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RESUMO 

Almeida LC. Estudo da interação molecular da pradimicina-IRD com o DNA e seu 
mecanismo de ação em células tumorais. [Tese (Doutorado em Farmacologia)] – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2022. 
 

As pradimicinas são substâncias citotóxicas produzidas por microrganismos. Em um 

trabalho prévio do nosso grupo, descrevemos uma nova pradimicina denominada 

pradimicina-IRD, com atividade em células tumorais, e certa seletividade para células 

de câncer de cólon.  Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi investigar o 

mecanismo desse produto natural em um painel de células de cólon. Os resultados 

iniciais mostraram a pradimicina-IRD como um agente indutor de dano em DNA. 

Análises celulares e moleculares indicaram que a pradimicina-IRD induz dano ao DNA 

(fosforilação da proteína H2AX e indução da expressão de p21) independente da 

expressão de p53, parada do ciclo celular e apoptose (aumento da expressão de 

caspase-3 clivada e PARP1) em células de carcinoma colorretal. Apesar de sua 

estrutura molecular semelhante às antraciclinas, incluindo a doxorrubicina, a 

pradimicina-IRD difere da doxorrubicina em termos de potência, indução de p21, 

parada do ciclo celular e resposta independente de TP53. A partir desses resultados, 

passamos a investigar a interação molecular da pradimicina-IRD com o DNA e as vias 

de reparo de DNA relacionadas à resposta ao dano em DNA promovida por essa 

substância. Foram realizados ensaios celulares e moleculares, como docking 

molecular, transcriptômica de genes de reparo de DNA (PCR array), PCR, Western 

blot, MTT e ensaio clonogênico. Esses resultados mostram a pradimicina-IRD como 

um agente intercalante de DNA e um potencial inibidor de proteínas DNA ligantes. A 

análise transcriptômica revelou funções de reparo de DNA relacionadas a genes 

modulados por pradimicina-IRD, como reparo de excisão de nucleotídeos, 

manutenção de telômeros e reparo de quebra de fita dupla. A validação de genes 

relacionados a essas funções destacou o gene PCNA por apresentar interação DNA-

pradimicina-PCNA (docking molecular) e redução de seus níveis proteicos em 

tratamentos com pradimicina-IRD. Além disso, hTERT e POLH mostraram níveis 

reduzidos de mRNA após 6 horas de tratamento com pradimicina-IRD. As células 

deficientes em POLH apresentaram maior resistência à pradimicina-IRD do que às 

células proficientes em POLH e essa substância impediu a formação do complexo 

POLH/DNA (docking molecular). Uma vez que a modulação dos genes de reparo de 

DNA pela pradimicina-IRD é independente de TP53, ao contrário da doxorrubicina, as 



 

diferenças entre o mecanismo de ação e a resposta ao dano em DNA entre a 

doxorrubicina e a pradimicina-IRD abrem uma nova perspectiva para estudos da 

pradimicina-IRD como um novo composto antineoplásico.  

 

Palavras-chave: Câncer. Pradimicina-IRD. Dano em DNA. Reparo de DNA. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Almeida LC. Study of pradimicin-IRD molecular interaction with DNA and its tumor cell 
mechanism of action. [Thesis (Doctorate in Pharmacology)] – Institute of Biomedical 
Science, University of São Paulo, São Paulo; 2022. 
 
Pradimicins are cytotoxic substances produced by microorganisms. In a previous work 

by our group, we described a new pradimicin called pradimicin-IRD, with activity in 

tumor cells, and certain selectivity for colon cancer cells. Thus, the aim of this work 

was to investigate the mechanism of this natural substance in a panel of colon cells. 

The initial results have shown pradimicin-IRD as a DNA-damaging agent against colon 

cancer cells. Cellular and molecular analyzes indicate that pradimicin-IRD induces 

DNA damage (phosphorylation of H2AX protein and induction of p21 expression) 

independent of p53 expression, cell cycle arrest, and apoptosis (increased cleaved 

caspase-3 and PARP1 expression) in colorectal carcinoma cells. Despite a similar 

molecular structure to anthracyclines, including doxorubicin, anticancer activity of 

pradimicin-IRD differs from that of doxorubicin in terms of potency, p21 induction, cell 

cycle arrest, and TP53 independent response. Based on these results, we further 

investigated the molecular interaction of pradimicin-IRD with DNA and the DNA repair 

pathways related to the DNA damage response promoted by this molecule. Cellular 

and molecular assays, such as molecular docking, transcriptomic of DNA repair genes 

(PCR array), PCR, Western blot, MTT, and clonogenic assay were carried out. Our 

results show pradimicin-IRD as a DNA intercalating agent and a potential inhibitor of 

DNA-binding proteins. Transcriptomic analysis revealed DNA repair functions related 

to pradimicin-IRD modulated genes, such as nucleotide excision repair, telomere 

maintenance and double-strand break repair. Validation of genes related to these 

functions highlighted the PCNA gene for presenting DNA-pradimicin-PCNA (molecular 

docking) interaction and reduction of their protein levels in pradimicin-IRD treatments. 

