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RESUMO
TEIXEIRA, S. F. Avaliação da atividade do CHY-1, um novo análogo da
miltefosina, como potencial inibidor da enzima CTP:fosfoetanolaminacitidilil-transferase sobre o carcinoma de pulmão de não-pequenas células.
2016. 75 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Instituto de Ciências
Biomédicas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
O câncer de pulmão é um dos mais incidentes e letais no Brasil e no mundo, por
conseguinte, a busca de novos fármacos a fim de controlá-lo é necessária.
Atualmente o desenvolvimento de fármacos conta com abordagens
computacionais que otimizam este processo. Dado que a fosfatidiletanolamina
(PE) desempenha importantes papeis fisiológicos e apresenta-se aumentada em
tecidos tumorais de pacientes com carcinoma de pulmão de não-pequenas
células (CPNPC), fica claro que a PE e suas vias de produção são interessantes
novos alvos. Dentre as enzimas envolvidas na síntese de PE, a
CTP:fosfoetanolamina-citidilil-transferase
(Pcyt2)
é
frequentemente
superexpressa em células neoplásicas, inclusive nas células de pulmão, e é um
alvo ainda pouco explorado. Sendo assim, no presente trabalho, foi avaliado o
potencial terapêutico do CHY-1, um análogo da miltefosina desenvolvido como
inibidor da enzima Pcyt2, e os mecanismos inerentes à sua atividade antitumoral
em modelo de CPNPC. Desde os testes iniciais, o CHY-1 apresentou
citotoxicidade superior ao seu protótipo, a miltefosina, e, além disso, as células
malignas apresentaram-se mais sensíveis ao CHY-1 do que as células nãotumorigênicas. Ademais, quando comparado a outro inibidor da enzima Pcyt2, a
meclizina, o CHY-1 também foi superior quanto à atividade citotóxica. Nas células
A549 e NCI-H460, a indução de apoptose pelo CHY-1 foi um mecanismo
secundário de citotoxicidade, porém, foram evidenciadas alterações morfológicas
e funcionais nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático das células tratadas,
bem como o estabelecimento de um ambiente com acúmulo de espécies reativas
de oxigênio. Nas células LL/2, por sua vez, CHY-1 induziu apoptose com
alterações funcionais nas mitocôndrias e no retículo endoplamático. O CHY-1
ainda é capaz de induzir o aumento da externalização de calreticulina nas células
A549 e LL/2, um indicativo de que o CHY-1 gera um dos sinais que pode induzir
estas células à morte imunogênica. Em conclusão, o presente trabalho evidencia
o potencial do CHY-1 como um inibidor da enzima Pcyt2 e candidato a fármaco
com atividade preferencial para CPNPC. Além disso, o CHY-1 é capaz de levar
as células A549 e LL/2 à morte imunogênica.
Palavras-chave: Carcinoma de pulmão de não-pequenas células (CPNPC).
CTP:fosfoetanolamina-citidilil-transferase
(Pcyt2).
Morte
imunogênica.
Citotoxicidade.
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ABSTRACT
TEIXEIRA, S. F. Evaluation of the activity of CHY-1, a novel miltefosine
analogue, as a potential CTP:phosphoethanolamine cytidylyltransferase
enzyme inhibitor against non-small cell lung cancer. 2016. 75 p. Master thesis
(Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2016.
Lung cancer is one of the most incident and lethal cancers in Brazil and all over
the world, thus, the pursuit for new drugs to control this disease is necessary.
Nowadays, new drugs development has computational tools that improves this
process. Once that phosphatidylethanolamine (PE) plays several important
physiological roles and it is overexpressed in tumor tissues of non-small cell lung
cancer (NSCLC) patients, it is clear that PE and its production pathways are
interesting new targets. Among the enzymes of PE production pathway,
CTP:phosphoethanolamine cytidylyltransferase (Pcyt2) is usually overexpressed
in tumor cells, included in lung cancer cells, and it remains as an underexplored
target. Therefore, this study aimed to evaluate antitumor effects of CHY-1, a
miltefosine analogue developed as an inhibitor of Pcyt2 enzyme, and to
investigate the mechanisms related to its antitumor action against NSCLC.
Initially, CHY-1 had already shown to be more cytotoxicity than its prototype,
miltefosine, and malignant cells were more sensitive to CHY-1 effects than nontumorigenic cells. Furthermore, when compared with another inhibitor of Pcyt2
enzyme, meclizine, CHY-1 had also higher cytotoxic activity. In A549 and NCIH460 cells, CHY-1 triggers apoptosis as a secondary mechanism of cytotoxicity,
although, treated cells have clearly morphological and functional changes on
mitochondria and on endoplasmic reticulum, as well as the establishment of an
environment of reactive oxygen species accumulation. On the other hand, in LL/2
cells, CHY-1 induced apoptosis with mithocondral and endoplasmatic reticulum
changes. CHY-1 also increased calreticulin externalization in A549 and LL/2 cells,
an indication that this compound generates signals that may induce immunogenic
cell death. In conclusion, this work presents CHY-1 as an inhibitor of Pcyt2
enzyme and new drug candidate with preferential activity on NSCLC cells.
Moreover, CHY-1 triggers immunogenic cell death in A549 and LL/2 cells.
Keywords: Non-small cell lung cancer (NSCLC). CTP:phosphoethanolamine
cytidylyltransferase (Pcyt2). Immunogenic cell death. Cytotoxicity.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Enunciando o problema
O câncer de pulmão está entre os tipos de tumores malignos de maior
incidência no mundo e apresenta uma alta taxa de mortalidade (FERLAY et al.,
2013; SIEGEL et al., 2014). No Brasil, o câncer de pulmão foi estimado como o
quarto mais incidente, acometendo 27.330 indivíduos em 2014 (INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER - INCA, 2014). Dados obtidos no Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde mostram que esse tipo de neoplasia
maligna foi responsável por 24.490 mortes no ano de 2013 (INCA, 2013). Na
verdade, nos últimos anos sua razão mortalidade/incidência tem sido superior a
0,8, mostrando claramente a letalidade desta doença (INCA, 2014). Diante desse
cenário, esta doença mantém-se como um desafio à saúde pública nacional e
mundial e são necessários esforços no sentido de buscar novas abordagens
terapêuticas.
1.2 O câncer de pulmão
Em relação à classificação clínica do câncer de pulmão, apesar da existência
de algumas exceções e do comportamento biológico distinto entre os subtipos do
mesmo grupo, este é usualmente dividido em carcinoma de pulmão de pequenas
células e carcinoma de pulmão de não-pequenas células (CPNPC) (DAVIDSON,
GAZDAR; CLARKE, 2013; TRAVIS, BRAMBILLA; RIELY, 2013). O carcinoma de
pulmão de pequenas células representa cerca de 14% dos casos de câncer
pulmão e caracteriza-se por sua agressividade (AMERICAN CANCER SOCIETY,
2015; DAVIDSON, GAZDAR; CLARKE, 2013). Já o CPNPC, representa cerca de
84% dos diagnósticos de câncer de pulmão e é um grupo heterogêneo que
engloba diferentes tipos histológicos, tais como: o carcinoma de células
epidermóides, os adenocarcinomas, o carcinoma de células grandes e outros
mais raros (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015; TRAVIS et al., 2011).
Enquanto o tratamento do carcinoma de células pequenas realiza-se
principalmente por quimio e/ou radioterapia, o tratamento do CPNPC (em
estágios iniciais) é baseado na cirurgia, incluindo também a radio- e a
quimioterapia além de, mais recentemente, as chamadas “terapias-alvo”
(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015; VANSTEENKISTE et al., 2013). Embora
a cirurgia nos estágios iniciais possa ser curativa, 70% dos casos de CPNPC são

