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RESUMO 

 
Goto, R.N. Estudo in vitro e in vivo de novos compostos com alvo-específico 
(hnRNP K e SET) ou com ação na mitocôndria para aplicação como antitumoral 
em carcinoma oral ou como citoprotetor em célula não-tumoral. 2017. 135f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  
 
Os avanços na compreensão da biologia das neoplasias de cabeça e pescoço têm 
aberto novas direções na ciência. As pesquisas estão sendo direcionadas para o 
desenvolvimento de terapias com alvos moleculares específicos, os quais são úteis 
tanto na predição dos tratamentos, quanto na seleção de pacientes que podem 
responder a uma determinada terapia com base nas alterações moleculares dos 
tumores. As proteínas hnRNP K e SET, recentemente identificadas como 
superexpressas em câncer de cabeça e pescoço, representam um novo e atrativo alvo 
terapêutico para esse tipo de câncer. As mitocôndrias também tem sido objeto de 
estudo, pois participam nos processos de morte celular por apoptose, e estão 
envolvidas na sobrevivência celular. Neste estudo avaliamos os efeitos in vitro e in 
vivo em carcinoma oral e em célula não-tumoral, de novos compostos com alvo-
específico (hnRNP K e SET) ou com ação na mitocôndria, para aplicação tanto como 
antitumoral, como citoprotetor. A citotoxicidade dos compostos foi avaliada pelo 
método de resazurina nas linhagens tumorais de carcinoma de células escamosas de 
cabeça e pescoço (HN13, HN12, HN6 e CAL27). Os compostos 11 e 17, alvos 
específicos da proteína hnRNP K, apresentaram baixa citotoxicidade; o peptídeo 
OP449, alvo específico da proteína SET, e o composto YV-241, com ação na 
mitocôndria, apresentaram alta citotoxicidade, com valores de IC50  5,11 e 7,77 µM, 
respectivamente. OP449 alterou as proteínas reguladas por SET e reduziu a 
proliferação das células tumorais no modelo de xenoenxerto ortotópico em 
camundongo BALB/ c nude; os resultados, porém, não foram significativos. A 
associação de OP449 com FTY720 promoveu um efeito sinérgico significativo 
(CID<0,7) na linhagem celular HN12 e reduziu os tumores do xenoenxerto no dorso 
em camundongos BALB/c nude. O composto YV-241 alterou o potencial de membrana 
mitocondrial das células tumorais e aumentou o número de mitocôndrias, observado 
por microscopia eletrônica de transmissão e por microscopia confocal, reduziu 
proteínas envolvidas com vias de sinalização de sobrevivência, proliferação, ciclo 
celular e angiogênese, e induziu apoptose com o envolvimento da mitocôndria. Além 
disso, o composto reduziu os tumores do modelo de xenoenxerto. O possível efeito 
citoprotetor do composto JM-E-H foi observado na linhagem NOK-SI, por meio da 
regulação da via de sinalização de HIF-1α. Portanto, OP449 + FTY720 e o composto 
YV-241 apresentam potencial terapêutico contra carcinoma oral, e o composto JM-E-
H, potencial efeito citoprotetor.  

 

 
Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço, mitocôndria, SET, hnRNP K  e compostos.  



 

ABSTRACT 

 
Goto, R.N. Studies in vitro and in vivo novel compounds: with target-specific 
(hnRNP K and SET) or the mitochondrion action for use as antitumor in oral 
carcinoma cell or as cytoprotection in non-tumor. 2017. 135f. Thesis (Doctorate). 
Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto - University of São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017. 
 
Advances in understanding the biology of head and neck cancer have opened new 
directions in science. Research is being directed at the development of therapies with 
specific molecular targets that are useful in predicting treatments or in selecting 
patients who may respond to a particular molecular therapy based on molecular 
changes of the tumors. The hnRNP K and SET proteins, recently identified as 
overexpressed in head and neck cancer, represent a new and attractive therapeutic 
target for this type of cancer. Mitochondria have also been the object of study, since 
they participate in the processes of cell death by apoptosis, and are involved in cell 
survival. In this work we evaluated the in vitro and in vivo effects in oral carcinoma and 
non-tumor cell of new compounds with specific target (hnRNP K and SET) or with 
action in mitocondria, for application either as antitumor or cytoprotectant. The 
cytotoxicity of the compounds was evaluated by the resazurin method in head and 
neck squamous cell carcinoma cell lines (HN13, HN12, HN6 and CAL27). Compounds 
11 and 17, specific targets of hnRNP K protein, showed low cytotoxicity; the peptide 
OP449, specific target of SET protein, and compound YV-241, acting on mitochondria, 
showed high cytotoxicity, with IC50 values of 5.11 and 7. 77μM, respectively. OP449 
altered SET-regulated proteins and decreased proliferation of tumor cells in the 
orthotopic xenograft model in BALB/c nude mouse. The results, however, were not 
significant. The association of OP449 with FTY720 caused a significant synergistic 
effect (CID <0.7) on HN12 cell line, and decreased the xenograft tumors. The YV-241 
compound altered mitochondrial membrane potential of tumor cells and increased the 
number of mitochondria, observed by transmission electron microscopy and by 
confocal microscopy, reduced proteins involved with signaling pathways for survival, 
proliferation, cell cycle and angiogénesis, and induced apoptosis with the involvement 
of mitochondria. In addition,the compound reduced tumors of the xenograft model. The 
possible cytoprotective effect of the compound JM-E-H was observed in the NOK-SI 
lineage through the regulation of HIF-1α signaling pathway. Therefore, OP449 + 
FTY720 and compound YV-241 show therapeutic potential against oral carcinoma, 
and the compound JM-E-H, potential cytoprotective effect. 
 
Key Words: Head and neck cancer, mitochondria, SET, hnRNP K and compounds. 
 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 
Goto, R.N. Estudio in vitro e in vivo de nuevos compuestos: con objetivo 
específico (hnRNP K y SET) o con acción en la mitocondria para uso como 
antitumoral en carcinoma oral o como citoprotector en célula no tumoral 2017. 
135f. Tesis (Doctorado). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto - 
Universidad de Sao Paulo, Ribeirão Preto de 2017. 
 
Los avances en la comprensión de la biología de las neoplasias de cabeza y cuello 
han abierto nuevas direcciones en la ciencia. Las investigaciones se están dirigiendo 
hacia el desarrollo de terapias con blancos moleculares específicos que son útiles en 
la predicción de los tratamientos o en la selección de pacientes que pueden responder 
a una determinada terapia molecular basada en las alteraciones moleculares de los 
tumores. Las proteínas hnRNP K y SET, recientemente identificadas como 
superexpresas en cáncer de cabeza y cuello, representan un nuevo y atractivo 
objetivo terapéutico para ese tipo de cáncer. Mitochondria también ha sido el objeto 
del estudio, ya que participan en los procesos de la célula de células por apoptosis, y 
se refieren a la célula de supervivencia. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
in vitro e in vivo en carcinoma oral y en célula no-tumoral de nuevos compuestos con 
objetivo específico (hnRNP K y SET) o con acción en la mitocondria para aplicación 
como antitumoral o como citoprotector. La citotoxicidad de los compuestos fue 
evaluada por el método de resazurina en los linajes tumorales de carcinoma de células 
escamosas de cabeza y cuello (HN13, HN12, HN6, HN6 y CAL27). Los compuestos 
11 y 17, objetivo específico de la proteína hnRNP K, presentaron baja citotoxicidad, el 
péptido OP449, objetivo específico de la proteína SET y el compuesto YV-241, con 
acción en la mitocondria, presentaron alta citotoxicidad con un IC50 de 5,11 y 7,77μM, 
respectivamente. OP449 cambió las proteínas reguladas por SET y redujo la 
proliferación de las células tumorales en el modelo de xenoinjerto ortotópico en 
ratones BALB/c nude, pero no fue significativo. La asociación de OP449 con FTY720 
provocó un efecto sinérgico significativo (CID <0,7) en el linaje celular HN12 y redujo 
los tumores del xeno en el dorso en los ratones BALB/c nude. El compuesto YV-241 
alteró el potencial de membrana mitocondrial de las células tumorales y aumentó el 
número de mitocondrias, observado por microscopía electrónica de transmisión y por 
microscopía confocal, redujo las proteínas involucradas con vías de señalización de 
supervivencia, proliferación, ciclo celular y angiogénesis e inducido Apoptosis con la 
participación de la mitocondria. Y también fue capaz de reducir los tumores del modelo 
de xenoenxerto en el dorso en ratones. El posible efecto citoprotetor del compuesto 
JM-E-H se observó en el linaje NOK-SI a través de la regulación de la vía de 
señalización de HIF-1α. Por lo tanto, los OP449 asociados con FTY720 y el compuesto 
YV-241 son potenciales nuevos agentes terapéuticos para el carcinoma oral. Y el 
compuesto JM-E-H es un potencial agente citoprotector. 
 
 
Palabras clave: Cabeza y cáncer de cuello, mitochondria, SET, hnRNP K and 

compounds. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Carcinomas de células escamosas de cabeça e pescoço (HNSCC) 

 

O câncer de cabeça e pescoço é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo, 

com 600.000 novos casos e 300.000 mortes registrados por ano (JEMAL et al., 2011). 

Aproximadamente 90% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são de células 

escamosas, compreendendo as lesões localizadas na laringe, glândulas salivares, 

cavidade oral, cavidade nasal, seios paranasais e faringe (INCA/Ministério da Saúde 

2016). O câncer de cavidade oral é o que apresenta maior incidência, com 40% dos 

casos, seguido por laringe com 25%, faringe com 15%, e o restante dividido entre os 

sítios remanescentes (COLOMBO; RAHAL, 2009; VIGNESWARAN; WILLIAMS, 

2014).  

 As estimativas no Brasil para o câncer de cavidade oral para 2016-2017 são 

11.140 novos casos para o sexo masculino e 4.350 para o sexo feminino. Esses 

valores correspondem a um risco estimado de 11,27 novos casos para cada 100 mil 

homens, e 4,21 para cada 100 mil mulheres. Este tipo de câncer representa a quinta 

neoplasia mais frequente na população masculina, atrás apenas das neoplasias de 

pele não melanoma (INCA/Ministério da Saúde, 2016). 

Um dos principais fatores de risco para os HNSCC é o consumo prolongado de 

álcool e tabaco (STURGIS, 2013) e as infecções por papilomavírus humano (HPV 16 

e 18), as quais foram encontradas em 80% dos casos de câncer de orofaringe 

(KREIMER et al., 2005; RAGIN; MODUGNO; GOLLIN, 2007). O uso concomitante de 

álcool e tabaco estabelece um sinergismo entre esses fatores de risco, aumentando 

em 30 vezes o risco de desenvolvimento deste tipo de câncer (Ministério da Saúde 

2016). 

Nas últimas décadas a taxa de sobrevida dos pacientes com HNSCC tem sido de 

5 anos (LEEMANS; BRAAKHUIS, 2011). Este tempo curto de sobrevida deve-se ao 

atraso no diagnóstico, que na maioria das vezes ocorre porque os pacientes com 

lesões em estágios iniciais frequentemente manifestam poucos sintomas e não 

procuram assistência médica. Por outro lado, quando diagnosticado precocemente, o 

HNSCC apresenta um bom prognóstico (BOSE; BROCKTON; DORT, 2013; 

FELDMAN et al., 2016). 
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O tratamento de escolha para o HNSCC é, em geral, a ressecção cirúrgica, mas 

também são utilizadas, de forma isolada ou combinada, radioterapia e quimioterapia 

(FORASTIERE et al., 2001; Ministério da Saúde 2016). Entretanto, mesmo com esses 

tratamentos, os pacientes sofrem de recorrência loco-regionais, metástase distantes, 

e desenvolvimento de tumores secundários, reduzindo significativamente a sobrevida 

dos pacientes. A heterogeneidade genética e biológica, em associação com o 

conhecimento limitado da carcinogênese molecular de HNSCC, são fatores que tem 

prejudicado o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas (LEEMANS; 

BRAAKHUIS, 2011). Assim, a compreensão da biologia das neoplasias de HNSCC 

são importantes para identificar marcadores moleculares e possíveis alvos 

terapêuticos para aprimorar o prognóstico e o tratamento dos pacientes. 

 

1.2.  Marcadores moleculares e terapia alvo em HNSCC 

 

Marcadores moleculares são moléculas biológicas que correlacionam-se com a 

presença/ausência da doença e o seu prognóstico, prevendo ainda a resposta do 

tumor a terapias específicas (WILLIAMS, 2010). Esses marcadores podem ser 

identificados ao longo de todo o processo da carcinogênese (BHATT et al., 2010). A 

identificação de marcadores moleculares é importante para o desenvolvimento de 

novas terapias direcionadas às células tumorais.  

Cada etapa da progressão da HNSCC é seguida por alterações cromossômicas 

resultantes tanto da perda como do ganho de material genético e, consequentemente, 

da perda ou ganho de função celular. Uma dessas alterações é a perda da região 

cromossomal 9p21 encontrada em 70-80% dos casos, sendo a alteração genética 

mais comum observada em displasia escamosa e HNSCC. O gene inibidor de quinase 

dependente de ciclina 2A (CDKN2A) encontrado no cromossomo 9p21 codifica dois 

transcritos, p16 e p-14ARF, que são responsáveis pela regulação do ciclo celular na 

fase G1 e pela degradação de p53 mediada por murino duplo minuto 2 (MDM2) 

(PEREZ-ORDOÑES; BEAUCHEMIN; JORDAN, 2006). Alterações no gene P53 foram 

descritas como um evento inicial na tumorigênese, sendo portanto utilizado como 

biomarcador das fases iniciais da tumorigênese (PARTRIDGE; COSTEA; HUANG, 

2007). A proteína p53 está envolvida em várias funções celulares, tais como 

manutenção da estabilidade genômica, progressão do ciclo celular, diferenciação 

celular, reparo nos danos ao DNA, resposta ao estresse, e apoptose (HARRIS, 1996; 
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FRIDMAN; LOWE, 2003). O aumento nos níveis da proteína p53 ocorre em resposta 

a danos no DNA, provocando uma parada do ciclo na transição G1/S. Se este dano 

não for reparado, a proteína p53 induzirá apoptose. A expressão elevada da proteína 

p53 nos tumores primários é considerada um sinal preditivo de sobrevida reduzida 

devido a sua associação com recorrência de tumores primários e secundários (CHIN 

et al.,2004).    

Outro biomarcador de HNSCC é o receptor de fator de crescimento epidérmico 

(EGFR ou HER1), que apresenta expressão elevada (cerca 80-90%) em carcinomas 

de HNSCC, podendo estar relacionado a agressividade do tumor (FELDMAN et 

al.,2016). O cetuximabe (anticorpo monoclonal), inibidor de EGFR, foi aprovado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento de pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço recorrente e/ou com metástase, fazendo parte das 

denominadas terapias alvo. Sua ação é por meio da inibição de EGFR, com 

consequente redução da proliferação celular (BONNER et al.,2006; RIVERA et 

al.,2009). 

Neste contexto, o nosso grupo de pesquisa tem estudado a proteína hnRNP K, 

que está aumentada em HNSCC (SILVA, 2009) e tem sido descrita também como 

marcador de prognóstico em diversos tipos de câncer, além de HNSCC, tais como 

colorretal e leucemia mielóide crônica (LMC) (MATTA et al., 2009; SILVA, 2009; 

WANG et al., 2012; ZHANG et al.,2012). Ainda não existem compostos descritos com 

ação específica para hnRNP K. Também foi demonstrado pelo nosso grupo que a 

proteína SET, inibidor da proteína fosfatse 2A (PP2A), está acumulada em HNSCC, 

podendo conferir resistência a morte celular neste tipo de tumor, constituindo-se, 

portando, em um novo marcador molecular para a doença.  

 

1.3. Ribonucleoproteína heterogênea nuclear K (hnRNP K) 

 

As ribonucleoproteínas heterogêneas nucleares (hnRNPs) constituem uma grande 

família de proteínas. Estas proteínas possuem importante papel na biogênese dos 

telômeros, reparo de DNA, sinalização celular, e regulação da expressão em níveis 

transcricional e traducional (CARPENTER et al.,2006a, 2006b). Alterações nas 

funções das proteínas hnRNPs, tais como falha no reparo do DNA, instabilidade 

cromossômica, apoptose, angiogênese, e invasão celular, podem estar relacionadas 

com a transformação maligna das células (KLIMEK-TOMCZAK et al., 2006). A hnRNP 
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K, uma das hnRNPs mais estudadas, é uma proteína com 65 KDa com três domínios 

homólogos K (KH) nos quais se ligam moléculas de DNA e RNA (SIOMI et al., 1993), 

podendo funcionar também como plataforma de acoplamento de proteínas reguladas 

por ácidos nucleico (OSTROWSKI; BOMSZTYK, 2003; BOMSZTYK; DENISENKO; 

OSTROWSKI, 2004).  

A hnRNP K está localizada em múltiplos compartimentos subcelulares, tais como 

núcleo, citoplasma e mitocôndria, atuando nos processos de transcrição, splicing e 

transporte de RNA, tradução e reparo de DNA (BOMSZTYK; DENISENKO; 

OSTROWSKI, 2004). Além disso, o splicing alternativo do transcrito do gene HNRNPK 

leva a formação de 2 isoformas da proteína hnRNP K: as variantes 1 e 3 codificam a 

isoforma maior (a), e a variante 2 codifica a isoforma menor (b) (KIMURA et al., 2010).  

A hnRNP K foi identificada como alvo de degradação proteossomal dependente de 

MDM2, uma proteína que controla a atividade e o nível da proteína p53 em células 

não danificadas (MOUMEN et al., 2005). Níveis elevados de MDM2 podem inativar as 

funções de p53 com relação a apoptose e parada do ciclo celular, tal qual acontece 

em mutações ou deleções de p53, eventos comuns na gênese de muitos tipos de 

tumores (IWAKUMA; LOZANO, 2003). Acredita-se que hnRNP K facilita a montagem 

e/ou estabilidade do complexo promotor de p53 (MOUMEN et al., 2005), e que ajuda 

a proteína p53 a buscar sítios alvos no genoma, um evento chave na ativação gênica 

(PRIVES; HALL, 1999).  

Vários estudos têm mostrado aumento na expressão de hnRNP K em diversos 

tipos de câncer e o seu papel na regulação da tumorigênese. Esta atividade 

tumorigênica de hnRNP K parece ser conferida pela sua habilidade de aumentar a 

proliferação celular (LYNCH et al.,2005), seus efeitos anti-apoptóticos (CHEN et 

al.,2009), potencial clonogênico (NOTARI et al.,2006), e capacidade de metástases 

(INOUE et al., 2007). 

Estudos recentes mostraram que o aumento da proteína hnRNP K em câncer 

de próstata é mais evidente na matriz nuclear, sendo crucial para ativação de várias 

vias de sinalização envolvidas na carcinogênese (BARBORO et al.,2009). Em 

pacientes com carcinoma de pâncreas foi observado acúmulo citoplasmático de 

hnRNP K associado a p53 mutante (ZHOU et al.,2010). Níveis alterados de expressão 

de hnRNP K foram descritos em pacientes com carcinoma colorretal, e seu acúmulo 

no citoplasma foi associado a pior prognóstico nesse tipo de neoplasia (CARPENTER 

et al., 2006b). Em carcinoma de células escamosas oral o aumento da expressão 
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citoplasmática de hnRNP K foi associado a um pior prognostico (SILVA, 2009; MATTA 

et al., 2009). Em carcinoma nasofaringeal, a localização citoplasmática aberrante de 

hnRNP K foi associada a menor sobrevida global e sobrevida livre de doença (CHEN 

et al.,2008). De acordo com Inoue e cols. (INOUE et al., 2007), o acúmulo da proteína 

hnRNP K no citoplasma está envolvido na migração celular/metástase, sugerindo 

envolvimento na agressividade dos tumores.  

 

1.3.1. Proteína hnRNP K como alvo terapêutico: compostos 11 e 17 

 

A evidencia de que o aumento nos níveis da proteína hnRNP K está associado a 

pior prognóstico sugere a proteína como um novo e atrativo alvo terapêutico no 

câncer. O planejamento de candidatos a fármacos dirigidos a essa proteína pode 

enriquecer o arsenal terapêutico contra a doença, por meio de terapias farmacológicas 

mais eficientes e menos agressivas, não somente em câncer de cabeça e pescoço 

(SILVA, 2009), mas também nasofaringe (CHEN et al., 2008) e colorretal 

(CARPENTER et al., 2006a), uma vez que hnRNP K também está envolvida em suas 

gêneses.  

No presente estudo, foram avaliados dois compostos alvo-específicos em 

linhagens derivadas de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, 

selecionados por meio de química computacional no trabalho de Doutorado de 

Vinicius Barreto da Silva, apresentado à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto/Universidade de São Paulo (FCFRP/USP) (SILVA, 2011): composto 11 

(1-{4-[6-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl}-2,5pyrrolidinedione), 

e composto 17 (3-Fluoro-N-[4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]benzamide). Estes 

compostos foram identificados como ligantes da proteína hnRNP K in vitro e se 

mostraram capazes de impedir a formação do complexo ssDNA-hnRNP K (SILVA, 

2011). Uma vez que os compostos foram selecionados por química computacional 

usando a estrutura do domínio KH3 da hnRNP K, é possível que alguns deles 

apresentem afinidade apenas para o domínio KH3, embora exista homologia entre os 

três domínios KH presentes na proteína (PAZIEWSKA et al., 2004).  