In addition, hTERT and POLH showed reduced mRNA levels after 6 hours of 

pradimicin-IRD treatment. Moreover, POLH-deficient cells displayed higher resistance 

to pradimicin-IRD than POLH-proficient cells and the compound prevented formation 

of the POLH/DNA complex (molecular docking). Since the modulation of DNA repair 

genes by pradimicin-IRD is TP53- independent, unlike doxorubicin, dissimilarities 

between mechanism of action and DNA damage response of doxorubicin and 



 

pradimicin-IRD open new insights for further studies of pradimicin-IRD as a new 

antineoplastic agent. 

 
Keywords: Cancer. Pradimicin-IRD. DNA damage. DNA repair.  



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença de difícil definição. Este termo inclui mais de cem tipos 

de tumores de origens histológicas e perfis moleculares diferentes. No entanto, 

algumas características fundamentais permeiam os diferentes subtipos da doença e 

nos permitem diferenciar as células tumorais daquelas ditas normais. Essas 

habilidades incluem manter a sinalização proliferativa, evitar os supressores de 

crescimento, permitir a imortalidade replicativa, resistir a morte celular, induzir 

angiogênese, ativar invasões e metástases, reprogramar o metabolismo energético, 

evitar a destruição imune, induzir inflamação promotora de tumores e instabilidade e 

mutação do genoma, além das habilidades emergentes como desbloqueio da 

plasticidade fenotípica, reprogramação epigenética não mutacional, microbiomas 

polimórficos e senescência.1 As três primeiras características estão relacionadas à 

proliferação descontrolada; um fator que induz a replicação do DNA, tornando as 

células tumorais mais suscetíveis aos agentes que têm o DNA como alvo. Além disso, 

a instabilidade e mutação do genoma induzem diversos defeitos na maquinaria de 

manutenção do DNA. Por exemplo, essa deficiência pode estar na detecção de dano 

ao DNA e/ou na ativação de sistemas de reparo de DNA, além da perda de DNA 

telomérico com disfunção da telomerase, que também permite a imortalidade 

replicativa.2,3 Das quatorze características listadas por Hanahan, 2022, quatro delas 

indicam que as células cancerosas são mais sensíveis aos agentes que causam dano 

ao DNA do que as células não cancerosas.1 

Desta maneira, desde os primórdios do desenvolvimento da quimioterapia 

antineoplásica na década de 1940, o DNA figura como um alvo atrativo. Uma vez que 

o uso das mostardas nitrogenadas no tratamento de pacientes com linfoma é 

reconhecido como um dos primeiros casos de sucesso na redução de tumor, 

estimulando a síntese de vários agentes alquilantes de DNA, inclusive a 

ciclofosfamida, amplamente utilizada até os dias atuais.4 

A quimioterapia convencional, incluindo agentes que têm o DNA como alvo, é 

incluída em cerca de metade dos protocolos de tratamento do câncer em combinação 

com fármacos alvo-direcionados.5 A combinação de agentes indutores de dano ao 

DNA com fármacos seletivos tem avançado na quimioterapia anticâncer, aumentando 

a eficácia do tratamento, diminuindo a dose e reduzindo os efeitos colaterais.6-9 De 

fato, a quimioterapia é mais acessível do que as terapias alvo-direcionadas; agentes 



 
 

imunoterapêuticos podem custar 250.000 dólares por paciente com câncer, estando 

longe do alcance da maioria das pessoas, especialmente nos países em 

desenvolvimento.10 Ainda assim, embora os agentes que causam dano no DNA 

tenham um amplo uso clínico, a toxicidade ainda é um problema que pode dificultar 

sua aceitação nos esquemas de tratamento do câncer. Portanto, uma compreensão 

mais profunda do mecanismo de ação e resposta ao dano em DNA contribui para o 

aumento da segurança e a expansão de sua aplicação clínica.11 

Os tópicos seguintes discutem o mecanismo de ação de agentes que interagem 

com o DNA, os prós e os contras da terapia com esses fármacos, em particular a 

importância desses agentes na terapia do câncer e o risco secundário de 

carcinogênese. Por fim, será discutida a importância da pesquisa na busca por novos 

protótipos de fármacos tendo o DNA como alvo, em especial, a pradimicina-IRD e seu 

potencial antitumoral no contexto do câncer colorretal. 

