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RESUMO 

 

Rosa LR. Avaliação do efeito antitumoral do tratamento combinado com C6-

ceramida e 7-cetocolesterol em uma linhagem celular de câncer de mama 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

A busca por novas terapias antitumorais é incessante. A ceramida, molécula central 

no metabolismo dos esfingolipídeos, vem recebendo grande atenção na literatura 

devido a seu papel na regulação de processos celulares como proliferação celular, 

apoptose, autofagia, entre outros. A C6-ceramida, um análogo de cadeia curta, vem 

sendo vastamente explorada por conta de sua capacidade de indução de morte 

celular tumoral, principalmente quando em associação com outro composto 

antitumoral. Nesses estudos, os achados apontam para uma inibição sinergística 

do tumor, com redução da toxicidade do tratamento e até reversão do fenótipo de 

múltipla resistência a drogas (MDR). O 7-cetocolesterol (7-KC), por sua vez, é um 

oxisterol com promissora atividade antitumoral, capaz de induzir um modo complexo 

de morte celular que envolve estresse oxidativo, apoptose e autofagia 

(oxiapoptofagia). Neste projeto, buscamos avaliar o potencial terapêutico 

antitumoral do tratamento combinada com as moléculas de C6-cer e 7-KC em uma 

linhagem de câncer de mama (MDA-MB-231), visando elucidar os mecanismos de 

morte celular envolvidos no processo. A eficácia da combinação dessas moléculas 

mostrou-se tempo-dependente, pois células tratadas por 24 horas apresentaram 

efeitos irrisórios de morte celular em comparação com tratamento por 48 horas. Em 

ambos os casos, as moléculas agiram de maneira sinérgica, evidenciado pelo 

cálculo do índice combinatório (CI). A apoptose com ativação das caspases 3/7 

apresentou-se como protagonista na indução da morte dessas células, ocorrendo 

de forma dose-dependente. Além disso, pudemos verificar efeitos substanciais 

desse tratamento no potencial da membrana mitocondrial e da estrutura do 

citoesqueleto por meio da análise da organização estrutural da F-actina. Quanto à 

geração de ROS, a C6-cer, mas não o 7-KC, foi capaz de produzir ROS após o 

tratamento. Finalmente, a autofagia não foi desencadeada por nenhuma dessas 

moléculas, seja em administração individual ou em combinação.  Acreditamos que 

nossos resultados sobre a eficácia deste tratamento combinado nesta linhagem 

celular específica podem abrir caminho para estudos em diferentes linhas de células 

cancerígenas ou modelos mais complexos daqui em diante, visando verificar se este 

efeito também é conservado em outros modelos tumorais bem como compreender 

mais a fundo os processos de sinalização celular e moléculas envolvidas no 

desencadeamento de morte celular tumoral. 

 

Descritores: Ceramida; Oxisteróis; Neoplasias da mama; Morte celular; Terapia combinada. 
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ABSTRACT 

 

Rosa LR. Evaluation of the antitumor effect of combined treatment with C6-ceramide 

and 7-ketocholesterol in a breast cancer cell line [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

 

New alternatives for cancer treatment are continuously sought. Ceramide, the 

central molecule in sphingolipids’ metabolism, has received great attention in the 

literature due to its role in regulating cellular processes such as cell proliferation, 

apoptosis, autophagy, among others. C6-ceramide, a short-chain analog, has been 

widely explored because of its ability to induce tumor cell death, especially when in 

combination with another antitumor agent. In these studies, the findings point to 

synergistic inhibition of the tumor, with reduced treatment toxicity and even reversion 

of the multiple drug resistance (MDR) phenotype. 7-Ketocholesterol (7-KC), in turn, 

is an oxysterol with promising antitumor activity, capable of inducing a complex mode 

of cell death that involves oxidative stress, apoptosis and autophagy 

(oxypoptophagy). In this project, we sought to evaluate the antitumor therapeutic 

potential of the combined treatment with C6-cer and 7-KC in a breast cancer cell line 

(MDA-MB-231), and elucidate the mechanisms of cell death involved in this process. 

The effectiveness of the combination of these molecules proved to be time-

dependent since cells treated for 24 hours showed little effect of cell death when 

compared to 48 hours treatment period. In both cases, molecules acted 

synergistically, evidenced by the calculation of the combination index (CI) Apoptosis 

with caspase 3/7 activation presented themselves as major players on these cells’ 

death induction, both occurring in a dose-dependent manner. Also, we were able to 

verify substantial effect of this treatment on the mitochondrial membrane potential 

and cytoskeleton structure by analyzing F-actin structural organization. As for ROS 

Generation, C6-cer but not 7-KC was able to produce ROS after treatment. Finally, 

autophagy was not triggered by any of these molecules, nor as single agents neither 

in combination. We believe that our findings on this combined regimen efficacy in 

this specific cell line may pave the way for studies on different cancer cell lines or 

more complex models henceforth, in order to verify whether this outcome is also 

conserved in other tumor models as well as to perform a more in-depth analysis on 

signaling pathways and molecules involved in the process of triggering cell death. 

 

Descriptors:Ceramide; Oxysterols; Breast neoplasms; Cell death; Combined 

therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Câncer 

  

 O câncer é a segunda maior causa de mortes mundialmente, responsável 

por um total de mortes estimadas em 9,6 milhões em 2018 pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO - World Health Organization). Além disso, a incidência de 

novos casos vem crescendo drasticamente nos últimos anos, principalmente por 

conta do aumento da expectativa de vida e das drásticas mudanças nos hábitos da 

população. Além de seu evidente impacto na saúde da população, o câncer carrega 

consigo também números preocupantes relacionados ao custo direcionado para 

seu tratamento. Em 2010, avalia-se que o custo anual do tratamento do câncer foi 

de aproximadamente 1,16 trilhões de dólares (1). 

 

 De maneira geral, o câncer pode ser definido como um crescimento 

desordenado das células do organismo. Ainda, o câncer pode ser classificado como 

uma doença genética, pois origina-se a partir de mutações em genes envolvidos 

nos processos de divisão e crescimento celular, por exemplo (2). As células dos 

variados tecidos de nosso corpo estão suscetíveis a essas mutações que dão início 

ao câncer, o que culmina com os diversos tipos de câncer hoje conhecidos. É 

necessário pontuar que este caráter heterogêneo do câncer é um importante fator  

para o elevado grau de complexidade desta doença, seja a nível de prevenção ou 

mesmo tratamento. 

 

De qualquer forma, certas células tumorais apresentam certas características 

preservadas entre os variados tipos de câncer, como: atividade angiogênica, 

evasão de sinais antiproliferativos, evasão do sistema imune, imortalidade 

replicativa, resistência à morte celular, entre outros (3). A definição destes sinais 

clássicos para os diversos tipos de câncer é essencial para compreensão da 

fisiopatologia desta doença e para que as terapias possam ser propostas de 

maneira a interferir nestas características no câncer, visando maneiras efetivas de 

combatê-lo. 
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 No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) realiza um levantamento 

anual sobre dados estatísticos relativos à doença, como sua incidência, letalidade 

e estimativas para o ano seguinte. Dados relativos ao ano de 2020 indicam entre os 

tipos de câncer mais prevalentes (com exceção de câncer de pele não melanoma): 

próstata, mama, cólon/reto e traqueia, brônquio e pulmão (Figura 1). As mesmas 

neoplasias acima citadas constam entre as de maior taxa de mortalidade, sendo: 

Mama (17%); traqueia, brônquio e pulmão (14%); próstata (13,4%); cólon e reto 

(8%) (INCA 2019).  

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, com exceção de 

câncer de pele não melanoma. Fonte: Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

 

 O câncer de mama, assunto principal deste trabalho, é o câncer mais 

incidente entre as mulheres no mundo todo. Para o Brasil, especificamente, o INCA 

estima 66.280 novos casos de câncer de mama a cada ano do triênio 2020-2022, 

representando um risco aproximadamente de 61 casos novos a cada 100 mil 

mulheres. Além disso, há diferentes subtipos de câncer de mama, com distinta 

relevância clínica e que requerem abordagens diferentes (4). 

 

Dentre os subtipos de câncer de mama, destaca-se o câncer de mama triplo 

negativo (TNBC – Triple Negative Breast Cancer). O TNBC é caracterizado pela 

ausência ou baixa expressão dos receptores de progesterona (PR), estrogênio (ER) 

e do fator de crescimento epidermal humano (HER2) (5). Este subtipo de câncer de 

mama representa aproximadamente 15-20% de todos os casos da doença e é 
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comumente reconhecido como o subtipo de maior agressividade clínica de câncer 

de mama, apresentando prognóstico ruim e alta incidência de metástase (6). Por 

conta de sua ausência dos receptores acima citados, o TNBC não responde a 

tratamentos hormonais ou terapias direcionadas comumente utilizados para outros 

subtipos de câncer de mama (7). 

 

Por conta da alta incidência de casos de câncer de mama e a necessidade 

sempre latente de novas terapias que apresentem eficácia e custo-benefício 

apropriado, a comunidade científica segue pesquisando por moléculas, novas ou já 

existentes, que possam expandir o arsenal terapêutico disponível para o 

enfrentamento tanto do câncer de mama, como de muitos outros.  

 

1.2 Esfingolipídeos  

 

Os esfingolipídeos são uma diversa classe de lipídeos presentes de maneira 

ubíqua nas células eucarióticas, sendo encontrados majoritariamente nas 

membranas celulares. Os primeiros esfingolipídeos foram isolados de tecido 

cerebral no fim do século 19 por Johan Ludwig Thudichum. A raiz do termo “esfingo” 

deu-se em alusão à criatura mítica grega esfinge, com o intuito de representar a 

natureza enigmática desta classe de moléculas recém descoberta (8). Embora a 

existência dos esfingolipídeos tenha sido demonstrada há tempos, somente nos 

últimos anos ficou claro de que estas moléculas possuem papel crucial nas células 

além de suas propriedades estruturais na membrana.  

 

Hoje, é conhecido que as mais diversas moléculas presentes no metabolismo 

esfingolipídico desempenham papel importante em processos biológicos como 

apoptose, controle do ciclo celular, autofagia e stress oxidativo (8-10). A partir de 

1999 houve um aumento de 28 vezes em publicações sobre estas moléculas na 

literatura quando comparado com o observado nos anos de 1987-1998 (11). Desde 

então, o enfoque principal é de decifrar o complexo mecanismo de sinalização 

esfingolipídica e como alterações nesse mecanismo podem contribuir para o 

desencadeamento de processos fisiopatológicos (12). 



11 
 

 

 Estruturalmente, os esfingolipídeos são moléculas com propriedades 

hidrofílicas e hidrofóbicas variantes, mas são anfipáticos via de regra. A porção 

hidrofóbica consiste de uma cadeia longa de geralmente 18 carbonos, denominada 

base esfingóide, que se liga a um ácido graxo. A porção hidrofílica, por sua vez, 

consiste em um grupo hidroxila em seu caso mais simples (ceramida). As variações 

na porção hidrofílica conferem aos esfingolipídeos sua ampla variedade de 

moléculas, com consequente diversidade de funções (13, 14) (Figura 2) .  