 

1.4. Inibidor 2 da proteína fosfatase 2A (SET ou I2PP2A ou TAF1β) 
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A proteína SET, também proposta como alvo terapêutico, é uma fosfoproteína de 

39 KDa, codificada pelo gene SET (ADACHI; PAVLAKIS; COPELAND, 1994); ela 

encontra-se localizada no núcleo ou citoplasma, dependendo do tipo celular (AL-

MURRANI; WOODGETT; DAMUNI, 1999; VERA et al., 2005; DANIEL LAM; 

ANTHONY; HORDIJK, 2012). A SET foi identificada originalmente como componente 

do gene de fusão SET-CAN em leucemia indiferenciada aguda (ADACHI; PAVLAKIS; 

COPELAND, 1994). SET, também denominada I2PP2A, é um potente inibidor 

endógeno da proteína fosfatase 2A (PP2A) (LI; GUO; DAMUNI, 1995), sendo que a 

inibição ocorre a partir da ligação da proteína na subunidade C catalítica de PP2A (LI; 

MAKKINJE; DAMUNI, 1995). O transcrito do gene SET pode formar 4 isoformas da 

proteína SET (1-4): o transcrito variante 1 codifica a isoforma 1 (42 kDa, maior 

proteína), e o variante 2 codifica a isoforma 2 (39 kDa, menor proteína). A isoforma 2 

tem sido associada a tumorigênese, e também à doença de Alzheimer, por modificar 

a atividade de PP2A (TANIMUKAI; GRUNDKE-IQBAL; 2005; ARNAUD et al., 2011; 

ARIF et al., 2014; TRAKHTENBERG et al., 2015). 

Entre outras funções, a SET está envolvida na regulação do ciclo celular por meio 

da interação com p21 (ESTEVE et al., 2003), inibição da acetilação de histonas (SEO 

et al., 2001), estimulo de migração de forma dependente de Rac1 (PAUL TEN 

KLOOSTER et al., 2007), hiperfosforilação da proteína Tau (CHOHAN et al., 2006), 

reparo de DNA (KALOUSI et al., 2015), aumento da transcrição de p53 e AKT 

envolvidos no metabolismo de glicose, apoptose e proliferação celular (LIU et al., 

2012), regulação negativa da atividade de TP53 (WANG et al., 2016), e sensitividade 

ao estresse oxidativo (LEOPOLDINO et al., 2012a). Em HNSCC, a SET pode atuar 

tanto como oncogene, quanto como supressor de metástase (SOBRAL et al., 2014). 

Os níveis da proteína SET estão aumentados em vários tipos de câncer, tais como 

pâncreas (FARREL et al., 2014), leucemia (CHRISTENSEN et al., 2011a; 

CRISTOBAL et al., 2012), mama (JANGHORBAN et al., 2014), e o próprio HNSCC 

(PATEL et al., 2008; LEOPOLDINO et al., 2012b). 

 

1.4.1. SET/I2PP2A como alvo terapêutico: peptídeo OP449 e FTY720 

 

Atualmente existe uma busca por inibidores da proteína SET que apresentem ação 

antitumoral, tais como o peptídeo OP449 e FTY720, que mostraram resultados 

positivos contra alguns tipos de câncer, tais como mama (JANGHORBAN et al., 2014; 



29 
________________________________________________________________Introdução 

 

 

HAIT et al., 2015), leucemia (ARRIAZU; PIPPA, 2016) e pâncreas (FARREL et al., 

2014). 

O peptídeo COG, considerado um antagonista da proteína SET, é derivado do 

COG133, que foi o primeiro a apresentar propriedades anti-inflamatória e 

neuroprotetora; ele é derivado de amino ácidos localizados na região de ligação do 

receptor de apolipoproteína E (apoE) (LI et al., 2006; SINGH et al., 2008). O COG112 

resultou da fusão do COG133 com domínios de transdução de proteína derivada de 

Drosophila antennapedia. Essa fusão promoveu aumento da bioatividade do COG133 

(LI et al., 2006). Já o peptídeo OP449 (ou COG449), é um derivado dimerizado do 

COG112 (CHRISTENSEN et al., 2011b). 

O OP449 é estável fisiologicamente e se liga a proteína SET antagonizando a 

inibição de PP2A (CHRISTENSEN et al., 2011a, 2011b; AGARWAL et al., 2014). 

Alguns estudos demonstraram que os COGs foram capazes de aumentar a atividade 

de PP2A e induzir apoptose em células de linfomas não-Hodgkin e de leucemia 

linfocítica crônica (CHRISTENSEN et al., 2011a), diminuir a tumorigenicidade em 

linhagem celular de câncer de mama (JANGHORBAN et al., 2014), reduzir 

proliferação e potencial tumorigênico em linhagens de carcinoma de pâncreas, além 

de diminuir o crescimento celular e alterar vias de sinalização celular de sobrevivência 

(FARRELL et al., 2014). 

Outra forma de inibir a proteína SET seria por meio da sinalização de 

esfingolipídios, uma vez que a SET apresenta sítios de alta afinidade e altamente 

seletivos para ceramidas (LIAO et al., 2012; OAKS; OGRETMEN, 2015). O análogo 

da esfingosina, FTY720, é um inibidor químico da proteína SET, sendo utilizado na 

clínica para o tratamento de esclerose múltipla (COHEN et al., 2010; OAKS et al., 

2013). Ele previne a interação SET/PP2A por se ligar na região C-terminal da SET 

(ARNAUD et al., 2011). Em leucemia mielóide aguda, o FTY720 não desfaz a 

formação do complexo entre SET e PP2A-C, mas induz aumento da translocação de 

SET para o núcleo (PIPPA et al., 2014), possivelmente por fosforilação da proteína, 

sem aumentar os níveis da mesma (OAKS et al., 2013).  

FTY720 tem sido proposto para o tratamento de tumores sólidos e hematológicos, 

como potente inibidor do crescimento tumoral e angiogênese. FTY720 afeta AKT e 

ERK1/2, diminuindo a proliferação celular e o potencial clonogênico em câncer 

colorretal e leucemia (PIPPA et al., 2014; CRUICKSHANKS et al., 2015). Em células 

de câncer de pulmão, ele restaura a sensibilidade a cisplatina e inibe invasão e 
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crescimento de tumores xenográficos (LIU et al., 2015). Entretanto, em câncer de 

cabeça e pescoço, que apresenta altos níveis da proteína SET, a ação desses dois 

potenciais fármacos ainda não foi determinada. 

 

1.5. Mitocôndria 

 

As mitocôndrias são organelas presentes em células eucarióticas e desempenham 

diversas funções relacionadas à produção de energia e manutenção da vida celular. 

Elas participam da fosforilação oxidativa, biogênese de lipídeos e aminoácidos, 

sinalização de cálcio, e regulação de apoptose (BROOKES et al., 2004; MCBRIDE; 

NEUSPIEL; WASIAK, 2006; SUEN; NORRIS; YOULE, 2008; OTERA; MIHARA, 

2011). 

Um dos principais processos bioquímicas que acontece na mitocôndria é a 

fosforilação oxidativa, na qual ocorre uma série de reações coordenadas de oxidação 

e redução. Essas reações são catalisadas por cinco complexos enzimáticos 

incorporadas à membrana mitocondrial interna (complexos I-IV e F1F0-ATP sintase) e 

dois fatores solúveis (citocromo c e coenzima Q10), que funcionam como 

transportadores de elétrons. Na membrana interna da mitocôndria ocorre a geração 

de um gradiente eletroquímico, que é dissipado de forma controlada pela F1F0-ATP 

sintase, produzindo a maior parte do ATP celular (REICHERT; NEUPERT, 2004) 

(Figura 1). Outras vias metabólicas ocorrem na mitocôndria, tais como ciclo do ácido 

tricarboxílico (ciclo de Krebs), -oxidação de ácidos graxos, biossíntese do heme, 

esteroidogênese, metabolismo de alguns aminoácidos, os passos iniciais do ciclo da 

uréia, além de algumas reações da gliconeogênese e cetogênese (GALLUZZI et al., 

2010).  
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Figura 1. Cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A cadeia transportadora de elétrons possui 4 complexos enzimáticos. Na cadeia aparecem 2 
carreadores móveis, ubiquinona (coenzima Q) (que conecta os complexos I e II ao complexo 
III) e o citocromo c (que conecta o complexo III ao complexo IV). Durante a transferência de 
elétrons, prótons são lançados da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, gerando 
um gradiente eletroquímico através da membrana mitocondrial interna. A energia livre gerada 
promove a síntese de ATP a partir de ADP e Pi, por meio da fosforilação oxidativa (Fonte: 
Figura do Livro Lehninger Princípio de Bioquímica 6° edição). 

 

A mitocôndria participa ainda de inúmeros processos celulares, além dos 

metabólicos, sendo a sua morfologia importante para estabelecimento do potencial de 

membrana, síntese de ATP, motilidade, sinalização, resposta ao estresse celular, 

mitofagia, e apoptose. A morfologia mitocondrial é mantida, em parte, pelo balanço 

entre os processos de fissão e fusão mitocondrial (BABBAR; SHEIKH, 2013).  

A fusão mitocondrial apresenta duas etapas: inicialmente, a membrana 

mitocondrial externa de duas organelas se fundem, e em seguida ocorre a fusão da 

membrana mitocondrial interna (Figura 2A). A fusão da membrana externa é mediada 

por mitofusina 1 e 2 (Mfn1 e Mfn2), e a fusão da membrana interna pela proteína de 

atrofia óptica 1 (OPA1). As mitofusinas estão localizadas na membrana mitocondrial 

externa (FRITZ; WEINBACH; WESTERMANN, 2003), enquanto que OPA1 está 

localizada no espaço intermembrana, associada às membranas mitocondriais externa 

e interna (SESAKI et al., 2003).  

Os componentes mais bem estudados da maquinaria de fissão mitocondrial são 

as Proteínas Relacionadas a Dinamina 1 (DRP1), localizada no citosol, e a Proteína 

de Fissão 1 (FIS1), ancorada na membrana mitocondrial externa. A proteína FIS1 

recruta DRP1 para sítios de divisão mitocondrial, formando um anel ao redor da 
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mitocôndria, e desencadeando um processo de constrição seguida pela liberação de 

duas organelas (Figura 2B). 

Figura 2. Processo de fusão e fissão mitocondrial. 

 

(A) A fusão mitocondrial compreende duas etapas: fusão da membrana mitocondrial externa, 
mediada por Mfn1/2, e fusão da membrana mitocondrial interna, mediada por OPA1. (B) No 
processo de fissão mitocondrial, pDRP1 é recrutado para a membrana mitocondrial externa, 
formando um anel de constrição, seguido da fissão mitocondrial (Fonte: figura adaptada de 
Prashant Mishra & David C. Chan, 2014). 

 

As alterações nos padrões normais de produção e degeneração dos componentes 

das mitocôndrias podem ocasionar disfunções nas organelas, e consequentemente 

desencadear doenças tais como câncer, Alzheimer e diabetes, além de acarretar 

morte celular, como por exemplo nos casos de isquemia. É evidente, assim, a 

importância da manutenção da homeostase mitocondrial para a sobrevivência celular.  

Devido a participação das mitocôndrias nos processos de morte celular por 

apoptose, além do seu envolvimento na sobrevivência celular, o nosso grupo buscou 

compostos que tivessem como alvo as mitocôndrias, visando tanto induzir morte 

celular, no caso das células tumorais, quanto proteger as organelas do estresse 

celular no caso de células não tumorais, garantindo assim a sobrevivências das 

mesmas sob essas condições. Foram realizados estudos preliminares, desenvolvidos 

pelos doutorandos Javier Marín-Prida e Michael González, nos quais foi possível 

verificar que a classe de diidropiridinas (DHPs) e benzodiazepínico–diidropiridina 

apresentaram efeitos antagônicos. Os compostos derivados de diidropiridina 

promoveram inchamento mitocondrial e foram citotóxicos na linhagem HepG2, 

enquanto que os compostos derivados de benzodiazepina-diidropiridina protegeram 

as mitocôndrias isoladas. Assim, selecionamos os compostos YV-241 e JM-E-H para 
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o desenvolvimento do presente estudo, visando avaliar os seus possíveis efeitos 

citotóxicos e/ou citoprotetores in vitro. 

 

1.5.1. Mitocôndria como alvo antitumoral  

 

Mitocôndrias de células tumorais têm sido objeto de estudo devido às diferenças 

que estas apresentam com as organelas de células não tumorais. Assim, as 

diferenças genéticas, moleculares e bioquímicas podem estar associadas ao 

desenvolvimento do câncer (MCLACHLAN et al., 2005; INDRAN et al., 2011). Sabe-

se que as mitocôndrias estão envolvidas na falha da quimioterapia convencional em 

muitos tipos de carcinoma que apresentam resistência à indução de apoptose. 

Estudos em HNSCC mostraram que as mutações mitocondriais são eventos tardios 

na carcinogênese, ocorrendo durante ou após a transição do epitélio pré-neoplásico 

(MITHANI et al., 2007). As mutações mitocondriais ocorrem na faixa de 21-51% e 

algumas delas têm sido associadas com fenótipos tumorais característicos 

(CHATTERJEE, MAMBO, SIDRANSKY, 2006; CZARNECKA, GOLIK, BARTINIK, 

2006).  

As células tumorais apresentam metabolismo alterado e as mitocôndrias estão 

direta ou indiretamente envolvidas nesta alteração. O "efeito Warburg", por exemplo, 

é uma dependência crescente do metabolismo anaeróbio, podendo ajudar as células 

tumorais a evitar a permeabilização da membrana mitocondrial e, portanto, a apoptose 

(NIJSTEN, VAN DAM, 2009). Muitos tipos de células tumorais possuem diferenças no 

número, tamanho e forma das mitocôndrias quando comparadas com as mitocôndrias 

de células não tumorais (MANCINI et al., 1997; YOULE, KARBOWSKI, 2005). Assim, 

drogas antitumorais que detectem as diferenças presentes nas mitocôndrias de 

células tumorais podem direcionar o tratamento, tendo como alvo específico a 

mitocôndria e ativação de apoptose, minimizando assim os efeitos em células 

normais.  

Os compostos derivados de 1,4-diidropiridina (1,4-DHPs) pertencem à classe de 

bloqueadores de canais de cálcio, comumente utilizados no tratamento de doenças 

cardiovasculares (TRIGGLE, 2003). Esses compostos são capazes de reverter a 

resistência multidrogas (MDR), importante fator na falha da quimioterapia 

convencional em muitos tipos de câncer, por meio de inibição da glicoproteína P 

(VOIGT et al., 2007; VIALE et al., 2011; SHEKARI et al., 2015). Esses compostos 
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apresentam ampla ação farmacológica, tais como antioxidante (KUMAR et al., 2011), 

anti-hipetensiva (SHAFIEE et al., 2002), anti-coagulante, anti-diabética (OGAWA et 

al., 2003), anti-tuberculose (IMAN et al., 2015), e anticonvulsivante (HADIZADEH et 

al., 2013). Além dessas funções, os compostos podem atuar em células tumorais de 

forma mais seletiva (MORSHED et al., 2005; SHEKARI et al., 2015). 

Os mecanismos de ação desses compostos vêm sendo estudados. Hoje sabe-se 

que eles podem suprimir a fosforilação do receptor de fator de crescimento epidérmico 

no carcinoma epidermóide humano A431 (YOSHIDA et al., 2010), modular a atividade 

de sirtuina (MAI et al., 2009), inibir a topoisomerase I (STRAUB et al., 1997), e atuar 

como potente desacoplador mitocondrial (MARÍN-PRIDA et al., 2017). Neste contexto, 

um novo derivado de 1,4-DHPs, o composto YV-241 (ou VdiE-2N), foi selecionado 

para o presente estudo. 

 

1.5.2. Mitocôndria como alvo para citoproteção sob condição de baixa 

oxigenação 

 

Isquemia cerebral causa danos neuronais e afeta regiões vulneráveis do cérebro, 

onde a perda de energia, geração de espécies reativas de oxigênio (EROS), entre 

outros eventos, culminam em neurodegeneração. A disfunção mitocondrial, disfunção 

na síntese de proteínas, e peroxidação lipídica, contribuem para um dano severo. A 

disfunção mitocondrial é decorrente da reperfusão e do aumento dos níveis de cálcio 

intracelular. No processo de isquemia há redução da produção de ATP e aumento de 

EROS durante a reperfusão, gerando um desbalanço na cadeia transportadora de 

elétrons e alteração nos níveis de proteínas pró-apoptóticas, culminando em morte 

celular (BAKTHAVACHALAM et al., 2017). 

A ativação do Fator 1 de Indução por Hipóxia (HIF1), fator de transcrição, ocorre 

em condições de baixa pressão de oxigênio. HIF-1 é formado por duas subunidades: 

HIF-1α, cuja expressão é regulada pela pressão de oxigênio, e HIF-1β, expresso 

constitutivamente. A baixa pressão de oxigênio induz a expressão de HIF-1α, que 

regula a expressão de outros genes envolvidos na sinalização de angiogênese, 

sobrevivência/morte celular, metabolismo, e remodelamento da matriz extracelular 

(SEMENZA, 2010). Em baixa pressão de oxigênio, o piruvato é convertido em lactato, 

e HIF-1 induz expressão de genes envolvidos na via glicolítica (transportadores de 
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glucose, enzimas glicolíticas, entre outros), e aumenta a expressão da Quinase 

Piruvato Desidrogenase 1 (PDHK1) (KIM et al., 2006). 

Na isquemia seguida da reperfusão ocorre aumento nos níveis de EROS, e 

excitotoxicidade devido ao glutamato. Também ocorre aumento da liberação 

intracelular do cálcio mitocondrial, sendo esse aumento desencadeado pela oxidação 

de NADPH, além de estresse oxidativo envolvendo acúmulo de superóxidos e redução 

da glutationa transferase (HOCHHAUSER et al., 2003). 

      Moléculas derivados de benzodiazepina–diidropiridinas são formadas pela fusão 

de benzodiazepina com 1,4-diidropiridina, apresentando perfil ansiolítico semelhante 

ao diazepan (NUÑEZ-FIGUEIREDO et al., 2014a). A 1,5-benzodiazepina tem sido 

utilizada na clínica como ansiolítico e antiepilético (RISS et al., 2008; SANKAR 2012), 

atuando no receptor ácido gama aminobutírico (GABA) e aumentando o influxo de 

cloro, que por sua vez promove hiperpolarização da membrana e diminuição da 

excitabilidade neuronal (OGA, CARMARGO, BATISTUZZO, 2008). 

A presença da diidropiridina nessa classe de compostos não interfere na ação da 

benzodiazepina sobre o receptor GABA, mas pode conferir a propriedade de bloquear 

os canais de cálcio, indicando uma ação neuroprotetora (NUÑEZ-FIGUEIREDO et al., 

2014a; PRIDA, RODRIGUES, 2014). Esses compostos apresentam características 

estruturais semelhantes ao diazepam e nimodipina, que foram associadas à proteção 

das células neuronais em modelo de isquemia cerebral, por meio de mecanismos 

mitocondriais (TAYA et al., 2000; SARNOWSKA et al., 2009). Neste contexto, um novo 

derivado de benzodiazepina-diidropiridina, o composto JM-E-H, foi selecionado para 

o presente estudo. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 



37 
_________________________________________________________________Objetivos 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo  

 

Avaliar efeitos in vitro e in vivo em carcinoma oral de novos compostos com alvo-

específico (hnRNP K e SET), ou com ação sobre as mitocôndrias, para potencial 

aplicação como antitumoral, ou como citoprotetor (in vitro) em célula não-tumoral. 

 

2.2. Planejamento para atingir o objetivo 

 

a) análise do perfil da proteína hnRNP K e SET em diferentes linhagens de 

carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço (HNSCC); 

b) análise da citotoxicidade de compostos e peptídeos-alvo específicos: 

compostos 11 e 17 (alvo específico da proteína hnRNP K), e peptídeo OP449 

(alvo específico da proteína SET) em diferentes linhagens HNSCC, e 

determinação do IC50 para seleção da toxicidade; 

c) caracterização do efeito do composto alvo-específico (OP449), avaliando o 

impacto nas proteínas reguladas pela SET, tais como pAKT, pERK, p53, e p21, 

bem como o seu efeito na acetilação de histonas; 

d) determinação do efeito do peptídeo OP449 no crescimento e desenvolvimento 

de tumor, usando o modelo ortotópico de xenoenxerto de linhagem de HNSCC 

humano em camundongo BALB/c nude; 

e) determinação do potencial do peptídeo OP449 em combinação com o 

composto FTY720; 

f) determinação do efeito do composto OP449 em combinação com FTY720 no 

crescimento e desenvolvimento de tumor, usando o modelo de xenoenxerto de 

linhagem de HNSCC humano em camundongo BALB/c nude; 

g) avaliação da citotoxicidade do composto YV-241 em diferentes linhagens 

HNSCC e em linhagens não-tumorais (cultura primária de fibroblasto humano 

e HRK293), e determinação do IC50 para seleção de toxicidade; 

h) avaliação do efeito de YV-241 nas mitocôndrias de células HN12 e HN13, e 

caracterização do tipo de morte celular induzida pelo composto; 

i) avaliação do efeito de YV-241 nas vias de sinalizações e na capacidade de 

invasão celular usando linhagem HNSCC; 



38 
_________________________________________________________________Objetivos 

 

j) determinação do efeito de YV-241 no crescimento e desenvolvimento de tumor, 

usando o modelo de xenoenxerto de linhagem de HNSCC humano em 

camundongo BALB/c nude; 

k) avaliação do efeito citoprotetor do composto derivado de benzodiazepina com 

ações em (i) prevenção de perda de permeabilidade mitocondrial, e (ii) 

regulação de proteínas envolvidas na sinalização de HIF-1α em queratinócito 

humano imortalizado, sob condição de hipóxia.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O planejamento do estudo foi esquematizado no fluxograma abaixo (Figura 3). 

Figura 3. Fluxograma da estratégia experimental utilizada no estudo. 
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3.1. Compostos 
 

Os compostos utilizados no estudo (Figura 4) foram: FTY720 adquirido da empresa 

Sigma-Aldrich, MO, Estados Unidos da América (EUA), e os compostos 11 e 17 

obtidos comercialmente da empresa ChemBridge Corporation. Os compostos YV-241 

(ou VdiE-2N), derivado de 1,4-diidropiridina, e JM-E-H, derivado de benzodiazepina-

1,4 diidropiridina, foram sintetizados e fornecidos pelo grupo do Prof. Dr. Gilberto L. 