 

1.1 Agentes antineoplásicos que se ligam ao DNA: principais classes e mecanismos 

de ação 

 

Diversas substâncias se ligam ao DNA covalentemente ou não covalentemente, 

o que pode causar respostas diferentes. Os agentes mais comuns que se ligam ao 

DNA não covalentemente são conhecidos como intercalantes de DNA, apresentando 

uma interação não covalente nos pares de bases de ácidos nucleicos como 

mecanismo de ação. Esses agentes são comumente caracterizados por uma estrutura 

molecular aromática policíclica plana (Figura 1).12  

 

 
Figura 1 Representação molecular de 
intercalação. Bleomicina como agente 
intercalante de DNA. A porção bitiazol em HO(2) 
-Co(III)bleomicina intercala entre pares de bases 
de DNA, com sua cauda no sulco principal onde 
o grupo R carregado positivamente se associa 
com o esqueleto de DNA carregado 
negativamente (interação eletrostática). Figura 
retirada de Almeida e colaboradores (2020).11   



 
 

Além da intercalação, existem outras duas interações não-covalentes 

principais, que incluem interação eletrostática e ligação de sulco. A ligação 

eletrostática consiste na interação entre as extremidades de pequenas moléculas 

carregadas positivamente e o esqueleto fosfato do DNA com carga negativa. A 

valrubicina, uma antraciclina de segunda geração, é um exemplo de um medicamento 

anticâncer que se liga ao DNA por ambos modos de intercalação e interação 

eletrostática.13 Além disso, a ligação de sulco está relacionada a ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas entre uma molécula pequena e os grupos 

funcionais das bases de ácido nucleico (sulco principal) ou reconhecimento estrutural 

de um local de ligação ao DNA (sulco menor) (Figura 2).14-17 A trabectedina é um 

agente que interage por ligação de sulco, sendo útil no tratamento do sarcoma de 

Ewing e do câncer de ovário avançado.18, 19 

 

 

Figura 2 Representação molecular de ligação 
de sulco. Ligação de sulco da caliqueamicina ao 
DNA. A calqueamicina gama 1I se liga ao sulco 
menor do duplex de DNA e posiciona o anel 
enediyne para abstrair átomos de hidrogênio das 
fitas parceiras, levando à formação de quebras 
de fita dupla de DNA. Figura retirada de Almeida 
e colaboradores (2020).11    

Os agentes intercalantes podem ter interações hidrofóbicas e polares, bem como 

a ligação eletrostática de intercalantes catiônicos com bases polianiônicas. Portanto, 

pode ocorrer um significativo π-π empilhamento especialmente entre as moléculas 

dos anéis aromáticos policíclicos planos e os anéis heterocíclicos dos pares de bases, 

preferencialmente em regiões ricas em GC. A intercalação distorce os ângulos 

torcionais do açúcar-fosfato para acomodar o composto aromático, o que causa 

alongamento, rigidez e desenrolamento da hélice do DNA.12,20-22 Finalmente, os 



 
 

intercalantes de DNA inibem as proteínas relacionadas ao DNA, dificultando 

processos de transcrição, replicação e sistemas de reparo do DNA.23 

Os agentes intercalantes em uso clínico para tratamento do câncer são 

classificados como antibióticos antracíclicos (por exemplo, doxorrubicina) e 

antibióticos não antracíclicos (bleomicina, dactinomicina e mitoxantrona). Os 

antibióticos antracíclicos, bem como a mitoxantrona e a dactinomicina, também são 

classificados como “venenos de topoisomerase” (Figura 3).24-26 Os agentes 

intercalantes são amplamente utilizados na quimioterapia antineoplásica, possuindo 

um amplo espectro desde leucemias a tumores sólidos; no entanto, destaca-se a 

toxicidade dos mesmos, como por exemplo, a bleomicina com indução de fibrose 

pulmonar e a doxorrubicina com indução de cardiotoxicidade.27, 28 

 

