma morfologia puntiforme, e 

distribuída ao longo de todo citoplasma. Isso ocorre tanto quando as células são mantidas 

em baixa confluência (Figura 21), quanto quando estão em alta confluência (Figura 22). 

 

Figura 22: O EchA altera o padrão de distribuição de F-actina e fosfo-FAK em células MDA-MB-231 
confluentes. Imunofluorescência das células MDA-MB-231 tratadas com 10µM de EchA durante 5 dias em 
condição confluente, mostra a reorganização de F-actina (verde) e alfa-tubulina (vermelho), resultando em 
perda de morfologia celular do grupo EchA, e alteração na distribuição espacial e morfológica de fosfo-FAK 
(vermelho). Utilizou-se microscopia de fluorescência (Axiophot, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) com 
auxílio de uma objetiva PlanApo 100x (1.45NA). Barra de escala: 5µM. 
 

Além disso, nota-se a formação de protrusões celulares para diferentes lados 

(setas). A quantificação do número de protrusões por células foi realizada em com o auxílio 

do software Fiji, e está representada na Figura 21 B. A contagem de protrusões foi realizada 

em 50 células por grupo, e observou-se que o tratamento com EchA (barra cinza) diminuiu 

de forma significativa a porcentagem de células que apresentam protrusão para um único 

lado (indicativo de polarização) quando comparado ao grupo controle (barra preta), e 

aumentou a porcentagem de células com 2 ou 3 protrusões.  



 

 

A protrusão de membrana seguida por adesão célula-substrato é etapa 

fundamental na migração celular, de forma que decidiu-se analisar como estaria o processo 

de adesão das células MDA-MB-231 tratadas com EchA. Corroborando com os nossos 

dados anteriores, o tratamento prolongado com EchA inibe a adesão das células MDA-MB-

231 à diferentes substratos, sendo significativa a diminuição de adesão celular à laminina 

(Figura 23). Também se observa uma tendência à diminuição de adesão ao colágeno e à 

placa sem cobertura (p-value = 0,056 e 0,06, respectivamente). 

 

 

Figura 23: O EchA inibe o potencial de adesão célula-substrato da linhagem MDA-MB-231. Ensaio de adesão 
celular; (A) Fotomicrografia de células MDA-MB-231 pré-tratadas com 10µM de EchA ou concentrações 
equivalentes de EtOH durante 5 dias, e posteriormente semeadas em diferentes substratos (colágeno e 
laminina) durante 30 minutos. Análise estatística: ANOVA 2 vias, e as diferenças foram consideradas 
significativas quando *p<0,05.  
 
 



 

 

 As mesmas células foram submetidas ao ensaio de invasão em transwell, e 

analisadas após incubação overnight (Figura 24A). O EchA diminuiu em aproximadamente 

50% o número de células que migraram através do matrigel para a parte inferior da 

membrana do transwell, como observa-se na fotomicrografia da Figura 24A, e no gráfico 

quantitativo 24B, corroborando com os dados anteriores de alterações no citoesqueleto de 

actina e tubulina, e na ativação de FAK. 

 

Figura 24: O potencial invasivo e migratório das células MDA-MB-231 diminui após exposição prolongada 
à baixas concentrações de EchA. Ensaio de invasão realizado em transwell contendo matrigel na câmara 
superior. (A) Fotomicrografia das células MDA-MB-231 que migraram para a membrana inferior do transwell 
através do matrigel após incubação overnight, EtOH mostra as células que migraram em condição controle; 
EchA mostra as células que migraram após tratamento com 10µM de EchA. (B) Gráfico quantitativo do 
número de células MDA-MB-231 do ensaio de invasão por transwell que migraram no grupo controle (barra 
preta) e no grupo que recebeu tratamento com 10µM de EchA (barra cinza); Determinação da ativação de 
Rac1 (C), RhoA (D) e Cdc42 (E) utilizando 10 µM de EchA no tempo de 30 min. A-B foram realizados em 
triplicata, ao menos três vezes independentes. C-E foram realizados em quadruplicata, em dois experimentos 
independentes. Análise estatística: Os dados foram avaliados por teste t, e considerados significativos quando 
p<0,05. ****p<0,0001, *p<0,05. 
 