Pardo-Andreu da Universidad de La Habana, Cuba. Utilizou-se 0,5% DMSO como 

veículo no tratamento com os compostos 11, 17 e YV-241.  

 

Figura 4. Estrutura química dos compostos utilizados no trabalho. 

   

Composto 11 (1-{4-[6-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)-1H-benzimidazol-2-yl] phenyl} -2,5 
pyrrolidinedione), composto 17 (3-Fluoro-N-[4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl) phenyl]benzamide), 
FTY720, YV-241 (VdiE-2N) e JM-E-H. 

 

3.2. Peptídeo 

 

O peptídeo OP449 foi cedido pelo pesquisador e colaborador Dr. Michael Vitek, 

diretor da Empresa Oncotide, EUA. A sequência do peptídeo foi descrita previamente 

(LI et al., 2006; SINGH et al., 2008) e trata-se de um derivado dimerizado do COG112 

(CHRISTENSEN et al., 2011a). 

 

3.3. Linhagens celulares e condições de cultura 

 

No presente trabalho foram utilizadas as linhagens celulares HN13, HN12, HN6, 

Cal 27 (ATCC® CRL-2095™), SCC-9 (ATCC® CRL-1629™), HEK293 (ATCC® CRL-

1573™) e NOK-SI. As linhagens tumorais (HN12, HN13 e HN6) e a linhagem NOK-SI 
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foram doadas pelo Dr. Silvio Gutkind, National Dental and Craniofacial Research 

Institute (NIDCR), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, EUA. 

 

3.3.1. HN13 

 

A linhagem tumoral HN13 foi derivada de células de carcinoma epidermóide de 

língua, estadiamento T2N2M0 (T: característica do tumor primário; N: linfonodos 

regionais; M: metástase à distância) (CARDINALI et al., 1995). São células resistentes 

a morte por estresse oxidativo (LEOPOLDINO et al., 2012b). 

 

3.3.2. HN12 

 

A linhagem HN12, metastática e tumorigênica, foi proveniente de células tumorais 

obtidas do linfonodo de um paciente com tumor de cavidade oral presente na base da 

língua (CARDINALI et al., 1995), estadiamento T4N1M0. 

 

3.3.3. HN6  

 

A linhagem HN6 foi derivada de um carcinoma de base de língua de um paciente 

do sexo masculino, estadiamento T3N2bM0 (CARDINALI et al., 1995). 

 

3.3.4. Cal27 

 

A linhagem celular Cal 27 (ATCC®CRL-2095™) foi isolada a partir de uma lesão 

maligna no meio da língua, com características de células epiteliais, poligonais e com 

o citoplasma altamente granular, mais próxima de um adenocarcinoma. A linhagem 

Cal 27 é tumorigênica, porém não metastática (GIOVANNI et al., 1988). 

 

3.3.5. SCC9 

 

A linhagem celular SCC9 (ATCC® CRL-1629™) foi derivada de um carcinoma 

epidermóide de língua de um paciente do sexo masculino, estadiamento T2N1M0 

(RHEINWALD, BECKETT, 1981).  
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3.3.6. HEK293 

 

A linhagem celular HEK293 (ATCC® CRL-1573™) foi adquirida do Banco de 

Células do Rio de Janeiro (código BCRJ 0009), são derivadas de células embrionárias 

de rim humano e possuem características epiteliais. São células transformadas pela 

região E1A do adenovírus humano C tipo 5, e são bastante utilizadas como 

ferramentas para estudo funcional de proteínas por sua facilidade de transfecção 

(GRAHAM et al., 1977; THOMAS e SMART, 2005). 

 

3.3.7. NOK-SI 

 

A linhagem celular NOK-SI, queratinócito humano oral normal imortalizado 

espontaneamente, foi derivado de tecido normal de gengiva. Apresenta morfologia 

epitelial, capacidade proliferativa e a expressão de marcadores típicos como E-

caderina e citoqueratina (CASTILHO et al., 2010). 

 

3.4.  Cultura primária de fibroblastos  

 

A cultura primária de fibroblasto de mucosa oral humana (OHMF) foi obtida a partir 

de um pequeno fragmento de tecido gengival removido por motivos estéticos e/ou 

funcionais de indivíduos que foram atendidos na Faculdade de Odontologia de São 

José dos Campos-UNESP. Esta amostra foi obtida e a cultura primária estabelecida 

pela Dra. Lays Martin Sobral, no nosso laboratório durante seu pós doutorado 

(CEP/FCFRP n.237). Estas células estão armazenadas no Biorrepositório do 

Laboratório de Marcadores e Sinalização Celular no Câncer aprovado pelo CEP-

FCFRP-USP (Of CEP/FCFRP nº 090/2012). O protocolo de pesquisa do presente 

projeto foi aprovado pelo CEP/FCFRP n. 312. 

 

3.5. Condição de cultura celular 

 

Todas as linhagens foram cultivadas em placas de cultura (100 mm de diâmetro) 

com superfície tratada para células aderentes utilizando meio de Eagle modificado por 

Dubelcco (DMEM, D5648; Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA) com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (12657-029; Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e agentes 
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antibacteriano e antimicótico (penicilina 100 µg/mL, estreptomicina 100 µg/mL e 

anfotericina B 250 µg/mL, A5955; Sigma Aldrich) e mantidas em incubadora 

umidificada a 37°C na presença de 5% de CO2. 

 

3.6. Tratamento com os compostos 11 e 17 

 

Para determinar a concentração inibitória de 50% (IC50) dos compostos 11 e 17 

nas linhagens HN13, HN12, HN6 (1,5×103 células) e Cal27 (4x103 células) as células 

foram distribuídas em placas de 96 poços em triplicata e incubadas com 0,0025 µM; 

0,025 µM; 0,25 µM; 2,5 µM; 25,0 µM e 250,0 µM dos compostos 11 e 17 por 48 horas. 

A análise de viabilidade celular foi realizada pelo método de resazurina (O’BRIEN et 

al., 2000). O IC50 foi calculado com auxílio do software GrafPad Prisma (versão 5.0, 

EUA). 

 

3.7. Tratamento com o peptídeo OP449 

 

Para determinar o IC50 de OP449 nas linhagens HN13 (2x103 células), HN12 

(3x103 células), HN6 (2x103 células), Cal27 (2x103 células), SCC9 (2x103 células), 

NOK-SI (2x103 células), HEK293 (6x103 células) e OHMF (3x103 células) as células 

foram distribuídas em placas de 96 poços em triplicata e incubadas com 0,5 µM; 1,0 

µM; 2,0 µM; 3,0 µM; 4,0 µM; 5,0 µM e 7,0 µM de OP449 por 72 horas. A análise de 

viabilidade celular foi realizada pelo método de resazurina. O IC50 foi calculado com 

auxílio do software GrafPad Prisma (versão 5.0, EUA).  

 

3.8. Tratamento com OP449 e FTY720 

 

Para determinar o IC50 da associação do OP449 e FTY720 as células HN12 foram 

tratadas com os compostos por 24, 48 e 72 horas. As células (2x103 - 4x103/poço) 

foram distribuídas em placas de 96 poços em triplicata, em três experimentos 

independentes. As células foram incubadas com 5,0 µM de FTY720 em associação 

ou não com o OP449 nas concentrações de 1,0 µM; 2,0 µM; 3,0 µM; 4,0 µM; 5,0 µM; 

7,0 µM e 10,0 µM; e com 2,0 µM de OP449 em associação ou não com o FTY720 nas 

concentrações de 1,0 µM; 2,0 µM; 5,0 µM; 7,0 µM; 10,0 µM; 15,0 µM e 20,0 µM. O 

FTY720 ou o OP449 foi adicionado 3 horas antes da adição do OP449 ou do FTY720. 
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Ao final dos experimentos as células foram submetidas à análise de viabilidade 

celular pelo método de resazurina. O coeficiente de interação entre drogas (CID) foi 

utilizado para analisar o caráter da interação do composto FTY720 e do peptídeo 

OP449 nos tratamentos combinados: 

 

CID = AB / (A×B) 

 

Onde: 

AB representa a taxa de viabilidade celular do tratamento combinado, em relação ao 

controle;  

A e B representam as taxas de viabilidade celular dos tratamentos isolados, em 

relação ao controle;  

 

A taxa de viabilidade celular do controle é igual a 1. Portanto, as interações foram 

definidas como: efeito aditivo quando CID = 1, efeito antagônico quando CID > 1, efeito 

sinérgico quando CID < 1 e efeito sinérgico significativo quando CID < 0,7 (CHOU, 

2010; SUN, 2014).  

 

3.9. Tratamento com os compostos mitocondriais  

 

3.9.1. Tratamento com o composto YV-241 

 

Para determinar o IC50 de YV-241 nas linhagens HN13 (3,5x103 células), HN12 

(3,5x103 células), HN6 (3x103 células), Cal27 (5x103 células), HEK293 (5x103 células) 

e OHMF (3x103 células) as células foram distribuídas em placas de 96 poços em meio 

com 0,5% de soro fetal bovino e mantidas em cultura por 24 horas. A seguir foram 

incubadas com: 1,0 µM; 5,0 µM; 10,0 µM; 20,0 µM e 50,0 µM de YV-241 por 48 horas. 

A análise de viabilidade celular foi realizada pelo método de resazurina. Foram 

realizados dois experimentos independentes em triplicata. O IC50 foi calculado com 

auxílio do software GrafPad Prisma (versão 5.0, EUA).  

 

3.9.2. Tratamento com o composto JM-E-H 
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O potencial efeito citoprotetor do composto JM-E-H foi avaliado através da 

viabilidade celular pelo método de resazurina. As células NOK-SI foram pré-tratadas 

com 0,5 µM; 1,0 µM; 2,0 µM; 5,0 µM e 10,0 µM de JM-E-H por 30 minutos em condição 

de baixa (5 mM) ou alta glicose (25 mM), antes de serem submetidas ou não à 

condição que mimetiza hipóxia (10 μM CoCl2 em meio com baixa glicose e 100 μM 

CoCl2 em meio com alta glicose) (KALLIO et al., 1997; WU e YOTNDA, 2011) por 48 

horas. 

 

3.10. Teste de viabilidade celular (Resazurina ou Alamar blue) 

 

O método foi baseado no uso da resazurina (O´BRIEN et al., 2000) e correlaciona 

a redução da resazurina com a proliferação celular. Células foram distribuídas em 

placa de 96 poços 24 horas antes do teste de citotoxicidade. A incubação das células 

com os compostos foi realizada por 24, 48 ou 72 horas em meio de Eagle modificado 

por Dulbecco´s (DMEM; Sigma) suplementado com 10% ou 0,5% de soro bovino fetal 

(Gibco) e 1% penicilina e estreptomicina (Sigma), em incubadora umidificada na 

presença de 5% CO2. Após a incubação com os compostos, foi adicionado meio sem 

indicador de pH com 0,01 mg de resazurina/mL (Sigma-Aldrich, MO, EUA) e as células 

mantidas por no máximo 4 horas na estufa de CO2 a 37ºC protegidas da luz. A 

fluorescência foi medida no fluorímetro de placas Synergy 2 Multi-Mode Microplate 

Reader (Biotek, Winooski, VT, EUA) com excitação 530/25nm, emissão 590/35nm. 

Um poço contendo somente meio sem fenol e a resazurina foi utilizado como controle 

de branco da reação, e um controle de cada composto com a resazurina sem células 

foi realizado para ter certeza de que o composto não interfere diretamente com o 

substrato (resazurina). Os ensaios de citotoxicidade foram realizados em triplicata 

experimental e duplicata biológica 

 

3.11. Atividade de Aldeído Desidrogenase 1 (ALDH1) 

 

O ALDERFLUORTM é um método não imunológico utilizado para identificar células 

progenitoras/tronco, baseado na atividade funcional do aldeído desidrogenase 1 

(ALDH1). A alta expressão de ALDH1 tem sido descrita em células tronco tumorais de 

várias linhagens, tais como hematopoiética, mamária, endotelial, mesenquimal e 

neural (MOREB, 2008; YANG et al., 2013; WCULEK; MALANCHI, 2015; ZHAO et 
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al.,2015). A atividade de ALDH1 foi monitorada nas linhagens celulares utilizando o kit 

ALDEFLUOR (Stemcell Technologies, Vancouver, BC, Canada; #01700) seguindo as 

instruções do fabricante. A atividade de ALDH1 foi analisada por citometria de fluxo 

utilizando o citômetro de fluxo BD FACSCaliburTM (BD Bioscience, CA, EUA) 

(Hemocentro, Ribeirão Preto). Um total de 10.000 células foram analisadas por 

citometria e os dados obtidos com o software BD CellQuestTM (BD Biosciences, CA, 

EUA). Foram realizados dois ensaios independentes em triplicata. 

 

3.12. Superexpressão da proteína SET em linhagem celular NOK-SI 

 

O vetor de expressão pcDNA3.1 contendo o cDNA SET (NM_003011.3) foi obtido 

em trabalho anterior do grupo (LEOPOLDINO et al., 2012a). Para realizar a 

transfecção, as células foram plaqueadas em placa de 6 poços com confluência de 

70%, foi utilizado o vetor pcDNA3.1 contendo o cDNA para SET (2 µg) e o reagente 

Polyfect (Qiagen). A transfecção foi realizada segundo as recomendações do 

fabricante. Depois de 48 horas da transfecção, as células foram selecionadas com 

geneticina 500 μg/mL por 10 dias, e o aumento da proteína SET foi confirmado por 

Western blotting. 

 

3.13. Análise de proteínas por Western blotting 
 

3.13.1. Preparo das amostras 

 

Para obtenção dos extratos proteicos, as células foram lavadas com PBS 1x (NaCl 

137mM, KCl 2,7mM, Na2HPO4 9,1mM, KH2PO4 1,8mM, pH 7,4) e lisadas com tampão 

CelLytic™ M (Sigma-Aldrich, C2978) adicionado de inibidores de proteases e 

fosfatases (Sigma Aldrich, P8340, 1:100). As amostras foram submetidas ao aparelho 

Sonic Dismembrator (Fisher Scientific, Modelo 100, EUA), em três ciclos de 10 

segundos on, 1 segundo off, em potência de 50%. Em seguida, foram centrifugadas a 

14.000 x g por 20 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi recolhido e armazenado em tubo 

de 1,5 mL em freezer -80ºC até o momento do uso.  

Para fracionamento subcelular foram utilizados NER-PERTM Nuclear and 

Cytoplasmic Extraction Reagents (ThermoFisher Scientific, 78833) e Cell 

Fractionation Kit Standard (Abcam, ab109719, Cambridge, MA, EUA). As amostras 
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foram subfracionadas em proteínas nucleares e citoplasmáticas e em proteínas 

citoplasmática e mitocondriais de acordo com protocolo do fabricante, exceto pela 

seguinte modificação: a fração citoplasmática foi submetida a duas centrifugações à 

16.000 x g por cinco minutos ao invés de apenas uma, e a fração nuclear foi submetida 

ao aparelho Sonic Dismembrator (FisherScientific, Modelo 100), por 3 ciclos como 

descrito anteriormente. Ambas foram recolhidas em tubos novos e armazenadas em 

freezer -80ºC até o uso. A quantificação de proteína total das amostras foi realizada 

pelo método de Bradford usando o reagente Bio-Rad protein assay (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, EUA, 500-0006) segundo protocolo informado pelo 

fabricante. Em todas as quantificações foi obtida a curva padrão com soluções de 

albumina sérica bovina (BSA) (SIGMA): 0; 0,05; 0,1; 0,25 e 0,5 mg/mL. 

 

3.13.2. Western blotting 

 

Cerca de 10 a 50 µg de proteínas foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (10 a 15 %) com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) utilizando 

tampão Tris-glicina (Tris 25mM, glicina 250mM, SDS 0,1%, pH 8,3), amperagem 

constante (12mA por gel 8,3 x 7,3 cm) por 90 minutos. Posteriormente, as proteínas 

do gel foram transferidas para membrana de nitrocelulose ou PVDF (GE Healthcare, 

Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido), utilizando tampão de bicarbonato de 

sódio (10 mM) e amperagem constante (350 mA) por 90 minutos. O bloqueio de sítios 

inespecíficos da membrana foi feito com tampão de bloqueio contendo leite desnatado 

5% em solução salina tamponada de Tris (TBS-T, Tris.Cl 25 mM pH 7,5, NaCl 150 

mM, Tween-20 0,1%) por 1 hora à temperatura ambiente sob agitação suave. As 

lavagens das membranas, três vezes de cinco minutos cada, foram realizadas com 

TBS-T sob agitação suave à temperatura ambiente. O anticorpo primário foi diluído 

em tampão de acordo com as recomendações dos fabricantes e a incubação realizada 

a 4◦C sob agitação suave. Em seguida as membranas foram lavadas com TBS-T, 

incubadas com anticorpo secundário (KPL) conjugado a peroxidase diluído em 

tampão de bloqueio por uma hora à temperatura ambiente. A quimioluminescência foi 

detectada utilizando o reagente ECL para Western Blot (GEHealthCare) em filme 

radiográfico. As bandas obtidas no filme radiográfico foram analisadas por 

densitometria no software ImageJ (Wayne Rasband, National Institutes of Health, 

EUA). Para determinar a eficiência de eletrotransferência das proteínas do gel para a 
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membrana, os géis de poliacrilamida foram incubados com Coomassie blue e as 

membranas com Ponceau.  

 

Tabela 1. Lista de anticorpos usados no trabalho e suas respectivas diluições nos 

ensaios de Western blotting. 

 
Anticorpo Código Origem Diluição Fabricante 

Anti - pAKT (Thr308) #2965 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - pAKT (Ser473) #4058 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - AKT #2038 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - 𝜷 actina sc47778 camundongo 1:2.500 Santa Cruz 

Anti - cMyc  # 9402 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti- calnexina #2433 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - E-caderina  #3195 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - pDRP1 (Ser616)  

 

#3455 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - pERK  #4377 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - ERK1/2 M5670 coelho 1:10.000 Sigma 

Anti – hnRNP K R8903 camundongo 1:100.000 Sigma 

Anti - histona H3 #9715 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti – histona H3 

acetilada (Lys9)  

#9649 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - LC3B (D11) XP #3868 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - nm23-H1 (C-20) sc343 coelho 1:1.000 Santa Cruz 

Anti - NFκB p65     sc372 coelho 1:2.000 Santa Cruz 

Anti - pNFκB p65 (Ser536) #3033 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - p21Waf1/Cip1 #2947 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - p53  #2527 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - PDHK1 #3820 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - PARP #9542 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - Rac1/2/3 #2465 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - SET  sc5655 cabra 1:1.000 Santa Cruz 

Anti - pSTAT3 (Tyr705) #9145 coelho 1:1.000 Cell Signaling 
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Anti - STAT3 #9139 camundongo 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - survivina #2802 camundongo 1:1.000 Cell Signaling 

β tubulina #2128 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - VEGFR2 (Tyr1059) #3817 coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti - camundongo 04-1806 Cabra 1:10.000 KPL 

Anti - coelho 65-6120 Cabra 1:5.000 Invitrogen 

Anti - cabra 14-1306 Coelho 1:5.000 KPL 

 

 

3.14. Ensaio de invasão celular 

 

Para a análise da ação do composto YV-241 na capacidade de invasão das células 

tumorais, cerca de 2,0 x 105 células foram adicionadas à parte superior da câmara 

transwell® (membrana de poros de 8 µm; BD Biosciences, EUA), contendo 100 µL de 

Matrigel™ (BD Biosciences) previamente preparado com meio DMEM sem soro fetal 

bovino. As câmaras transwell® contendo as células com 10 µM do composto YV-241 

foram então acondicionadas em placas de 24 poços, contendo 500 µL de meio DMEM 

com soro fetal bovino (10%), que atua como um estímulo para a migração e invasão 

celular. Após 72 horas, o meio foi descartado, o matrigel™ e as células que não 

atravessaram os poros da membrana no transwell® foram retirados com auxílio de 

algodão num bastão. As células que invadiram a matrigel™ e atravessaram a 

membrana foram fixadas em formol neutro (10%) por 15 minutos e coradas com 

corante Giemsa por 16 horas. Em seguida, as membranas foram lavadas com água, 

montadas em lâminas e as imagens obtidas usando uma câmera digital (AxioCam 

MRC, Carl ZEISS, Alemanha) acoplada ao microscópio AxioVERT 40 (Carl ZEISS). 

Para a análise, as células foram contadas utilizando-se o software ImageJ. Dois 

experimentos foram conduzidos de forma independente em triplicata e os resultados 

são mostrados como média ± desvio padrão do número de células que invadiram. 

 

3.15. Análise de parâmetros mitocondriais 

 

3.15.1. Determinação do potencial de membrana mitocondrial (JC-1)  
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O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado utilizando a sonda JC-1 (iodeto 

de 5’,6,6’-tetracloro-1,1’,3,3’ tetraetil benzimidazolil carbocianina em inglês: 1H-

Benzimidazolium, 5,6-dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-

benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3-diethyl-, iodide; CAS (E)- 47729-63-5), uma 

carbocianina catiônica que se acumula na mitocôndria formando agregados na 

membrana polarizada, que tem emissão de luz em comprimento de onda de 590 nm 

(vermelha), enquanto sua forma monomérica (não ligada à membrana mitocondrial) 

emite luz de intensidade verde (emissão em comprimento de onda de 530 nm). Para 

o ensaio, as células foram distribuídas em placas de 96 poços (1,5 x 103 - 5,0 x 103 

células/poço) 24 horas antes. A incubação com o composto YV-241 foi realizada por 

48 horas nas concentrações 1; 5; 10; 20 e 50 µM, e o CCCP (carbonil cianeto m-

clorofenilhidrazona), um protonóforo e desacoplador da fosforilação oxidativa na 

concentração de 20 µM foi utilizado como controle positivo do ensaio. Após a 

incubação com os compostos, foi adicionado às células 5,0 µM de JC-1 (T3168, 

Invitrogen, Life Technologies) em DMEM sem vermelho fenol e mantido por 30 

minutos a 37°C protegido da luz. Em seguida foi realizada a lavagem com PBS e as 

células foram mantidas em 100 µL de PBS por poço. A fluorescência foi determinada 

usando o fluorímetro de placas Synergy 2 Multi-Mode Microplate Reader (Biotek, 

Winooski, VT, EUA), com os filtros de excitação e emissão indicados acima. Os dados 

foram apresentados como a razão entre as intensidades de fluorescência de 

agregados por monômeros. Os ensaios foram realizados em triplicata biológica e em 

triplicata experimental. 