 
Figura 3 Representação molecular da 
interação do complexo DNA/veneno de 
topoisomerase/Top2. Mitoxantrona como um 
veneno de topoisomerase. A mitoxantrona usa 
sua porção policíclica aromática dihidroxi-
antraquinona para intercalar nos sítios de 
clivagem do DNA inibindo a topoisomerase 2 
(Top2) humana (mostrada em verde). A 
representação molecular do DNA é mostrada 
em azul claro. Os ligantes (agentes de ligação 
ao DNA) são mostrados em salmão. Figura 
retirada de Almeida e colaboradores (2020).11    



 
 

Em relação aos agentes que se ligam covalentemente ao DNA, a alquilação é um 

mecanismo usual de fármacos anticâncer que têm o DNA como alvo. O mecanismo 

de ação dos agentes alquilantes, juntamente com os compostos antitumorais de 

platina, é conhecido como interação covalente com o DNA. Os agentes alquilantes 

são classificados por seu perfil de ligação e estrutura molecular: agentes alquilantes 

monofuncionais (hidrazinas, triazinas e alcaloides da isoquinolina) e agentes 

alquilantes bifuncionais (mostardas nitrogenadas, aziridinas, epóxidos de hexitol, 

sulfonatos de alquila e nitrosoureias).29 

Os agentes alquilantes, em geral, têm grupos moleculares altamente reativos, que 

se ligam fortemente aos centros nucleofílicos (nitrogênio ou oxigênio) das bases de 

DNA. Os agentes alquilantes monofuncionais promovem alquilação única; hidrazinas 

e triazinas induzem a formação de adutos de O6 e N7-metil-guanina, gerando quebras 

de fita simples.30, 31 A trabectedina, um exemplo de alcaloide isoquinolínico, alquila o 

local N2 incomum da guanina de uma fita e interage de maneira não covalente com 

as sequências TCG, CGG, AGC e GGC na outra fita.32 Este fármaco é usado 

clinicamente para tratar sarcoma de tecidos moles não ressecável ou metastático 

(lipossarcoma ou leiomiossarcoma) que foi resistente ao tratamento anterior com 

antraciclina.33 

O mecanismo de ação dos agentes alquilantes bifuncionais ocorre através de 

ligações covalentes no centro nucleofílico de duas bases diferentes no DNA, induzindo 

ligações cruzadas (crosslinks) ou adutos. Eles são capazes de alquilar quatro bases 

diferentes, em diferentes centros nucleofílicos, no entanto, a N7-guanina permanece 

o alvo preferencial (Figura 4).34-36 A ciclofosfamida, uma mostarda nitrogenada, é um 

agente alquilante bifuncional bem-sucedido e amplamente utilizado. É usado contra 

vários tipos de câncer, como adenocarcinoma mamário, leucemia linfocítica, linfomas, 

tecidos moles, sarcoma osteogênico e tumores sólidos.37 

 



 
 

 
Figura 4 Representação de ligações cruzadas entre cadeias de mostardas nitrogenadas. Elas 
começam formando íons aziridínio ou de carbono pela liberação do cloreto. Esses grupos então 
alquilam o DNA quando atacados pelo sítio N7-nucleofílico na base guanina. A formação de ligações 
cruzadas entre fitas ocorre pela liberação do segundo cloro, seguido de um segundo ataque e ligação. 
Figura retirada de Almeida e colaboradores (2020).11    
 

Considerando os compostos de platina, eles foram primeiramente inspirados na 

cisplatina, a fim de reduzir seu perfil de toxicidade e ampliar seu espectro.38 A 

cisplatina é um composto metálico (platina) com uma geometria plana quadrada, dois 

cloros instáveis e dois ligantes estáveis de amina em uma configuração cis.39 Para a 

atividade, a cisplatina neutra libera os átomos de cloro no interior do núcleo e se 

transforma em um eletrófilo potente que pode reagir com qualquer nucleófilo.40 Assim 

como os agentes alquilantes bifuncionais, os compostos de platina atacam 

preferencialmente o local N7 das guaninas. A maior parte da ligação a cisplatina é AG 

e GG de 1,2-intrafitas, com crosslinks GXG de 1,3-intrafita (X = qualquer nucleotídeo), 

crosslinks GG entre cadeias e adutos monofuncionais minoritários (Figura 5). A 

atividade de dano ao DNA da cisplatina é muito potente, sendo amplamente utilizada 

para o tratamento de câncer de bexiga, cabeça e pescoço, pulmão, ovário e 

testículo;41 sua ligação ao DNA é capaz de inibir a atividade transcricional e causar 

citotoxicidade.42 

 



 
 