Buscando refinar ainda mais os dados de migração celular, as células MDA-MB-231 

tiveram a ativação de Rho GTPases avaliadas. Seguindo instruções do fabricante, as células 

foram tratadas por 30 minutos com 10µM de EchA, e tiveram a atividade de Rac1 (Figura 

24E), RhoA (Figura 24F) e Cdc42 (Figura 24G) mensuradas. O EchA não teve efeito 

significativo na ativação de nenhuma das GTPases, porém, apresentou uma sutil tendência 

em diminuir a ativação de Cdc42. 



 

 

Juntos, nossos dados sugerem que o EchA esteja inibindo a migração celular por 

meio da modificação do padrão de distribuição de fosfo-FAK e consequente diminuição da 

interação célula-substrato.  

Adicionalmente, o efeito à longo prazo do EchA foi avaliado por meio de ensaio de 

clonogênico (Figura 25), que tem como finalidade avaliar a capacidade de sobrevivência 

das células pós-tratamento. Para isso, as células MDA-MB-231 foram tratadas durante 5 

dias com 10µM de EchA, e posteriormente plaqueadas em baixíssima confluência para 

avaliação da formação de colônias durante 15 dias (esquema representado na Figura 25A). 

 

 

Figura 25: O EchA diminui o potencial clonogênico da linhagem MDA-MB-231. Avaliação de potencial 
clonogênico de MDA-MB-231 após tratamento com 10µM EchA durante 5 dias. (A) Esquema representativo 
do tratamento a partir de 5 dias antes do plaqueamento (dia 0), até o término do ensaio (dia 15). (B) 
Fotomicrografia representativa da placa de ensaio, corada com cristal violeta. Placa superior: controle; placa 
inferior: tratamento com 10µM EchA. (C) Contagem do número total de colônias dos grupos controle e 
tratado (D) Quantificação da área total ocupada pelas colônias em cada tratamento. O ensaio foi realizado 
em triplicata, em 3 experimentos independentes. A análise estatística foi realizada através de Student t-test, 
e considerou-se significativo quando valor de *p<0.05. ns = não significativo 

 

Como observa-se na Figura 26 B, o tratamento com EchA diminuiu o potencial de 

formação de colônias da linhagem MDA-MB-231, que apresentou não só um menor 

número de colônias pós tratamento (Figura 25D), como também uma menor área ocupada 

por essas colônias (Figura 25C), indicando que as células MDA-MB-231 tiveram não só 

capacidade de sobreviver diminuída após o tratamento, como também uma diminuição no 

potencial clonogênico. 



 

 

5.7 O tratamento agudo com altas concentrações de EchA inibe a migração de celular 

MDA-MB-231. 

 Os resultados anteriores mostraram que o EchA é capaz de alterar o citoesqueleto 

das células tumorais, levando a uma polimerização não linear de F-actina e alfa-tubulina, 

combinada com a formação de zonas de despolarização de F-actina e o aparecimento de 

estruturas do tipo ring-like na região perinuclear. Como o citoesqueleto é essencial durante 

a migração celular, decidiu-se avaliar se essas alterações afetam, de alguma forma, o 

comportamento migratório das células MDA-MB-231 expostas a um tratamento agudo 

com EchA em maiores concentrações.  

 Com essa finalidade, realizou-se o ensaio de ferida (Figura 26A e B), onde as células 

MDA-MB-231 foram expostas a concentrações crescentes de EchA, e a cobertura da ferida 

foi fotografada em time lapse durante 48 horas. As fotomicrografias da Figura 26A mostram 

a ferida inicial em amarelo, e a cobertura da ferida ao longo do tempo em roxo, e esses 

dados foram utilizados para a geração do gráfico de densidade de ferida ao longo do tempo 

(Figura 26B).   