15
diagnosticados já em estádios avançados e, por conseguinte, inoperáveis
(VANSTEENKISTE et al., 2013). Nestes casos, preconiza-se a quimioterapia,
que é capaz de estender a sobrevida, e melhorar a qualidade de vida dos
pacientes (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015).
1.3 Biossíntese dos fosfolipídios
Atualmente, o desenvolvimento de novos fármacos conta com as abordagens
computacionais que tornam esta busca racional e otimizam este processo, uma
vez que estas abordagens consideram a identificação de alvos que estejam
alterados preferencialmente nas células malignas (AL-LAZIKANI; HOPKINS,
2006; DAMIÃO et al., 2014; OVERINGTON; NARANG; DESAI, 2009; PALACEBERL et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2014). Neste contexto os fosfolipídios e as
vias de produção destes surgem como um ponto de interesse devido as suas
funções celulares e à presença de alterações relacionadas a eles e suas funções
no contexto tumoral (IGAL, 2010; MENENDEZ; LUPU, 2007; RYSMAN et al.,
2010; SCOTT et al., 2010; SWINNEN et al., 2003). Os fosfolipídios são os
componentes principais das membranas plasmáticas, sendo a fosfatidilcolina e a
fosfatidiletanolamina (PE) os mais abundantes (LI et al., 2006). Ademais, os
fosfolipídios também estão relacionados aos processos de crescimento,
proliferação, diferenciação, sobrevivência, apoptose, inflamação e motilidade
(CULLIS; DE KRIIJFF, 1979; HUANG; FRETER, 2015; VANCE; TASSEVA,
2013). Juntos, todos esses processos celulares, apresentam-se alterados e são
de extrema importância no desenvolvimento tumoral, desta forma, as vias de
produção de fosfolipídios estão aumentas nas células tumorais e tornam-se alvos
em potencial (BRASKY et al., 2013; IGAL, 2010; MENENDEZ; LUPU, 2007).
Dentre os mais abundantes fosfolipídios de membrana celular temos a PE,
que desempenha importantes papeis em processos fisiológicos, tanto
diretamente quanto através de seus metabólitos biologicamente ativos, tais
como, ácidos graxos livres e diacilglicerol, ambos importantes segundos
mensageiros (VANCE, 2008). Diversas das atividades exercidas por esse
fosfolipídio estão intimamente relacionada aos mecanismos de desenvolvimento
tumoral como a citocinese (EMOTO et al., 1996), a apoptose (EMOTO et al.,
1997) e a autofagia (LAMB, YOSHIMORI; TOOZE, 2013; ROCKENFELLER et
al., 2015). Em células normais, a distribuição dos fosfolipídios de membrana é
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assimétrica, sendo mantida por ATPases do tipo P, denominadas aminofosfolipídios-translocases, que catalisam o transporte de PE e fosfatidilserina do
folheto

