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RESUMO 

 O estudo do conjunto de metabólitos produzidos por um organismo, ou a ação 

interventiva de compostos metabólicos na atividade celular, podem ser utilizados como 

ferramentas para a otimização de tratamentos de diversas doenças. Este trabalho teve como 

foco o metabolismo para buscar formas efetivas de melhorar o tratamento de duas doenças: 

câncer de mama triplo negativo (TNBC) e síndrome de cri-du-chat. A primeira parte do 

trabalho consistiu na avaliação da ação tóxica de 192 compostos metabólicos em células de 

TNBC, a partir dos seus efeitos na proximidade da morte celular programada (priming) pela 

técnica de BH3 profiling, a qual se baseia na quantidade de citocromos C liberados mediante 

a presença de proteínas da família Bcl-2, desta forma, o aumento da liberação de citocromo C 

devido ao tratamento com o composto metabólico, implica que este composto induz o priming 

na célula. Foram encontrados 4 compostos metabólicos capazes de induzir um aumento do 

priming especificamente nas células de câncer: elesclomol, spautin-1, artemisinin e CHR2797. 

A combinação de CHR2797 com quimioterápicos convencionais e de última geração 

apresentou um aumento significativo na potência e na eficiência do tratamento de câncer de 

mama. O segundo alvo do trabalho visou à análise metabolômica de pacientes com síndrome 

de cri-du-chat (SCDC), em busca de metabólitos que evidenciem rotas deficientes em 

pacientes, e que podem ser utilizadas para melhoramento do tratamento desta doença e até 

diagnóstico. Com esta finalidade, foram obtidas amostras de plasma de portadores e não 

portadores de SCDC, submetidas à extração de metabólitos por microextração em fase sólida 

biocompatível (bio-SPME), utilizando fibras de fase C18 em 150 µL de amostra e, 

posteriormente, 150 µL de metanol como solvente de dessorção. As amostras foram extraídas 

e dessorvidas durante 10 min e 1200 RPM de agitação. Após a extração e dessorção dos 

metabólitos, as amostras foram analisadas por espectrometria de massas por inserção direta 

(DIMS). Anteriormente a extração das amostras por Bio-SPME, foram realizados 

planejamentos experimentais com plasma de paciente saudável para otimização de parâmetros 

de extração e dessorção de metabólitos. Para viabilizar o tratamento dos dados de DIMS, foi 

desenvolvido um software para o alinhamento dos espectros. A análise dos dados por PLS-

DA permitiu a separação dos grupos de controle e pacientes de acordo com faixas etárias, 

sendo os principais responsáveis pela separação os íons com m/z igual a 109,97, 304,28 e 

347,14.  

 

Palavras-chave: Mebolômica, compostos metabólicos, microextração em fase sólida 

biocompatível, síndrome de cri-du-chat, câncer de mama. 



 
 

ABSTRACT 

 

The study of the set of metabolites produced by an organism, or the interventional action of 

metabolic compounds on cellular activity, can be used as tools for the optimization of 

treatments of various diseases. This study focused on the use of metabolism to seek effective 

ways to improve treatment of two diseases: triple-negative breast cancer (TNBC) and cri-du-

chat syndrome. The first part of the work consisted of evaluating the toxic action of 192 

metabolic compounds in TNBC cells, from their effects on the proximity of programmed cell 

death (priming) by the BH3 profiling technique, that is based in the cytochrome C release by 

the cell, under presence of Bcl-2 peptides, therefore, as higher the cytochrome C release, higher 

the priming inducing effect by the metabolic compound. Four metabolic compounds were 

found capable of inducing an increase in priming, specifically in cancer cells: elesclomol, 

spautin-1, artemisinin, and CHR2797. The combination of CHR2797 with conventional and 

last generation chemotherapy has significantly increased the potency and efficiency of breast 

cancer treatment. The second part of the work aimed at the metabolomic analysis of patients 

with the cri-du-chat syndrome (SCDC), looking for metabolites that show deficient paths in 

patients, and that can be used to improve the treatment of this disease. For this purpose, plasma 

samples were obtained from SCDC carriers and non-carriers, submitted to metabolite 

extraction by biocompatible solid-phase microextraction (bio-SPME) and subsequently 

analyzed by direct insertion mass spectrometry (DIMS). Before sample extraction by Bio-

SPME, experimental designs were performed with healthy patient plasma to optimize 

metabolite extraction and desorption parameters. To be able to process the DIMS data, one 

software for spectra alignment was developed. Data analysis by PLS-DA allowed the 

separation of control groups and patients according to age groups, and the main responsible 

for the separation were ions with m/z equal to 109.97, 304.28, and 347.14.  