 

 

 

Figura 26: O tratamento agudo com EchA inibe a migração de células MDA-MB-231 
(A) Migração celular por ensaio de ferida. Em amarelo: a área inicial do ensaio de ferida, em roxo: área 
repovoada por células após 8h, 24h e 48h utilizando EchA nas concentrações de 12,5 µM, 25 µM, 50 µM e 
100µM; (B) Densidade de células no fechamento de ferida durante o período de 48h utilizando EchA nas 
concentrações 0 - 100µM. As imagens foram tiradas com IncuCyte Zoom, com auxílio de uma objetiva 20x. 
Barra de escala: 40µM. 

 
 



 

 

O tratamento com concentrações altas de EchA (50µM e 100µM) inibiu a migração 

celular de forma significativa, conforme mostrado na prancha de imagens da Figura 27A. 

Estes resultados também ficam evidentes no gráfico de densidade de ferida, onde as linhas 

coloridas representam a área repovoada por células em cada uma das concentrações 

utilizadas (Figura 27B).  

O gráfico foi gerado de forma automática pelo software do equipamento IncuCyte 

Zoom, assim como a coloração amarela e roxa nas imagens. Ao analisarmos mais 

detalhadamente as imagens referentes aos tratamentos por 48 horas, podemos notar um 

menor número de células no grupo tratado com 25µM de EchA quando comparado ao 

controle, mesmo que a imagem apareça completamente marcada de roxo. Juntos, nossos 

dados mostram que o EchA atua inibindo a migração de células tumorais mamárias MDA-

MB-231 de forma dose-dependente.  

 

5.8 O tratamento com EchA inibe a secreção das citocinas IL-6, IL-8 e IL-1β por células 

tumorais mamárias MDA-MB-231. 

Além de todas as alterações celulares, outros fatores determinantes para o 

desenvolvimento do tumor são os componentes do microambiente. Dentre os fatores 

liberados pelas células normais e tumorais, estão as citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento, que formam uma complexa rede de sinalização entre as células tumorais e o 

microambiente ao qual estas estão inseridas, facilitando a progressão tumoral.  

Dentre as citocinas superexpressas no câncer de mama triplo-negativo, três dos 

fatores solúveis que vem ganhando atenção são as interleucinas pró-inflamatórias IL-6, IL-

8 e IL-1β (BENOY et al., 2004). Sabendo que 15 a 20% de todos os óbitos associados ao 

câncer estão relacionados à processos inflamatórios (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2018), 

decidimos avaliar a influência do EchA na modulação da liberação destas três interleucinas 

por células tumorais mamárias. Para isso, as células MDA-MB-231 foram expostas ou não 

à 10µM de EchA durante 24, 48 e 72 horas, e tiveram o meio condicionado coletado para 

a realização de um ensaio de CBA.  

A quantificação das interleucinas demonstrou que, em condições normais (grupo 

CTR e EtOH), tanto a secreção de IL-6, quanto a de IL-1β aumentam de forma pronunciada 

após 72 horas de cultivo, passando de 0,005pg/mL para 0,015pg/mL e de 4pg/mL para 
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35pg/mL, respectivamente (Figura 28 A e C). Em ambos os casos, o tratamento com EchA 

foi capaz de inibir esse aumento de secreção das citocinas. 

Por outro lado, a secreção da IL-8 (Figura 28B) apresentou uma menor variação ao 

longo do tempo, e a atuação do EchA na inibição desta secreção mostrou-se mais 

pronunciada em 24 horas de tratamento, passando de 0,015 pg/mL para 0,010 pg/mL. 

Estes valores, apesar de significativos, apontam que a atuação do EchA na modulação da 

secreção de interleucinas é mais efetiva para IL-6 e IL-1β do que para IL-8. 

 

Figura 28: O tratamento com EchA diminui a liberação de IL-6, IL-8 e IL-1β para o microambiente de células 
de câncer de mama. Quantificação de interleucinas por CBA: (A) IL-6 (B) IL-8 e (C) IL-1β, em meio 
condicionado de MDA-MB-231 na presença (barra preta) ou ausência (barra branca) de EchA. O grupo EtOH 
(barra cinza), tratado apenas com solução veículo, também foi analisado. Análise estatística: ANOVA 2 vias; 
Dados estão apresentados como média ± S.E.M. a partir de 3 experimentos independentes realizados em 
triplicata. *p< 0,05, ***p< 0,001 relativa a todas as condições. 