externo

membranar

para

o

folheto

interno

(DEVAUX,

1992;

MARCONESCU; THORPE, 2008). Células tumorais possuem o perfil de
distribuição de fosfolipídios alterado e expõem maiores níveis de PE e
fosfatidilserina no folheto externo (EMOTO et al., 1997). É interessante notar que
a exposição da PE ocorre também na superfície do endotélio tumoral,
provavelmente devido ao estresse oxidativo do microambiente, o qual perturba a
atividade das aminofosfolipídios translocases (STAFFORD; THORPE, 2011).
Outra interessante evidência é que tecidos tumorais de amostras de pacientes
com CPNPC, quando comparado ao tecido de uma região pulmonar não afetada,
apresenta alterações proeminentes no perfil de fosfolipídios, em especial um
aumento de PE (MARIEN et al., 2015). De posse de todos esses dados, fica claro
que a PE e suas vias de produção podem ser interessantes pontos para o
desenvolvimento de novos fármacos, principalmente em modelo de CPNPC.
Em células eucarióticas, a PE é sintetizada majoritariamente através da via
da citidina 5-difosfocolina, também denominada de via de Kennedy (Figura 1), a
partir da fosforilação da etanolamina pela etanolamina-quinase, seguida de
conversão da fosfoetanolamina em PE pela ação da CTP:fosfoetanolaminacitidilil-transferase (Pcyt2) e, em sequência no retículo endoplasmático, da
fosfoetanolamina-transferase (GIBELLINI; SMITH, 2010; PAVLOVIC; BAKOVIC,
2013). Por outro lado, a fosfatidilcolina pode ser sintetizada por duas vias
distintas: a via de Kennedy e a via de transmetilação da PE, catalisada pela
fosfatidiletanolamina