 

 

Keywords: Mebolomics, metabolic compounds, biocompatible solid phase microextraction, 

cri-du-chat syndrome, breast cancer. 
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I. CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação in vitro de compostos metabólicos para o melhoramento da resposta de 

quimioterápicos para câncer de mama triplo negativo
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Câncer 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que em 2012 o câncer foi 

responsável por 8,2 milhões de mortes e estima o aumento no número de casos em cerca 

de 70% em apenas duas décadas, de 14 milhões em 2012 para 22 milhões em 2032.1 

Câncer é uma classe de doenças em que um grupo de células se multiplica de forma 

incontrolável, sem permitir qualquer tipo de controle do organismo. Este fenômeno 

resulta de uma série de eventos moleculares que alteram as propriedades normais da 

célula. As células cancerosas são definidas por duas propriedades, que juntas tornam o 

câncer perigoso: i) reproduzem-se desobedecendo aos limites normais da divisão celular 

e ii) invadem e colonizam regiões normalmente destinadas a outras células.2  

As anomalias em células cancerosas normalmente resultam de mutações em genes 

que codificam proteínas responsáveis pela divisão celular e pelo reparo do DNA. Uma 

vez que os genes responsáveis pelo reparo do DNA sofrem mutações, este sistema de 

controle deixa de funcionar normalmente, possibilitando a propagação desta mutação 

para as próximas gerações de células e, com o tempo, possibilitando o acúmulo de 

mutações genéticas e consequentemente, o aumento no número de mutações na célula.2 

As mutações genéticas tornam o câncer passível de hereditariedade, porém este não é 

apenas o único fator a ser considerado, visto que a exposição a agentes externos como 

carcinógenos físicos (radiação ionizante e ultravioleta A), carcinógenos químicos (tabaco, 

amianto, arsênico) e carcinógenos biológicos (infecções de certos vírus, bactérias ou 

parasitas), estão relacionados a diversos tipos de câncer.1 

1.2 Câncer de mama 

Atualmente um dos tipos de câncer com maior incidência é o câncer de mama, 

sendo o mais frequente entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele 

não melanoma, e responsável por 14.388 mortes em 2013, sendo 181 homens e 14.206 

mulheres.1,3 Antes do ano 2000, o câncer de mama era visto como um tipo único de 

câncer, no entanto, Perou4 e colaboradores promoveram uma avaliação detalhada da 

expressão genética de câncer de mama de 46 pacientes e foram capazes de diferenciar 4 

diferentes tipos de câncer de mama, de acordo com características moleculares dos 

mesmos. Os subtipos foram denominados luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo.  

Os subtipos luminal A e luminal B são caracterizados por serem tumores que 

possuem receptores hormonais para estrogênio (ER) e/ou progesterona (PR), ou seja, as 
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células do tumor se multiplicam em resposta à presença de hormônio estrogênio e/ou 

progesterona.5–8 No caso destes tumores, tratamentos envolvendo terapia hormonal 

tendem a ser eficazes. O subtipo luminal B se diferencia do subtipo Luminal A pela alta 

expressão do gene Ki-67, responsável pela proteína de mesmo nome, que é uma das 

proteínas responsáveis pelo controle da reprodução celular.6,9 O subtipo HER2 é 

relacionado à ausência de receptores hormonais de ER e PR, porém possuem maior 

quantidade de receptores para o fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2), 

assim, são tumores que se multiplicam excessivamente em resposta à presença deste fator 

de crescimento. O tratamento deste subtipo de câncer de mama envolve drogas que 

sequestram os fatores de crescimento da corrente sanguínea.10 

Câncer de mama triplo negativo (TNBC, triple-negative breast cancer) refere-se 

aos tumores que não possuem receptores de estrogênio, progesterona e HER2, e 

consequentemente, o controle dos níveis destas substâncias não pode ser utilizado como 

tratamento. Este subtipo de câncer de mama geralmente apresenta tumores maiores que 

os demais, de maior grau e é recorrente o comprometimento de linfonodos já no momento 

do diagnóstico, caracterizando um tumor mais agressivo e de pior prognóstico.6,11,12 