 

Recentemente, um grupo de pesquisadores do Johns Hopkins demonstrou que a 

exposição de fibroblastos ao meio condicionado de células MDA-MB-231 aumenta a 

secreção de IL-6 e IL-8, que, em contrapartida, estão envolvidos com o aumento de 

proliferação e migração de células MDA-MB-231 (JIN; PANDEY; POPEL, 2017). 

Corroborando com estes dados, um artigo publicado por Jones Gyam fi e colaboradores 

mostrou que a secreção elevada de IL-6 no microambiente tumoral promove a transição 
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epitélio-mesenquimal através da ativação de STAT3 de forma parácrina, fazendo com que 

haja uma translocação de fosfo-STAT3 para o núcleo e consequente indução de 

proliferação, migração e invasão (GYAMFI et al., 2018). Levando-se em consideração o 

ganho de agressividade promovido por IL-6, abordagens terapêuticas que envolvam o 

bloqueio da sinalização STAT3/IL6 vem ganhando destaque, e recentemente um grupo de 

pesquisadores avaliou o efeito de nano partículas lipossomais contendo anticorpo anti-IL6R 

no tratamento de camundongos com tumores triplo-negativos 4T1. Trata-se de um tumor 

com características mesenquimais e elevado potencial metastático, e o tratamento com 

anti-IL6R não só inibiu o crescimento tumoral, como também diminuiu a ocorrência e a 

área da metástase pulmonar. Adicionalmente, observou-se diminuição em STAT3, pSTAT3, 

VEGFA e MMP-9 através de análise imuno-histoquímica dos tumores (GUO et al., 2017), 

salientando a importância de abordagens terapêuticas anti-IL6. 

Em paralelo a isso, Charli Dominguez e colaboradores (DOMINGUEZ et al., 2017) 

apontam a atuação de IL-8 no desenvolvimento tumoral através de diversos mecanismos, 

incluindo: promoção do tráfico de células imunossupressoras para o microambiente 

tumoral (ALFARO et al., 2016);  indução de transição epitélio-mesenquimal (FERNANDO et 

al., 2011); e aumento de sobrevivência de populações de células tronco tumorais no sítio 

tumoral (GINESTIER et al., 2010). 

Em trabalho publicado por pesquisadores do NIH (DOMINGUEZ et al., 2017), a 

neutralização de IL-8 mostrou-se eficaz no bloqueio de transição epitélio-mesenquimal, 

induzindo a expressão de E-caderina e inibindo a expressão de fibronectina tanto in vitro 

quanto no modelo de xenotransplante de células MDA-MB-231, indicando o papel 

antitumoral da modulação de IL-8 no microambiente.  

Sabe-se que a secreção de IL-1β encontra-se elevada no microambiente tumoral 

mamário. Recentemente (2018), Te-chia Wu e colaboradores analisaram 149 tumores 

mamários em diferentes estágios, e encontraram uma correlação entre estágios mais 

avançados (III e IV) e altos níveis de IL-1β. A correlação entre a expressão de IL-1β e a 

agressividade tumoral é utilizada inclusive na clínica, onde a superexpressão desta citocina 

indica um pior prognóstico e maior risco de desenvolvimento de metástase óssea (HOLEN 

et al., 2016). 
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5.9 O EchA diminui o potencial das células MDA-MB-231 de induzir angiogênese em 

células HUVECs 

  Os resultados anteriores mostram que o tratamento com EchA altera o perfil das 

citocinas expressas por células MDA-MB-231. Dentre as interleucinas analisadas, notou-se 

uma diminuição em três importantes citocinas relacionadas à angiogênese: IL6, IL8 e IL-1β 

(LIANG et al., 2017; NALWOGA et al., 2011). 