 

3.15.2. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A análise por microscopia eletrônica de transmissão foi realizada em placa de 6 

poços com 5x104 células da linhagem HN13, plaqueadas 24 horas antes do teste. 

Essas células foram mantidas com o composto YV-241 nas concentrações: 5, 10 e 20 

µM por 48 horas. Após o período de incubação, as células foram lavadas três vezes 

com PBS e fixadas em glutaraldeído por 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida 

as células foram preparadas no serviço de MET do Departamento de Biologia Celular 

e Molecular e de Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto-USP. As imagens foram adquiridas no Microscópio Eletrônico de Transmissão 

Jeol JEM 100 CXII equipado com câmera digital Hamamatsu ORCA-HR. As células 
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foram visualizadas e obtidas cinco imagens representativas de cada condição nos 

seguintes aumentos: 14, 20, 27 kx. 

 

3.15.3. Microscopia Confocal – Mitotracker Red CMXROS 

  

A análise por microscopia confocal foi realizada em placa-lâminas com 4 poços 

(Chamber Slide™ System com 4 poços -177437 Lab Tek) contendo 3x104 células, que 

foram plaqueadas 24 horas antes do ensaio. Essas células foram mantidas com o 

composto YV-241 na concentração de 5 µM por 48 horas. Após o período de 

incubação, as células foram mantidas com 30 nM de Mito Tracker Red CMXRos (M-

7512 Molecular Probes, USA) a 37°C por 15 minutos; em seguida foram lavadas três 

vezes com PBS e fixadas em metanol absoluto a 25°C por 10 minutos. A seguir as 

células foram marcadas com DAPI (Sigma Aldrich, EUA). As imagens foram obtidas 

no microscópio confocal Leica TCS SP8 a laser de varredura (Leica Microsystems, 

Alemanha), usando a objetiva de 63x com ou sem zoom digital de 3x. O MitoTracker® 

(excitação / emissão 579/599) foi excitado em 552 nm laser, enquanto DAPI (405/455) 

foi excitado a 405nm. A barra de escala foi definida como 50 mícrones até imagens 

digitais sem o zoom e 25 mícrones nas imagens com zoom digital. As imagens foram 

obtidas a partir de pelo menos quatro campos diferentes para cada estado, com e sem 

zoom. 

 

3.15.4. Imunofluorescência 

 

A análise por microscopia confocal foi realizada em células HN13 (3x104 células) 

que foram plaqueadas 24 horas antes do tratamento em lamínulas na placa de 24 

poços. As células HN13 foram mantidas com o composto YV-241 na concentração: 5, 

20 ou 50 µM por 48 horas. Após o período de incubação, as células foram lavadas 

com PBS e fixadas com paraformaldeido 4% (v/v) em PBS a 25°C por 15 minutos. Em 

seguida as células foram lavadas 2 vezes com PBS, o bloqueio foi realizado em 

solução 3% BSA em PBS-T (Triton X-100 0.25%) por 1 hora a temperatura ambiente. 

Em seguida as células foram incubadas com os anticorpos primário (anticorpo anti 

pDRP1 1:100 e anti- SET 1:250) diluídos em PBS-T a 4°C overnight. Após a incubação 

as células foram lavadas três vezes com PBS-T, e incubadas com o anticorpo 

secundário anti- goat Dylight 650 de fluorescência vermelho (SET) e anti-rabbit alexa 
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fluor 488 de fluorescência verde (pDRP1) na diluição 1:1.000 diluídos em PBS-T a 

temperatura ambiente por 2 horas. A seguir as células foram lavadas três vezes em 

PBS-T e incubadas com 0,5 µg/mL DAPI (Sigma Aldrich, EUA) diluído em PBS-T no 

escuro por 10 minutos. Após a imunomarcação, as lamínulas foram montadas em 

Fluorescent mounting medium (Dako) e seladas para posterior visualização no 

microscópio. As imagens foram obtidas no microscópio confocal Leica TCS SP8 a 

laser de varredura (Leica Microsystems, Alemanha), usando a objetiva de 63x. A barra 

de escala foi definida como 50 mícrons. As imagens foram obtidas a partir de pelo 

menos quatro campos diferentes para cada condição. 

 

3.16. Ensaios de hipóxia 

 

O ensaio em hipóxia foi realizado na linhagem celular NOK-SI com CoCl2, que 

mimetiza a condição de hipóxia mesmo na presença de oxigênio (21%), na 

concentração 100 µM. Em paralelo, foi realizado um ensaio na incubadora com 1% de 

oxigênio a 37°C na condição de alta glicose por 48 horas. Após o período de 

incubação de hipóxia as células foram submetidas ao ensaio de viabilidade celular 

pelo método de resazurina e a análise do potencial de membrana utilizando a sonda 

JC-1.  

Para determinar o efeito de proteção mitocondrial pelo composto JM-E-H, as 

células foram incubadas com JM-E-H por 30 minutos e após essa incubação as 

células foram submetidas a condição de hipóxia (100 µM CoCl2 ou 1% O2). Em seguida 

as células foram analisadas para verificar alteração em marcadores de hipóxia, tais 

como ativação de HIF-1α, PDHK1, etc. 

 

3.17. Experimentação animal 

 

3.17.1. Formação de tumores xenográficos em camundongos nude 

 

O protocolo de experimentação animal foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto-USP (FCFRP/USP), sob protocolo número nº14.1.199.53.8. Todos os 

experimentos foram realizados seguindo as normativas do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal e recomendações do CEUA-FCFRP-USP. 
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Camundongos atímicos da linhagem BALB/c nude (5 semanas de idade, peso 

corporal entre 18 a 20 g, livres de patógenos) foram submetidos ao modelo 

xenográfico de formação de tumor utilizando apenas a linhagem celular HN12 e foram 

submetidos aos tratamentos como mostrado na tabela 2.  

 

Tabela 2. Esquema de tratamentos dos camundongos com modelo xenográfico de 

formação de tumor (HN12) 

YV-241 (modelo xenoenxerto subcutâneo tumor no dorso) 

Grupo 1 (n = 5) controle Grupo 2 (n = 5) YV-241 

 Administração: DMSO (veículo) via  

intratumoral  

Administração: 5,0 mg/Kg de YV-241 via 

 intratumoral  

Esquema: a cada 3 dias Esquema: a cada 3 dias 

OP449 (modelo xenoenxerto tumor ortotópico) 

Grupo 1 (n = 2) controle Grupo 2 (n = 3) OP449 

Administração: PBS (veículo) via 

intraperitoneal 

Administração: 5,0 mg/Kg de OP449 via 

intraperitoneal  

Esquema: a cada 2 dias Esquema: a cada 2 dias 

OP449 e/ou FTY720 (modelo xenoenxerto tumor no dorso) 

Grupo 1 (n = 5) 

          Controle  

Grupo 2 (n = 5) 

FTY720 

Grupo 3 (n = 5)  

OP449 

Grupo 4 (n = 5)  

FTY720 e OP449 

Administração: DMSO 

(veículo) via 

intraperitoneal e PBS 

(veículo) via 

subcutânea peri-

tumoral  

 

Administração:  

2,0 mg/Kg de FTY720 

via subcutânea peri-

tumoral  

 

Administração:  

5,0 mg/Kg de OP449 

via intraperitoneal 

 

Administração: 2,0 

mg/kg de FTY720 via 

intraperitoneal e 5,0 

mg/Kg de OP449 via 

subcutânea peri-

tumoral 

Tratamento: dias 

alternados 

Tratamento: dias 

alternados 

Tratamento: dias 

alternados 

Tratamento: dias 

alternados 

 

Para os tratamentos, todos os compostos foram diluídos em solução fisiológica 

estéril. No tratamento realizado por via intratumoral, via intraperitoneal e subcutâneo 

foi injetado 20 µL ,100 µL e 50 µL de volume final, respectivamente. No dia zero, foram 

transplantadas 2x106 células HN12 (volume igual a 100 µL) na região subcutânea do 

dorso dos camundongos BALB/C nude e 2x105 (volume igual a 20 µL) na região da 

língua dos camundongos BALB/C nude, e o tratamento teve início no 4º dia e no 1º, 

respectivamente até o 16º dia. Os animais foram anestesiados com quetamina e 

xilasina (doses: 70mg/Kg e 10mg/Kg, respectivamente) para injeção das células 
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tumorigênicas HN12. Os animais foram acompanhados diariamente para averiguação 

do crescimento do tumor, peso do animal e acompanhamento do estado geral. As 

doses de FTY720 e OP449 utilizadas no presente estudo foram estabelecidas com 

base em dados disponíveis na literatura (YING et al., 2013; FARREL et al., 2014; 

JANGHORBAN et. al., 2014) .O protocolo de experimentação animal foi conduzido em 

acordo com a Resolução Normativa Nº 30, de 2 de Fevereiro de 2016- Diretriz 

Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, e portanto os critérios 

para aplicação do ponto final humanitário estabelecidos para esse projeto de pesquisa 

foram baseados na detecção de alteração do comportamento e/ou fisiologia normal 

da espécie animal escolhida (camundongos BALB/c nude). 

Estes animais foram criados/mantidos em mini isoladores na cabine ventilada no 

biotério da FCFRP/USP. Ao final do período de experimentação os animais foram 

submetidos a eutanásia e necropsia para excisão do tumor xenoenxerto. A eutanásia 

foi realizada por exsanguinação por punção cardíaca após anestesia dos animais com 

quetamina (70mg/Kg) e xilasina (10mg/Kg) segundo recomendações normativas. A 

morte do animal foi confirmada pela constatação dos seguintes parâmetros: ausência 

de movimento respiratório (apneia), ausência de batimentos cardíacos (assistolia), por 

meio do uso de estetoscópio, ausência de pulsação, mucosas pálidas e perda do 

reflexo corneal. Os tumores xenoenxerto coletados foram pesados, mantidos em 

solução de formol neutro (4%) por 24 horas e depois em solução de etanol (70%) até 

a inclusão dos tecidos em parafina para obtenção dos cortes histológicos. A análise 

histopatológica dos tumores foi realizada por microscopia após coloração de 

hematoxilina & eosina (H&E) e imuno-histoquímica para Ki67 (marcador de 

proliferação celular). 

 

3.17.2. Imuno-histoquímica dos cortes obtidos para os tumores 

xenoenxertos 

 

As lâminas contendo os cortes histológicos dos tumores xenoenxerto de 5,0 µm 

de espessura foram desparafinizados na seguinte bateria: 10 minutos em três banhos 

independentes de xilol, 5 minutos em solução de xilol+ álcool absoluto (1:1), 5 minutos 

em dois banhos independentes de álcool absoluto, 3 minutos em etanol 95%, 3 

minutos em etanol 70%, 3 minutos em etanol 50%, 3 minutos em água corrente. A 



    56 
_________________________________________________________Material e Métodos 

 

recuperação antigênica foi realizada em forno micro-ondas por 30 minutos com 

tampão citrato (11,39mM Na3C6H5O7, pH6,0). Após o resfriamento, as lâminas foram 

lavadas por 10 minutos em água corrente. Em seguida, foram lavadas em PBS-T 

(NaCl 137mM, KCl 2,7mM, Na2HPO4 9,1mM, KH2PO4 1,8mM, Tween-20 0,25%, 

pH7,6). O bloqueio de sítios inespecíficos no tecido foi realizado com PBS-T + 3% de 

BSA (SIGMA) por duas horas à temperatura ambiente. O bloqueio da peroxidase 

endógena foi feito com peróxido de hidrogênio a 3% por 15 minutos. Após lavagem 

com PBS os cortes histológicos foram incubados com o anticorpo primário para Ki67 

(Abcam, ab15580, 1:100), SET (Santa Cruz, Sc5655, 1:200), pan-cytokeratin (pan-

CTKR; ab6401; Abcam), Citoqueratina clones AE1/AE3 (Dako, M3515, 1:100), VEGF 

[EP1176Y] (Abcam, ab52917 1:100) e α-SMA (Sigma, SAB2500963, 1:200) por 16 

horas a 4ºC em câmara úmida. Em seguida, as lâminas foram lavadas três vezes de 

5 minutos com PBS e incubadas com solução Biotinilado-Link (LSAB, DAKO) à 37ºC 

em câmara úmida por 30 minutos. Após três lavagens com PBS as lâminas foram 

incubadas com solução de Streptavidina-Biotina-HRP (LSAB, DAKO) à 37ºC em 

câmara úmida por 30 minutos. O cromógeno utilizado para visualização dos 

imunocomplexos foi a diaminobenzina (DAB). A contra coloração dos cortes 

histológicos foi realizada por imersão em Hematoxilina de Harris por 15 segundos. As 

lâminas foram lavadas por 10 minutos em água corrente e submetidas a diafanização 

em: 1 minuto em dois banhos independentes em álcool absoluto, 15 minutos em xilol. 

A montagem das lâminas foi feita com Entellan (Merck) e lamínula. As análises foram 

realizadas por microscopia de campo claro e as imagens obtidas na câmera digital 

(AxioCam MRC, Carl ZEISS, Alemanha) acoplada ao microscópio AxioVERT 40 (Carl 

ZEISS) com aumento de 20x o tamanho original. 

 

3.18. Análise estatística  

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software GrafPad Prisma (versão 5.0, 

EUA). A descrição dos métodos estatísticos utilizados está nas legendas das figuras.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Alvo específico 

 

4.1.1. Compostos 11 e 17 

 

4.1.1.1. Análise do perfil da proteína hnRNP K em linhagens HNSCC 

e efeito citotóxico dos compostos 11 e 17. 

 

Como os compostos 11 e 17 foram identificados como ligantes da proteína 

hnRNP K in vitro, foi avaliado o nível desta proteína por Western blotting nas linhagens 

celulares HNSCC HN6, HN12, HN13 e Cal27. As linhagens apresentaram diferentes 

níveis da proteína hnRNP K/J, principalmente da isoforma J (banda menor), sendo 

que a linhagem HN12 apresentou maior nível desta isoforma e a HN6 o menor (Figura 

5). 

 

Figura 5. Análise dos níveis da proteína hnRNP K nas linhagens celulares   

HN13, HN12, HN6 e Cal27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A análise foi realizada por Western blotting utilizando o anticorpo contra hnRNP K. A β actina 
foi utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento de proteínas no gel. 

 

Definido o perfil da proteína hnRNP K/J nas linhagens de HNSCC, foi avaliado o 

efeito citotóxico dos compostos 11 e 17. O composto 11 não diminuiu a viabilidade 

das linhagens celulares HNSCC de forma significativa e o IC50 foi > 250 µM (Figura 

6). Já o composto 17 diminuiu significativamente a viabilidade celular (taxa de 10-

40%) na concentração de 250 µM em três das 4 linhagens testadas (Figura 7), 

principalmente na linhagem Cal27 (IC50 ~250 µM). Os resultados obtidos foram 

importantes para confirmar o potencial da proteína como alvo terapêutico e para definir 

qual a estrutura de composto tem ação citotóxica nas células e que poderá no futuro 
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ser modificada para melhorar sua ação específica na proteína hnRNP K. Mas, no 

presente estudo, como o efeito citotóxico destes dois compostos não foi observado 

com concentrações baixas (<10 µM), outras análises com esses compostos não foram 

realizadas. A proteína hnRNP K, que está aumentada em diversos tipos de câncer, 

constitui um novo alvo terapêutico a ser explorado. 

 

Figura 6. Análise do efeito do composto 11 em linhagens HNSCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linhagens celulares de HNSCC HN13, HN12, HN6 e Cal27 foram incubadas com o composto 
11 por 48 horas e a viabilidade foi determinada pelo método de resazurina. Os resultados são 
mostrados como média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em triplicata. 
Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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Figura 7. Ensaio citotóxico do composto 17 nas linhagens celulares de HNSCC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linhagens celulares de HNSCC HN13, HN12, HN6 e Cal27 foram incubadas com o composto 
17 por 48 horas e a viabilidade foi determinada por resazurina. Os resultados são mostrados 
como média ± desvio padrão de dois experimentos independentes em triplicata. Onde * p 
<0,05 e ***p<0,001 teste ANOVA e pós-teste de Bonferroni). 

 

 

4.1.2. Peptídeo OP449 

 

4.1.2.1. Análise do perfil da proteína SET e atividade da enzima 

aldeído desidrogenase 1 (ALDH1) em linhagens HNSCC. 

 

Um painel de cinco linhagens celulares de HNSCC e uma linhagem celular não 

tumoral foi analisado por Western blotting (Figura 8). As células HN6/SCC9 e 

HN12/HN13 foram as linhagens que apresentaram menor e maior nível da proteína 

SET, respectivamente. A Cal 27 foi a linhagem que apresentou maior clivagem da 

proteína SET. Já a linhagem não tumoral NOK-SI apresentou baixo nível da proteína 

SET e a superexpressão da proteína SET na linhagem NOK-SI (NOK-SI/SET) foi 

confirmada com o aumento da menor isoforma da proteína SET (~39 KDa) (Figura 
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8A). A atividade de aldeído desidrogenase (ALDH1), que é um marcador de células 

tronco tumoral/CTT (MOREB, 2008), foi realizada nas linhagens celulares para 

determinar a porcentagem de CTT. A HN12 foi a linhagem com maior porcentagem 

de marcação de ALDH1, enquanto as linhagens HN13, HN6 e SCC9 apresentaram 

porcentagens de marcação de ALDH1 semelhantes (aproximadamente metade da 

marcação da linhagem HN12). Já a linhagem Cal27 foi a linhagem com a menor 

porcentagem de células positivas para ALDH1 e a linhagem NOK-SI (linhagem não 

tumoral; queratinócitos imortalizados espontaneamente em cultura) também 

apresentou uma subpopulação positiva para ALDH1, indicando presença de células 

com característica de célula tronco (Figura 8B). 

 

Figura 8. Análise da proteína SET e da atividade da ALDH1 num painel de 

linhagens de HNSCC e nas células NOK-SI (não tumoral). 

(A) A análise da proteína SET foi realizada por Western blotting utilizando anticorpo contra a 
proteína SET nas linhagens HN13, HN12, HN6, Cal27, SCC9, e de queratinócito não tumoral 
(NOK-SI e NOK-SI/SET). A β actina foi utilizada como proteína constitutiva e controle de 
carregamento das proteínas no gel. (B) A análise de ALDH1 foi realizada por citometria de 
fluxo utilizando o ensaio de ALDERFLUOR. O controle foi realizado com DEAB, inibidor de 
ALDH. Ensaio foi realizado em triplicata. 
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4.1.2.2. Efeito do peptídeo OP449 em células de HNSCC e em células 

não tumorais. 

 

O peptídeo OP449 foi avaliado quanto ao seu potencial citotóxico usando o ensaio 

de viabilidade celular de resazurina. As células foram tratadas com o peptídeo OP449 

em diferentes concentrações por 72 horas. O peptídeo não apresentou o mesmo efeito 

nas linhagens celulares de HNSCC. A linhagem HN12 foi a mais sensível ao peptídeo 

com IC50 de 5,11 µM, seguida da linhagem HN13 e SCC9 com IC50 de 5,94 µM e 6,26 

µM, respectivamente. Já as linhagens Cal27 e HN6 foram as menos sensíveis ao 

peptídeo com IC50 de 8,86 µM e 9,17 µM, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Teste de citotoxicidade do OP449 nas linhagens de HNSCC e determinação 

da concentração de OP449 que leva a 50% da inibição do crescimento celular (IC50).  

X% ± EPM: Média% ± Erro Padrão da Média. Onde *p < 0,05; **p < 0,01 e ***p < 0,001 (teste 
de Kruskal-Wallis e pós-teste Dunss) 

 

O efeito citotóxico do peptídeo OP449 também foi avaliado em células não 

tumorais: a OHMF (cultura primária de fibroblastos humanos), a NOK-SI (queratinócito 

derivado de gengiva saudável) e a NOK-SI superexpressando a proteína SET, NOK-

SI/SET (Tabela 4). As células OHMF foram menos sensíveis ao peptídeo OP449 com 

um IC50 > 10 µM, porém as linhagens NOK-SI e NOK-SI/SET apresentaram um IC50 

próximo de 8,95 e 9,16 µM. Os valores de IC50 das linhagens celulares não tumorais 

foram menores quando comparados com a linhagem tumoral mais sensível ao 

peptídeo, HN12 IC50 de 5,11 µM. 

Viabilidade Celular (%) 
 

Concentração 
(µM) 

HN13 HN12 HN6 Cal 27 SCC9 

0 100.00 ± 1.45 100.00 ± 0.59 100.00 ± 2.92 100.00 ± 7.79 100.00 ± 1.75 

0.5 99.62 ± 0.99 97.70 ± 4.78 100.61 ± 3.18 98.02 ± 2.43 98.09 ± 2.85 

1.0 99.25 ± 1.00 93.20 ± 3.41 97.51 ± 4.42 93.03 ± 4.02 97.88 ± 2.04 

2.0 94.82 ± 2.02 83.00 ± 2.94 92.46 ± 3.98 90.99 ± 5.84 93.24 ± 3.07 

3.0 89.05 ± 1.60 68.34 ± 6.30 88.36 ± 2.54 93.48 ± 3.49 86.36 ± 2.07 

4.0 85.23 ± 3.29 67.34 ± 4.26 85.68 ± 4.04 88.74 ± 2.13 68.87 ± 15.81* 

5.0 69.50 ± 2.74* 50.35 ± 2.75** 87.55 ± 2.83 87.51 ± 7.37 70.63 ± 2.68* 

7.0 29.50 ± 3.27** 26.07 ± 5.40*** 74.47 ± 3.69** 79.48 ± 6.41* 40.39 ± 0.69*** 

IC50 (µM) 
 

5.94 5.11 9.17 8.86 6.26 
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Tabela 4: Teste de citotoxicidade do OP449 em células não tumorais e determinação 

da concentração de OP449 que leva a 50% da inibição do crescimento celular (IC50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
X% ± EPM: Média% ± Erro Padrão da Média. Onde *p < 0,05 , **p < 0,01 and ***p < 0,001 
(Teste de Kruskal-Wallis e pós-teste Dunns) 
 
 

A partir desses resultados foram escolhidas as linhagens HN12, que apresentou o 

maior acúmulo da proteína SET e maior atividade de ALDH1, e a linhagem SCC9 que 

apresentou menor acúmulo da proteína SET e menor atividade de ALDH1 comparada 

com a HN12. E também por serem as linhagens mais sensíveis ao peptídeo. 