1.3 Tratamentos para câncer 

Existem atualmente diversos métodos para tratamento de câncer, entre eles a 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia alvo. A cirurgia consiste na retirada do 

tumor e do tecido que o circunda, chamado de margem cirúrgica, no entanto esta 

metodologia possui maior eficiência em estágios iniciais, antes de ocorrer a proliferação 

do tumor para outras regiões do corpo. Terapias alvo consistem em medicamentos que 

atuam a partir de marcadores tumorais e agem apenas nas células do câncer, no entanto 

ainda é uma área em desenvolvimento e a maioria dos medicamentos apenas visam 

impedir o crescimento do tumor, e não promovem a redução do mesmo. Radioterapia 

consiste na aplicação de radiação gama diretamente na região do tumor, atacando 

diretamente o DNA das células e promovendo modificações estruturais no DNA das 

células afetadas, o que impede a proliferação e a sobrevivência das células. A radiação 

proveniente deste tratamento também afeta as células normais adjacentes às células 

cancerosas, porém em células normais os danos ao DNA são reparados durante o ciclo 

celular, enquanto nas células tumorais os pontos de reparo não funcionam propriamente, 

de modo que o dano ao DNA das células tumorais é fatal à célula.13 As drogas 

quimioterápicas são medicamentos que podem efetuar diferentes mecanismos de ação 
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contra as células cancerosas, como por exemplo afetando a reprodução celular através de 

interferências na replicação de DNA e/ou na interceptação de fatores de crescimento; ou 

podem ainda modificar o metabolismo da célula a ponto de promover a senescência ou a 

morte celular.14 

Embora agentes quimioterápicos sejam amplamente utilizados, seus efeitos 

colaterais como queda de cabelo, ânsia, dor de cabeça, entre outros, têm levado a um 

grande esforço para o desenvolvimento de novos e melhores medicamentos. Neste 

contexto, o presente trabalho teve como foco o estudo de compostos metabólicos, 

compostos que atuam no metabolismo celular, que auxiliam os quimioterápicos a 

combater células cancerígenas, aumentando a potência do medicamento e 

consequentemente diminuindo a quantidade necessária do quimioterápico e seus efeitos 

colaterais. Uma vez que as células tumorais têm como uma das características chave a 

evasão ao processo de morte celular programada (apoptose), o metabolismo celular é 

alterado para dar suporte as necessidades da célula cancerígena, e portanto composto 

metabólicos que tem a capacidade de modificar rotas metabólicas podem agir como 

bloqueadores desse suporte, levando a célula mais próxima da apoptose.15 

Mecanismos diferentes estão relacionados à indução de apoptose nas células, 

porém a indução da cascata bioquímica da apoptose na célula é coordenado pela ação de 

uma classe de proteínas, chamada de BCL-2 (B-cell lymphoma 2). No processo de 

apoptose, as proteínas da família BCL-2 controlam a permeabilização da membrana 

externa da mitocôndria (MOMP, mitochondrial outer membrane permeabilization), que 

é responsável pela liberação de citocromo C (presente no espaço intermembrânico da 

mitocôndria) no citoplasma. Uma vez no citoplasma, o citocromo C liga-se às proteínas 

pró-caspase 9 e  Apaf-1, gerando um complexo proteico chamado de apoptossomo que 

ativa às proteínas caspases 3 e 7, e ocasionam a morte da célula.14–16 

Dentro da família BCL-2 existem proteínas que induzem o processo de apoptose 

(proteínas pró-apoptóticas), e proteínas que previnem o processo de apoptose (proteínas 

anti-apoptóticas) (Figura 1). As proteínas envolvidas no processo de apoptose possuem 

até 5 domínios em suas estruturas, no entanto, as proteínas pró-apoptóticas, como BAD, 

BIM, BID e PUMA, possuem em sua estrutura apenas o domínio BH3, por isso a grande 

relevância deste domínio em específico para a indução da apoptose. As proteínas pró-

apoptóticas são responsáveis pela indução da formação de poros na membrana externa da 

mitocôndria através da ligação destas proteínas à outras proteínas da família BCL-2, como 

BAX e BAK, que são as proteínas indutoras da permeabilização da membrana externa da 
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mitocôndria. Já as proteínas que agem contra a morte celular, como BCL-XL, BCL-2 e 

MCL-1, são capazes de se ligar às proteínas BH3 (BIM, BID e PUMA) e inibir sua ligação 

à BAX e BAK, impedindo assim o processo de apoptose. A indução da permeabilização 

da membrana externa da mitocôndria depende da interação e equilíbrio entre proteínas 

pró e anti-apoptóticas da família BCL-2.15-20 

Figura 1. Morte celular por apoptose e o papel das proteínas BCL-2.  