O processo angiogênico requer a organização das células endoteliais em uma 

estrutura tubular tridimensional, e envolve diferenciação, migração, proliferação e 

rearranjo destas células em cordões contendo um lúmen, em um processo denominado 

morfogênese vascular. Assim sendo, apesar do modelo de células em monocamada 

(semeadas em placas cobertas com matriz) mostrar-se suficiente em induzir a formação de 

estruturas em formato de tubos, ela não é capaz de reproduzir todo processo de formação 

tridimensional de um vaso contendo um lúmen (NOWAK-SLIWINSKA et al., 2018). 

Tratando-se de um sistema complexo, é essencial que a análise in vitro mimetize de forma 

mais fidedigna possível aspectos fundamentais do microambiente in vivo, sendo essencial 

a utilização de um modelo de co-cultura de células em 3D, para que haja uma conclusão 

mais assertiva a respeito da eficácia de novas abordagens terapêuticas (BAKER; CHEN, 

2012). Desta forma, optamos por realizar o ensaio de sprouting de células HUVEC em gel 

de fibrina, que nos permite avaliar a formação de brotamentos a partir de um esferoide 

envolvo por matriz e células estromais (fibroblasto), de forma semelhante ao 

microambiente fisiológico.  

A utilização de células estromais é fundamental para o sprouting das células 

endoteliais, e diversos grupos já demonstraram a habilidade de células mesenquimais 

como os fibroblastos em estabilizar os brotamentos vasculares in vitro (TILLE; PEPPER, 

2002; VELAZQUEZ et al., 2002). Além disso, dependendo do estímulo que as células do 

microambiente tumoral recebem, elas passam a secretar fatores para o ou 

antiangiogênicos, influenciando a tumorigênese e o ganho de agressividade tumoral de 

forma direta (NOWAK-SLIWINSKA et al., 2018). 

Tendo isso em vista, no presente trabalho decidiu-se avaliar o potencial angiogênico 

do meio condicionado por células tumorais MDA-MB-231 expostas ou não à 10µM de EchA, 

sobre as células HUVECs. Para isso, os esferoides gerados a partir de 2000 células HUVECs  
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foram co-cultivados com fibroblastos embebidos em gel de fibrina, preparado a partir de 

fibrinogênio (2,5mg/ml), aprotinina (0,15 units/ml) e trombina (0,625 units/ml), e 

incubados com dois tratamentos diferentes: EBM-2 contendo 10µM de EchA, ou EBM-2 

previamente condicionado por células MDA-MB-231 expostas à 10µM de EchA durante 72 

horas. O tempo de condicionamento do meio de cultivo foi definido com base em nossos 

resultados anteriores, de quantificação de IL-6, IL-8 e IL-1β.   

 

A partir deste momento, os grupos foram definidos de acordo com o tipo de 

tratamento da seguinte forma: 

 

● EBM2 EtOH: esferoides de HUVEC tratados com meio completo EBM2 contendo 

apenas solução veículo EtOH. 

● EBM2 EchA: esferoides de HUVEC tratados com meio completo EBM2 contendo 

10µM de EchA. 

● EBM2 cond EtOH: esferoides de HUVEC tratados com o meio EBM2 contendo 

solução veículo EtOH, previamente condicionado por células tumorais mamárias 

MDA-MB-231. 

● EBM2 cond EchA: esferoides de HUVEC tratados com o meio EBM2 contendo 10µM 

de EchA previamente condicionado por células tumorais mamárias MDA-MB-231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: O meio condicionado por células MDA-MB-231 expostas à EchA diminui o potencial angiogênico 
de células HUVEC. Imagens representativas do sprouting de células HUVEC tratadas com EtOH (A), EchA (B), 
meio condicionado por MDA-MB-231 durante 72 horas expostas à EtOH (EBM2 cond EtOH) e (D) meio 
condicionado por MDA-MB-231 expostas à 10µM de EchA (EBM2 cond EchA). EBM2 cond EchA diminui o 
potencial angiogênico de células HUVEC, e este fenômeno não é observado quando as células HUVEC são 
expostas apenas à EchA 10µM. O tratamento com meio EBM2 cond EchA diminui o número de sprouts (G), o 
comprimento médio (E), o comprimento cumulativo (F) e o diâmetro (H) dos sprouts. A área total do esferoide 
também se mostra menor no grupo EBM2 cond EchA (I). O ensaio foi realizado em triplicata, em 2 
experimentos independentes. Foram avaliados 15 esferoides por tratamento, os dados estão apresentados 
como média ± S.E.M., e foram analisados por ANOVA 2 vias seguido de pós teste Bonferroni, e considerou-se 
diferença estatística quando *p<0,05, **p<0,005; ***p<0,001 e ****p<0,0001.  