 

4.1.2.3. Análise do peptídeo OP449 em alvos da proteína SET e 

caracterização do mecanismo de morte celular. 

 

Após a escolha das linhagens celulares (HN12 e SCC9) foi avaliado o efeito do 

peptídeo OP449 na inibição da proteína SET. As células foram mantidas em duas 

concentrações do peptídeo (5 e 10 µM) por 2, 4 e 6 horas e avaliadas por Western 

blotting. As linhagens HN12 e SCC9 apresentaram uma dinâmica diferente na 

resposta ao OP449 em termos de sinalização celular (Figura 9A), mas com alvos 

semelhantes: p- NFκB, NFκB total, p-ERK, SET, p21 e p-AKT308. Em ambas 

linhagens há significativa diminuição de p-NFκB, NFκB total, SET, p-AKT308 e AKT 

total acompanhada de aumento de p-ERK, p21; com relação a histona H3 acetilada 

na HN12 houve redução e na SCC9 aumentou (de forma dose-dependente). 

Confirmado o efeito do peptídeo nas diferentes vias de sinalização envolvidas na 

proliferação e sobrevivência celular foi avaliado por Western blotting o tipo de morte 

Viabilidade Celular (%) 

Concentração (µM) OHMF NOK-SI NOK-SI/SET 

0 100.00 ± 3.78 100.00 ± 2.91 100.00 ± 6.36 

0.5 98.03 ± 3.52 95.45 ± 3.54 107.97 ± 9.28 

1.0 105.56 ± 5.37 94.98 ± 4.01 103.18 ± 8.29 

2.0 98.96 ± 6.05 91.87 ± 4.55* 98.64 ± 6.93 

3.0 97.86 ± 3.09 89.62 ± 2.76** 91.41 ± 8.24 

4.0 96.65 ± 3.29 85.39 ± 4.73*** 92.46 ± 4.77 

5.0 95.24 ± 5.83 81.69 ± 3.92*** 85.80 ±8.35* 

7.0 80.36 ± 7.49*** 76.86 ± 4.9*** 81.14 ± 7.68*** 

IC50 (µM) 
 

>10.00 8.95 9.16 
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celular induzida pelo peptídeo. Após o tratamento com o peptídeo OP449 não houve 

a clivagem de PARP, mas houve redução de PARP na HN12 e na SCC9, que depois 

retorna aos níveis basais ou maior. Essa alteração pode estar relacionada com outras 

funções de PARP, tais como: reparo do DNA, estabilidade genômica e metabolismo 

celular (HERCEG, WANG, 2001). Em relação ao LC3, um marcador de autofagia, 

tanto as células HN12 quanto a SCC9 apresentaram resposta semelhante, um 

aumento com 2 horas de tratamento (Figura 9B), que representa uma resposta celular 

a adição do peptídeo nas células, pois a autofagia é um mecanismo de sobrevivência 

celular em condições de estresse e privação nutricional (KROEMER, MARIÑO, 

LEVINE, 2010).  
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Figura 9. Análise do efeito do peptídeo OP449 na sinalização celular em linhagens 

HNSCC. Proteínas alvo da SET (tais como NFkB, AKT, ERK, p21, histona H3), 

clivagem da PARP como indicador de morte celular por apoptose e lipidação da LC3 

como indicador de autofagia foram analisadas em linhagens 

celulares HN12 e SCC9. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A análise por Western blotting foi realizada utilizando anticorpos para NFkB, pNFkB, 
ERK1/2, pERK1/2, AKT, pAKT308, p21, histona H3 acetilada, histona H3, β-actina, e (B) para 
PARP (116 kDa proteína total e 89 kDa clivada) e LC3 (LC3-I e LC3-II/lipidação). As células 
HN12 e SCC9 foram incubadas com 5 e 10 µM OP449 por 2, 4 e 6 horas. A β actina foi 
utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento de proteínas no gel. 

 

A diminuição nos níveis da SET foi observada em ambas as linhagens, mas de 

forma mais acentuada na SCC9 (Figura 9A), fato este que pode explicar a resposta 

mais intensa na SCC9 para alguns dos alvos analisados. Podemos sugerir que o 

peptídeo está ativando a morte celular nas linhagens celulares por inibir a ação da 

SET nas vias de sinalização AKT, NFκB, na acetilação de histonas e em p21, com 

aumento da autofagia. Interessante notar que a linhagem HN12 possui mais proteína 

SET do que a SCC9 e menos p21, que aumenta quando o peptídeo inibe a SET. A 

 



66 
________________________________________________________________Resultados 

 

 

SCC9 tem aumento de acetilação de histona H3, uma resposta esperada quando a 

SET é inibida, mas a HN12 responde de forma diferente. Isto sugere que a linhagem 

HN12 tem outras modificações/alterações que impedem a reversão da hipoacetilação 

de histonas H3, uma vez que a SET participa do complexo inibidor de acetilação de 

histonas (INHAT) a perda de função da SET neste complexo levaria ao aumento de 

acetilação, como visto na SCC9. O que sugere a SET como um alvo terapêutico 

importante para hiperacetilação de histonas. 

Para confirmar o efeito do peptídeo OP449 na inibição da proteína SET, a proteína 

SET foi superexpressa na linhagem celular NOK-SI (NOK-SI/SET) e foi avaliado a 

capacidade do peptídeo em reverter o efeito do aumento da proteína SET na 

linhagem. As células NOK-SI e NOK-SI/SET foram incubadas com 10 e 20 µM por 2, 

4 e 6 horas e os alvos da proteína SET foram avaliados por Western blotting (Figura 

10). 
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Figura 10. Análise do efeito do peptídeo OP449 em alvos regulados pela 

proteína SET, clivagem de PARP como indicador de morte celular por apoptose e 

lipidação de LC3 como indicador de autofagia em linhagens celulares NOK-SI e 

NOK-SI/SET. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As células NOK-SI e NOK-SI/SET foram incubadas com 10 e 20 µM OP449 por 2, 4 e 6 horas. 
(A) A análise das proteínas foi realizada por Western blotting utilizando anticorpos para NFkB, 
pNFkB, ERK1/2, pERK1/2, Akt, pAKT308, p53, p21, histona H3 acetilada, histona H3, β-actina 
e (B) para PARP, LC3 e β-actina. A β actina foi utilizada como proteína constitutiva e controle 
de carregamento das proteínas no gel. A membrana foi corada com solução de Ponceau para 
confirmar que a quantidade de proteínas é semelhante em todas as amostras (10 µg). 
 

As análises na linhagem celular NOK-SI e NOK-SI/SET sob ação do OP449 

confirmam a ação do peptídeo em alvos da proteína SET já identificados nas linhagens 

de HNSCC. O efeito do peptídeo via SET fica claro na linhagem NOK-SI/SET e 

confirma a relação da SET com p-NFκB, NFκB total, SET, p-AKT308, p-ERK, p53 e 

p21 (Figura 10A). Com base nos resultados, pode-se sugerir que a ação da SET nos 

níveis de p21 é independente de p53 visto que a superexpressão de SET na NOK-SI 

causou perda de p21 e aumento de p53. Com relação a histona H3 há um aumento 
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de acetilação em baixa concentração do peptídeo de forma tempo-independente (o 

que é esperado quando a SET é inibida), mas na maior concentração o efeito é 

drástico, levando a redução tanto da histona H3 total quanto da forma acetilada o que 

deve refletir a morte celular nesta condição (Figura 10A). A ação negativa da SET na 

fosforilação de ERK1/2 confirmada na NOK-SI/SET que é pouco modificada na 

presença do OP449. 

O aumento do pERK foi observado na linhagem superexpressando a proteína SET 

no tratamento de 2 horas e nos tratamentos de 4 e 6 horas tratadas com 20 µM do 

peptídeo. O acúmulo da SET na NOK-SI reduziu significativamente os níveis de p21, 

mas o peptídeo não foi capaz de reverter esta ação, independente dos níveis de p53.  

Confirmado o efeito do peptídeo nas diferentes vias de sinalização envolvidas na 

proliferação e sobrevivência celular foi avaliado por Western blotting o tipo de morte 

celular induzida pelo peptídeo (Figura 10B). Houve redução significativa de PARP total 

de modo tempo e dose dependente quando as células foram incubadas com o 

peptídeo OP449. Quando comparada a linhagem NOK-SI e NOK-SI/SET é possível 

observar que as células com maior nível de SET possuem maior nível de PARP, 

sugerindo uma relação positiva entre SET e PARP. A proteína LC3-II é aumentada na 

presença no OP449 nas células NOK-SI enquanto nas células NOK-SI/SET há um 

maior nível da forma LC3-I sugerindo que pode haver algum comprometimento no 

processo de autofagia, que é parcialmente ativado quando as células são incubadas 

com o inibidor da SET. Estes dados mostram pela primeira vez a ação da SET nos 

níveis da proteína PARP e confirmam a ação da SET como uma proteína reguladora 

da autofagia, além de mostrar que altas concentrações do peptídeo causam a perda 

massiva de histonas H3 potencialmente relacionada à inibição da SET e à morte da 

célula. 

 

4.1.2.4. Efeito do peptídeo OP449 na formação do tumor xenográfico 

ortotópico. 

 

Após a caracterização das vias de sinalização alteradas pelo OP449 foi realizado 

teste in vivo para avaliar seu potencial como antitumoral, utilizando o modelo de 

formação de tumor xenográfico ortotópico. A linhagem celular HN12 foi injetada na 

língua do camundongo BALB/c nude, e no dia seguinte foi iniciado o tratamento dos 

animais com 5 mg/Kg do peptídeo (n = 3) ou com o veículo (n = 2) (solução fisiológica), 



69 
________________________________________________________________Resultados 

 

 

via intraperitoneal (v.i.) a cada 2 dias durante 15 dias. Os animais foram pesados 

semanalmente para acompanhamento do estado do animal. Após o período de 

tratamento os animais foram eutanasiados e a língua dos animais foi coletada. A 

análise do marcador Ki67 (proliferação celular) por imuno-histoquímica nos cortes 

histológicos de tumores mostrou diminuição da proliferação com o tratamento usando 

o peptídeo (Figura 11A). O perfil histológico dos tumores dos animais tratados e dos 

animais controle foram semelhantes, ambos apresentaram células bem diferenciadas. 

Na análise por imuno-histoquímica da PAN-CTKR os tumores dos animais tratados e 

controle apresentaram marcação semelhante (Figura 11C). 

Os resultados sugerem uma ação antiproliferativa nas células tumorais, mas não 

foi capaz de impedir a formação do tumor como mostrado para câncer de mama, 

linfoma não-Hodgkin, leucemia e pâncreas (CHRISTENSEN et al., 2011; FARRELL et 

al., 2014; JANGHORBAN et al., 2014) na literatura.  
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Figura 11. Determinação da influência do peptídeo OP449 em tumores xenográficos 

ortotópicos utilizando a linhagem HN12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) Número de células positivas para Ki67 nos tumores. Os dados são mostrados como média 
± desvio padrão (teste-t) (B) Imagens representativas de cortes histológicos dos tumores 
HN12 xenográficos ortotópicos. (C) Análise de pan citoqueratina (PAN-CTKR) por imuno-
histoquímica indicando tumores positivos. 
 

4.1.2.5. Efeito da combinação do OP449 e FTY720 em células HN12 

 

Tem sido descrito na literatura que tanto o peptídeo OP449 e o mimético de 

esfingosina (FTY720) ao interagirem com a proteína SET promovem o 

restabelecimento da função da fosfatase PP2A (ARNAUD et al., 2011; 

CHRISTENSEN et al., 2011a; AGARWAL et al., 2014). Entretanto, não é conhecido 

ainda o potencial terapêutico antitumoral da combinação de FTY720 e OP449, que 

são dois inibidores da SET. Como nossos resultados com o OP449 no modelo de 

câncer de cabeça e pescoço in vivo não foi significativo estatisticamente, foi avaliado 

se poderia existir algum efeito sinérgico entre OP449 e FTY720 in vitro na linhagem 

celular HN12. 

Para a escolha das concentrações foram utilizados os resultados de viabilidade 

celular em células HN12.  
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Tabela 5: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 e FTY720 (5 μM) por 

24 horas nas células HN12. 

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão; CID: Coeficiente de Interação entre Drogas CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 

 

 

Tabela 6: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 e FTY720 (5 μM) por 

48 horas nas células HN12. 

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão; CID: Coeficiente de Interação entre Drogas CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 

 

  Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) OP449 FTY720 
 (5 μM) 

OP449+FTY720  
(5 μM) 

CID 

Controle 100 ± 1,55  
 
 

77,14 ± 6,39 

   

1 99,33 ± 4,30 64,55 ± 7,98 0,84 ± 0,080 

2 90,98 ± 2,68 65,76 ± 6,56 0,95 ± 0,179 

3 91,57 ± 1,32 62,20 ± 9,76 0,88 ± 0,149 

4 87,74 ± 3,55 60,56 ± 4,14 0,90 ± 0,111 

5 90,56 ± 1,88 61,09 ± 3,90 0,88 ± 0,058 

7 78,50 ± 3,41 60,63 ± 4,38 1,00 ± 0,073 

10 52,23 ± 6,39 53,68 ± 4,11 1,35 ± 0,128 

 

  Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) OP449 FTY (5 μM) OP449+FTY720 
(5 μM) 

CID 

Controle 100 ± 0,97  
 
 

53,55 ± 7,85 

  

1 97,52 ± 5,30 42,36 ± 8,72 0,81 ± 0,107 

2 90,94 ± 6,25 44,00 ± 6,07 0,92 ± 0,153 

3 87,29 ± 5,13 42,56 ± 4,57 0,92 ± 0,145 

4 85,43 ± 4,68 39,94 ± 5,40 0,88 ± 0,117 

5 86,55 ± 3,58 45,47 ± 9,32 0,98 ± 0,146 

7 68,67 ± 6,72 50,97 ± 2,49 1,41 ± 0,183 

10 38,38 ± 2,80 34,78 ± 5,76 1,79 ± 0,648 
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Tabela 7: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 e FTY720 (5 μM) por 

72 horas nas células HN12. 

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão;  CID: Coeficiente de Interação entre Drogas  CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 
 

 

Tabela 8: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 (2 μM) e FTY720 por 

24 horas nas células HN12.  

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão;  CID: Coeficiente de Interação entre Drogas  CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 

 

 

  Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) FTY OP449 (2 μM) FTY720+OP449 
(2 μM) 

CID 

Controle 100 ± 1,61  
 
 

90,98 ± 2,68 

   

1 99,77 ± 4,70 92,88 ± 3,43 1,03 ± 0,070 

2 97,82 ± 5,68 89,13 ± 4,41 1,00 ± 0,027 

5 77,14 ± 6,39 59,69 ± 9,62 0,87 ± 0,221 

7 49,17 ± 7,77 55,15 ± 11,22 1,29 ± 0,455 

10 52,21 ± 11,65 59,55 ± 7,27 1,25 ± 0,366 

15 35,94 ± 10,02 7,85 ± 0,36 0,26 ± 0,075 

20 8,69 ± 0,49 7,87 ± 0,43 1,00 ± 0,079 

 

  Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) OP449 FTY720(5 μM) OP449+FTY720 
(5 μM) 

CID 

Controle 100 ± 0,60  
 
 

50,93 ± 3,48 

  

1 97,20 ± 1,47 48,28 ± 1,99 0,98 ± 0,073 

2 90,51 ± 1,50 46,43 ± 9,86 1,01 ± 0,223 

3 87,11 ± 1,38 43,53 ± 5,43 0,98 ± 0,140 

4 87,44 ± 2,22 47,32 ± 9,13 1,06 ± 0,189 

5 85,47 ± 2,82 37,59 ± 9,08 0,86 ± 0,188 

7 71,19 ± 5,19 32,56 ± 2,30 0,90 ± 0,093 

10 30,57 ± 2,27 27,33 ± 7,05 1,75 ± 0,352 
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Tabela 9: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 (2 μM) e FTY720 por 

48 horas nas células HN12.  

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão;  CID: Coeficiente de Interação entre Drogas  CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 

 

 

Tabela 10: Análise da combinação de drogas utilizando OP449 (2 μM) e FTY720 por 

72 horas nas células HN12.  

X% ± DP: Média% ± Desvio Padrão;  CID: Coeficiente de Interação entre Drogas  CID = 1: 
efeito aditivo; CID > 1: efeito antagônico; CID < 1: efeito sinérgico. CID<0,7 efeito sinérgico 
significativo 

 

Quando as células foram pré-tratadas com a concentração fixa de 5 µM do FTY720 

e associada com diferentes concentrações do peptídeo OP449 por 24, 48 e 72 horas 

(Tabela 5 a Tabela 7) foi possível observar que a viabilidade celular do FTY720 

sozinho foi próxima dos valores da viabilidade celular do FTY720 associado ao 

peptídeo OP449. Sugerindo que o maior efeito na viabilidade foi do FTY720, não 

havendo um sinergismo. Porém, quando as células foram pré-tratadas com a 

concentração fixa de 2 µM do peptídeo OP449 combinado com diferentes 

concentrações do FTY720 (Tabela 8 a Tabela 10) por diferentes tempos (24, 48 e 72 

    Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) FTY OP449 (2 μM) FTY720+OP449 
(2 μM) 

CID 

Controle 100 ± 1,05  
 
 

90,94 ± 6,25 

  

1 103,89 ± 2,65 92,44 ± 2,78 0,98 ± 0,035 

2 89,93 ± 5,55 79,97 ± 5,14 0,98 ± 0,075 

5 53,55 ± 7,85 39,85 ± 8,61 0,82 ± 0,097 

7 52,54 ± 3,60 41,67 ± 8,49 0,87 ± 0,114 

10 54,27 ± 4,53 47,76 ± 3,77 0,98 ± 0,192 

15 28,79 ± 9,89 5,62 ± 0,19 0,24 ± 0,078 

20 6,30 ± 0,538 5,61 ± 0,20 0,98 ± 0,027 

 

  Viabilidade (X% ± DP) X ± DP 

Dose (μM) FTY OP449 (2 μM) FTY + OP449 (2 
μM) 

CID 

Controle 100 ± 1,70  
 
 

90,51 ± 1,50 

  

1 103,30 ± 0,56 94,25 ± 2,65 1,01 ± 0,040 

2 89,88 ± 7,64 77,46 ± 6,92 0,96 ± 0,105 

5 50,93 ± 3,48 49,56 ± 6,90 1,08 ± 0,127 

7 47,79 ± 2,13 44,07 ± 6,67 1,02 ± 0,121 

10 43,05 ± 2,01 37,22 ± 2,26 0,96 ± 0,071 

15 20,76 ± 5,07 4,80 ± 0,30 0,27 ± 0,088 

20 5,34 ± 0,27 4,94 ± 0,31 0,01 ± 0,001 
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horas) foi possível observar sinergismo quando o OP449 (2 µM) foi combinado com o 

FTY720 (15 µM), quando comparado com a viabilidade sozinha do composto FTY720. 

Independentemente do tempo de incubação com a combinação OP449+FTY720 

nessas condições o valor de CID < 0,7 o que sugere um sinergismo significativo.  

 

4.1.2.6. Efeito da combinação do peptídeo OP449 com FTY720 na 

formação de tumor HN12 xenográfico. 

 

Baseado nos resultados dos testes in vitro, foi avaliado o potencial efeito sinérgico 

do peptídeo OP449 com o composto FTY720 na formação de tumor HN12 xenográfico 

em camundongo BALB/c nude (Figura 12A). Após 3 dias do transplante das células 

HN12 nos animais, estes foram divididos nos seguintes grupos: controle (n = 5), 

2mg/Kg FTY720 (n = 5), 5 mg/Kg OP449 (n = 5) e 2 mg/Kg FTY720 + 5 mg/Kg OP449 

(n = 5). O tratamento dos animais com os tumores xenográficos foi via subcutânea 

peri-tumoral (FTY720) e intraperitoneal (OP449) administrados em dias alternados. 

No grupo controle dois animais foram excluídos da experimentação, um animal porque 

não recuperou da anestesia no dia do transplante e outro não desenvolveu tumor, 

ficando esse grupo com 3 animais. O grupo de animais com tumores HN12 

xenográficos tratados FTY720+OP449 tiveram tumores menores em comparação ao 

controle, mas não houve diferença estatística significante (Figura 12B). Com relação 

a análise de proliferação celular usando o marcador Ki67, houve uma tendência de 

menor proliferação nos grupos tratados, principalmente no grupo OP449 (Figura 12C). 
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Figura 12. Determinação da influência do peptídeo OP449 combinado ao 

FTY720 na progressão de tumores HN12 xenográficos. 

(A) Representação esquemática do modelo in vivo. (B) Os tumores foram pesados e os 
resultados apresentados em gramas (g). (C) Número de células positivas para Ki67 nos 
tumores. Os dados são mostrados como média ± desvio padrão (teste t). (D) Imagens 
representativas de cortes histológicos dos tumores HN12 xenográficos corados com H&E.  
 

A análise histológica mostrou que os tumores dos animais tratados com o FTY720 

e tratados com a combinação de OP449+FTY720 apresentaram morfologia e 

estrutura semelhantes.  