Figura 2. Estruturas de algumas das principais moléculas do metabolismo esfingolipídico. Adaptado de: Futerman & Hannun 

2004 - The complex life of simple sphingolipids; EMBO Reports 777-782. 

 

O metabolismo esfingolipídico é complexo e intrinsecamente regulado. As 

moléculas podem ser sintetizadas por três vias distintas, sendo: via de novo, via de 

resgate e via da esfingomielina (10). Entretanto, a via de novo é a principal 

responsável pela manutenção dos níveis dos esfingolipídeos, o que a torna a 

principal via de interesse para compreensão de como alterações nos níveis de 

esfingolipídeos podem resultar em alterações celulares de relevância (15). A Figura 

3 sintetiza a complexidade das vias de síntese dos esfingolipídeos, que convergem 

na produção de ceramida, molécula principal dessa classe de lipídeos. 
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Figura 3. As três vias do metabolismo dos esfingolipídeos: via de novo, via da esfingomielina e via de resgate. Adaptado de: 

Castillo et al 2016 - From molecules to the clinic: Linking schizophrenia and metabolic syndrome through sphingolipids 

metabolism.; Frontiers in Neuroscience 10:488. 

 

Alterações no metabolismo dos esfingolipídeos culminam no 

desenvolvimento de doenças denominadas esfingolipidoses, distúrbios de origem 

genética que causam degeneração progressiva do sistema nervoso central. Dentre 

as mais conhecidas e bem estudadas estão as Doenças de Fabry, Tay-Sachs, 

Gaucher e Niemann-Pick  (16). Além dessas doenças de orgem genética, o 

metabolismo esfingolipídico também se encontra alterado no desenvolvimento de 

aterosclerose (17), diabetes (18), Alzheimer (19) e, principalmente, no câncer (20), 

reforçando o papel crucial que essas moléculas têm para o correto funcionamento 

celular.  

 

Apesar do quadro do câncer ser deveras complexo, o balanço entre duas 

moléculas do metabolismo esfingolipídico aparenta ocorrer de maneira bem 

definida. Em 1999, um dos trabalhos pioneiros na área cunhou um termo definido 

como “reostato esfingolipídico” para explicitar os papéis opostos que as moléculas 

de ceramida (Cer) e esfingosina-1-fosfato (S1P) poderiam exercer na regulação de 
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morte ou sobrevivência de uma célula tumoral por vias de sinalização distintas (21, 

22). Tal mecanismo foi proposto após diversos achados demonstrando o papel da 

Cer na parada de crescimento celular e indução de apoptose enquanto a molécula 

de S1P seria necessária para a proliferação celular tumoral e supressão de 

mecanismos pró-apoptóticos (23). Desta forma, a modulação do balanço destas 

duas moléculas e das enzimas envolvidas em sua produção emergiu como um 

potencial terapêutico antitumoral. Essas terapias têm como base aumentar a 

expressão da Cer, pró-apoptótica, e diminuir as características pró-sobrevivência 

da S1P (Figura 4).  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 4. O mecanismo de funcionamento do modelo de reostato esfingolipídico. Adaptado de: Newton et al 2015 - Revisiting 

the sphingolipid rheostat: evolving concepts in cancer therapy; Experimental Cell Research 333(2): 195-200. 

 

1.3 Ceramida e câncer 

 

  A ceramida, além de molécula central do metabolismo esfingolipídico, serve 

como precursora estrutural para a formação dos esfingolipídeos mais complexos 

como esfingomielina (SM), ceramida-1-fosfato (C1P), glicosilceramida (Glc), entre 

outros, além de seu conhecido papel na manutenção da estrutura da membrana 

celular e lipid rafts (24). Entretanto, sua função de maior destaque é relacionada a 

seus efeitos na transdução de sinais capazes de modular a função celular, 

principalmente em cascatas de sinalização que culminam com a morte celular.  
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É conhecido que o surgimento dos tumores ocorre devido a um desbalanço 

entre morte e proliferação celular. O modelo de reostato esfingolipídico corrobora 

de maneira direta esta afirmativa: em células tumorais, há diminuição de Cer 

(indutora de morte celular) e aumento de S1P (estimuladora de crescimento celular). 

Tipicamente, os níveis de ceramida em células tumorais são suprimidos pela 

superexpressão de enzimas metabolizadoras de ceramida ou por diminuição da 

expressão de enzimas geradoras de ceramida. Entre os exemplos de enzimas que 

podem ser superexpressas pelas células tumorais está a ceramidase ácida (acid 

ceramidase -AC), responsável pela conversão da Cer em S1P, anti-apoptótica e 

pró-angiogênica (25). Estratégias terapêuticas que almejam retomar o correto 

balanço dos níveis de Cer/S1P emergiram com promissor potencial dentro das 

terapias antitumorais (Tabela 1). Além disso, a eficácia de terapias “clássicas” 

utilizadas no combate ao câncer como quimioterapia, radioterapia e uma ampla 

variedade de fármacos antitumorais foi demonstrada ser dependente, entre outros 

mecanismos, da geração de ceramida na célula tumoral (26,27). 

 

Tabela 1 - Agentes utilizados em terapia antitumoral capazes de induzir produção de ceramida nas células 

tumorais. 

Agente 
 

Linhagem / Sistema tumoral 
 

Referências 

Tamoxifeno MCF-7; MCF-7-Adr (câncer de mama) 28 

Vincristina ALL-697 (leucemia linfoblástica aguda) 29 

Vinblastina KB-3-1 (carcinoma epidermóide) 30 

Paclitaxel MCF-7; MDA-MB-468 (câncer de mama) 31 

Doxorrubicina MCF-7 (câncer de mama) 31 

Radiação ionizante Células de linfoma de  Burkitt 32 

Fludarabina Leucemia linfocítica crônica; 33 
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Terapia fotodinâmica L5178Y (linfoma murino) 34 

Etoposídeo Células Jurkat (linfoma de células T) 35 

Daunorrubicina 
HL-60 (leucemia); 

U-937 (linfoma histiocítico) 
36 

 

 

 

Os mecanismos celulares pelos quais a ceramida pode exercer sua atividade 

antitumoral variam desde indução de apoptose até a regulação da autofagia e 

modulação do ciclo celular (37) e foram minuciosamente descritos na revista Nature 

Review Cancer (38). Apesar de emergir como molécula de interesse terapêutico em 

células tumorais, o desenvolvimento da ceramida como ingrediente ativo em 

fármacos é dificultado por conta de seu grande tamanho molecular e sua 

insolubilidade, o que impede sua entrega nas células tumorais (39). Devido a isso, 

boa parte dos trabalhos que estudaram a atividade antitumoral da ceramida se deu 

através de métodos de interferência enzimáticas em reações-chave na via 

metabólica de novo (11). Embora estes trabalhos sejam importantes para elucidar 

o efeito antitumoral através da modulação dos esfingolipídeos, dificilmente é 

possível inferir que os efeitos observados são todos oriundos da produção de 

ceramida nas células tumorais. Além disso, terapias que visem a administração da 

molécula de ceramida em si, ao invés de gerá-la por vias enzimáticas, poderão 

expandir o número de estratégias antitumorais disponíveis, além de elucidar os 

efeitos intracelulares de sua administração exógena. 

 

Para superar esses obstáculos, desenvolveram-se análogos de cadeias 

curtas da ceramida dissolvidos em solventes orgânicos que são permeáveis na 

membrana celular, possibilitando a entrega da ceramida nas células e 

consequentes estudos de seus efeitos celulares (40). Entre as principais ceramidas 

de cadeia curta disponíveis estão: C2-ceramida, C6-ceramida, C8-ceramida e C10-

ceramida, que variam entre si pelo tamanho de sua cadeia carbônica (Figura 5). 

Quanto a citotoxicidade destes análogos, Shabbits et al. (41) testaram sua 

bioatividade através da aplicação de maneira exógena via lipossomos em células 
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tumorais in vitro, comprovando a capacidade dos análogos em mimetizar a ação da 

ceramida e, portanto, induzir morte celular tumoral. O estudo observou uma relação 

inversamente proporcional entre o comprimento da cadeia da ceramida e sua 

citotoxicidade para as formas C6, C8 e C10 da ceramida, sendo, portanto, a 

citotoxicidade da C6-ceramida a mais elevada. A C2-ceramida, por outro lado, não 

seguiu a esta relação, sendo a menos tóxica dentre os análogos testados. Segundo 

os autores, esta diferença no comportamento seria devido à natureza muito 

hidrofílica deste análogo com cadeia carbônica tão diminuído, fazendo com que a 

molécula permaneça em suspensão no meio de cultura (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Comparação entre a estrutura da molécula de ceramida e seus análogos de cadeia curta (C2-, C6- e C8-ceramida).  

 

Nos últimos anos, terapias combinadas tornaram-se uma grande alternativa 

no tratamento do câncer. Esta prática de combinar dois agentes terapêuticos 

permite alcançar um efeito final maior quando comparado com a administração 

individual de cada um individualmente, almejando atingir efeitos sinérgicos entre as 

moléculas. Ainda, a possibilidade de agir por vias distintas de sinalização celular 

pode reduzir a possibilidade de resistência da célula tumoral ao tratamento, como 

na combinação de agentes quimioterápicos com moléculas inibidoras da 

glicoproteína-p (P-gp) (42). Diversos trabalhos com a C6-ceramida demonstraram 

que a molécula exerce um efeito de sensibilização da célula tumoral após sua 

administração, facilitando o efeito citotóxico de fármacos antitumorais utilizados em 

combinação e, assim, culminando com a potencialização do efeito terapêutico 
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desejado. Diversos quimioterápicos convencionais (doxorrubicina, vincristina, 

paclitaxel, entre outros) foram administrados de maneira conjunta com a C6-cer e 

essa potencialização do efeito final foi observada, com taxas mais elevadas de 

morte celular e diminuição da concentração necessária da droga para atingir o efeito 

esperado (43-45). 

 

 

1.4 Oxisteróis 

  

 Os oxisteróis são moléculas derivadas do colesterol ou de seus precursores 

em sua forma oxidada e são intermediários no metabolismo do colesterol para 

ácidos biliares (46). Essa classe de moléculas apresenta atividades regulatórias de 

suma importância como homeostase do colesterol, metabolismo lipídico, apoptose 

e autofagia. Além disso, os oxisteróis foram descritos como capazes de 

desencadear efeitos patológicos e estar diretamente envolvidos no 

desenvolvimento de doenças como a aterosclerose, doenças neurológicas e até no 

câncer (47).  