n-metiltransferase

(FAGONE;

JACKOWSKI,

2013;

GIBELLINI; SMITH, 2010). Desta forma, na via de Kennedy, a transformação de
colina em fosfofatidilcolina ocorre através de um processo análogo ao da
etanolamina: a fosfofatidilcolina é formada pela fosforilação da colina proveniente
da dieta, em uma reação catalisada pela colina-quinase, seguida de duas
reações

sequenciais

catalisadas

pelas

enzimas

CTP:fosfocolina-citidilil-

transferase e, em seguida, pela fosfocolina-transferase. A fosfofatidilcolina
também pode ser produzida por três metilações sequenciais da PE, através da
ação da fosfatidiletanolamina n-metiltransferase (PAVLOVIC; BAKOVIC, 2013;
VANCE; VANCE, 2009).
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Figura 1 - As reações da principal via de biossíntese dos dois fosfolipídios de membrana
mais abundantes: a via de Kennedy. A via de Kennedy apresenta duas rotas distintas
para a produção de, respectivamente, PE e a fosfotidilcolina. As duas rotas são bem
similares e apresentam enzimas análogas, responsáveis pela conversão dos
percursores, etanolamina e a colina, em seus respectivos fosfolipídios. A via de Kennedy
é iniciada pela ação de uma amino-álcool-fosfotransferase que fosforila a etanolamina
ou a colina, resultando na produção da fosfoetanolamina e fosfocolina, respectivamente.
A reação subsequente entre a citinina 5’ trifosfato (CTP) e os produtos fosforilados é
mediada pelas enzimas Pcyt2 e CTP:fosfocolina-citidilil-transferase, resultando na
produção de CDP-etanolamina ou CDP-colina e pirofosfato. A última etapa da reação é
pela CDP etanolamina: 1,2-diacilglicerol etanolamina fosfotransferase ou CDP colina:
1,2-diacilglicerol colina fosfotransferase, que acopla o produto da reação anterior ao
diacilglicerol formado como produto final a PE ou a fosfatidilcolina, respectivamente.
Neste contexto, essas enzimas surgem como possíveis alvos terapêuticos para reduzir
a excessiva reciclagem de membrana das células tumorais, em especial, enzima da
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etapa limitante da reação, presente no retículo endoplasmático, Pcyt2 (destacada em
vermelho).