A análise da imuno-histoquímica mostrou que os tumores xenográficos tratados e 

controles obtiveram diferenças em relação a proteína citoqueratina. Os animais 

tratados com o FTY720 e tratados com OP449+FTY720 apresentaram uma marcação 

mais forte para citoqueratina. Já o grupo controle e os animais tratados com OP449 

apresentaram marcação mais fraca para citoqueratina. Houve aumento dos níveis da 

proteína SET tanto no núcleo quanto no citoplasma nos tumores xenográficos dos 

grupos controle e tratados com FTY720, já os grupos tratados com OP449 e 

OP449+FTY720 apresentaram uma diminuição da proteína SET no citoplasma, 

marcando predominantemente no núcleo. Em relação a marcação de VEGF os 

tumores xenográficos dos grupos tratados com o OP449 apresentaram a maior 

marcação para essa proteína. Ao analisar um marcador de fibroblasto tumoral, αSMA, 

todos os grupos tratados apresentaram aumento da marcação dessa proteína (Figura 

13). 
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Figura 13. Análise das proteínas citoqueratina, SET, VEGF e αSMA por imuno-

histoquimica em tumores HN12 xenográficos obtidos de animais tratados 

com OP449, FTY720 e OP449+FTY720. 

Imagens representativas de imuno-histoquímica para as proteínas citoqueratina clones 
EA1/EA3, SET, VEGF e αSMA. Imagens em aumento de 200x; barra de escala= 50 µm. 

 

 

4.2. Compostos com ação na mitocôndria 

 

4.2.1. YV-241 – composto citotóxico 

 

4.2.1.1. Efeito do composto YV-241 em células HNSCC e em células 

não tumorais. 

 

Pesquisadores do Instituto de Farmácia e Alimentos da Universidade de Havana 

sintetizaram e testaram mais de 30 compostos com possível ação na mitocôndria, mas 

os testes foram realizados em mitocôndrias isoladas de fígado de rato (PEDERSEN 

et al., 1978). O composto YV-241 foi um dos compostos que apresentou efeito na 

mitocôndria isolada segundo resultados de ensaios de respiração e inchamento 
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obtidos pelo grupo de Prof. Dr. Gilberto L. Pardo-Andreu em colaboração com o Prof. 

Dr. Carlos Curti, FCFRP-USP (dados não mostrados). O efeito citotóxico do composto 

YV-241 foi avaliado em células usando o método de resazurina como ensaio de 

viabilidade celular. As linhagens de HNSCC apresentaram diferentes respostas ao 

tratamento com o composto YV-241 sendo as linhagens celulares HN12, HN6 e Cal27 

as menos sensíveis com um IC50 de 20,87 µM; 20,55 µM e 16,42 µM, respectivamente, 

enquanto a linhagem HN13 foi a mais sensível, apresentando um IC50 de 7,77 µM 

(Tabela 11).  

 

Tabela 11: Análise da viabilidade celular em linhagens celulares de HNSCC e 

determinação dos valores de IC50. 

X% ± EPM: Média% ± Erro Padrão da Média. Onde *p < 0,05; **p < 0,01 and ***p < 0,001 
(teste one way ANOVA e pós-teste Bonferroni). Todos resultados foram analisados em 
relação ao controle do veículo (DMSO 0,5%). Em negrito estão destacadas as concentrações 
com efeito significativo na viabilidade celular. 
 

A citotoxicidade do composto YV-241 foi analisada em células não tumorais 

(cultura primária de fibroblasto humano- OHMF) e na linhagem HEK293. As células 

foram mantidas nas mesmas condições que as linhagens HNSCC e analisadas após 

48 horas da incubação com o composto (Tabela 12). 

 

 

 

 

 

 

Viabilidade Celular (%)  

Concentração (µM) HN13 HN12 HN6 Cal27 

DMSO 89.67 ± 2.39 87.00 ± 4.51 88.17 ± 4.01 118.83 ± 2.88 

CCCP 20.50 ± 2.57*** 24.17 ± 1.62*** 17.00 ± 2.89*** 27.67 ± 1.17*** 

1.00 80.67 ± 7.09 95.17 ± 4.38 102.00 ± 5.54 103.67 ± 7.70 

5.00 61.17 ± 5.07*** 88.67 ± 7.57 92.67 ± 3.19 106.00 ± 6.99 

10.00 43.17 ± 4.83*** 88.83 ± 7.59 82.67 ± 9.79 89.33 ± 5.31** 

20.00 26.83 ± 1.32*** 54.67 ± 4.07** 52.17 ± 5.82*** 34.83 ± 3.22*** 

50.00 17.83 ± 1.28*** 29.83 ± 3.20*** 18.33 ± 2.4 2*** 23,.67 ± 0.95*** 

         

IC50 (µM) 7.77 20.87 20.55 16.42 
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Tabela 12: Viabilidade celular em linhagens não tumorais (OHMF e HEK293) e 

valores de IC50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X% ± EPM: Média% ± Erro Padrão da Média. Onde **p < 0,01 e ***p < 0,001 (teste one way 
ANOVA e pós-teste Bonferroni). Todos resultados foram obtidos em relação ao controle 
DMSO (0,5%, veículo). Em negrito estão destacadas as concentrações com efeito significativo 
na viabilidade celular. 

 

As células OHMF e HEK293 foram menos sensíveis ao composto YV-241 com IC50 

> 50 µM enquanto as células tumorais tiveram IC50 7,77- 20,87 µM. Esta diferença de 

sensibilidade pode favorecer a ação do composto YV-241 nas células tumorais de 

forma que as células não tumorais não sofram ação do composto. Para os 

experimentos subsequentes foram utilizadas as linhagens celulares HN13 (mais 

sensível ao composto) e HN12 (tumorigênica). 

 

4.2.1.2. Efeito do composto YV-241 nas mitocôndrias de células 

HNSCC. 

 

O efeito do composto YV-241 nas mitocôndrias das células HNSCC (HN12 e 

HN13) e das células não tumorais (HEK293 e OHMF) foi avaliado incialmente pelo 

ensaio de potencial de membrana, utilizando-se a sonda JC-1. O ensaio foi realizado 

nas mesmas condições que foram realizados os ensaios de viabilidade celular, após 

48 horas de incubação com YV-241. Nas linhagens celulares HN12 e HN13 houve 

uma redução do potencial de membrana mitocondrial de maneira dose resposta 

(Figura 14A). Dados que corroboram com a capacidade deste tipo de composto de 

desacoplamento mitocondrial, o que provavelmente dissipa o potencial de membrana 

mitocondrial e contribui para a morte celular.  

Viabilidade Celular (%) 

Concentração (µM) HEK293 OHMF 

DMSO 132.99 ± 9.53 136.58 ± 9.29 

CCCP 78.85 ± 14.95 71.42 ± 7.04** 

1.00 187.51 ± 33.38 151.38 ± 10.35 

5.00 154.48 ± 25.65 125.84 ± 18.21 

10.00 159.48 ± 21.72 117.47 ± 10.46 

20.00 100.72 ± 7.41 89.58 ± 7.12 

50.00 72.04 ± 6.51*** 53.62 ± 8.74*** 

   

IC50 (µM) > 50 > 50 
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Já nas células HEK293 e OHMF o composto YV-241 não foi eficiente para alterar 

o potencial de membrana mitocondrial (Figura 14B). Esses dados sugerem que 

células de HNSCC são mais sensíveis ao composto do que as células não tumorais. 

Pode-se destacar o fato de que as células tumorais possuem um potencial de 

membrana cerca de 4x maior do que aquele determinado para as células não 

tumorais. Na literatura já foi descrito que em células tumorais o potencial de membrana 

mitocondrial é maior do que em células normais (INDRAN et al., 2011). 

Como método alternativo para análise de alterações celulares foi realizada a 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) da linhagem HN13 após o tratamento 

com o composto YV-241 por 48 horas nas concentrações: 5, 10 e 20 µM. As células 

tratadas com 10 e 20 µM do composto YV-241 apresentaram formação de vacúolos e 

alteração da morfologia das mitocôndrias (Figura 14C).  
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Figura 14. Efeito do composto YV-241 em mitocôndrias de células tumorais e não 

tumorais. 

O potencial de membrana mitocondrial foi determinado utilizando a sonda JC-1 (A) em 
linhagens celulares HN13 e HN12, e em (B) linhagens HEK293 e OHMF (fibroblastos). Os 
valores obtidos representam a razão da média de fluorescência de agregados/monômeros. O 
desacoplador mitocondrial carbonil cianida 3-clorofenilhidrazona (CCCP) foi utilizado como 
controle positivo. (C) Microscopia eletrônica de transmissão nas células HN13. As células 
foram tratadas com 5, 10 e 20 μM do composto YV-241 por 48 horas. As imagens foram 
adquiridas pelo Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) Jeol JEM 100 CXII equipado 
com câmera digital Hamamatsu ORCA-HR, no aumento de 14kx e 27kx. As imagens são 
representativas de 5 diferentes campos para cada condição (D) Análise do número de 
mitocôndrias na linhagem celular HN13, as mitocôndrias foram contadas usando o software 
Image J nas imagens obtidas por MET. (E) Microscopia confocal usando Mitotracker® na 
linhagem celular HN13 tratada com 5 μM YV-241 por 48 horas. As imagens foram obtidas em 
Leica TCS SP8 confocal laser scanning microscope, usando a objetiva 63x com ou sem o 
aumento do zoom digital de 3x. As imagens são representativas de 5 diferentes campos para 
cada condição. Os resultados são mostrados como média ± desvio padrão de dois 
experimentos independentes em triplicata. Onde * p <0,05; ** p <0,01 e ***p < 0,001 (teste 
ANOVA, pós- teste Bonferroni). A concentração de DMSO utilizada foi de 0,5% (controle do 
solvente/veículo). 
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As células tratadas com o composto YV-241 apresentaram aumento no número de 

mitocôndrias quando comparadas com o controle, principalmente nas concentrações 

de 10 e 20 μM (Figura 14D). O aumento do número de mitocôndrias foi confirmado 

por microscopia confocal, utilizando o Mitotracker® (marcador mitocondrial 

fluorescente), no qual foi possível observar o aumento da fluorescência (vermelha) 

nas células HN13 tratadas quando comparadas com o controle (Figura 14E). O 

desequilíbrio entre os processos de fissão e fusão alteram a quantidade de 

mitocôndrias na célula. Para avaliar o efeito do composto YV-241 no processo de 

fissão mitocondrial foi avaliada a fosforilação de DRP1. A proteína DRP1 é uma das 

proteínas que regula a morfologia mitocondrial (YOULE; KARBOWSKI, 2005) e é 

importante para o processo de fissão mitocondrial (JAGASIA et al., 2005). Quando há 

fosforilação da Ser616 DRP1 estimula a fissão mitocondrial durante a mitose levando 

ao aumento no número de mitocôndrias.  

A DRP1 fosforilada, pDRP1(Ser616), foi analiada por Western blot na linhagem 

HN13 após incubação com 50 e 100 μM do composto YV-241 por 6 horas (Figura 

15A). A alteração na DRP1 foi também confirmada por microscopia confocal na 

linhagem HN13 após incubação com 5 μM do composto YV-241 por 48 horas (Figura 

15B). As quantidades diferentes utilizadas foram necessárias para a realização das 

análises por técnicas diferentes porque em altas concentrações teríamos poucas 

células aderidas na lamina para a microscopia confocal enquanto para Western blot 

todas as células são coletas ao fim do experimento para extração de proteínas. 

O aumento de pDRP1 foi observado nas células HN13 tratadas com 50 µM e mais 

evidente nas células tratadas com 100 µM do composto YV-241 e esse aumento foi 

confirmado por microscopia confocal representado pelo aumento na intensidade do 

pDRP1 (verde) comparada ao controle (Figura 15B). A partir desses resultados 

podemos sugerir que o composto YV-241 pode estar induzindo fissão mitocondrial, 

por isso há o aumento do número de mitocôndrias. 
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Figura 15. Aumento de fissão mitocondrial na linhagem celular HN13 após 

incubação com o composto YV-241. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) A análise das proteínas foi realizada por Western blot utilizando anticorpo para 
pDRP1(Ser616) na linhagem HN13 tratada após 6 horas de incubação com 50 e 100 µM de 
YV-241. A proteína β actina foi utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento 
no gel. (B) As células HN13 foram incubadas com 5 µM do composto YV-241 por 48 horas e 
analisadas por microscopia confocal após imunofluorescência para a marcação de 
pDRP1(Ser616) (verde).O núcleo foi corado com DAPI (azul). As imagens foram obtidas em 
Leica TCS SP8 confocal laser scanning microscope, usando a objetiva 63x. As imagens são 
representativas de 5 diferentes campos para cada condição. A concentração de DMSO 
utilizada foi de 0,5% (controle do solvente/veículo). 

 

4.2.1.3. Análise do tipo de morte celular induzida pelo composto YV-

241 em linhagens HN12 e HN13 e o efeito do composto YV-241 

em invasão celular nas células HN12. 

 

A perda de potencial de membrana mitocondrial, o aumento do número de 

mitocôndrias e alteração na morfologia das mitocôndrias podem contribuir para a 

morte celular por apoptose. A sinalização molecular de apoptose nas linhagens 

celulares HN13 e HN12, após 6 horas de incubação com o composto YV-241, foi 

avaliada por Western blot. Nas células HN13 (Figura 16A) e HN12 (Figura 16B) 

tratadas com o composto YV-241 houve clivagem de caspase-3 e caspase-8, e 
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ativação de PARP. Também houve a liberação do citocromo c, o qual foi liberado das 

mitocôndrias para o citosol, após a incubação da linhagem HN13 com o composto YV-

241 (Figura 16C). A quantidade de citocromo c na fração mitocondrial das células 

tratadas com o composto reduziu significativamente. Esses dados sugerem que o tipo 

de morte celular induzida por YV-241 é apoptose com envolvimento mitocondrial. 

 

Figura 16. Análise da sinalização celular para apoptose e da capacidade de 

invasão celular em células HNSCC após incubação com o composto YV-241. 

Análise por Western blot dos marcadores de apoptose: PARP, caspase-3 e caspase-8 em (A) 
linhagem celular HN13 e (B) HN12 incubadas com YV-241 por 6 horas; a proteína β actina foi 
utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento das proteínas no gel. (C) 
Análise da liberação de citocromo c da mitocôndria para o citosol (C - proteínas do citosol 
obtidas por fracionamento subcelular e M – proteínas da fração mitocondrial), na linhagem 
celular HN13 após 6 horas de incubação com o YV-241. As proteínas GAPDH e VDAC foram 
utilizadas como proteínas predominantes nas frações subcelulares citosólicas e mitocondriais, 
respectivamente. (D) Análise do efeito do YV-241 (10 µM por 72 horas) na capacidade de 
invasão celular da linhagem HN12 utilizando o sistema de membrana com matrigel em placa 
de 24 poços. Imagens de cinco campos (aumento de 200x) de cada condição foram obtidas 
e o número de células que invadiram e passaram para a face inferior da membrana foi 
determinado. Os resultados são mostrados como média ± desvio padrão de dois experimentos 
independentes em triplicata. Onde * p <0,05 teste t. 

 

Definido o tipo de morte celular, foi analisado a influência do composto na invasão 

celular. O ensaio foi realizado com a linhagem celular HN12 (tumorigênica) por 72 

horas com ou sem o composto YV-241 na concentração de 10 µM (Figura 16D). A 
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concentração foi escolhida de forma que o efeito do YV-241 na invasão não tivesse a 

interferência significativa da morte celular. O composto YV-241 foi capaz de reduzir 

significativamente a invasão de células HN12 comparada com o controle. Esses dados 

sugerem que o composto YV-241 é capaz de afetar o potencial invasivo, o que seria 

importante para bloquear o processo de metástase.  

 

4.2.1.4. Efeito do composto YV-241 em diferentes vias de sinalização 

celular. 

 
Para entender ainda mais os mecanismos de ação do composto YV-241 em 

linhagens tumorais algumas proteínas envolvidas na sinalização de angiogênese (p-

VEGFR2) e sobrevivência celular (p-STAT3, p-NFκB, p-ERK, p-AKT) foram 

analisadas. As células HN13 foram incubadas com o composto YV-241 (50 e 100 μM 

por 6 horas) e as proteínas submetidas a análise por Western blot (Figura 17A). 

O composto YV-241 promoveu a diminuição das proteínas pAKT308, pAKT473 

(FRANKE, KAPLAN, CANTLEY, 1997; SONG, OUYANG, BAO, 2005) e pSTAT3 

(HIRANO, ISHIHARA, HIBI, 2000; YADAV et al., 2005), pERK (LU, XU, 2006) e pNFκB 

(LUO, KAMATA, KARIN, 2005), todas envolvidas na sobrevivência e proliferação 

celular. Além de reduzir os níveis de c-Myc, um oncogene, que atua na proliferação 

celular (SCHIMIDT, 1999). O tratamento com o composto YV-241 também alterou 

proteínas envolvidas no controle do ciclo celular e morte, como p53 e p21, que 

apresentaram diminuição nas concentrações de 50 e 100 µM. Outra proteína que foi 

alterada pelo YV-241 na maior concentração foi a pVEGFR2 (receptor 2 do fator de 

crescimento epitelial vascular), sugerindo ação do composto na sinalização via o 

receptor 2 de VEGF. Porém a alteração em Rac1/2/3 e nm23H-1 (proteínas envolvidas 

na migração e invasão) foi pequena, e a survivina (inibidor de apoptose e ciclo celular) 

não foi alterada.  

Considerando que algumas proteínas desempenham funções específicas 

dependendo da sua localização na célula foi avaliado também o efeito do composto 

YV-241 na distribuição das proteínas NFκB, SET, nm23H-1 e Rac1/2/3.  As proteínas 

NFκB e pNFκB foram encontradas predominantemente no citoplasma das células 

tratadas com 20 µM de YV-241, já a proteína SET foi aumentada tanto no citoplasma 

quanto no núcleo após o tratamento (densitometria da área de pixels pelo software 
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ImageJ). Os níveis da proteína nm23H-1 diminuiu no núcleo enquanto a Rac1/2/3 

diminuiu no citoplasma comparados com o controle (Figura 17B).  

 

Figura 17. Análise do efeito do composto YV-241 em vias de sinalização celular 

na linhagem HN13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(A) As células HN13 foram incubadas com 50 e 100 µM YV-241 por 6 horas e as proteínas 
analisadas por Western blot utilizando anticorpos para as proteínas pAKT308, pAKT473, AKT 
total, pERK, p21, p53, p-VEGFR2, pSTAT3, STAT3 total, pNFκB, c-Myc, nm23H-1, Rac1/2/3 
e survivina. A β actina foi utilizada como controle de carregamento no gel. A concentração de 
DMSO utilizada foi de 0,5%, controle do veículo usado para YV-241. (B) As células HN13 
foram incubadas com YV-241 (20 µM) por 48 horas e a distribuição das proteínas SET, pNFκB, 
NFκB, nm23H-1 e Rac1/2/3 foi analisada (proteínas obtidas por fracionamento subcelular do 
citosol-C e proteínas do núcleo-N). GAPDH e Fibrilarina foram utilizadas como proteínas 
predominantemente localizadas no citosol e núcleo, respectivamente.  
 
 

A distribuição da proteína SET entre o citosol e o núcleo foi confirmada por 

microscopia confocal. Nas amostras controle e DMSO (0,5%) houve uma marcação 

da proteína SET mais concentrada próxima do núcleo enquanto nas células incubadas 

com o composto YV-241 a proteína SET apresentou-se mais difusa no citoplasma 

(Figura 18).  
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Figura 18. Alteração do perfil de distribuição da proteína SET na linhagem celular 

HN13 após o tratamento com YV-241. 

As células HN13 foram tratadas com 20 e 50 µM do composto YV-241 por 48 horas e 
analisadas por microscopia confocal para a marcação da proteína SET (vermelho) e o núcleo 
com DAPI (azul). As imagens foram obtidas em Leica TCS SP8 confocal laser scanning 
microscope, usando a objetiva 63x. As imagens são representativas de 5 diferentes campos 
para cada condição. 

  

4.2.1.5. Efeito do composto YV-241 na formação de tumor HN12 

xenográfico. 

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios in vitro, foi avaliado o efeito do 

composto YV-241 no potencial tumorigênico das células HN12 utilizando o modelo de 

tumor xenográfico subcutâneo no dorso em camundongo BALB/c nude. Após duas 

semanas do transplante das células HN12, os animais foram tratados com 5 mg/Kg 

do composto YV-241 ou com o veículo (DMSO), o tratamento foi intratumoral e 

realizado a cada 3 dias. O volume do tumor xenográfico dos camundongos tratados 

diminuiu comparado ao controle (Figura 19A), e houve diminuição significativa da 

marcação para Ki67 (Figura 19B). A taxa de proliferação foi estimada pela 

porcentagem de células marcadas com Ki67 em relação ao número total de células. 
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Figura 19. Determinação da influência do composto YV-241 na progressão de 

tumores xenográficos utilizando a linhagem HN12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(A) Volume dos tumores formados a partir do transplante das células HN12 no dorso de 
camundongos BALB/c nude após tratamento (n=5) ou não com o YV-241 (n = 5). O volume 
foi obtido pela fórmula V=0,5 x comprimento x largura2. (B) Número de células positivas para 
Ki67 nos tumores. Os dados são mostrados como média ± desvio padrão (* p< 0,05; teste t). 
(C) Imagens representativas de cortes histológicos dos tumores HN12 xenográficos marcados 
com H&E. (D) Análise imuno-histoquímica das proteínas pan citoqueratina e SET. 
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Esses dados sugerem que a diminuição dos tumores tratados está associada com 

a diminuição da proliferação celular observada por imuno-histoquímica para o 

marcador ki67.  

A análise histológica não revelou diferenças histológicas entre os tumores 

xenográficos tratados e controle, ambos os tumores apresentaram células bem 

diferenciadas e com mitoses atípicas (Figura 19C).  

A análise por imuno-histoquímica mostrou que os tumores xenográficos tratados e 

controles obtiveram uma marcação similar em relação a proteína pan-CTKR. 