 
Figura 5 Representação de ligações cruzadas intracadeias de cisplatina. A substância está ligada 
ao DNA quando ocorre a liberação de água de um ou de ambos os seus grupos cloreto, permitindo que 
sítios N7-nucleofílicos de guaninas adjacentes ataquem a cisplatina e formem monoadutos e ligações 
cruzadas intracadeia de DNA. Figura retirada de Almeida e colaboradores (2020).11    

 

Dentre as respostas aos agentes que causam dano no DNA, destacam-se os 

mecanismos de resistência a esses fármacos. Exemplos desses mecanismos são o 

aumento do efluxo e/ou metabolismo dessas substâncias,43,44 e em especial, a 

deleção ou mutação em proteínas relacionadas a diferentes vias de reparo de DNA. 

Vale ressaltar que vias de reparo de DNA específicas são ativadas em decorrência de 

determinados tipos de dano em DNA (Figura 6). Exemplos de vias de reparo de DNA 

comumente relacionadas a resistência de fármacos indutores de dano no DNA são 

recombinação homóloga (HR), síntese de translesão de DNA (TLS), e a via de reparo 

de incompatibilidade (MMR).45 Estudos realizados por Cercek et al., 2020 

apresentaram que tumores de cólon com MMR deficiente são resistentes a terapia 

com 5-fluorouracil (5-FU; inibidor indireto da síntese de DNA) e oxaliplatina (agente 

alquilante).46 Finalmente, as vias de reparo de DNA e a resistência a agentes que têm 

o DNA como alvo estão intimamente correlacionadas.  

 



 
 

 
Figura 6 Dano e reparo de DNA. Visão geral básica de quais agentes indutores de dano em DNA 
comuns promovem diferentes lesões de DNA (cor de rosa) e seus processos de reparo de DNA 
correspondentes (azul claro) responsáveis pela remoção de tais lesões. Figura retirada de Almeida e 
colaboradores (2020).11    

 

 1.2 Prós e contras das terapias com agentes que causam dano no DNA 

 

A falha no reparo de DNA e o tratamento com agentes crosslinkers e inibidores 

de topoisomerase estão correlacionados com a leucemia secundária. O termo 

leucemia secundária descreve a leucemia mielóide aguda (LMA) e a síndrome 

mielodisplásica (SMD) devido a hematotoxinas ou exposição à radiação.47 A leucemia 

relacionada à terapia (t-SMD / LMA) é derivada do tratamento do linfoma de Hodgkin 

(HL) e linfoma não-Hodgkin (NHL), leucemia linfoblástica aguda (LLA), sarcoma e 

câncer de ovário e testículo com agente alquilante/radiação e/ou inibidor da 

topoisomerase II. Sua patogênese está associada ao reparo de danos cromossômicos 

promovidos por esses agentes, levando à translocação cromossômica e 

leucemogênese.48 

Além da indução secundária ao câncer, os agentes que se ligam ao DNA têm 

má reputação devido a sua alta toxicidade e desenvolvimento de resistência. Como 

eles possuem o DNA como alvo, a maioria das células podem ser danificadas pelos 

mesmos, principalmente aquelas com alta taxa de replicação, causando diversos 

efeitos colaterais. Além disso, a resistência e a carcinogênese secundária a esses 

fármacos também estão relacionadas a deleções ou mutações em proteínas 



 
 

associadas a várias vias de reparo do DNA, assim como alguns tipos de câncer 

possuem suas próprias alterações específicas no reparo do DNA, as quais podem ser 

usadas como um alvo para melhorar a seletividade de agentes que causam dano em 

DNA. De fato, essas limitações podem ser minimizadas pela modulação do reparo do 

DNA em combinação com agentes indutores de dano em DNA.  

Apesar dos avanços na terapia alvo direcionada e imunoterapia, os agentes 

que causam dano em DNA, juntamente com outros agentes quimioterápicos, 

desempenham um papel fundamental no tratamento do câncer. A combinação das 

terapias alvo direcionadas e da imunoterapia com a quimioterapia apresenta 

resultados em melhorias consideráveis, como efeitos colaterais reduzidos devido as 

doses mais baixas de medicamentos em combinação, quando comparados a 

monoterapia.6,8 

Ainda que existam limitações, a ideia de que os agentes que têm o DNA com 

alvo sejam menos apropriados do que a terapia alvo direcionada para o tratamento do 

câncer é equivocada. A precisão na aplicação clínica de agentes que interagem com 