 

A estrutura dessas moléculas varia de acordo com o número e posição dos 

grupos funcionais oxigenados, entre eles grupos -ceto, -epoxi e -hidroperoxi (Figura 

6). A formação destes oxisteróis de variadas estruturas pode ocorrer pela via 

enzimática ou não-enzimática da oxidação do colesterol (47). Em sua produção pela 

via enzimática, há envolvimento das enzimas do citocromo P450 neste processo, 

como ocorre no caso da molécula de 27-hidroxicolesterol (CYP27A1) (48). Por outro 

lado, outros oxisteróis são produzidos por oxidação não-enzimática (auto-oxidação) 

pela ação de espécies reativas de oxigênio (ROS) ou de nitrogênio (RNS). 

Exemplos de oxisteróis que passam por esse processo de produção são o 7-

cetocolesterol (7-KC) e o 7α/β-hidroxicolesterol.  
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Figura 6. Estrutura da molécula de colesterol e alguns dos diferentes tipos de oxisteróis derivados de seu metabolismo. 

Adaptado de: Jusakul, A 2011 - Mechanisms of oxysterol-induced carcinogenesis; Lipids in Health and Disease; 10(1), 44. 

 

A oxidação do colesterol pode ocorrer em diversos tecidos, mas com 

destaque principal na parede aórtica durante a formação do ateroma. De fato, 

alguns oxisteróis (como o 7-KC) são encontrados em grandes quantidades em 

lesões ateroscleróticas e estão envolvidos na gênese da aterosclerose (49). 

Entretanto, além deste papel bem descrito na literatura, essas moléculas possuem 

um efeito citotóxico e pro-inflamatório relevantes. Por isso, a contribuição dos 

oxisteróis em diversas doenças degenerativas como Alzheimer e osteoporose 

também é debatida e estudada (50, 51). 

 

Em 1946, o primeiro relato acerca da relevância da oxidação do colesterol na 

carcinogênese foi descrito por Bischoff e Rupp (52). Desde então, a presença 

destas moléculas em pacientes portadores de tumor foi proposta como biomarcador 

e possível alvo de modulação terapêutica para inibição da progressão da doença 
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(53). Os mecanismos pelos quais os oxisteróis podem contribuir na carcinogênese 

variam desde a produção de ROS/RNS, regulação positiva de proteínas como a 

COX-2 e promoção de metástase (54). 

 

Entretanto, a atividade dessas moléculas no quadro do câncer é, deveras, 

ambígua. Enquanto há um número substancial de estudos definindo atividade pró-

tumoral dos oxisteróis, há também uma vertente que foca no potencial terapêutico 

de certos oxisteróis como agentes antitumorais, destacando sua ação no combate 

ao câncer. Esta atividade antitumoral de alguns oxisteróis pode ser simplesmente 

devido à inibição da síntese de esterol, com consequente diminuição no colesterol 

disponível para formação de novas membranas requeridas durante o processo de 

replicação celular (55). Ainda, mecanismos como superprodução de ROS, alteração 

nos níveis de cálcio e alterações na membrana mitocondrial também corroboram 

com a atividade citotóxica dos oxisteróis (56). 

 

1.5 7-cetocolesterol (7-KC) como agente antitumoral 

 

O 7-cetocolesterol (7-KC) é um dos grandes produtos oriundos da oxidação 

do colesterol, originado através da via não-enzimática e com estrutura que difere da 

molécula de colesterol apenas pela presença de um grupo cetona no C7 (57). 

Estudos sobre as funções do 7-KC inicialmente observaram sua elevada presença 

em lesões ateroscleróticas e um alto potencial aterogênico (58). De fato, o 7-KC 

mostrou-se de suma importância na compreensão do papel dos oxisteróis em 

dislipidemias e suas doenças correlatas. Entretanto, o potencial bioativo desta 

molécula abrange um amplo arsenal de mecanismos e desfechos moleculares que 

requerem maior atenção.  

 

Além de seu papel no metabolismo lipídico já abordado, o 7-KC passou a ser 

intensivamente estudado por sua capacidade na indução de morte celular em 

diferentes modelos celulares, como em células-tronco mesenquimais e em 

linhagens tumorais (59). De maneira importante, o 7-KC é capaz de desencadear o 

processo de morte celular através de diferentes vias de sinalização e, 

consequentemente, por variados mecanismos. Por exemplo. O 7-KC é capaz de 
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induzir o processo apoptótico através da geração de ROS, redução do potencial de 

membrana mitocondrial (Δm) e liberação de citocromo C (59). 

 

O potencial citotóxico da molécula de 7-KC ganha destaque na literatura a 

partir da demonstração da sua capacidade em desencadear um mecanismo 

complexo de morte celular denominado oxiapoptofagia. Este termo abrange três 

mecanismos distintos pelos quais o 7-KC exerce sua citotoxicidade, sendo: stress 

oxidativo, apoptose e autofagia (60). A ocorrência deste mecanismo de morte 

celular induzido pelo 7-KC foi demonstrado, por exemplo, em linhagens celulares 

de oligodendrócitos murinos (60) e em células-tronco mesenquimais de pacientes 

com leucemia mieloide aguda (LMA) (61). Em linhagens tumorais de câncer de 

mama e melanoma, o uso do 7-KC também foi demonstrado como eficaz na 

promoção de morte celular tumoral, principalmente por indução de apoptose e 

atuação em vias de sinalização como Sonic Hedgehog (SHh) e LXRα (62). 

Entretanto, ainda há pouca evidência acerca de seu potencial terapêutico para os 

diversos tipos de câncer e os efeitos do uso da molécula em combinação com outros 

agentes antitumorais é, também, ainda desconhecido.  

 

1.6 Mecanismos de morte celular  

 

Para que organismos eucarióticos estejam em seu estado de homeostase, é 

necessária uma fina regulação entre a proliferação e a morte de suas células. Por 

sua vez, o processo de morte celular pode ocorrer tanto por mecanismos bem 

regulados e programados (apoptose) como também por mecanismos de menor 

regulação como no caso da necrose (63). 

 

 Os motivos pelos quais a morte celular ocorre são variados. Este processo 

pode ser em prol da manutenção da homeostase do indivíduo ou mesmo uma 

consequência de um processo danoso, como uma doença (64). Classicamente, os 

mecanismos mais estudados e reconhecidos de morte celular são a apoptose, 

autofagia e necrose. Entretanto, é necessário pontuar que um número emergente 

de novos mecanismos envolvidos no processo de morte celular vem sendo 

recentemente descritos na literatura, como: parthanatos (65), piroptose (66), 
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ferroptose (67), morte celular NETótica (68), etc. Estes novos mecanismos estão 

sendo essenciais para melhor compreensão de aspectos celulares básicos, para 

fomentar novas estratégias terapêuticas e, ainda, para abranger o conhecimento 

sobre aspectos fisiopatológicos de doenças que ainda são pouco esclarecidos.  

 

Reconhecer e compreender a existência de diferentes tipos de mecanismos 

de morte celular é importante para refinar e propor de maneira mais assertiva novas 

terapias a serem utilizadas no combate de doenças infecciosas, degenerativas e 

proliferativas 

 

 1.6.1 Apoptose 

 

 A apoptose, um tipo de morte celular programada, é um processo pelo qual 

uma célula interrompe seu crescimento e divisão e entra em uma forma controlada 

de morte celular que não resulta no extravasamento de seu conteúdo nas 

adjacências (69). Este tipo de morte celular resulta em um eficiente e ordenado 

processo de remoção de células danificadas, podendo ocorrer em situações de 

stress ou mesmo como mecanismo de regulação durante o desenvolvimento (70). 

Este é um mecanismo extremamente conservado entre metazoários, o que explicita 

sua primordial função no desenvolvimento, manutenção de homeostase tecidual e 

até na prevenção do câncer (71).  

 

 A apoptose pode ser iniciada pela via intrínseca ou extrínseca. A via 

intrínseca, também conhecida como via mitocondrial, é ativada principalmente por 

influência de estímulos internos como dano na estrutura do DNA, privação de 

nutrientes e fatores de crescimento, entre outros (72). Esses estímulos pró-

apoptóticos causam perturbação mitocondrial, levando à permeabilização da 

membrana externa mitocondrial. A partir deste fenômeno, uma série de proteínas 

como citocromo c e Smac/DIABLO são liberadas no citoplasma e dão sequência na 

sinalização que culmina com a morte celular (73). A via extrínseca, por sua vez, é 

ativada principalmente a partir de estímulos externos, através da ligação de 

receptores de morte celular como Fas, receptores da família TNF (Tumor Necrosis 

Factor) e TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) (74). A ligação destes 
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receptores recruta uma série de fatores downstream, como a caspase-8, que, por 

sua vez, dão continuidade à sinalização do processo apoptótico (75). 

 

 Por fim, ambas as vias de apoptose convergem na fase de execução da 

apoptose, caracterizada pelo recrutamento das caspases executoras (caspase 3-, -

6 e -7). Essas caspases são responsáveis pela degradação de estruturas celulares, 

fazendo com que a célula apresente uma série de alterações morfológicas como 

picnose e cariorrexe. No fim do processo, essas células destruídas são fagocitadas, 

(74).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resumo das vias extrínseca e intrínseca da apoptose e moléculas envolvidas no processo. Adaptado de: 

www.biologydictionary.net/apoptosis/  
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 1.6.2 Autofagia  

  

A autofagia é um processo intracelular degradativo altamente conservado em 

eucariotos que ocorre sob condições estressantes como dano a organelas, privação 

de nutrientes e na presença de proteínas mutadas (76). Apesar de ocorrer em 

situações de estresse, a autofagia é um processo que também ocorre em nível basal 

durante condições fisiológicas para manutenção da homeostasia do organismo (77). 

Desta forma, distúrbios no processo autofágico estão correlacionados com diversas 

fisiopatologias como doenças neurodegenerativas (78), cardiomiopatias (79) e 

câncer (76, 80). 

 

          Resumidamente, o processo autofágico pode ser dividido em cinco fases: 

iniciação, elongação, formação do autofagossomo, fusão e formação do 

autolisossomo (Figura 8) (81). Na etapa inicial, ocorre a formação da membrana 

vesicular autofágica através da ativação principalmente do complexo ULK1 (Unc-

51-like kinase 1). Na etapa de elongação, dois sistemas de conjugação ubiquitin-

like recrutam as proteínas ATG12, ATG5 e LC3 (microtubule-associated protein light 

chain 3), permitindo a elongação e fechamento para formação do autofagossomo. 

Em sequência, o autofagossomo se funde com o lisossomo, culminando com a 

etapa final de formação do autolisossomo. Por fim, os componentes contidos dentro 

desta vesícula são degradados em aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. 
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Figura 8. As cinco fases do processo autofágico: iniciação, elongação, formação do autofagossomo, fusão e formação do 

autolisossomo. Adaptado de: The role of autophagy induced by tumor microenvironment in different cells and stages of câncer. 

Xue Yang et al, 2015 Cell & Bioscience. 