Entretanto, houve mudança significativa no perfil de distribuição celular da proteína 

SET nos tumores xenográficos tratados (Figura 19D). Esses dados sugerem redução 

da proliferação celular pelo tratamento com YV-241, implicando num potencial efeito 

terapêutico antitumoral para esse composto. 

  

4.2.2. JM-E-H – Composto com ação de citoprotetor 

  

4.2.2.1. Padronização das condições para os ensaios de citoproteção 

com o composto JM-E-H. 

 

Inicialmente, o composto JM-E-H foi testado em linhagem celular humana não 

tumoral (NOK-SI, queratinócito) para verificar se teria algum efeito citotóxico pelo 

ensaio de viabilidade celular (resazurina) e para confirmar sua ação sobre o potencial 

de membrana mitocondrial (Figura 20). 
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Figura 20. Ensaio de viabilidade celular e potencial de membrana mitocondrial na 

linhagem celular NOK-SI após incubação com o composto JM-E-H. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A) A viabilidade celular foi realizada utilizando o método de resazurina, na linhagem celular 
NOK-SI, após incubação com o composto JM-E-H (1-50 µM) por 48 horas. (B) O potencial de 
membrana mitocondrial foi determinado para a linhagem celular NOK-SI, após a incubação 
com o composto JM-E-H (1-50 µM) por 48 horas. Os valores mostrados representam a razão 
da média de fluorescência de agregados/monômeros da sonda JC-1. Os resultados são 
mostrados como média ± erro padrão da média. Onde ** p <0,01 e ***p < 0,001 (teste ANOVA 
one way, pós-teste de Bonferroni). 
  

A concentração de 10 µM foi escolhida para realizar os próximos ensaios em 

condição de hipóxia porque não causou perda significativa de viabilidade (Figura 20A), 

mesmo tendo reduzido o potencial de membrana mitocondrial nesta concentração 

(figura 20B). Resultados preliminares obtidos pelo grupo do Prof. Carlos Curti 

(FCFRP-USP) e do Prof. Gilberto L. Pardo-Andreu (Universidad de Havana) indicaram 

que este composto é capaz de proteger a mitocôndria (dados não mostrados). 

    

4.2.2.2. Análise de citoproteção do composto JM-E-H na linhagem 

celular NOK-SI sob condição de hipóxia induzida por cloreto de 

cobalto. 

 

Na condição de hipóxia há ativação e estabilização de HIF-1 α e desvio do 

metabolismo bioenergético da mitocôndria para a glicólise anaeróbica (KIM et al., 

2006), mas quando há a reperfusão tecidual ocorre o retorno bioenergético para o 

metabolismo fosforilativo mitocondrial que leva a um burst oxidativo com geração de 

espécies reativas de oxigênio. Sendo assim, para determinar o potencial do composto 

JM-E-H como protetor celular por meio de sua ação na mitocôndria, foi escolhida a 

estratégia do cloreto de cobalto (CoCl2 a 0,1 mM) que é amplamente utilizado como 

um agente que mimetiza a condição de hipóxia in vitro (KALLIO et al., 1997; WU; 
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YOTNDA, 2011) . As células NOK-SI foram submetidas a condição de hipóxia induzida 

por CoCl2 e a viabilidade celular determinada por resazurina (Figura 21).  

  

Figura 21. Viabilidade das células NOK-SI sob condição de hipóxia na presença e ausência 

do composto JM-E-H. 

O potencial efeito citoprotetor do composto JM-E-H foi avaliado em células NOK-SI 
submetidas a condição de hipóxia pelo ensaio de viabilidade celular utilizando o método de 
resazurina. As células NOK-SI foram pré-tratadas com o composto JM-E-H por 30 minutos e 
submetidas a condição mimética de hipóxia (CoCl2) por 48 horas em meio de cultura com 
baixa (A) e alta glicose (B). Os resultados são mostrados como média ± desvio padrão de dois 
experimentos independentes em triplicata. Onde ** p <0,01 e ***p<0,001 (teste ANOVA one 
way, pós-teste Bonferroni). Foram comparados pontos da mesma concentração da curva em 
condição de hipóxia em relação a curva controle.  

 

A maior citoproteção do composto JM-E-H na linhagem NOK-SI foi observada na 

condição de alta glicose comparada com a linhagem NOK-SI em condição de baixa 

glicose. Essa citoproteção foi demonstrada por meio da viabilidade celular, quando 

comparado com o controle (células em condição normal, sem indução de hipóxia). O 

maior aumento da viabilidade celular em condição de hipóxia foi observado na 

concentração de 10 μM do composto JM-E-H na presença de 100 μM de CoCl2, o que 

pode ser relacionado a um maior efeito citoprotetor conforme proposto (Figura 21). 

O potencial de membrana mitocondrial foi determinado nas células NOK-SI sob 

condição de hipóxia induzida pelo CoCl2 utilizando a sonda JC-1 e citometria de fluxo 

(Figura 22).    
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Figura 22. Ensaio de potencial de membrana na linhagem celular NOK-SI pré-

tratada com o composto JM-E-H em hipóxia induzida por CoCl2. 

O potencial de membrana mitocondrial foi determinado com a sonda mitocondrial JC-1 na 
linhagem celular NOK-SI em condição de (A) baixa glicose e de (B) alta glicose. Após o pré-
tratamento com o composto JM-E-H por 30 minutos, as células foram submetidas a hipóxia 
induzida por CoCl2 por 48 horas. O DMSO (0,5 %) foi utilizado como controle negativo do 
solvente do composto e CCCP como um desacoplador mitocondrial (controle positivo). Os 
resultados são mostrados como média ± desvio padrão de três experimentos independentes 
em triplicata. Onde * p <0,05; ** p <0,01 e ***p<0,001 (teste ANOVA one way, pós-teste de 
Bonferroni).  

 

A linhagem celular NOK-SI em condição de baixa glicose, submetida a hipóxia, 

apresentou uma diminuição do potencial de membrana mitocondrial, exceto quando 

incubadas com JM-E-H na concentração de 10 µM (Figura 22A). Já as células tratadas 

em condição de alta glicose não apresentaram variação no potencial de membrana 

entre as células submetidas ou não a hipóxia independente do JM-E-H, exceto na 

condição de 5 e 10 µM de JM-E-H (Figura 22B). É possível concluir que houve perda 

de potencial de membrana mitocondrial nas células sem JM-E-H sob condição de 

hipóxia enquanto as células pré incubadas com JM-E-H (10 µM) não tiveram perda de 

potencial, ou seja, o composto JM-E-H conseguiu manter o potencial de membrana 

mitocondrial igual a condição sem hipóxia. A partir desses resultados foi selecionada 

a condição de alta glicose com 100 µM de CoCl2 e com o pré-tratamento de 10 µM de 

JM-E-H para os testes seguintes.  
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4.2.2.3. Efeito do composto JM-E-H em condição de hipóxia com 

CoCl2 na sinalização de HIF-1α. 

 

Em condições de baixo oxigênio as células desenvolvem uma resposta de defesa 

programada contra a hipóxia, e HIF-1 é o principal fator de transcrição envolvido na 

resposta celular ao estresse desencadeado pela hipóxia. A proteína HIF possui duas 

subunidades (α e β) e é um ativador transcricional ativado em resposta a redução nos 

níveis de oxigênio, uma vez que em condição de hipóxia a HIF-1 (alfa/beta) se torna 

estável e interage com co-ativadores que modulam a atividade transcricional de 

diversos genes que levam a sobrevivência celular e desvio do metabolismo 

bioenergético da mitocôndria para a glicólise anaeróbica (LEE et al., 2004; KIM et al., 

2006).  

Sendo assim, HIF-1 α foi analisado por Western blot para verificar se o composto 

JM-E-H era capaz de prevenir a ativação de HIF. As células foram pré-tratadas com 

JM-E-H (10 μM) por 30 minutos em condição de baixa e alta glicose e após a 

incubação as células foram submetidas a hipóxia induzido por CoCl2 por 6 horas 

(Figura 23). 

 

Figura 23. A presença do composto JM-H-E preveniu a ativação de HIF-1 α na 

linhagem celular NOK-SI em condição alta glicose quando submetido a hipóxia 

sugerindo um papel citoprotetor. 

 

A análise foi realizada por Western blotting utilizando as duas subunidades de HIF (HIF-1 α e 
HIF-1 β). As células foram pré-tratadas com 10 µM JM-E-H por 30 minutos, e submetidas a 
condição de hipóxia (10 e 100 µM CoCl2 para baixa e alta glicose, respectivamente) por 6 
horas. A proteína β actina foi utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento 
no gel. A HIF-1 β é produzida de forma constitutiva na célula enquanto HIF-1 α somente é 
estabilizada na célula em condição de hipóxia. 
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As células, na condição de baixa glicose, na presença de 10 µM de CoCl2 

promoveram uma pequena ativação de HIF-1 α, que não permitiu avaliar se o 

composto JM-E-H protegeu ou não as células da hipóxia nesta condição. Em 

contrapartida nas células em condição de alta glicose na presença de 100 µM de 

CoCl2 foi possível observar um acúmulo de HIF-1 α, o que era esperado pois CoCl2 

mimetiza a condição de hipóxia por meio do bloqueio da degradação de HIF-1 α. 

Quando as células foram pré-tratadas com o composto JM-E-H houve um menor 

acúmulo da proteína HIF-1 α, sugerindo que o composto JM-E-H pode estar 

protegendo as células da hipóxia. 

Como os genes alvos de HIF-1 estão relacionados com angiogênese, 

proliferação/sobrevivência celular e metabolismo de glicose (LEE et al., 2004) foi 

avaliado se o composto JM-E-H apresentava uma capacidade de proteger as células 

do estresse desencadeado pela hipóxia. As proteínas p53, PDHK1 e E-caderina foram 

analisadas por Western blot. 

 

Figura 24. A presença do composto JM-H-E preveniu a ativação de p53 e 

PDHK1 na linhagem celular NOK-SI em condição alta glicose quando submetido a 

hipóxia sugerindo um papel citoprotetor. 

 

A análise foi realizada por Western blotting utilizando os anticorpos para p53, PDHK1 e E-
caderina. As células foram pré-tratadas com 10 µM JM-E-H por 30 minutos, e submetidas a 
condição de hipóxia (100 µM CoCl2) por 6 horas com alta glicose no meio de cultura. A 
proteína β actina foi utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento no gel.  

 

As células, em condição de alta glicose, na presença de 100 µM de CoCl2 

aumentaram os níveis das proteínas p53 e da proteína PDHK1, e quando as células 

foram pré-tratadas com o composto JM-E-H observamos uma diminuição do acúmulo 

das mesmas. Por outro lado, a proteína E-caderina não apresentou alteração nos 

níveis nas condições utilizadas (Figura 24). 
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4.2.2.4. Efeito do composto JM-E-H em condição de hipóxia em 1% 

O2 na sinalização de HIF-1α. 

 

Após avaliar o efeito citoprotetor do composto JM-E-H em condição de hipóxia com 

100 µM do CoCl2 foram realizados ensaios em condição de hipóxia com 1% O2 para 

confirmar o efeito sobre HIF e seus alvos. A análise de sinalização via HIF-1α em 

células pré-tratadas com JM-E-H e incubadas por 6, 12 e 24 horas com 1% O2 foi 

realizada por Western blot (Figura 27). 

 
Figura 25. A presença do composto JM-H-E alterou HIF-1α e preveniu ativação 

de p53, PDHK1 e GLUT1 na linhagem celular NOK-SI em condição alta glicose 

quando submetido a hipóxia sugerindo um papel citoprotetor. 

 

A análise foi realizada por Western blot utilizando os anticorpos para HIF-1α, HIF-1β, p53, 
PDHK1 e GLUT1. As células foram pré-tratadas com 10 µM JM-E-H por 30 minutos, e 
submetidas a condição de hipóxia (1% O2) por (A) 6 horas e (B) 12 e 24 horas. A proteína 
calnexina foi utilizada como proteína constitutiva e controle de carregamento no gel.  

 

As células NOK-SI submetidas a hipóxia com 1% O2 por 6 horas apresentaram 

ativação de HIF-1α, porém quando as células foram pré-tratadas com JM-E-H houve 

um nível maior de HIF, efeito diferente do observado nas células submetidas a hipóxia 
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induzida com CoCl2. Já as células submetidas a hipóxia aumentaram as proteínas p53, 

PDHK1 e GLUT1, alvos da proteína HIF, e quando as células foram pré-tratadas com 

JM-E-H houve uma diminuição dessas proteínas, demonstrando um efeito citoprotetor 

(Figura 25A). Os níveis de HIF-1α nas células NOK-SI após 12 e 24 horas de hipóxia 

foram menores tanto no controle quanto nas células tratadas com JM-E-H comparada 

com as células submetidas a hipóxia por 6 horas, sugerindo uma dinâmica na ativação 

e resposta de HIF. Já as outras proteínas (p53, PDHK1 e GLUT1) analisadas após 12 

e 24 horas apresentaram o mesmo perfil das células submetidas a hipóxia por 6 horas 

(Figura 25B). Esses resultados sugerem que o efeito citoprotetor de JM-E-H pode não 

estar relacionado a via de HIF-1α na condição de baixo nível de oxigênio (1%). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Falhas nas terapias convencionais e na resistência ao tratamento pelo uso de 

fármacos antitumorais resulta de uma variedade de fatores, incluindo variações entre 

os pacientes e diferenças genéticas somáticas nas células malignas, mesmo em 

tumores com a mesma origem (SHAFFER et al., 2012). As terapias alvo referem-se a 

tratamentos antitumorais que alvejam uma determinada molécula (por exemplo, uma 

proteína) ou determinado mecanismo presente ou aumentado nas células tumorais, 

sendo altamente específicas e eficazes para cada tipo de tumor, com menos efeitos 

colaterais nos pacientes (LI et al., 2012). 

A busca dessas novas terapias alvo tem foco nos ‘Hallmarks of Cancer’ 

(HANAHAN, WEINBERG, 2000), os quais caracterizam a maioria das neoplasias 

humanas: autossuficiência em sinais de crescimento; insensibilidade a sinais de 

inibição de crescimento; evasão da morte celular programada; potencial ilimitado de 

replicação; angiogênese sustentada; capacidade de invadir tecidos e criar 

metástases; instabilidade genômica e inflamação promovida pelo tumor; 

reprogramação do metabolismo energético e escape do sistema imune (HANAHAN, 

WEINBERG, 2011). Essas terapias com alvos específicos buscam reverter essas 

características neoplásicas e desencadear a morte das células tumorais de forma 

altamente direcionada. 

No presente trabalho selecionamos diferentes compostos e moléculas: os 

compostos 17, OP449 e YV-241, com alvos específicos conhecidos, ou seja, as 

proteínas hnRNP K, SET e mitocôndrias, respectivamente, afim de avaliar os seus 

potenciais antitumorais e definir as suas vias de sinalização em HNSCC. Além disso, 

selecionamos um composto novo derivado de benzodiazepina-1,4 diidropiridina, para 

determinar o seu potencial citoprotetor contra isquemia em condições de hipóxia. 

 

5.1. Terapias alvo específicas para as proteínas hnRNP K e SET 
 

A proteína hnRNP K tem papel importante tanto na tumorigênese quanto na 

relação com ganho de fenótipo metastático via desregulação da transcrição ou 

tradução de oncogenes celulares (LYNCH et al., 2005; GAO et al., 2013). A expressão 

da proteína hnRNP K encontra-se aumentada em muitos tipos de câncer 

(CARPENTER et al., 2006b; ROYCHOUDHURY, CHAUDHURI, 2007; BARBORO et 
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al., 2009; OTOSHI et al., 2015), apresentando um papel importante na progressão da 

doença; o aumento em seus níveis está relacionado a um pior resultado clínico, 

podendo assim ser caracterizada como um biomarcador de prognóstico 

(CARPENTER et al., 2006a; GUO et al., 2012; CHEN et al., 2016). Além disso, a 

diminuição nos níveis da hnRNP K tem sido associada a aumento da apoptose 

(VANBROCKLIN et al., 2009; WHITE et al., 2010). Devido a importância da proteína 

hnRNP K no processo de tumorigênese, foram estudados no presente trabalho 

compostos alvo específicos da proteína. 

Os compostos 11 e 17 foram identificados, por meio de química computacional, 

como agentes antitumorais e compostos capazes de prevenir a ligação do DNA ao 

domínio KH da proteína hnRNP K (DA SILAVA, 2011). O efeito desses compostos in 

vitro mostrou baixo efeito citotóxico nas linhagens celulares de HNSCC, de forma que 

constituem potenciais candidatos para exploração da síntese de novos compostos 

com maior atividade sobre a proteína hnRNP K. 

Com base em estudos prévios do nosso laboratório, selecionamos um outro alvo 

terapêutico com relação funcional com a proteína hnRNP K em HNSCC, a proteína 

SET/I2PP2A, que encontra-se aumentada em diversos tipos de câncer (AGARWAL et 

al., 2014; FARRELL et al., 2014; JANGHORBAN et al., 2014; ARRIAZU, PIPPA, 2016) 

incluindo HNSCC (LEOPOLDINO et al., 2012b). A contribuição da SET na progressão 

de HNSCC foi associada à sua ação na transição epitélio-mesênquima e no controle 

de migração e invasão (SOBRAL et al., 2014). Embora já tenha sido descrito o uso de 

peptídeos como inibidores da SET e com efeito antitumoral em câncer de pâncreas 

(FARRELL et al., 2014), mama (JANGHORBAN et al., 2014) e leucemias (AGARWAL 

et al., 2014; ARRIAZU, PIPPA, 2016), não existiam estudos relacionados em HNSCC. 

Nesse sentido, estabelecemos colaboração com o Dr. Michael Vitek, Oncotide, EUA, 

visando testar o peptídeo OP449 como potencial fármaco para terapia alvo em 

HNSCC. Todas as células HNSCC apresentaram perda de viabilidade quando 

incubadas com o peptídeo OP449. A linhagem celular HN12, com maior taxa de morte, 

apresentou maior nível da proteína SET e maior atividade da enzima aldeído 

desidrogenase 1, um marcador de célula tronco tumoral.           

Em termos de sinalização foi possível demonstrar que OP449 reduz os níveis de 

proteínas envolvidas na sobrevivência celular nas células HN12 e SCC9, tais como 

pAKT308 e pNFκB, tendo essas alterações sido confirmadas nas células NOK-SI e 

NOK-SI/SET (resultados mais expressivos nas NOK-SI/SET). O efeito do peptídeo 
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OP449 na redução dos níveis de pAKT, c-Myc e pERK foi previamente descrito em 

leucemias e câncer de pâncreas (AGARWAL et al., 2014; FARRELL et al., 2014; 

RICHARD et al., 2016). A redução de fosforilação dessas proteínas está associada a 

inibição da proteína SET e aumento de atividade PP2A (CHRISTENSEN et al., 2011b; 

SWITZER et al., 2011). PP2A é um supressor tumoral (WESTERMARCK, HAHN, 

2008) que regula negativamente vias de sinalização envolvidas com progressão e 

metástase tumoral, incluindo elementos das vias de Raf/MEK/ERK, PI3K/AKT, e 

sinalização de NFκB e c-Myc (EICHHORN, CREYGHTON, BERNARDS, 2009). 

Entretanto, nas células de HNSCC não houve redução nos níveis de pERK, sugerindo 

um mecanismo de ação e sinalização SET-pERK específico para este tipo de tumor. 

O aumento nos níveis de pERK nas linhagens celulares tratadas com o peptídeo 

OP449 poderia ser decorrente do papel da proteína SET como reguladora negativa 

do crescimento celular em resposta a estímulos externos, por meio de inibição da via 

de MEK/ERK e da transição G1/S (FUKUKAWA et al., 2005). ERKs (ERK1 e ERK2), 

quinase c-Jun N- terminal (JNK) e p38 MAPK pertencem à família das proteínas 

quinase ativadas por mitógenos (MAPKs). As MAPKs transferem os sinais da 

membrana celular para o núcleo em resposta a diversos estímulos. ERKs são ativadas 

por fosforilação e se translocam para o núcleo, onde fosforilam múltiplos substratos 

(WADA, PENNINGER, 2004). Entretanto, com inibição da SET pelo peptídeo ocorreu 

ativação da via MEK/ERK por meio de fosforilação de ERK, um processo que não está 

necessariamente relacionado com proliferação, uma vez que já é conhecido o papel 

da via de Raf/MEK/ERK seja na parada do ciclo celular, diferenciação ou senescência 

(CHANG, MCCUBREY, 2001; MCCUBREY et al., 2007). Assim, o papel da SET na 

via MEK/ERK teria implicações nessas funções, em detrimento do estímulo de 

proliferação. 

OP449 também estimulou o processo de acetilação de histonas, demonstrando a 

inibição de uma outra função da proteína SET, uma vez que ela foi descrita como 

subunidade do complexo inibidor de histona acetiltransferase (INHAT).  Ao se ligar às 

histonas, INHAT impede a acetilação das mesmas pela acetiltransferase 

(CP300/CREBBP e PCAF), proporcionando repressão transcricional e 

remodelamento da cromatina para um arranjo mais fechado (SEO et al., 2001; 

KUTNEY et al., 2004). O aumento da acetilação de histonas após tratamento com o 

peptídeo OP449 só não foi observado na linhagem celular HN12, a qual apresentou 

redução do processo. Esses resultados mostram que o efeito do peptídeo na atividade 
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da SET associada ao controle epigenético é linhagem específica, e que a SET pode 

funcionar como um alvo terapêutico para promover hiperacetilação de histonas, 

conforme sugerido previamente por nosso grupo (ALMEIDA et al., 2017). Existe 

grande interesse em fármacos que revertam a hipoacetilação de histonas em tumores, 

uma vez que vários genes supressores tumorais apresentam expressão reprimida por 

mecanismos epigenéticos, sendo que o uso de agente hiperacetilador pode reativar 

suas expressões, promovendo morte celular (ACHARYA et al., 2005). Dois fármacos 

que apresentam esta ação, tendo ainda mostrado resultado positivo na terapia 

antitumoral, são Vorinostat (RICHON et al., 1998; BUTLER et al., 2000; MUNSTER et 

al., 2001; PRATAP et al., 2010) e Belinostat (FOSS et al., 2015), aprovados pelo FDA 

para tratamento de linfoma cutâneo de células T e linfoma de células T periférico, 

respectivamente.  