 

 



 

 

 

Figura 29: O meio condicionado por células MDA-MB-231 expostas à EchA diminui o potencial angiogênico 
de células HUVEC.  

 

Nota-se uma significativa diminuição no comprimento médio dos sproutings do 

grupo de esferoides EBM2 cond EchA (aprox. 4µM), quando comparado aos grupos 

expostos à EBM2 EtOH (aprox. 12µM), EBM2 EchA (aprox. 13µM) e EBM2 cond EtOH 



 

 

(aprox. 13µM) (Figura 14E). Da mesma forma, observa-se a diminuição significativa no 

comprimento total do grupo EMB2 cond EchA (aprox. 50µM) quando comparamos à 

somatória dos comprimentos dos grupos EBM2 EtOH (aprox. 160µM), EBM2 EchA (aprox. 

200µM) e EMB2 cond EtOH (aprox. 250µM) (Figura 29F).  

O tratamento com EchA per se (EBM2 EchA) não alterou de forma significativa o 

número de sproutings quando comparado ao grupo EBM2 EtOH (p value 0,16). Porém, 

quando os esferoides foram expostos ao meio condicionado por células tumorais MDA-

MB-231 tratadas com EchA (EBM2 cond EchA), observou-se uma diminuição de 

aproximadamente 25% no número de sprouting por esferoide quando comparamos o 

grupo EBM2 EtOH (n. sprouting = 20/esferoide) com o grupo EBM2 EchA (n. sprouting = 

14/esferoide). 

A avaliação do diâmetro dos sproutings também foi realizada (Figura 29H), e 

observa-se uma diminuição significativa no diâmetro das estruturas capilares tanto no 

tratamento dos esferoides com EchA, quanto no tratamento com meio previamente 

condicionado. 

Além das alterações nas estruturas capilares, a área total dos esferoides de cada 

grupo também foi mensurada (Figura 29I). Ao contrário do que foi observado no grupo de 

esferoides exposto ao meio EBM2 previamente condicionado por células tumorais MDA-

MB-231 tratadas com EchA (EBM2 cond EchA), o tratamento dos esferoides com EchA per 

se (EBM EchA) acarretou em aumento da área total do esferoide de forma significativa. 

Em 2017, Shuwei Liang e colaboradores analisaram 100 amostras de tumores de 

mama triplo-negativos através de imuno-histoquímica, e observaram uma correlação 

positiva entre a elevada expressão de IL-6 e os tumores de maior grau. Neste mesmo 

estudo, a inibição de IL-6 diminuiu de forma significativa o potencial de formação de 

estruturas tube-like de células HUVEC expostas ao meio condicionado por células MDA-

MB-231, apontando o importante papel de IL-6 na angiogênese mediada por células 

tumorais mamárias (LIANG et al., 2017). 

Estes dados corroboram com os resultados que encontramos em nosso trabalho, 

onde a inibição de IL-6 no meio condicionado por células MDA-MB-231 expostas ao EchA 

acarretou em diminuição não só do número de brotamentos formados nos esferoides de 
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células HUVECs, como também no comprimento médio, comprimento cumulativo e 

diâmetro das estruturas semelhantes a vasos que se formaram.  