 

          Especificamente sob a perspectiva do câncer, a autofagia possui um duplo 

papel. Por um lado, ela confere tolerabilidade das células tumorais a ambientes de 

hipóxia, privação de nutrientes e atividade de certas terapias, culminando em mais 

um mecanismo de resistência aos tumores (82). Outro fato relevante é que a 

autofagia pode promover a sobrevivência dessas células tumorais em um estado de 

dormência (ou quiescência), que é de importante nos processos de recidiva tumoral 

(83). Nesse aspecto, o uso de inibidores da autofagia se mostrou eficaz para 

eliminação destas células dormentes através do acúmulo de danos mitocondriais e 

consequente geração de ROS, culminando com um processo apoptótico. 

Entretanto, de maneira contrária, o papel autofágico de reciclagem de proteínas e 

organelas danificadas é um processo de mitigação de estresse celular que, por si 

só, pode impedir processos iniciais de tumorigênese (84). Desta forma, o uso de 

moléculas que consigam modular processos autofágicos em prol do tratamento 

antitumoral vem sendo estudado na literatura e pode conter avanços significativos 

para o combate ao câncer. 

 

 

1.6.3. Espécies reativas de oxigênio e seu envolvimento na morte 

celular 

 

O termo espécies reativas de oxigênio, ou ROS, refere-se a um conjunto de 

moléculas instáveis, reativas e reduzidas do oxigênio geradas como subprodutos 

através de processos metabólicos normais. Entre estas moléculas estão o peróxido 

de hidrogênio (H2O2), superóxido (O2−), hidroxila (·OH) e o oxigênio singlete (O2) 

(85). Essas moléculas podem ser produzidas de maneira endógena (através do 

metabolismo mitocondrial, por exemplo) (86) ou de maneira exógena por exposição 

à luz UV ou radiação (87, 88). A existência de ROS nas células é essencial para 

correta regulação de funções fisiológicas como crescimento celular, diferenciação e 

até morte celular. Além disso, as células dispõem de mecanismos antioxidantes 

para manutenção dos níveis adequados desta classe de moléculas (89). Entretanto, 

havendo um desbalanço entre os níveis toleráveis de ROS, as células podem sofrer 
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efeitos deletérios decorrentes do processo de estresse oxidativo causado por ROS. 

De fato, níveis aumentados na produção de ROS foram associados com o 

desenvolvimento de doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer, aterosclerose, 

esclerose lateral amiotrófica (ELA), entre outras (90, 91). 

 

Devido ao seu importante papel como mensageiro celular, a participação de 

ROS no desencadeamento de mecanismos de morte celular, em especial na 

apoptose e autofagia, é relevante. Na indução do processo apoptótico, a presença 

de ROS em excesso resulta em danos oxidativos às mitocôndrias, com consequente 

liberação de proteínas pró-apoptóticas como o citocromo-C (Cyt-C) da mitocôndria 

no citoplasma da célula (92, 93). Já no processo autofágico, ROS como o O2− e 

H2O2 são moléculas conhecidamente capazes de modular e induzir autofagia por 

vias mTOR-dependente, por exemplo (94). 
 

É importante também ressaltar que, assim como a autofagia, o papel das 

ROS na progressão e combate tumoral é ambígua e conflitante. Ao mesmo tempo 

que diversos estudos demonstraram como essas moléculas atuam permitindo e 

facilitando o processo tumorigênico, diversas formas de tratamento tumoral como a 

própria quimioterapia combatem os tumores através do aumento de produção de 

ROS nestas células malignas (95). Desta forma, fica clara a importância de 

compreender as formas de modulação destas moléculas sob a ótica do combate 

aos tumores, buscando ressaltar e explorar seu papel como indutora de morte 

celular tumoral em detrimento de sua ação pró-tumorigênica. Inclusive, a terapia 

fotodinâmica (PDT - photodynamic therapy), uma forma emergente de combate a 

tumores (96), exerce seu papel antitumoral através de uma altíssima produção de 

ROS de maneira direcionada nas células tumorais que, por sua vez, atuam na 

ablação do câncer. Este tipo de alternativa vem se mostrando promissora para uma 

variedade de neoplasias, dentre elas o câncer de cabeça, pescoço e pele (97, 98).  
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 1.6.4. Metabolismo mitocondrial e morte celular 

 

As mitocôndrias são organelas complexas e multifuncionais envolvidas em 

processos essenciais do funcionamento celular como metabolismo energético e 

morte celular. Além disso, outras funcionalidades como regulação do metabolismo 

de cálcio e do processo de envelhecimento celular são também intrínsecas ao 

metabolismo mitocondrial (99, 100).  

 

Além de seu papel bem descrito no metabolismo energético das células, as 

mitocôndrias atuam de maneira direta na regulação e no desencadeamento de 

morte celular principalmente por apoptose. Como já citado, na cascata de 

sinalização da via intrínseca apoptótica, o evento de permeabilização da membrana 

externa mitocondrial (MOMP - Mitochondrial outer membrane polarization) é 

indispensável para conclusão do processo. Além disso, a ocorrência de MOMP é 

considerada um “ponto de não retorno” na via apoptótica (101), pois resulta na 

difusão de proteínas situadas entre as membranas internas e externas 

mitocondriais. Para que ocorra a formação de poros e, consequentemente, a 

permeabilização da mitocôndria, proteínas da família Bcl-2 como Bax e Bak são 

necessárias para efetivação do processo (102). 

 

A função da mitocôndria é diretamente ligada a seu estado de polarização, 

onde mitocôndrias em condições fisiológicas são polarizadas e apresentam 

potencial altamente carregado negativamente (103). Assim, a perda deste potencial 

na membrana mitocondrial é seguida pelas respostas celulares acima descritas que 

dão sequência ao processo de morte celular, como a própria liberação do citocromo 

C (104). Por esta razão, diversos estudos visam avaliar o estado de polarização da 

mitocôndria em processos patológicos ou mesmo como terapias podem impactar 

nesta polarização. O TMRE (tetrametilrodamina, etil ester) é um corante permeável 

em células de caráter catiônico que se acumula em mitocôndrias polarizadas (103). 

Por ser um fluoróforo, é possível analisar de maneira quantitativa processos que 

estejam ocorrendo na organela, tornando-se uma excelente metodologia para 

avaliação da mitocôndria em processos de morte celular. 
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2. Objetivo   

 

O objetivo do presente projeto é de investigar o potencial da administração 

combinada de C6-ceramida e 7-cetocolesterol quanto a sua capacidade de indução 

de morte celular tumoral em uma linhagem de câncer de mama triplo-negativa 

(MDA-MB-231). De maneira complementar, o projeto irá investigar também se há 

sinergismo no uso das moléculas e o envolvimento de mecanismos clássicos de 

morte celular como apoptose, necrose, geração de ROS, envolvimento mitocondrial 

e autofagia. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Linhagens Celulares  

 

 As células tumorais utilizadas foram da linhagem de câncer de mama MDA-

MB-231 (ATCC® HTB-26™), que permaneceram criopreservadas em ultrafreezer -

80ºC (Sanyo) previamente até o momento de sua utilização. Essa linhagem, de 

caráter aderente, foi cultivada em meio DMEM Low Glicose suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) (Invitrocell, Brasil) e com antibióticos (100 UI/mL de 

penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina - Sigma Aldrich).   

  

3.2 Cultivo e manutenção das células 

 

As células foram descongeladas em banho-maria a 37ºC e transferidas para 

um tubo plástico de fundo cônico de 15 mL contendo 10 mL de meio de cultura 

suplementado com 10% de SFB e 1 mL de penicilina e estreptomicina. O tubo foi 

centrifugado a 250 X g (1240 rpm) por 7 minutos em temperatura ambiente. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o botão celular foi ressuspendido 

em 15 mL de meio de cultura previamente suplementado. As células foram então 

transferidas para uma garrafa de cultura celular de 182 cm² de área de cultivo e 

armazenadas em incubadoras a 37ºC e 5% de CO2. A cada dois dias, as células 

foram observadas para acompanhamento do crescimento celular e para troca do 

meio de cultura. Para as células aderentes, quando estas atingiam uma confluência 

na garrafa de aproximadamente 90-95% com viabilidade mínima de 95%, as 

mesmas foram utilizadas. No caso das células em suspensão, verificávamos o 

crescimento através da turbidez do meio e com utilização do microscópio. 

 

3.3 Tratamento das células 

 

 As linhagens celulares foram transferidas para placas pretas de 96 poços 

com fundo chato transparente (3603 - Corning, MA, USA) em duplicatas na 
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concentração de 1x104 células/poço. As células foram cultivadas até atingirem 

confluência de aproximadamente 85-90%.  

 

 O 7-KC foi sintetizado a partir da molécula de colesterol (C8667 - Sigma 

Aldrich, MO, USA) pelo Prof. Dr. Alessandro Rodrigues do campus de Diadema da 

Universidade Federal de São Paulo conforme descrito em Carvalho et al, 2011 e 

Salvador et al, 2013. Uma solução estoque de 10000 μM foi preparada em etanol 

absoluto e utilizada dentro do período de um mês. A C6-cer foi adquirida da Sigma 

Aldrich (860506P). Uma solução estoque de 5000 μM foi preparada em etanol 

absoluto e utilizada dentro do período de um mês. 

 

Nos ensaios de monoterapia com C6-cer, as células foram tratadas com as 

concentrações de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 μM. Na monoterapia com 7-KC, as 

concentrações utilizadas foram de 5, 10, 20 e 30 μM. Nos ensaios com 

administração combinada das moléculas, as concentrações utilizadas foram de 5, 

10 e 15 μM de C6-cer e 5, 10, 20 e 30 μM de 7-KC. O período de tratamento das 

células com as moléculas foi de 24 ou 48 horas. Os ensaios abaixo descritos foram 

então realizados para avaliação da citotoxicidade e mecanismos de morte exercidos 

pelas moléculas. 

 

3.4 Ensaios de Morte celular 

 

 3.4.1 Viabilidade celular – Iodeto de propídio 

As células tumorais, após tratamento com as drogas, foram avaliadas quanto 

à sua viabilidade utilizando iodeto de propídio (PI) (P3566- Molecular Probes, OR, 

USA). Foi adicionado 1μL (0,1 µg/mL) de Hoechst 33342 (H1399 - Molecular 

Probes, OR, USA) em cada poço da placa contendo as células previamente ao 

ensaio. Após o período de incubação, 1μL de PI (50 µg/mL) foi adicionado nos 

poços. A verificação do número de células vivas e mortas foi feita com utilização do 

programa ImageXpress Micro High Content Screening System (Molecular Devices, 

CA, USA). O número total de células e a viabilidade celular foram analisados com 

utilização do programa Cell Scoring MetaXpress. Cinco sítios por poço e dois poços 

por tratamento foram adquiridos.  
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3.4.2 Apoptose - Caspase 3/7 

 

 As células tumorais, após o período de tratamento com as drogas, foram 

avaliadas quanto à ativação das caspases 3/7 através do ensaio com CellEvent 

Caspase-3/7 Green (Invitrogen, CA, USA) de acordo com a descrição do fabricante 

. Para tal, 1μL (0,1 µg/mL) de Hoechst 33342 foi adicionado em cada poço da placa 

antes do término do período de incubação. As células foram incubadas com 2 μL 

do substrato de caspase 3/7 por 30 min a 37ºC. Após este período, a leitura da 

fluorescência foi realizada no ImageXpress Micro High Content System. Cinco sítios 

por poço e dois poços por tratamento foram adquiridos e a verificação da ativação 

das caspases 3/7 foi feita com utilização do software Cell Scoring MetaXpress.  