o DNA é promissora e desafiadora. Embora seus principais alvos moleculares e 

mecanismos de ação estejam bem estabelecidos [intercalação, interação 

eletrostática, ligação de sulcos, inibição da topoisomerase I e II, alquilação 

(reticulações e/ou adutos), indução de quebras de DNA e bloqueio da síntese de DNA 

por inibição enzimática] é necessário o gerenciamento bem-sucedido de indicadores 

moleculares robustos para agentes que causam dano no DNA, para permitir que 

pacientes individuais usem dados genômicos personalizados do câncer. Por exemplo, 

pacientes com mutação em BRCA1/2 possuem boa resposta a inibidores da PARP, 

venenos de topoisomerase e cisplatina. Além disso, a expressão putativa do gene 

Schlafen-11 de DNA/ RNA helicase (SLFN-11) está positivamente correlacionada com 

o bom resultado de agentes indutores de dano no DNA.49 

A proficiência em MMR aumenta a atividade de 5-FU e temozolomida (agente 

alquilante), bem como a O6-metilguanina-DNA metiltransferase (MGMT) sensibiliza 

as células tumorais a temozolomida.50 A literatura apresenta ricas informações 

relacionadas aos indicadores moleculares para agentes que causam dano em DNA; 

no entanto, estudos adicionais são indispensáveis para a aplicação mais precisa 

desses fármacos na clínica. Uma vez que os fármacos indutores de dano no DNA 

utilizados atualmente na terapia do câncer apresentam restrições como toxicidade, 

resistência e carcinogênese secundária, estudos relacionados ao desenvolvimento de 



 
 

novos agentes nesse contexto e ao reparo de DNA responsivo aos mesmos são 

vantajosos para ampliar as possibilidades no âmbito da terapia do câncer. 

 

1.3 Pradimicina-IRD como um candidato a agente que causa dano no DNA 

 

No contexto de produtos naturais que causam dano em DNA, nosso grupo 

descreveu recentemente a pradimicina-IRD isolada a partir de actinobactéria 

Amycolatopsis sp. IRD-009 recuperadas do solo da floresta tropical brasileira em área 

de restauração (Figura 7).51 Vale ressaltar o grande valor das substâncias naturais na 

descoberta de novos fármacos, particularmente, no caso do câncer, onde, das 172 

substâncias em uso clínico, cerca de 60% são de origem natural; por exemplo, a 

bleomicina e a doxorrubicina oriundas das bactérias Streptomyces verticillus e 

Streptomyces peucetius, respectivamente, e a trabectedina isolada da ascídia 

Ecteinascidia turbinata.52-55

A classe das pradimicinas é relatada na literatura por suas atividades 

antifúngica e antiviral,56-61 no entanto a propriedade antitumoral dessa classe de 

moléculas é pouco explorada.62,63 As pradimicinas foram descritas inicialmente por 

sua atividade antifúngica. É conhecido que a parede celular dos fungos é rica em 

polissacarídeos de D-manose, D-glicose, além de quitina. Ritzau e coloboradores 

(1997) observaram a atividade antifúngica de um análogo de pradimicina na presença 

de cálcio. Adicionalmente, foi observado o antagonismo ao derivado de pradimicina, 

com a adição do polissacarídeo de D-mannose, sugerindo a formação do complexo 

pradimicina, íon cálcio e manose e alteração da permeabilidade da membrana 

fúngica.57,59 Outros autores também indicam a formação de tal complexo através da 

coprecipitacao de pradimicina A, monossacarídeos e íons de cálcio ou através da 

interação do íon cálcio e pradimicina A por análises ressonância magnética nuclear 

(RMN).80,81 

Mediante o mesmo mecanismo de interação com carboidratos, as pradimicinas 

apresentam também atividade antiviral. Muitos vírus encapsulados carregam 

proteínas contendo carboidratos em sua superfície, os quais são úteis para promover 

a adesão e a infecção das células hospedeiras por meio de processos de 

reconhecimento de carboidratos, além de esconder os epítopos imunogênicos 

subjacentes, a fim de proteger o vírus contra o sistema imune do hospedeiro.58,61 As 



 
 

pradimicinas inibem a infecção pelo HIV, por exemplo, através de sua eficiente ligação 

com a gp120 - glicoproteína capsular viral altamente manosilada.60  

Em relação a atividade citotóxica das pradimicinas, Oki e colaboladores (1997) 

mostraram que um análogo de pradimicina induziu apoptose em células U937 que 

haviam sido incubadas na presença de 1-desoximinojirimicina (DMJ).  O inibidor DMJ 

inibe a α-manosidase I e promove a expressão de manose elevada na superfície 

celular, sugerindo a ligação da pradimicina com o oligossacarídeo do tipo manose.62,63  