Portanto, pode-se buscar interferir no metabolismo de fosfolipídios nas
células como uma estratégia terapêutica. Neste contexto, a Pcyt2 surge como um
alvo potencial posto que esta enzima é frequentemente superexpressa em
diversos tumores malignos, dentre os quais, pode-se destacar, o câncer de
pulmão (PAVLOVIC; BAKOVIC, 2013). Ademais, ela é uma das peças-chaves da
formação de membranas, uma vez que está envolvida na síntese dos seus
principais componentes. Portanto, a inibição de sua atividade é capaz de
interromper a divisão celular, desestruturar os lipid rafts, alterar a produção de
segundos mensageiros e levar à apoptose (EMOTO; UMEDA, 2000;
FULLERTON, HAKIMUDDIN; BAKOVIC, 2007; VANCE, 2008; SIGNORELL et
al., 2009; ZHU; BAKOVIC, 2012). Concomitantemente, a inibição da Pcyt2 leva
ao acúmulo de seu substrato, a fosfoetanolamina, que, quando em excesso, leva
à inibição da respiração celular (GOHIL et al., 2013). Em 2013, Gohil e
colaboradores também identificaram a meclizina, apesar de ser mais conhecida
como um anti-histamínico usado há décadas na profilaxia de náusea e vertigem,
como o primeiro fármaco inibidor da Pcyt2.
Na verdade, o uso de fosfolipídios no tratamento de alguns tipos de câncer
já é conhecido (GAJATE; MOLLINEDO, 2002; VAN BLITTERSWIJK; VERHEIJ,
2013), tendo como exemplo dessa classe, os fosfolipídios antineoplásicos:
edelfosina, miltefosina e ilmofosina. A miltefosina é a única com uso clínico
aprovado, sendo este para o tratamento tópico de metástases cutâneas do
câncer de mama (KAMINSKY, 2002), enquanto a edelfosina e a ilmofosina
apresentam uso limitado por sua instabilidade metabólica (VAN BLITTERSWIJK;
VERHEIJ, 2013). Entretanto, o uso clínico da miltefosina apresenta uma severa
restrição devido aos seus efeitos adversos no sistema gastrointestinal e
hemolíticos (GAJATE et al., 2011). O protótipo deste estudo, a miltefosina, é um
inibidor da CTP:fosfocolina-citidilil-transferase, enzima análoga a enzima alvo
deste estudo, induzindo, por conseguinte, à apoptose devido a deficiência de
colina e ao aumento dos níveis de ceramida (RAMOS et al., 2002; YOSIFOV et
al., 2014; WNETZAK et al., 2014).
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1.4 Morte imunogênica
Alguns estudos apontam um possível papel imunogênico de fosfolipídios
antineoplásicos, devido às alterações nos lipid rafts e no estresse do retículo
endoplasmático (GAJATE; MOLLINEDO, 2001; GAJATE; MOLLINEDO, 2007;
MOLLINEDO et al., 1997; MOLLINEDO; GAJATE, 2006; VAN DER LUIT et al.,
2007; WELLER et al., 2009). Este fato, aliado a crescente compreensão e
interesse do papel da resposta imune contra os tumores e dos mecanismos
capazes de favorecê-la, como a morte imunogênica, faz com que seja
interessante avaliar também estes fármacos em um contexto imunológico.
A morte imunogênica pode ser definida como a morte celular mediada pela
ação de células efetoras do sistema imune estimuladas por células
apresentadoras de antígeno maturadas por sinais de células em processo de
morte (KROEMER et al., 2013). Dentre as células apresentadoras de antígenos
profissionais estão as células dendríticas (DCs), que são mediadoras da relação
entre as respostas imunes inatas e adaptativas (BANCHEREAU; STEINMAN,
1998; STEINMAN, 2007).
As DCs podem processar os antígenos tumorais de células tratadas em
processo de morte, os quais passam a ser expostos na superfície celular no
contexto de moléculas codificadas pelo MHC (Major Histocompatibility Complex),
ao mesmo tempo em que sinalizam efetivamente para linfócitos T naïve, de
maneira a induzir sua ativação e resposta (Figura 2). Consequentemente, estas
células tumorais em processo de morte imunogênica produzem sinais para as
DCs que culminam na geração de linfócitos T efetores (auxiliares e citotóxicos) e
de memória, voltados especificamente para o combate das células tumorais e,
portanto, capazes de contribuir para a prevenção da recidiva da doença
(PALUCKA; BANCHEREAU, 2012; RAMOS et al., 2013; STEINMAN, 2012).
Portanto, as DCs podem ser consideradas peças-chave, que, dependendo do
estado funcional, podem levar tanto à imunidade quanto à tolerância (DE JONG,
SMITS; KAPSENBERG, 2005; SPONAAS et al., 2006; ZARNANI et al., 2007). O
estado funcional das DCs está estreitamente correlacionado com os sinais
recebidos pelo microambiente tumoral. Estes sinais incluem citocinas,
mediadores inflamatórios e moléculas portadoras de padrões moleculares
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capazes de ativar seus receptores tipo pattern recognition receptors (PRR)
(DZOPALIC et al., 2012).