 

 3.4.3 Apoptose e necrose - Anexina/PI 

 

 Após o período de tratamento com as drogas, as células foram avaliadas 

quanto a ocorrência de morte celular por apoptose ou necrose. Para tal, o kit 

Annexin-V/PI (BD Pharmigen, USA) foi utilizado conforme descrição do fabricante. 

O núcleo das células foi corado com 1 μL (0,1 µg/mL) de Hoechst 33342. Em 

sequência, um mix de 13 μL da solução de Anexina V/PI foi adicionado, sendo: 1 

μL de Anexina-V (FITC), 2 μL de iodeto de propídio (PI) e 10 μL de tampão Anexina 

V 10X contendo 0,1M de Hepes/NaOH, 1,4M de NaCl e 25mM de CaCl2. Por fim, a 

avaliação da ocorrência de morte celular por apoptose/necrose na placa foi feita 

com utilização do ImageXPress Micro High Content Screening System (Molecular 

Devices, CA, USA). Cinco sítios por poço e dois poços por tratamento foram 

adquiridos. O software Cell Health MetaXPress foi utilizado para analisar a 

porcentagem de células mortas (apoptose e necrose), fornecendo o percentual de 

células marcadas com Anexina-V, PI ou ambos os marcadores e o total de células 

analisadas. 

 

 

3.4.4 Análise do potencial de membrana mitocondrial por TMRE 

 

Adicionou-se 1 μL de Hoecsht 33342 (0,1 mg/mL) nos poços da placa 

contendo as células tumorais. Após o período completo de tratamento (24 e 48 
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horas), 1 μL de TMRE (tetrametilrodamina, etil éster - 87917 - Sigma-Aldrich, MO, 

USA) a 50 nM foi adicionado nos poços da placa e incubado por 20 minutos. Este 

corante, de caráter catiônico, é utilizado para marcação de mitocôndrias em seu 

estado ativo, com carga negativa. Mitocôndrias inativas ou em processo de 

despolarização não são capazes de sequestrar o TMRE, resultando na diminuição 

de sua fluorescência na análise. Por fim, a fluorescência do TMRE foi determinada 

utilizando o equipamento ImageXPress Micro High Content System (Molecular 

Devices, USA). Cinco sítios por poço e dois poços por tratamento foram adquiridos. 

O potencial de membrana mitocondrial foi determinado utilizando o software Cell 

Scoring MetaExpress (Molecular Devices, CA, USA). 

 

3.4.5 Análise de ROS com H2DCFDA (Reactive Oxygen Species) 

 

A determinação da existência de ROS foi avaliada através do kit DCFDA / 

H2DCFDA – Cellular ROS Assay Kit (ab113851 Abcam, Cambridge, UK) de acordo 

com a descrição do fabricante. 1 μL de Hoecsht 33342 (0,1 mg/mL) foi adicionado 

nos poços da placa. Após o período de tratamento, as células foram incubadas com 

10 µM de H2DCFDA em meio de cultura por 30 minutos. Após este período, as 

células foram lavadas com o tampão proveniente do kit e as células foram 

suspendidas com PBS. A produção de ROS intracelular foi determinada usando o 

ImageXPress Micro High Content System. Cinco sítios por poços e dois poços por 

tratamento foram adquiridos. O número de células positivas para ROS foi 

determinado usando o MetaXpress Cell Scoring software.  

 

3.4.6 Autofagia – Sensor LC3B 

 

A autofagia foi analisada medindo a agregação da proteína LC3B acoplada 

à proteína fluorescente verde (GFP) através do Premo ™ Autophagy Sensor LC3B-

GFP (BacMam 2.0) (Invitrogen - Life Technologies, MA, EUA) conforme descrito 

pelo fabricante. As células tumorais foram transduzidas com vetores baculovirais 

não replicantes contendo LC3B-GFP (componente A) ou LC3B∆ (G120A) -GFP 

(componente B). 16 horas após a transdução, as células foram tratadas com as 

concentrações descritas de C6-cer e 7-KC em combinação durante 48 horas. Duas 

horas antes do final do período de tratamento, as células foram incubadas com 1 
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μL (0,1 μg / mL) de Hoechst 33342 para coloração dos núcleos. Foram adquiridos 

cinco sítios por poço e dois poços por tratamento. O software Cell Scoring 

MetaXpress foi usado para determinar a porcentagem de células positivas para a 

proteína LC3B-GFP. 

 

3.4.7 Análise de alterações na organização da F-actina 

 

As alterações na organização da actina foram investigadas com utilização do 

kit de faloidina Alexa Fluor 568 (A12380- Molecular Probes, USA) de acordo com a 

descrição do fabricante.  As células tratadas foram fixadas em uma solução de 

paraformaldeído a 4% por 2 horas. Após duas lavagens com DPBS, as células 

foram permeabilizadas com solução de  Triton X-100 0,1% (93443–SigmaAldrich, 

USA) a 4ºC for 15 minutos e, em seguida, foi feita uma incubação com 3 U/mL de 

faloidina Alexa Fluor 568    (A12380 - Molecular Probes, USA) em DPBS por 60 

minutos. Após a lavagem com DPBS, o núcleo da célula foi marcado com 1 µL (0,1 

µg/mL) de Hoechst 33342. As placas foram lavadas duas vezes com DPBS e 

analisadas usando ImageXpress. Cinco sítios por poço e três poços por tratamento 

foram adquiridos. 

 

 

3.5 Análise de sinergismo das drogas - Combination Index (CI)   

 Para avaliar se as moléculas de C6-ceramida e 7-cetocolesterol agiram de 

maneira sinérgica induzindo a morte celular tumoral, realizamos o cálculo do índice 

combinatório (Combination Index – CI), como descrito por Chou-Talalay (105). O 

cálculo do CI é realizado com base na equação de efeito-médio (median-effect 

equation – MEE), derivada da lei de ação das massas. Para tal, utilizamos do 

software Compusyn, também desenvolvido pelos autores do teorema. Valores de 

CI <1, =1 e >1 são indicativos de efeitos sinérgicos, aditivos e antagonistas, 

respectivamente.  

 

3.6 Análise estatística  

  

A verificação de diferenças estatísticas entre os parâmetros analisados nas 

células foi realizada com utilização da análise de variância (ANOVA) de uma via em 
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casos de tratamento das células com apenas uma molécula. Quando em 

associação de moléculas, verificamos possíveis diferenças estatísticas através do 

teste de ANOVA de duas vias. Por fim, utilizamos pós teste de Dunnett para 

comparações múltiplas. As análises foram feitas com utilização do pacote estatístico 

GraphPad Prism8®. Os resultados são expressos como média ± desvio-padrão 

(DP) e foram considerados estatisticamente significantes quando p<0.05. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 

Os experimentos iniciais do projeto consistiram na avaliação da citotoxicidade das 

moléculas de C6-cer, 7-KC e de ambas na linhagem de câncer de mama MDA-MB-

231 (ATCC® HTB-26™). A linhagem é caracterizada como aderente ao plástico 

quando em cultura e de morfologia epitelial com aspecto fusiforme, como 

demonstrado na figura abaixo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotomicrografias das células MDA-MB-231. As imagens das células aderidas à garrafa de cultura demonstram 

seu caráter fusiforme, tendência à justaposição e diferentes densidades celulares na garrafa de cultura celular. A: Baixa 

densidade; B: alta densidade. Adaptado de: www.atcc.org/products/all/HTB-26.aspx#characteristics 

  

4.1.1 C6-ceramida 

 

 Inicialmente, para avaliar o potencial citotóxico da C6-cer, foi realizado ensaio 

de citotoxicidade para estipular uma dose ideal de C6-cer a ser utilizada nos 

experimentos seguintes. Desta forma, tratamos por 24 horas as células com 

A B 
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concentrações de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 µM de C6-cer e avaliamos a quantidade de 

células viáveis em cada uma dessas concentrações (Figura 10). De fato, nestes 

experimentos com 24 horas de tratamento, as concentrações mais baixas de 1, 2, 

5, 10 e 20 µM não apresentaram citotoxicidade significante, evidenciado pela 

porcentagem de mais de 90% de células ainda viáveis após tratamento com todas 

essas concentrações. Por outro lado, na concentração de 50 µM de C6-cer, apenas 

27% das células tratadas foram identificadas como viáveis. Com isso, estipulamos 

o valor de IC50 para a C6-cer nesta linhagem celular através de uma curva de ajuste 

de inclinação variável, resultando em um IC50 de 37.63 µM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico da citotoxicidade da C6-ceramida nas células MDA-MB-231. As 

células foram tratadas C6-ceramida em concentrações de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 µM por 

um período de 24 horas.  

 

 

  

  

 Em sequência, analisamos alguns mecanismos de morte celular 

possivelmente envolvidos na ação da C6-cer com o intuito de compreender por 

quais vias a molécula estaria exercendo seu potencial citotóxico.  

 

A apoptose e necrose foram testadas com utilização do teste de Anexina-

V/PI, onde os núcleos foram marcados com Hoechst 33342. Neste ensaio, a C6-cer 

promoveu a apoptose apenas na concentração de 50 µM, apresentando 81% 

(p<0.0002) de células apoptóticas nesta concentração (Figura 11A). Por fim, 
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observamos que a droga foi pouco eficiente em induzir morte celular por necrose 

neste período de tratamento pois, mesmo na maior concentração, apenas 10% das 

células encontravam-se nesse estágio, não havendo também diferença estatística 

(Figura 11B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico do ensaio de apoptose e necrose nas células MDA-MB-231. As células foram tratadas com 

concentrações crescentes de C6-ceramida pelo período de 24 horas. A: Porcentagem de células em apoptose; B: 

Porcentagem de células em necrose. Dados apresentados como média e desvio-padrão. Foi realizado teste de ANOVA uma 

via e pós teste de Dunnett para comparações múltiplas, onde foram considerados valores estatisticamente significantes 

quando p<0,05 (*). Valores de p<0,001 foram representados como ***. Diferenças significativas são em relação ao controle. 