A pradimicina-IRD (Figura 7) possui em sua estrutura molecular uma aglicona 

dihidrobenzo (α) naftacenoquinona com substituições de hexose, no entanto possui 

exclusivamente uma metila na substituição do D-aminoácido. A pradimicina-IRD 

apresentou citotoxicidade para quatro linhagens celulares humanas, incluindo HCT-

116 (carcinoma colorretal), MM200 (melanoma), MCF7 (carcinoma de mama) e RPE-

1 (célula não-tumoral de epitélio pigmentar de retina), com valores de concentração 

inibitória média (CI50) variando de 0,81 a 1,54 μM, sendo a linhagem de carcinoma 

colorretal, a mais sensível. 51 

 
. 

Figura 7 Pradimicina-IRD 
oriunda de Amycolatopsis 
sp. IRD-009. Estrutura 
molecular plana da 
pradimicina-IRD 
caracterizada por uma 
aglicona dihidrobenzo (α) 
naftacenoquinona com 
substituições de hexose e 
metila; na pradimicina-IRD a 
metila está na substituição 
do D-aminoácido das demais 
pradimicinas (MM = 691,3 
g/mol).

   

1.4 O câncer colorretal como modelo de estudo 

 

O câncer colorretal possui alta prevalência e as taxas de incidência variam 

entre diferentes regiões do mundo, com uma taxa de incidência 10 vezes maior nos 

países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. No entanto, o aumento 

nas taxas de mortalidade ainda está ocorrendo em países que têm recursos mais 

limitados, incluindo o Brasil e o Chile na América do Sul e a Romênia e a Rússia na 

Europa Oriental.65 Uma problemática relacionada ao câncer colorretal, assim como a 

diversos tipos de câncer, é a heterogeneidade. O câncer colorretal é um conjunto de 



 
 

neoplasias, diferindo em sua morfologia, status mutacional e infiltrado inflamatório, 

sendo uma doença heterogênea em seu prognóstico, mecanismo de carcinogênese e 

na resposta terapêutica.66,67 A instabilidade genômica é uma das características do 

câncer colorretal, que possui mutações em genes de vias que promovem (APC/β-

catenina, RAS, BRAF) ou controlam (p53) a proliferação celular (Figura 8) 68-70 e em 

especial, genes de vias de reparo de DNA.46   

 

Figura 8 Vias de proliferação mais frequentemente mutadas em carcinoma colorretal – APC/β-
catenina, RAS e p53. A via da WNT quando ativada promove a inibição da degradação da β-catenina, 
a qual se transloca para o núcleo, ativando transcrição gênica. A proteína APC, também alvo de 
mutação, contribui para a degradação da β-catenina. A via RAS, altamente ativada em câncer 
colorretal, ativa a via proliferativa RAF-MEK-ERK, promovendo transcrição gênica. O p53 é um inibidor 
indireto do complexo CDK2-ciclina E, o qual inibe a passagem do ciclo celular da fase G1 para fase S; 
na maioria dos canceres colorretais, ele está mutado e sua função não é apresentada.

 

O déficit de reparo do DNA do câncer de cólon é conhecido principalmente pela 

perda dos genes das vias de MMR e HR. Um exemplo de instabilidade genética, a 

deficiência de MMR é observada em aproximadamente 15-20% dos cânceres de 

cólon. Heterodímeros como MLH1 / MLH3 e PMS2 e MSH2 / MSH3 e MSH6 e EXO1 

perdem suas funções por alteração genômica em câncer de cólon.71,72 Com relação a 

falta de função da HR no câncer de cólon, há uma perda de função nos genes ATM e 

RAD51; no entanto, o gene BLM da RECQL (helicase) está altamente expresso.73,74 



 
 

A fluoropirimidina 5-FU é a quimioterapia padrão para pacientes com câncer 

colorretal em estágio avançado. O 5-FU promove dano ao DNA inibindo a timidilato 

sintetase (TS), esgotando os trifosfatos de timidina (TTPs) disponíveis para a síntese 

do DNA. Embora a perda de MMR seja predominante no câncer de cólon, a 

proficiência em MMR aumenta a citotoxicidade de 5-FU e a sobrevida do paciente.75,76 