Sabe-se que a metástase é a principal causa de recorrência tumoral e morte em 

pacientes com câncer, e que a formação de novos vasos é etapa fundamental neste 

processo (EL-KENAWI; EL-REMESSY, 2013). A angiogênese ocorre através da expansão dos 

vasos pré-existentes, em um processo denominado brotamento, onde os novos vasos 

passam a invadir os tecidos adjacentes para aumentar em tamanho e originar o lúmen do 

vaso. Durante esta fase de sprouting, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos e, 

consequentemente, o aumento da permeabilidade dos mesmos (FERRARA; GERBER; 

LECOUTER, 2003), facilitando a diapedese de células tumorais, e consequente saída delas 

do sítio primário para o sítio metastático. Assim, abordagens terapêuticas que tenham ação 

antiangiogênicas suficientes para impedir o processo de brotamento mostram-se 

interessantes no tratamento do câncer de mama triplo-negativo, o que aponta o EchA 

como um potencial candidato coadjuvante no tratamento do TNBC. 
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6 CONCLUSÃO 

A utilização de RP-HPLC seguida por espectrometria de massas para a purificação 

de EchA a partir do líquido celomático de 25 espécimes de ouriço-do-mar L. variegatus 

mostrou-se eficiente, possibilitando a produção de 15 ml de solução alcoólica de EchA a 

uma concentração de 10mM, utilizado durante todo desenvolvimento do trabalho.  

O efeito citotóxico do EchA se deu de forma dose e tempo-dependente em todas 

as linhagens celulares estudadas, sendo que as células que apresentaram menor 

sensibilidade ao composto foram os fibroblastos, e as células mais sensíveis foram as 

células MCF10A. Dentre as linhagens tumorais, a mais agressiva MDA-MB-231 mostrou-se 

mais sensível quando comparada à MCF7. 

 O EchA altera a morfologia de ambas as linhagens tumorais mamárias MCF7 e MDA-

MB-231, acarretando no surgimento de estruturas de actina em formato "ring-like" na 

região perinuclear das células, e no aparecimento de agregados de actina polimerizados de 

forma não linear por todo citoplasma celular. 

 A viabilidade de células MDA-MB-231 não é alterada após o tratamento prolongado 

com baixas concentrações de EchA, porém, observa-se uma diminuição no potencial 

migratório e invasivo destas células, por meio de alterações na organização de F-actina e 

α-tubulina, alteração na distribuição espacial de fosfo-FAK e inibição da ativação de cdc42. 

O EchA não é capaz de sensibilizar as células MDA-MB-231 ao tratamento com tamoxifeno, 

uma vez que a sua utilização combinada a concentrações subtóxicas do quimioterápico, 

ocasiona apenas uma sutil diminuição no número de células viáveis. Esta diminuição torna-

se significativa apenas quando concentrações muito elevadas de tamoxifeno são utilizadas. 

 O EchA altera o perfil de citocinas secretadas por células MDA-MB-231 no 

microambiente tumoral, inibindo a secreção das interleucinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e 

IL-1β. Como consequência, o meio condicionado por células MDA-MB-231 expostas ao 

EchA diminui o potencial angiogênico de células endoteliais HUVECs. 

Desta forma, com base nos dados obtidos neste trabalho, concluímos que apesar 

de não ser capaz de induzir a morte celular em linhagens tumorais mamárias, o EchA 

mostra-se eficaz em diminuir o potencial migratório e invasivo de células MDA-MB-231, 

principalmente por meio de alterações na morfologia de componentes do citoesqueleto: 

F-actina e α-tubulina, e inibição da ativação de Cdc42.  



 

 

Apesar de não atuar de forma citotóxica diretamente nas células tumorais, o EchA 

foi capaz de inibir o processo de angiogênese de forma indireta, inibindo a secreção das 

interleucinas 6, 8 e 1β por células tumorais mamárias. Como consequência, as células 

endoteliais HUVECs apresentaram um menor potencial angiogênico quando tratadas com 

o meio condicionado das células tumorais MDA-MB-231 expostas ao EchA. Assim, 

concluímos que o EchA possa ser um potencial terapêutico coadjuvante no tratamento do 

TNBC, através de seu efeito antiangiogênico, porém, mais estudos fazem-se necessários. 
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