As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8.0.1 

 

 Em seguida, ainda avaliando a capacidade da molécula em ativar a via 

apoptótica, verificamos a ativação das caspases efetoras (3 e 7) em decorrência do 

tratamento. Neste ensaio, as concentrações de 20 e 50 µM foram efetivas na 

ativação de caspase 3/7 observando-se 4% e 48% de ativação nas células, 

respectivamente (p=0,03 e p<0,0001, respectivamente) (Figura 12).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 12. Gráfico da presença da caspase 3/7 nas células MDA-MB-231. As 

células foram tratadas com concentrações crescentes de C6-ceramida pelo período 

de 24 horas. Dados apresentados como média e desvio-padrão. Foi realizado teste 

de ANOVA uma via e pós teste de Dunnett para comparações múltiplas, onde foram 

considerados valores estatisticamente significantes quando p<0,05 (*). Valores de 

p<0,0001 foram representados como ****. Diferenças significativas são em relação 

ao controle. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8.0.1.  

 

A análise do potencial de membrana mitocondrial, por sua vez, foi realizada 

com utilização do reagente TMRE. A partir da concentração de 10 µM, observou-se 

diminuição estatisticamente significante (p<0,05) no potencial de membrana da 

mitocôndria, evidenciado pela diminuição da intensidade de fluorescência em tais 

concentrações (Figura 13). Na concentração de 50 µM, a intensidade de 

fluorescência emitida foi ínfima em relação às concentrações anteriores (p<0,0001), 

por conta da alta taxa de morte celular presente (Figura 13).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico do ensaio do potencial de membrana da mitocôndria nas células  

MDA-MB-231. As células foram tratadas com concentrações crescentes de C6-ceramida 

pelo período de 24 horas. Dados apresentados como média e desvio-padrão. Foi 

realizado teste de ANOVA uma via e pós teste de Dunnett para comparações múltiplas, 

onde foram considerados valores estatisticamente significantes quando p<0,05 (*). 

Valores de p<0,0001 foram representados como ****. Diferenças significativas são em 

relação ao controle.  As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8.0.1.  

 

 

 

Por fim, levando em consideração os efeitos exercidos na mitocôndria, 

avaliamos também aspectos morfológicos da organela nas variadas concentrações 
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da C6-cer (Figura 14). Nas fotomicrografias obtidas, observamos que nas células 

não tratadas as mitocôndrias encontram-se distribuídas pelo citoplasma 

apresentando sua estrutura normal, de formato alongado e tubular. As células 

tratadas com 2 e 5 µM (Figura 14B e C) apresentam pouca diferença estrutural em 

comparação ao controle (Figura 14A). Com 10 e 20 µM de C6-cer (Figura 14C e D), 

observa-se perda do aspecto alongado e tubular da organela, demonstrando 

aspecto fragmentado (mitocôndrias pontuadas). Há também acúmulo das organelas 

em torno do núcleo das células. Na concentração de 50 µM, por conta da morte 

celular presente, não é possível observar as mitocôndrias na grande maioria das 

células (Figura 14F). Nas células ainda vivas, as mitocôndrias demonstram-se 

extremamente fragmentadas. 
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Figura 14. Fotomicrografias das células MDA-MB-231 coradas com Hoechst 33342 (azul) e TMRE (vermelho). 

As células foram submetidas a diferentes concentrações de C6-ceramida. A: Controle; B: 2 µM C6-cer; C: 5 µM C6-

cer; D: 10 µM C6-cer; E:20 µM C6-cer e F: 50 µM C6-cer. Escala de 50 μm demonstrada nas imagens. 

 

 

Então, avaliamos também a capacidade da C6-cer de produzir ROS quando 

utilizada baixas concentrações (0 até 15 µM) pelo período de incubação de 48 

horas. Como observado na figura 15, a produção de ROS está aumentada na 

concentração de 10 µM (p=0.03) e 15 µM (p=0,007) quando comparado com o 

controle. A concentração de 5 µM não foi capaz de produzir ROS em níveis 

significantes.  
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Figura 15– Gráfico da produção de ROS nas células tratadas com 

C6-Ceramida por 48 horas. Foi realizado teste de ANOVA uma via e 

pós teste de Dunnett para comparações múltiplas, onde foram 

considerados valores estatisticamente significantes quando p<0.05 (*). 

** p<0.01. Diferenças significativas são em relação ao controle.  As 

análises foram feitas no software GraphPad Prism 8.0.1. 

 

 

Por fim, avaliamos a distribuição das fibras de F-actina após tratamento de 

48 horas para analisar possíveis alterações no citoesqueleto causadas pela C6-cer. 

As células não tratadas (Figura 16A) apresentam fibras pouca demarcadas no 
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citoplasma e com maior presença na borda da membrana citoplasmática. Na 

presença de 5 µM de C6-cer (Figura 16B), as fibras citoplasmáticas tornam-se mais 

evidentes, com algumas células apresentando encolhimento do citoplasma e perda 

da regularidade nas membranas. Nas concentrações de 10 e 15 µM, essas 

alterações tornam-se mais exacerbadas, demonstrando claro acometimento da 

estrutura normal das fibras (Figura 16C e D). Após a concentração de 15 µM a 

análise morfológica torna-se inviável devido à baixíssima adesão das células na 

placa de cultura.  

 

 

Figura 16. Fotomicrografias das células MDA-MB-231 coradas com Hoechst 33342 (azul) e anticorpo anti F-actina 

(vermelho). As células foram submetidas a diferentes concentrações de C6-ceramida por 48 horas. A: Controle; B: 5 µM C6-

cer; C: 10 µM C6-cer; D: 15 µM C6-cer; Escala de 100 μm demonstrada nas imagens. 

 

 

 

4.1.2 7-cetocolesterol 

 

O valor de IC50 do 7-KC nessa linhagem celular foi previamente estabelecido 

pelo grupo em 37,64 µM após o período de 24h de tratamento (106). Em 
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concentrações superiores a 25 µM, a presença de morte celular por apoptose é bem 

evidente (106). Ainda, a partir de concentrações acima de 50 µM, o 7-KC apresenta 

ativação das caspases efetoras 3 e 7 (106). Desta forma, os testes realizados neste 

estudo utilizaram concentrações subtóxicas de 7-KC para as análises de terapia 

combinada das moléculas pelo período de 48 horas. 

  

Inicialmente, na análise do potencial de membrana da mitocôndria (PΨm) por 

TMRE, o 7-KC não demonstrou capacidade em desencadear alterações 

significantes na intensidade de fluorescência do ensaio nas concentrações testadas 

(Figura 17).  
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Figura 17. Gráfico do ensaio de potencial de membrana da mitocôndria nas células 

MDA-MB-231. As células foram tratadas com concentrações crescentes de 7-

cetocolesterol pelo período de 48 horas. Dados apresentados como média e desvio-

padrão. Foi realizado teste de ANOVA uma via e pós teste de Dunnett para comparações 

múltiplas, onde foram considerados valores estatisticamente significantes quando p<0.05 

(*) As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8.0.1.  

 

 

Confirmando o observado acima, a morfologia das mitocôndrias também não 

demonstrou alterações visíveis após tratamento com 7-KC em comparação com as 

células controle (Figura 18). 
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Figura 18. Fotomicrografias das células MDA-MB-231 coradas com Hoechst 33342 (azul) e TMRE (vermelho). 

As células foram submetidas a diferentes concentrações de 7-cetocolesterol pelo período de 48 horas. A: Controle; 

B: 10 µM 7-KC; C: 20 µM 7-KC e D: 30 µM 7-KC Escala de 100 μm demonstrada nas imagens. 

 

Ainda, o 7-KC também não demonstrou capacidade de gerar ROS nesta linhagem 

celular com as concentrações aqui testadas (Figura 19). 

0 5 10 20 30

0

20

40

60

80

100

7-KC (M)

R
O

S
 (

%
)

 

A B 

C D 



42 
 

Figura 19. Gráfico da produção de ROS nas células tratadas com 

7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com 

concentrações crescentes de 7-cetocolesterol por 48 horas. Foi 

realizado teste de ANOVA uma via e pós teste de Dunnett para 

comparações múltiplas, onde foram considerados valores 

estatisticamente significantes quando p<0,05 (*). As análises foram 

feitas no software GraphPad Prism 8.0.1. 

 

 

Por fim, a distribuição das fibras de F-actina nas células tratadas com 

diferentes concentrações de 7-KC pelo período de 48 horas foi avaliada (Figura 20). 

As células não tratadas demonstraram baixa demarcação das fibras e predileção 

pelas bordas da membrana citoplasmática (Figura 20A). O tratamento com 5 µM 

não causou alterações morfológicas visíveis (Figura 20B). Com 10 µM de 7-KC, 

algumas fibras citoplasmáticas tornam-se mais evidentes e algumas células 

apresentam encolhimento citoplasmático (Figura 20C). A partir de 20 µM, a 

presença de bordas mais brilhantes soma-se às alterações anteriores (Figura 20D). 

Nas concentrações mais altas de 25 e 50 µM de 7-KC, há intenso encolhimento com 

ruptura das fibras do citoesqueleto e fica evidenciada a perda de adesão destas 

células nos poços da placa (Figura 20E e F).  
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Figura 20. Fotomicrografias das células MDA-MB-231 coradas com Hoechst 33342 (azul) e anticorpo anti 

F-actina (vermelho). As células foram submetidas a diferentes concentrações de 7-cetocolesterol por 48 horas. 

A: Controle; B: 5 µM 7-KC; C: 10 µM 7-KC; D: 20 µM 7-KC; E: 30 µM 7-KC e F: 50 µM 7-KC. Escala de 100 μm 

demonstrada nas imagens. 

 

 

 

 

4.1.3 Análise da combinação de C6-ceramida com 7-cetocolesterol  

 

Após compreender de maneira geral o perfil citotóxico da C6-cer e do 7-KC 

nas células de câncer de mama, realizamos a administração combinada destas 

moléculas para averiguar um possível potencial sinérgico entre elas. Inicialmente, 

efetuamos o tratamento em um período de 24 horas, com concentrações crescentes 

A 
B 

C D C 

E F 

D 

B 



44 
 

de C6-cer em 5, 10 e 15 µM e de 7-KC de 5, 10, 20 e 30 µM. Os resultados obtidos 

acerca da citotoxicidade dessa combinação estão na figura abaixo (Figura 21). 

Nestes resultados, é possível observar a presença de morte celular em decorrência 

do tratamento conjunto de uma maneira dose-dependente bem evidente. 

Entretanto, em termos de  números absolutos, mesmo na associação das maiores 

concentrações das duas moléculas (15 µM de C6-cer e 30 µM de 7-KC), apenas 

24% das células tratadas estavam mortas. Ainda, nota-se que a associação 

combinada das moléculas mostrou-se essencial para observarmos um potencial 

citotóxico efetivo nestas células. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representação gráfica de citotoxicidade nas células MDA-MB-231 após tratamento combinado com C6-

ceramida e 7-cetocolesterol por 24 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 15 µM de C6-ceramida 

com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol por um período de 24 horas. Dados são apresentados em forma 

de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas 

comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= p<0,05; **=p<0,01 # = p<0,001; & = p<0,0001.  