Além disso, a falha no reparo da HR, como a inibição de RAD51, sensibiliza as células 

a agentes que causam dano ao DNA.77 Curiosamente, o gene BLM é altamente 

expresso no câncer de cólon e o tratamento com 5-FU também regula positivamente 

os níveis de mRNA do BLM; recentemente, foram desenvolvidos novos inibidores de 

BLM como uma estratégia potencial de combate ao câncer.78 

Além da 5-FU, o tratamento do câncer de cólon inclui a imunoterapia com um 

inibidor de PD-1 (por exemplo, pembrolizumabe), bem como terapia alvo-direcionada, 

como inibidores de VEGF (por exemplo, bevacizumabe), inibidores de EGFR (por 

exemplo, cetuximabe e panitumumabe), inibidores de BRAF e MEK (sob ensaio 

clínico). Embora existam outras estratégias além da quimioterapia, os agentes 

indutores de dano no DNA, como capecitabina (pró-fármaco 5-FU), oxaliplatina e 

irinotecan (inibidor da topoisomerase I), são necessários em combinação com a 

maioria das opções de terapia alvo dirigida e imunoterapia.79 

Portanto, em virtude da instabilidade genômica do câncer colorretal, 

subsequente falha no reparo de DNA e uso de terapias com agentes que promovem 

dano no DNA na clínica, esse tipo de câncer é um bom modelo de estudo para agentes 

que causam dano em DNA e vias de reparo associadas. Adicionalmente, uma vez que 

a pradimicina-IRD possui sua estrutura molecular semelhante a estrutura molecular 

da doxorrubicina (intercalante de DNA e subsequente inibidor de topo II 11), a hipótese 

deste trabalho é que a pradimicina-IRD possua seu mecanismo de ação similar ao da 

doxorrubicina, incluindo dano em DNA (Figura 9).  

 



 
 

 
Figura 9 Estruturas moleculares de doxorrubicina (Dox.) e pradimicina-IRD (P-IRD).



 
 

 

2 CONCLUSÃO 

Nossos dados obtidos apontam o DNA como alvo da pradimicina-IRD. 

Diferentes ensaios foram realizados para esclarecer não só a interação molecular 

entre a pradimicina e o DNA, mas também as respostas observadas que envolvem 

sistemas de dano e reparo do DNA nas células, possibilitando a melhor compreensão 

dos fenômenos deflagrados por essa substância que levam finalmente à morte celular 

por apoptose. De maneira resumida demonstramos que a pradimicina-IRD pode ser 

classificada como um agente intercalante de DNA. Essa interação leva ao dano do 

DNA, levando a toda uma resposta celular compatível com o fenômeno. Há que se 

ressaltar, entretanto, que o perfil de atividade difere daquele observado no tratmento 

com doxorrubicina, sugerindo que apesar de apresentarem o DNA como alvo em 

comum, diferem com relação às consequências dessa interação. É importante 

mencionar que a atividade antitumoral da doxorrubicina envolve uma afinidade 

diferencial pelo par DNA-topoisomerase II, o que explica a maior parte dos seus 

efeitos. A análise parcial do transcriptoma por PCR array da células tratadas, sugere 

que a pradimicina-IRD modula a expressão de genes relacionados principalmente às 

funções de NER, manutenção dos telômeros e DSB. Desta maneira, os genes PCNA 

e hTERT emergem como alvos potenciais da pradimicina-IRD, sendo que a 

comprovação dessa hipótese carece de mais evidências experimentais. A estratégia 

adotada envolveu uma melhor avaliação da função de quebra de DNA com os ensaios 

cometa e avaliação da expressão de proteínas relacionadas, além de avaliar a via 

NER tanto pela expressão gênica, quanto pela sensibilidade de linhagens deficientes 

para genes específicos dessa via. A validação de novos alvos por qPCR destaca o 

hTERT, com inibição da sua expressão a partir de 6 horas de tratamento com 

pradimicina-IRD, sendo o mesmo observado para POLH. Adicionalmente, as 

linhagens deficientes em POLH apresentaram-se mais resistentes a pradimicina-IRD, 

indicando que esse seja um alvo da pradimicina-IRD. Finalmente, os resultados 

obtidos até o momento sugerem uma interação direta entre pradimicina-IRD e o 

complexo PCNA-DNA, e redução da expressão proteica de PCNA nos tratados 

pradimicina-IRD. Esses achados mostram que a pradimicina-IRD aparentemente tem 

um mecanismo único de ação, que uma vez melhor compreendido, abre perspectivas 

para estabelecer não só o papel dessas vias no câncer de cólon, mas também o 

potencial dessa molécula na modulação dessa doença. 
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