Figura 2 - Esquema dos processos envolvidos na morte imunogênica. Após o estresse
causado pelo agente indutor de morte imunogênica, as células pré-apoptóticas expõem
ou liberam sinais que facilitam sua fagocitose pelas DCs. Dentre os sinais que levam à
indução deste processo estão a calreticulina (CRT), o ATP e a proteína B1 do grupo de
alta mobilidade (HMGB1). Esses sinais podem ser reconhecidos como sinais para
fagocitose pelas DCs através de sua interação com receptores de calreticulina (CRTR),
purinérgico P2X7 (P2RX7) e do tipo Toll-like 4 (TLR4), respectivamente. Em sequência,
as DCs ativadas interagem com os receptores de células T (TCRs) dos linfócitos,
gerando uma resposta imunogênica T helper 1 (TH1) ou linfocitica T citotóxica (CTL)
(adaptado de KROEMER et al., 2013).

Nowak e colaboradores, em 2003, demonstraram que a quimioterapia pode
induzir a apoptose associada à morte imunogênica. Nesta conjuntura, dentre as
moléculas expostas pelas células no início da morte imunogênica, a calreticulina
se insere como uma proteína que, quando co-translocada junto à ERp57 para a
superfície celular serve de sinal de fagocitose para as DCs através do CD91
(ZENG et al., 2006). Essa exposição de calreticulina é intimamente relacionada
ao estresse do retículo endoplasmático, posto que esta proteína está presente
no lúmen do retículo endoplasmático e sua exposição na superfície celular ocorre
em decorrência de perturbações nesta organela, podendo, por consequência, ser
associada a este tipo de morte celular (RAJENDRAN; SIMONS, 2005). Ademais,
as células em processo de morte imunogênica liberam, dentre outros sinais, a
proteína B1 do grupo de alta mobilidade (HMGB1) e ATP para o meio
extracelular, que é capaz de interagir com os receptores do tipo Toll-like 4 e os
receptores purinérgicos P2X7, respectivamente, das DCs (APETOH et al., 2007;
KROEMER et al., 2013).
A ativação de receptores de morte, que dependem dos lipid rafts, também
está relacionada à exposição de calreticulina com consequente morte
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imunogênica (PANARETAKIS et al., 2009). De acordo com os dados descritos
anteriormente, a edelfosina mostra-se capaz de induzir apoptose em células
malignas de forma dependente dos lipid rafts e do retículo endoplasmático
(GAJATE; MOLLINEDO, 2001; GAJATE; MOLLINEDO, 2007; MOLLINEDO et
al., 1997; MOLLINEDO; GAJATE, 2006). Em adição, a miltefosina também
apresenta atividade modulatória dos lipid rafts e maior afinidade por esses
microdomínios (VAN DER LUIT et al., 2007; WELLER et al., 2009). Portanto,
esses dados apontam para uma possível ativação da morte imunogênica pelos
fosfolipídios antineoplásicos, posto que o estresse do retículo endoplasmático e
alterações nos lipid rafts relacionam-se à indução desse tipo de morte.
1.5 Desenvolvimento do CHY-1 como novo candidato a fármaco
Dado o foco do nosso grupo em buscar novos alvos para desenvolvimento
racional de novos fármacos e o potencial da enzima Pcyt2 no contexto tumoral,
foram utilizadas abordagens de planejamento de novos fármacos auxiliadas por
computador para desenvolver uma quimioteca de novas entidades químicas
como potenciais inibidores da enzima Pcyt2. Através de métodos de modelagem
molecular e de quimiometria, dezenas de derivados de éter fosfolípides foram
selecionados e submetidos a análises de métodos de agrupamentos hierárquicos
(HCA, do inglês: Hierarchical Cluster Analysis) e de componentes principais
(PCA, do inglês: Principal Components Analysis) a fim de descobrir quais eram
as propriedades moleculares, dependentes da estrutura química, mais relevantes
no processo de discriminação dos compostos. Ao final da análise exploratória, os
compostos foram separados em dois grandes grupos e, no grupo onde estavam
os fosfolipídios antineoplásicos (dentre eles a miiltefosina), estava também um
composto ainda não comercializado, o qual denominamos CHY-1. Por fim, foram
procedidos testes de ancoragem de CHY-1 no sítio de interação da enzima Pcyt2
(código de entrada 3ELB no Protein Data Bank; BERMAN et al., 2000), os quais
evidenciaram uma afinidade calculada favorável que incentivou a síntese e
escolha deste composto para a avaliação dos seus efeitos biológicos.
A atividade inibitória in vitro da enzima Pcyt2 por CHY-1 foi avaliada e
confirmada em um estudo prévio em colaboração a Profa. Dra. Marica Bakovic
da University of Guelph. O estudo utilizando o isótopo radioativo [14C] da
fosfoetanolamina mostrou que o CHY-1 é capaz de inibir a enzima de forma não
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competitiva, levando a redução da produção de PE, porém, o CHY-1 também
inibe o transporte de etanolamina para a célula (dados ainda não publicados).
Consistente com esta hipótese, foram iniciadas as análises para elucidar se
o CHY-1 apresenta ação antitumoral pela inibição da enzima Pcyt2 e se este é
capaz de alterar o estado funcional das DCs, levando à morte das células
tumorais não só devido à sua toxicidade direta, mas também pela morte
imunogênica. Assim, este trabalho visa avaliar a atividade antitumoral in vitro de
CHY-1 em células de CPNPC bem como os mecanismos de ação. Ademais,
pretende-se analisar a capacidade do CHY-1 induzir morte imunogênica mediada
por DCs.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Avaliar o potencial terapêutico de CHY-1, um análogo da miltefosina
desenvolvido como novo inibidor da enzima Pcyt2, e investigar os mecanismos
inerentes à sua atividade antitumoral em modelo de CPNPC.
2.2 Objetivos específicos
• Avaliar os efeitos citotóxicos da miltefosina e de CHY-1 em células de
linhagem de fibroblasto pulmonar (LL-24) e de CPNPC (A549, NCI-H460 e LL/2),
em cultura bidimensional (2D) e tridimensional (3D);
•