 

  

 

Quanto à sinergia dessas moléculas neste período de tratamento por 24 

horas, os valores de CI sumarizados na Tabela 2 apontam para um efetio sinérgico 

(CI < 1) para todas as concentrações utilizadas neste tratamento, embora alguns 

pontos da combinação tenham apresentado valores mais expressivos e que indicam 

melhor sinergia. 
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Tabela 2. Relação entre as concentrações das drogas em combinação, seus efeitos nas 
células e valor de índice combinatório (CI) após tratamento em 24 horas. Na tabela abaixo, 
estão expressos os valores relativos do efeito obtido na combinação de cada concentração das 
drogas, com valores variando entre 0, onde há ausência de morte celular, e 1, representando 
100% de morte celular. O cálculo do CI foi realizado com utilização do software Compusyn, 
desenvolvido pelos autores do teorema de Chou-Talalay. Valores de CI <1, =1 e >1 são indicativos 
de efeitos sinérgicos, aditivos e antagonistas, respectivamente. 

  

  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por conta da baixa porcentagem de células mortas no ensaio anterior, 

avaliamos o efeito desta mesma administração em um período de 48 horas, visando 

determinar a relevância do tempo de exposição à terapia proposta nessas células. 

Como demonstrado no gráfico da Figura 22, a variável tempo mostrou-se de grande 

importância na capacidade de indução de morte celular. Em contraste com o obtido 

no tratamento em 24 horas, nas menores concentrações combinadas um efeito 

Concentração 

C6-cer 

 (µM) 

Concentração 

7-KC 

 (µM) 

Efeito  CI 

5 5 0.024 0.638 

5 10 0.04 0.331 

5 20 0.065 0.175 

5 30 0.114 0.008 

10 5 0.037 0.713 

10 10 0.069 0.317 

10 20 0.106 0.178 

10 30 0.184 0.080 

15 5 0.058 0.596 

15 10 0.116 0.235 

15 20 0.167 0.139 

15 30 0.233 0.084 
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expressivo de aproximadamente de morte (30%) mostrava-se presente. No ponto 

de maior concentração de ambas as drogas, verificamos que apenas 12% das 

células tumorais estavam vivas (p<0,0001). Neste resultado, pudemos novamente 

verificar a relação dose-dependente de nossa terapia combinada como também 

inferir esta relação tempo-dependente para otimização do resultado final.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representação gráfica do ensaio de citotoxicidade nas células MDA-MB-231 após tratamento combinado 

com C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 15 µM de C6-

ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol por um período de 48 horas. Dados são apresentados 

em forma de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnett para 

múltiplas comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= p<0,05; **=p<0,01; # = p<0,001; & = 

p<0.0001.  

 

 

Nos cálculos do CI para este período de tratamento, apresentados na tabela 

3, novamente confirmamos uma relação sinérgica das moléculas. De fato, no ponto 

de maior citotoxicidade, o valor de CI foi de 0.24, indicativo de forte sinergismo. 

 

 

Tabela 3. Relação entre as concentrações das drogas em combinação, seus efeitos nas 

células e valor de índice combinatório (CI) após tratamento em 48 horas. Na tabela abaixo, 

estão expressos os valores relativos do efeito obtido na combinação de cada concentração das 

drogas, com valores variando entre 0, onde há ausência de morte celular, e 1, representando 100% 

de morte celular. O cálculo do CI foi realizado com utilização do software Compusyn, desenvolvido 

pelos autores do teorema de Chou-Talalay. Valores de CI <1, =1 e >1 são indicativos de efeitos 

sinérgicos, aditivos e antagonistas, respectivamente. 
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 Com os resultados anteriores, decidimos aprofundar nos mecanismos 

envolvidos na morte celular para a terapia combinada pelo período de 48 horas de 

tratamento. Inicialmente, na análise da ativação das caspases efetoras 3/7, foi 

possível observar uma relação direta entre o aumento na dose das drogas com o 

aumento na ativação das caspases de maneira estatisticamente significante (Figura 

23). Quando utilizadas concentrações de 7-KC de 5 e 10 µM, independente da 

concentração de C6-cer, não se observou ativação significante de caspase 3/7. Nas 

maiores concentrações de 7-KC (20 e 30 µM), todas as concentrações de C6-cer 

em associação ativaram caspase 3/7 (p<0,0001). A análise de ANOVA duas vias 

confirmou a significância dos achados e para a interação dos efeitos entre as duas 

moléculas (p=0,0062).   

Concentração 

C6-cer 

 (µM) 

Concentração 

7-KC 

 (µM) 

Efeito CI 

5 5 0.039 0.894 

5 10 0.101 0.616 

5 20 0.446 0.259 

5 30 0.541 0.235 

10 5 0.21 0.673 

10 10 0.35 0.511 

10 20 0.424 0.475 

10 30 0.439 0.494 

15 5 0.291 0.815 

15 10 0.322 0.788 

15 20 0.405 0.705 

15 30 0.879 0.242 
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Figura 23. Representação gráfica do ensaio de Caspase 3/7 nas células MDA-MB-231 após tratamento combinado 

com C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 15 µM de C6-

ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol. Dados são apresentados em forma de média e 

desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas 

comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= p<0,05; # = p<0,001; & = p<0,0001.  

 

Ainda, aprofundando um pouco mais nesse mecanismo de morte celular, 

quantificamos a porcentagem de células mortas que se encontravam em processo 

de apoptose e de necrose através do ensaio de Anexina V/ PI. Como demonstrado 

nas Figuras 24 e 25 abaixo, o processo apoptótico demonstrou-se o mecanismo 

predominante na morte dessa linhagem celular. Todos os pontos das concentrações 

combinadas com 20 e 30 µM de 7-KC apresentaram aproximadamente 50% das 

células em apoptose. Por outro lado, como mostrado na Figura 25, a necrose não 

foi um evento de grande relevância na morte dessas células. Mesmo nas 

concentrações mais elevadas a quantidade de células necróticas encontrava-se em 

torno de 10% apenas.  
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Figura 24. Representação gráfica do ensaio de Anexina V/PI (apoptose) nas células MDA-MB-231 após tratamento 

combinado com C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 

15 µM de C6-ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol e a quantidade de células em apoptose 

foi avaliada. Dados são apresentados em forma de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias 

seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= 

p<0,05; # = p<0,001; & = p<0,0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Representação gráfica do ensaio de Anexina V/ PI (necrose) nas células MDA-MB-231 após tratamento 

combinado com C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 

15 µM de C6-ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol e a quantidade de células em necrose 

foi avaliada. Dados são apresentados em forma de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias 

seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= 

p<0,05; # = p<0,001; & = p<0,0001.  

 

Na análise do potencial de membrana mitocondrial para a terapia combinada 

por 48 horas, observamos um evento de hiperpolarização da membrana 

mitocondrial nas combinações de 5 e 10 µM de 7-KC com 5 µM de C6-cer (p<0,01 
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e p<0,001, respectivamente) (Figura 26).  A partir dos pontos de associação das 

moléculas de 20 µM de 7-KC com 10 e 15 µM de C6-cer, o processo de 

despolarização mitocondrial com consequente diminuição na intensidade de 

fluorescência foi observado (p<0,0001 e p<0,001, respectivamente). Em qualquer 

ponto da combinação com 30 µM de 7-KC, o evento de despolarização da 

membrana mitocondrial ocorreu de maneira significante para todas as combinações 

com C6-cer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Representação gráfica do ensaio potencial de membrana mitocondrial nas células MDA-MB-231 após 

tratamento combinado com C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações 

de 5, 10 e 15 µM de C6-ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol por um período de 48 horas. 

Dados são apresentados em forma de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de duas vias seguida por 

pós-teste de Dunnett para múltiplas comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle.  *= p<0,05; **=p<0,01; 

# = p<0,001; & = p<0,0001.  

 

 

Em sequência, verificamos a presença da formação de ROS nas células 

tumorais após tratamento com as moléculas combinadas por 48 horas através da 

utilização do reagente H2DCFDA. Nesta análise, pudemos observar um mecanismo 

de ação bem distinto entre as duas moléculas estudadas. As células tratadas 

apenas com adição de C6-cer demonstraram aumento de ROS de maneira dose-

dependente (Figura 27). As concentrações de 10 e 15 µM foram estatisticamente 

significantes (p<0,05 e p<0,01 respectivamente). Por outro lado, não foi observado 

aumento de ROS nas células tratadas apenas com 7-KC, mesmo na maior 

concentração (30 μM).  
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Na administração combinada, todas as combinações de C6-cer com 5 µM de 

7-KC estavam significantemente aumentadas (p<0,05, p<0,01 e p<0,001) (Figura 

25). Na combinação com 10 µM de 7-KC, apenas as concentrações de 10 e 15 µM 

de C6-cer também apresentaram ROS elevado de maneira significante (p<0,01 e 

p<0,001, respectivamente). Para a combinação com 20 µM de 7-KC, apenas a 

maior concentração de C6-cer ainda conservou este aumento em ROS (p<0,05). 

Por fim, com 30 µM de 7-KC, apenas a associação com 10 µM de C6-cer levou a 

um aumento significante de ROS (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Representação gráfica do ensaio de ROS nas células MDA-MB-231 após tratamento combinado com C6-

ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 15 µM de C6-ceramida 

e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol por um período de 48 horas. A porcentagem de células com 

presença de ROS foi avaliada com uso da sonda H2DCFDA. Dados são apresentados em forma de média e desvio-padrão. 

Análise estatística feita por ANOVA de duas vias seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas comparações. Diferenças 

significativas são em relação ao controle.  *= p<0,05; **=p<0,01 # = p<0,001. 

 

Também analisamos a ocorrência do processo autofágico nessas células 

tumorais após tratamento com C6-cer e 7-KC. Como demonstrado na Figura 28, a 

autofagia não se demonstrou um processo relevante para o desencadeamento de 

morte celular nessas células. Mesmo que alguns pontos da combinação das 

moléculas tenham demonstrado significância estatística, a porcentagem de células 

positivas para o processo autofágico foi de, no máximo, 2%.  
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Figura 28. Representação gráfica do ensaio de autofagia nas células MDA-MB-231 após tratamento combinado com 

C6-ceramida e 7-cetocolesterol por 48 horas. As células foram tratadas com concentrações de 5, 10 e 15 µM de C6-

ceramida e com concentrações de 5, 10, 20 e 30 µM de 7-cetocolesterol por um período de 48 horas. A porcentagem de 

células positivas para autofagia foi mensurada através do ensaio de agregação da proteína LC3B utilizando o Premo 

Autophagy Sensor Kit. Dados são apresentados em forma de média e desvio-padrão. Análise estatística feita por ANOVA de 

duas vias seguida por pós-teste de Dunnett para múltiplas comparações. Diferenças significativas são em relação ao controle. 