As células de HNSCC tratadas com OP449 apresentaram aumento nos níveis de 

p21 e diminuição nos de p53, sugerindo parada do ciclo celular e indução de morte 

celular via apoptose. A progressão do ciclo celular é dirigida pela família de quinase 

treonina-serina, as quinases dependentes de ciclina (CDKs). A proteína p21Cip1 inibe 

CDKs e regula negativamente a progressão do ciclo celular; quando superexpressa, 

ela provoca parada do ciclo celular (HARPER et al., 1993; XIONG et al., 1993). A 

interação de SET com p21 foi descrita como um mecanismo de ação da SET na 

regulação positiva do ciclo celular (ESTEVE et al., 2003). A expressão elevada da 

proteína p53 nos tumores primários é considerada um sinal preditivo de sobrevida 

reduzida devido à sua associação com recorrência de tumores primários e 

secundários (CHIN et al., 2004). A proteína SET também regula positivamente a 

proteína p53, sendo que a diminuição em seus níveis propicia diminuição nos níveis 

de p53 e AKT ativo, desencadeando morte celular por apoptose (LIAO et al., 2012). 

Assim, esses resultados estão de acordo com nossos estudos prévios, sugerindo que 

a inibição da SET por OP449 poderia liberar p21, que atuaria na parada do ciclo 

celular; a perda de p53 e pAKT levaria à morte celular, uma vez que as células de 

HSNCC possuem altos níveis de SET, que por sua vez inibe PP2A e ativa a 

sinalização via pAKT (LEOPOLDINO et al., 2012b; SOBRAL et al., 2014). 

Outro processo celular que tem sido amplamente explorado quanto a resistência a 

terapias antitumorais é a autofagia (LEVY, THORBURN, 2011; MAYCOTTE, 

THORBURN, 2011; SUI et al., 2013). Em relação ao LC3, um marcador de autofagia, 

as células HN12 e SCC9 apresentaram resposta semelhante, ou seja, aumento em 



101 
_________________________________________________________________Discussão 

 

 

seus níveis após 2 horas de tratamento. Isto representa uma resposta celular à adição 

do peptídeo e inibição da SET nas células, uma vez que a autofagia é um mecanismo 

de sobrevivência celular em condições de estresse e privação nutricional (KROEMER, 

MARIÑO, LEVINE, 2010). Esses resultados sugerem que a inibição da SET por 

OP449 estimula a autofagia, uma vez que SET regula a atividade de AKT, que fosforila 

mTOR, um importante regulador do processo: a inibição de mTOR ativa a autofagia 

por mimetizar uma condição de estresse na célula (JUNG et al., 2010). 

Por outro lado, nas células NOK-SI e NOK-SI/SET ficou evidente o envolvimento 

de PARP no processo de morte celular induzido por OP449, sugerindo ativação de 

caspases e, portanto, apoptose. Entretanto, nas células HN12 e SCC9 verificou-se 

uma diminuição nos níveis de PARP total. As alterações no perfil de expressão de 

PARP nas células podem estar relacionadas as outras funções da proteína, tais como 

reparo de DNA, estabilidade genômica, e metabolismo celular (HERCEG, WANG, 

2001). PARP 1 pode regular a ativação de NFκB por meio de interação com a histona 

acetil-transferase p300 e a proteína de ligação CREB (CBP), que sinergicamente co-

ativam a expressão de NFκB, gerando citocinas tais como TNFα, IL-6, INFγ e E-

selectina. A inibição de PARP inibe a inflamação pro-tumoral, a sinalização de 

proliferação, e metástase em neoplasias de pele (MARTÍN-OLIVA et al., 2004) e 

próstata (HUANG et al., 2001). Olaparib, um inibidor de PARP, foi aprovado pelo FDA 

para o tratamento de tumores com mutações em BRCA1 e BRCA2, entre eles os 

tumores de próstata (HELLEDAY, 2016), mama (ROBSON et al., 2017) e ovário 

(FONG et al., 2010). Recentemente, foi mostrado em câncer de cabeça e pescoço 

que moléculas que diminuem a expressão de PARP aumentam a sensibilidade a 

radioterapia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (WRONG et al., 2013). 

Neste contexto, a SET configura-se como um provável regulador de PARP em células 

tumorais, cuja inibição por OP449 poderia aumentar a resposta a radioterapia. 

O envolvimento da SET numa via de morte celular independente da ativação de 

caspases, via granzimas, foi previamente descrito, sendo que este pode ser o 

mecanismo ativado pelo peptídeo OP449 nas células HNSCC. Esta via foi descrita a 

partir da ação de linfócitos T citotóxicos e células NK, com a participação de Granzima 

A, uma serina protease, que uma vez no interior da célula induz a quebra do DNA via 

DNase nm23-H1. Esta proteína é importante no papel de vigilância do sistema imune 

na prevenção do câncer, sendo considerada um supressor tumoral. Em condições 

normais o complexo SET inibe nm23-H1. A Granzima A cliva o complexo SET durante 
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o processo de morte celular, liberando nm23-H1, e resultando na degradação do DNA, 

com consequente morte celular por apoptose independente de caspases 

(HENGARTNER, 2000; FAN et al., 2003; MARTINVALET, ZHU, LIBERMAN, 2005; 

ELMORE, 2007). Assim, propomos que nas células HNSCC tratadas com OP449 

estaria ocorrendo clivagem da SET e, consequentemente, morte celular independente 

de caspases. 

Subsequentemente, avaliamos se o peptídeo OP449 apresenta ação tumoral in 

vivo. A resposta ao tratamento do animal com tumor HN12 xenoenxerto com OP449 

(5 mg/Kg) não foi semelhante à obtida com linhagens de leucemias mielóide 

aguda/crônica (AGARWAL et al., 2014; RAMASWAMY, SPITZER, KENTSIS, 2015), 

câncer de pâncreas (FARRELL et al., 2014) ou câncer de mama (JANGHORBAN et 

al., 2014). Este resultado está de acordo com resultados prévios do nosso grupo em 

HNSCC, no qual embora a redução nos níveis da proteína SET por silenciamento de 

RNA não impediu a formação do tumor HN12 xenoenxerto no animal, ela sensibilizou 

as células à quimioterapia usando cisplatina (SOBRAL et al., 2014). Nesse sentido, 

avaliamos o efeito da combinação de OP449 com outro fármaco, o FTY720 (WHITE 

et al., 2016), afim de confirmar o potencial de OP449 como um sensibilizador das 

células a outros agentes antitumorais, além de reforçar o potencial da SET com um 

alvo terapêutico em HNSCC. 

FTY720 é um análogo de esfingosina descrito como ligante/inibidor da SET; a sua 

forma fosforilada (FTY720-p), entretanto, não se liga à proteína (SADDOUGHI et al., 

2013). FTY720 é um pró-fármaco fosforilado por esfingosina quinase 2 (SK2), 

formando FTY720-p no interior das células. FTY720-p é exportado para fora da célula 

e, ao se ligar ao receptor 1 da esfingosina quinase 1 (S1PR1) induz sua internalização 

e degradação, levando a perda de sinalização por este receptor, que por sua vez pode 

causar supressão imune (OAKS, OGRETMEN, 2015), redução de migração, 

proliferação e angiogênese (XIE et al., 2015; LI et al., 2016). Assim, o FTY720 não 

tem como alvo exclusivo a proteína SET, mas sim a sinalização via esfingolipídios 

ativos (LI et al., 2016). FTY720 é usado na clínica para o tratamento de pacientes com 

esclerose múltipla e, recentemente, sua ação como antitumoral tem sido explorada 

em alguns modelos de câncer: leucemia linfocítica aguda, leucemia mielóide 

(NEVIANI et al., 2007; ROBERTS et al., 2010), ovário (ZHANG et al., 2010; LEE et al., 

2015), colorretal (NAGAOKA et al., 2008; CRISTOBAL et al., 2014), próstata (ZHOU 
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et al., 2006; PCHEJETSKI et al., 2010), mama (AZUMA et al., 2002; NAGAOKA et al., 

2008) e pulmão (SADDOUGHI et al., LIU et al., 2015).  

O mecanismo de morte celular induzido por FTY720 em células tumorais é 

complexo, podendo ser especifico para cada tipo de câncer. Estudos prévios têm 

associado FTY720 com ativação de apoptose em células de leucemia linfóide aguda 

(DON et al., 2007), e morte celular independente de caspases em leucemia 

linfoblástica aguda (WALLINGTON-BEDDOE et al., 2011), bem como necroptose em 

tumor de pulmão via ativação de RIPK1 dependente de PP2A (BONAPACE et al., 

2010; CHRISTOFFERSON, YUAN, 2010; WEINLICH, DILLON, GREEN, 2011). 

Nesse estudo, observamos um efeito sinérgico na combinação do tratamento com o 

peptídeo OP449 e FTY720, tanto in vitro quanto in vivo, especialmente quanto à 

redução da formação de tumores xenoenxerto em camundongos. Esses resultados 

demonstram pela primeira vez o potencial de OP449 combinado com FTY720 na 

terapia antitumoral em HNSCC, os quais possivelmente atuam via alvos distintos, SET 

e esfingosinas, respectivamente. Eles ainda confirmam a SET como um alvo passível 

de sensibilizar as células HNSCC a demais terapias, além de mostrar que tratamentos 

isolados não apresentam a mesma eficácia observada em outros tipos de câncer. 

 

5.2. Mitocôndria como alvo terapêutico: Efeito citotóxico de YV-241 
 

A resistência das células tumorais a agentes quimioterápicos representa o maior 

desafio para a quimioterapia convencional (SHAFFER et al., 2012). A busca por 

fármacos que reduzam o efluxo de quimioterápicos pode superar falha nos 

tratamentos e efeitos colaterais (KHAMISIPOUR et al., 2016). Os derivados de 1,4-

DHPs são capazes de reverter a resistência multidrogas em células tumorais, tendo 

essa reversão sido associada a inibição da glicoproteína P (VOIGT et al., 2007; VIALE 

et al., 2011; SHEKARI et al., 2015). Embora os 1,4-DHPs sejam considerados 

seletivos para células tumorais (MORSHED et al., 2005; SHEKARI et al., 2015), os 

mecanismos implicados nessa seletividade ainda não são conhecidos. Nesse estudo, 

observamos que o efeito do YV-241, um novo derivado de 1,4-DHPs, foi mais 

citotóxico em HNSCC do que em células não tumorais. 

Recentemente, a citotoxicidade dos compostos 1,4-DHPs em células tumorais foi 

associada, pelo menos em parte, aos seus efeitos sobre a mitocôndria, ressaltando-

se dissipação do potencial de membrana mitocondrial e diminuição dos níveis de ATP, 
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além de desencadeamento de apoptose com envolvimento da organela (ANTICO 

ARCIUCH et al., 2012; MARÍN-PRIDA et al., 2017). Os nossos resultados corroboram 

com a literatura prévia mostrando que células tumorais apresentam potencial de 

membrana mitocondrial maior que células não tumorais (INDRAN et al., 2011). As 

células HNSCC tratadas com o YV-241 apresentaram diminuição do potencial de 

membrana mitocondrial, de forma dose-dependente, além de alteração no número e 

na forma das mitocôndrias. Essas evidências, em associação com ativação de PARP, 

clivagem de caspase-3/caspase-8 e liberação do citocromo c da mitocôndria para o 

citosol, sugerem que o composto YV-241 induz morte celular por apoptose com 

envolvimento mitocondrial. Este processo de morte celular é caracterizado por 

alterações mitocondriais tais como na permeabilidade da membrana mitocondrial 

interna, que leva a perda do potencial de membrana da organela, inchamento 

mitocondrial, liberação de citocromo c da mitocôndria para o citosol, clivagem de 

caspase-3/caspase-8 (KROEMER et al., 1998; SLEE et al., 1999; HENGARTNER, 

2000), e alterações no tamanho, forma e número das mitocôndrias (MANCINI et al., 

1997; YOULE, 2005).  

As mitocôndrias são organelas dinâmicas que sofrem processos de fissão e fusão 

(CERVENY et al., 2007; DETMER, CHAN, 2007). A fissão depende da proteína 

relacionada a dinamina 1 (DRP1), que é recrutada para sítios específicos da 

mitocôndria, denominados sítios de restrição, removendo os danos da organela e 

favorecendo apoptose em condições de estresse (YOULE, KARBOWSKI, 2005; 

YOULE, VAN DER BLIEK, 2012). Uma vez que YV-241 alterou forma e número de 

mitocôndrias em associação com aumento nos níveis de pDRP1, o composto pode 

alterar os padrões mitocondriais e ativar fissão mitocondrial, gerando um desequilíbrio 

na homeostase celular/mitocondrial e causando morte celular por apoptose. 

Além disso, a citotoxicidade do composto YV-241 pode estar associada a alteração 

das vias de sinalização envolvidas na sobrevivência celular, angiogênese e ciclo 

celular. YV-241 reduziu os níveis de p-AKT, ERK, STAT3 e NFκB, proteínas 

envolvidas na sobrevivência celular, além de p53 e p21, proteínas envolvidas na 

progressão do ciclo celular. Y-241 também reduziu os níveis do oncogene C-myc.  

Desde que a proteína SET participa de várias vias de sinalização, tais como 

regulação de AKT e p53 (LIU et al., 2012), ciclo celular via interação com p21 

(ESTEVE et al., 2003), e sensor de estresse oxidativo e reparo de danos no DNA 

(LEOPOLDINO et al., 2012a; KALOUSI et al., 2015), nós avaliamos o efeito do 
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composto YV-241 na distribuição da proteína SET entre o núcleo e citoplasma, além 

de alguns alvos da proteína envolvidos na migração e invasão. A proteína SET pode 

estar localizada tanto no núcleo, quanto citoplasma, dependendo do tipo de célula. 

A sua localização determina a sua função.  

SET interage com a proteína Rac-1 no citosol, amplificando o sinal de migração 

celular (PAUL TEM KLOOSTER et al., 2007), e com nm23-H1, viabilizando a sua 

translocação para o núcleo, onde atua como DNase. Entretanto, a presença de 

nm23-H1 no núcleo tem sido associada a resistência à morte celular em HNSCC 

(PARK et al., 2011). Os presentes resultados sugerem que YV-241 reduz a invasão 

celular em associação com redução nos níveis de Rac-1 no citosol e de nm23-H1 no 

núcleo. 

In vivo, YV-241 inibiu o crescimento tumoral e reduziu a proliferação celular. 

Esses dados são consistentes com a inibição in vitro da proliferação e invasão 

celular. Nos tumores dos animais tratados também foi observado aumento nos níveis 

da proteína SET, tanto no núcleo, quanto no citoplasma. Esse aumento pode ser 

considerado um evento importante, uma vez que SET foi descrita como uma proteína 

supressora de metástase e reguladora tanto da invasão celular (SOBRAL et al., 

2014), quanto da apoptose (MADEIRA et al., 2005). 

 

5.3. Mitocôndria como alvo: Efeito citoprotetor de JM-E-H 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROS) estão envolvidas em lesões cerebrais, 

incluindo aquelas decorrentes de isquemia-reperfusão (ALLEN, BAYRAKTUTAN, 

2009; CHEN et al., 2011; MANZANERO, SANTRO, ARUMUGAM, 2013). Na 

isquemia-reperfusão existe um aumento no suprimento de oxigênio, que resulta na 

maior produção de EROS (HAN, WILLIAMS, CADENAS, 2001; LIU, FISKUM, 

SCHUBERT, 2002), que está associdada a danos nos lipídeos, proteínas e ácidos 

nucléicos (ALLEN, BAYRAKTUTAN, 2009; CHEN et al., 2011; MANZANERO, 

SANTRO, ARUMUGAM, 2013). A mitocôndria é a fonte intra-celular primária de EROS 

(ADAM-VIZI, 2005; LIN, BEAL, 2006) e desempenha um papel essencial na lesão 

neuronal isquêmica (CHRISTOPHE, NICOLAS, 2006; MAZZEO et al., 2006; PEREZ-

PINZON, STETLER, FISKUM, 2012). Danos mitocondriais podem causar morte 

celular devido ao papel da mitocôndria no metabolismo energético e homeostase de 

cálcio, além da habilidade da organela de liberar fatores pró-apoptóticos, tais como 
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citocromo c e fator indutor de apoptose (AIF), (FISKUM, MURPHY, BEAL, 1999; 

FISKUM, 2000; NIIZUMA, ENDO, CHAN, 2009; LAU, TYMIANSKI, 2010). Devido a 

importância da mitocôndria no processo de isquemia, tem-se procurado novas 

abordagens neuroprotetoras que tenham como alvo a bioenergética mitocondrial. 

Estudos tem demonstrado que derivados de benzodiazepina - 1,4 DHPs 

apresentam atividade citoprotetora em modelos de isquemia cerebral in vitro e in vivo; 

a citoproteção foi demonstrada por meio de sua capacidade em prevenir a transição 

de permeabilidade mitocondrial induzida por Ca+, dissipação do potencial de 

membrana mitocondrial, perda de proteínas pró-apoptóticas tal como citocromo c, e 

inibição da atividade hidrolítica de F1F0-ATP sintase em mitocôndrias isoladas de 

fígado de rato e em modelo animal pós-isquêmico (NUÑEZ-FIGUEIREDO et al., 

2014a; NUÑEZ-FIGUEIREDO et al., 2014b). Neste estudo, inicialmente confirmamos 

o efeito citoprotetor do composto JM-E-H, um novo derivado da benzodiazepina com 

1,4 DHP, sobre a linhagem celular NOK-SI sob condição de hipóxia induzida por 

CoCl2. Nossos resultados corroboram estudos anteriores demonstrando que o 

composto JM-E-H protege células em condição de hipóxia e previne a dissipação do 

potencial de membrana mitocondrial (NUÑEZ-FIGUEIREDO et al., 2024b). 

Em termos de sinalização celular, demonstramos que em condição de hipóxia na 

linhagem celular NOK-SI, JM-E-H restabelece as proteínas envolvidas na sinalização 

glicolítica e de morte celular, tais como HIF-1α, PDHK1, GLUT e p53. HIFs são fatores 

de transcrição constituídos de duas subunidades: subunidade α, sensível ao oxigênio, 

e β, expressa constitutivamente. HIF-1α é rapidamente degradado na presença de 

oxigênio, sofrendo ubiquitinação seguida de degradação proteossomal. Entretanto, 

em condição de hipóxia, HIF-1α não é degradado, sendo translocado para o núcleo, 

onde forma um heterodímero com HIF-1 β e ativa a transcrição de genes que 

apresentam papel essencial na resposta fisiológica celular e sistêmica a hipóxia, 

incluindo glicólise, eritropoiese, angiogênese e remodelamento vascular (SUTTER, 

LAUGHNER, SEMENZA, 2000; SEMENZA, 2010). Em condição de hipóxia com 

CoCl2, mas não com 1% O2, o composto JM-E-H manteve a degradação de HIF-1α. 

O CoCl2 mimetiza a hipóxia in vitro por meio da ligação com HIF-1α, impedindo a sua 

ubiquitinização e degradação proteossomal (YUAN et al., 2003). Assim, é possível 

que em condição de hipóxia com o CoCl2 o composto JM-E-H estaria de alguma forma 

impedindo a ligação do CoCl2 ao HIF-1α, resultando assim na sua degradação.  
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A condição de hipóxia caracteriza-se também por uma alteração de metabolismo, 

na qual HIF-1 aumenta a expressão de transportadores de glicose (GLUT) (WOOD et 

al., 2007) e ativa genes glicolíticos (PDHK1 e LDHA), considerados críticos para a 

adaptação metabólica via aumento da conversão de glucose a piruvato, e 

subsequentemente a lactato (KIM et al., 2006). Não conseguimos no presente estudo 

detectar alterações no metabolismo de células NOK-SI em presença de HIF-1, assim 

como da proteína p53. Em condição de estresse, danos ao DNA ou hipóxia, p53 é 

estabilizada predominantemente por modificação pós-traducional, de forma que a 

proteína torna-se ativa como fator de transcrição, promovendo a transcrição de genes 

reguladores do ciclo celular, tais como p21WAF/CIP1 e mdm2, e de genes envolvidos 

na apoptose (GRAEBER et al., 1994; SCHIMID, ZHOU, BRÜNE, 2004).  

Em seu conjunto, os presentes resultados sugerem um efeito de JM-E-H na 

sinalização de apoptose e vias glicolíticas, no sentido de conferir proteção e 

sobrevivência da célula à condição de hipóxia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO



109 
________________________________________________________________Conclusão 

 

 

6.CONCLUSÃO 

 

O composto 17 apresenta baixo efeito citotóxico nas linhagens de HNSCC, mas 

pode ser útil tanto no planejamento racional, quanto no desenvolvimento de novos 

fármacos anti-tumorais contra a oncoproteína hnRNP K. 

O peptídeo OP449 possui ação antitumoral em HNSCC, em aparente associação 

com inibição da proteína SET. 

O tratamento combinado de OP449 e FTY720 possui sinergismo significativo 

(CID<0,7) contra células HN12 in vitro, além de efeito terapêutico, demonstrado por 

inibição do crescimento de tumor xenoenxerto in vivo. 

O composto YV-241 apresenta potencial antitumoral contra HNSCC, por induzir 

morte celular por apoptose mediada por mitocôndria, e reduzir os níveis de proteínas 

envolvidas na proliferação e sobrevivência celular, bem como o crescimento de tumor 

xenoenxerto in vivo. 

O composto JM-E-H, que apresenta ação na mitocôndria, em células não tumorais 

sob hipóxia regula proteínas envolvidas no metabolismo, tais como p53, PDHK1 e 

GLUT, independentemente dos níveis de HIF-1α, sugerindo proteção da função 

mitocondrial. 
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