Determinar in vitro os mecanismos de morte celular produzidos pela

miltefosina e o CHY-1;
•

Avaliar a presença de alterações celulares relacionadas a mecanismos de

morte imunogênica causadas pela miltefosina e pelo CHY-1 in vitro;
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3 CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que:


O CHY-1 é um novo protótipo de inibidor da enzima Pcyt2 e candidato
a fármaco para o tratamento de CPNPC;



O CHY-1 mais potente na indução de morte celular de células de
CPNPC que seu protótipo, a miltefosina, e que outro inibidor da enzima
Pcyt2 (a meclizina);



O CHY-1 tem atividade preferencial em células malignas, quando
comparado à miltefosina;



O CHY-1 nas linhagens humanas A549 e NCI-H460 apresenta a
apoptose como um mecanismo secundário de citotoxicidade, sendo a
morte independente de caspases possivelmente a principal via de
morte celular;



Nas células humanas, o tratamento com CHY-1 resultou em alterações
morfológicas

e

funcionais

das

mitocôndrias

e

do

retículo

endoplasmático, bem como o estabelecimento de um ambiente com
acúmulo de EROs;


O CHY-1 altera a produção de surfactante da célula A549;



Na linhagem murina, LL/2, a apoptose induzida pela via mitocondrial
apresenta maior importância;



O aumento da externalização de calreticulina nas células A549 e LL/2
é um indicativo de que o CHY-1 gera um dos sinais que pode induzir
estas células à morte imunogênica;
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