*= p<0,05; **=p<0,01 # = p<0,001; & = p<0,0001. 

 

Por fim, verificamos os efeitos da administração combinada de C6-cer e 7-

KC na morfologia das células MDA-MB-231 através da análise dos filamentos de F-

actina antes e depois do tratamento (Figura 29). Semelhante ao observado na 

administração de 7-KC ou C6-cer individualmente, concentrações crescentes 

danificaram gradativamente a estrutura do citoesqueleto, evidenciado pelo aumento 

da fluorescência nas imagens e pelo evento de encolhimento citoplasmático. Nas 

imagens da Figura 29, verifica-se nos poços A (células não tratadas) e B (5 µM C6-

cer + 20 µM 7-KC) a estrutura mitocondrial em formato tubular e fibras com baixa 

demarcação. No entanto, nos poços E (10 µM C6-cer + 20 µM 7-KC) e F (10 µM 

C6-cer + 30 µM 7-KC), observa-se alta demarcação das fibras, evidente 

encolhimento citoplasmático e perda do aspecto tubular e alongado das 

mitocôndrias. 
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Figura 29. Fotomicrografias das células MDA-MB-231 coradas com Hoechst 33342 (azul) e TMRE (vermelho). As 

células foram submetidas a diferentes concentrações de C6-ceramida e 7-cetocolesterol pelo período de 48 horas. A: 

Controle; B: 5 µM C6-cer + 20 µM 7-KC; C: 5 µM C6-cer + 30 µM 7-KC; D: 10 µM C6-cer + 10 µM 7-KC; E: 10 µM C6-cer + 

20 µM 7-KC; F: 10 µM C6-cer + 30 µM 7-KC. Escala de 100 μm demonstrada nas imagens.  
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5. Discussão 

 

O uso de terapias combinadas com finalidade antitumoral é uma vertente 

bem explorada na literatura (107). Entre os benefícios estão a possibilidade de ação 

por vias distintas, redução de efeitos adversos relacionados à dose e um possível 

potencial sinérgico entre as moléculas. Por isso, devido ao crescente número de 

trabalhos utilizando quimioterápicos em associação com a C6-ceramida obtendo 

resultados promissores, avaliar a associação desta molécula com o 7-cetocolesterol 

e seu potencial citotóxico foi de grande interesse. 

 

 De início, avaliamos o comportamento da C6-ceramida quando administrada 

isoladamente na linhagem de câncer de mama triplo-negativa (MDA-MB-231). 

Embora muitos estudos da literatura ressaltem principalmente o papel da C6-cer 

como uma molécula efetiva na sensibilização de células tumorais a quimioterápicos 

(44,45), nossos ensaios nesta linhagem celular também demonstraram sua eficácia 

sem estar em combinação com outra molécula antitumoral, principalmente em 

concentrações mais elevadas como 50 µM.  

 

Por outro lado, o 7-KC quando administrado individualmente e em 

concentrações subtóxicas (abaixo do seu valor de IC50), não desempenhou papel 

tão efetivo quanto a C6-cer nessa linhagem estudada. Tal fato foi também 

observado no trabalho de nosso grupo de pesquisa publicado em 2018 (106), onde 

as concentrações de 7-KC abaixo do IC50 testadas apresentaram efeitos pouco 

expressivos, enquanto concentrações acima do IC50 tiveram efeitos substanciais em 

ensaios como de apoptose e ativação das caspases 3 e 7. 

 

Iniciando o estudo da administração combinada do 7-KC e C6-cer moléculas, 

foco principal deste trabalho, ficou bem evidente a relação dose-dependente e, 

principalmente, tempo-dependente, como visto também em outros estudos (45, 

108). Por conta disso, resolvemos aprofundar nossas análises de morte celular no 

período de tratamento de 48 horas para a administração combinada das moléculas 

de C6-cer e 7-KC. 
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Nossos resultados apontam para a ativação da via apoptótica no desfecho 

final de morte celular nas células tratadas com C6-cer e 7-KC em combinação, o 

que foi evidenciado tanto pela análise da ativação das caspases efetoras (3 e 7), 

quanto pela porcentagem de células em apoptose avaliadas no ensaio de Anexina 

V/ PI. A combinação de C6-cer e 7-KC demonstrou-se eficaz em aumentar a 

porcentagem de células em apoptose. Resultados de outros trabalhos na literatura 

também demonstraram papel similar da C6-cer na indução sinérgica de apoptose 

quando em combinação com agentes antitumorais como docetaxel e doxorrubicina, 

principalmente pelo mecanismo de ativação da AMPK (109, 43). Ainda, a 

importância do processo de apoptose na morte celular induzida pelo 7-KC é também 

documentada na literatura. Nesse caso, é descrito o envolvimento das vias de 

sinalização sonic hedgehog e LXRα (62).  

 

Nos ensaios de potencial de membrana mitocondrial e de geração de ROS, 

entretanto, obtivemos resultados mais distintos quanto à ação de cada molécula. O 

ensaio de TMRE é utilizado para quantificação do potencial de membrana 

mitocondrial das células. Por definição, o TMRE é um composto de carga positiva 

que se acumula em mitocôndrias ativas por conta de sua carga negativa. Desta 

forma, mitocôndrias despolarizadas ou inativas possuem menor potencial de 

membrana e não se ligam tão efetivamente ao TMRE, diminuindo a fluorescência 

do ensaio. Em nossa análise, observamos nas menores concentrações da 

administração combinada um leve acréscimo da intensidade de fluorescência da 

mitocôndria, caracterizando uma hiperpolarização. Na literatura, outros autores 

explicam que este breve aumento no potencial de membrana da mitocôndria ocorre 

como um evento que precede o desencadeamento efetivo da morte celular (110, 

111, 112). Corroborando com isso, nas concentrações mais altas que analisamos 

em sequência, é possível observar expressiva despolarização da membrana 

mitocondrial com consequente diminuição da intensidade de fluorescência do 

ensaio, acompanhada da drástica redução de células vivas. 

 

Outros estudos na literatura reforçam o papel importante desempenhado 

pela molécula de ceramida quanto à dinâmica mitocondrial. Por exemplo, um 

trabalho que analisou a combinação de C6-ceramida com tamoxifeno em uma 

linhagem celular de leucemia mieloide aguda (LMA), demonstrou que a combinação 
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dessas moléculas foi eficaz em, além de induzir morte celular por apoptose, 

desencadear um processo denominado de mitofagia (113). A mitofagia pode ser 

definida como a autofagia da mitocôndria e pode desencadear um processo de 

morte celular programada independente de apoptose (114). Esse processo é 

reconhecido como um evento que traz benefícios terapêuticos na indução de morte 

celular de células tumorais (115, 116). Ainda, a molécula de ceramida atua na 

regulação dos processos de fusão e fissão mitocondrial, responsáveis por manter o 

balanço entre geração de novas mitocôndrias e remoção de mitocôndrias 

danificadas (117). Dessa forma, o estudo dessa organela em tratamentos que 

contenham ceramida mostra-se de grande importância para compreensão do 

desfecho final.  

 

A geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) é um mecanismo 

extensivamente estudado na indução de morte celular de células tumorais (118, 

119). Alterações no balanço de ROS no ambiente tumoral podem ser um fator 

crucial na iniciação de morte celular tumoral (120). Inclusive, alguns agentes 

quimioterápicos e estratégias como o uso da terapia fotodinâmica (PDT) exploram 

este mecanismo de indução de ROS para promover morte celular em células 

tumorais (121, 122)  

 

No ensaio de verificação da presença de ROS, as moléculas demonstraram 

perfis bem opostos. Enquanto o tratamento com C6-cer em monoterapia 

demonstrou uma significante produção de ROS, o mesmo não ocorreu com o 7-KC, 

pelo menos nesta linhagem e concentrações testadas. Inclusive, ao combinar as 

maiores concentrações destas duas moléculas, uma menor presença de ROS foi 

observada quando em comparação com a monoterapia com C6-cer. Entretanto, 

este fato em específico pode provavelmente ser atribuído à fase mais avançada de 

morte celular nessas concentrações altíssimas. Nesses casos, como o grau de 

comprometimento das células é exacerbado, esta diminuição na produção de ROS 

pode apenas ser um reflexo da incapacidade metabólica dessas células.  

 

 O citoesqueleto de actina é uma rede estrutural importante para a biologia da 

célula, atuando em processos biológicos como contração celular, citocinese, 

endocitose e na apoptose (123). Por isso, nós analisamos se este tratamento 



57 
 

combinado poderia desencadear quaisquer alterações morfológicas nas células 

MDA-MB-231 verificando a organização dos filamentos de F-actina antes e após o 

tratamento. De fato, observamos que concentrações crescentes danificaram de 

maneira substancial o citoesqueleto e levaram ao descolamento das células das 

placas onde estavam cultivadas. Na literatura, outros estudos já discutiram o 

potencial da ceramida em causar anoikis, um tipo de apoptose ligada à adesão 

celular interrompida (124), e sua importância fundamental na regulação da 

maquinaria do citoesqueleto através da via ASMase / ceramida (125) e através da 

regulamentação PKCζ (126). O 7-KC, por sua vez, mostrou propriedades 

semelhantes na linhagem celular de melanoma B16F10, onde também se observou 

descolamento das células de melanoma além de uma mudança no morfotipo das 

células, passando de epitelioide para fibroblastoide (127). 

 

 Nossos resultados demonstraram que não houve envolvimento do processo 

autofágico na morte dessas células de câncer de mama após o tratamento com C6-

cer e 7-KC. Diferente do que observamos, a literatura descreve envolvimento da 

autofagia em outros modelos de câncer tanto para a C6-ceramida quanto para o 7-

KC. A combinação de C6-cer com vinblastina, por exemplo, foi eficaz na modulação 

de autofagia culminando com a morte celular em modelos celulares de 

hepatocarcinoma e câncer colorretal (128) Também, em modelos distintos como 

células do músculo liso vascular, oligodendrócitos e células-tronco mesenquimais, 

o 7-KC foi eficaz em desencadear o processo autofágico. O resultado negativo 

quanto à autofagia observado neste trabalho pode estar relacionado com a 

linhagem celular aqui testada ou ao mecanismo de ação exercido pela combinação 

de C6-cer e 7-KC. 
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6. Conclusão 

 

Os resultados apresentados neste trabalho indicam que a combinação de 

C6-ceramida e 7-cetocolesterol atua de maneira sinérgica na indução de morte 

celular na linhagem de câncer de mama MDA-MB-231 principalmente por apoptose 

e de uma maneira dose- e tempo-dependente. Mecanismos de morte celular como 

a apoptose, ativação das caspases efetoras 3 e 7, geração de ROS, perturbação no 

citoesqueleto e despolarização da membrana mitocondrial demonstraram papel 

central na indução de morte dessas células. Entretanto, morte celular por autofagia 

e necrose não foram observados após tratamento com essas C6-cer e 7-KC nas 

condições aqui estudadas.  
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