 

Fonte: Adaptado da referência 21.21 

O estudo da morte celular via apoptose e a busca de novos tratamentos capazes de 

induzir a apoptose em células tumorais vêm sendo o foco de pesquisa do grupo do 

professor Dr. Anthony Letai, do Instituto do Câncer Dana-Farber, Harvard Medical 

School, Estados Unidos. O grupo foi o criador de uma metodologia chamada BH3-

profiling, capaz de avaliar as interações entre as proteínas BCL-2 pró e anti-apoptóticas 

nas células.17,18 
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1.4 BH3-profiling 

A partir da técnica de BH3-profiling nas células de um tumor, é possível predizer 

o quão próximo estas células estão de sofrer apoptose. Esta proximidade à apoptose é 

chamada de priming da célula. Uma célula com alto priming (primed cell), está no limiar 

da morte celular, enquanto uma célula com baixo priming (unprimed cell) está mais 

distante de sofrer apoptose. O priming normalmente é utilizado em termos relativos, de 

modo que é mais usual dizer que uma célula possui maior ou menor priming que outra 

célula ou outra condição, no entanto também existem métricas que podem ser empregadas 

quando comparamos populações de células diferentes, que é o caso de EC50 e EC10, que 

são as concentrações de peptídeo (normalmente utiliza-se BIM, BID ou PUMA), onde 

50% e 10% das células sofreram permeabilização da membrana externa da mitocôndria, 

respectivamente.22,23 

O princípio básico da técnica de BH3-profiling é a exposição da célula avaliada à 

peptídeos sintéticos derivados do domínio BH3 de proteínas BCL-2 (pró e anti-

apoptóticas) e a medição da permeabilização da membrana externa da mitocôndria. O 

nível de priming da célula é determinado em função da liberação de citocromo C frente à 

exposição da célula às proteínas testadas, desta forma, uma célula com maior liberação 

de citocromo C em relação a outra célula, possui um maior priming.22,23 

A grande vantagem da técnica de BH3 profiling está na correlação entre a variação 

no priming das células (antes e após um tratamento, chamado delta priming) e a resposta 

ao tratamento com um determinado quimioterápico. De forma objetiva, um paciente com 

células unprimed antes do tratamento com um quimioterápico, mas que passam a ser 

primed após este tratamento, responderá de maneira positiva ao tratamento com este 

medicamento, por outro lado, um medicamento que não promova a mudança do status da 

célula, não ocasionará um tratamento eficaz para este paciente (Figura 2).18,19,21,23–25 
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Figura 2. Nível de priming e proximidade da morte celular. 

 

Fonte: autoria própria. 

De maneira análoga, pode-se utilizar o BH3 profiling para encontrar 

medicamentos capazes de aumentar o priming de um determinado tipo de tumor, como 

por exemplo câncer de mama. Esta abordagem consiste no tratamento de diversas 

linhagens celulares e/ou amostras primárias com diferentes drogas em busca de quais são 

capazes de promover o aumento do priming na maior diversidade de amostras possível. 

A seleção de compostos baseado em sua habilidade de promover o priming das células 

possui uma grande vantagem, que é possibilidade de encontrar compostos que sozinhos 

não são capazes de matar as células tumorais, porém por serem capazes de aumentar o 

priming das células, ou seja, por serem capazes de aproximar as células à morte celular, 

são ótimos candidatos à terapias combinatórias. 

 

2 OBJETIVOS 

Analisar a influência de 192 diferentes compostos metabólicos, todos os 

constantes na biblioteca de compostos sintetizados pelo Ludwig Center, na proximidade 

da morte celular programada (priming) de diferentes linhagens celulares de câncer de 

mama triplo negativo, utilizando a técnica de BH3 profiling, a fim de testar a hipótese de 

que compostos metabólicos capazes de causar estresse metabólico nas células de câncer, 

podem gerar uma aproximação das mesmas à apoptose e, com isso, aumentar a eficiência 

do tratamento com quimioterápicos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Compostos metabólicos 

Foram selecionados 192 compostos metabólicos (Tabela 1), que possuem alvos 

conhecidos no metabolismo celular, para encontrar dentre as substâncias avaliadas, quais 

são capazes de promover um aumento no nível de priming das células de câncer de mama 

triplo negativo, sem promover o aumento no priming das células sadias. Todos os 

compostos metabólicos foram obtidos em parceria com o laboratório Ludwig, na 

Universidade de Medicina de Harvard (Harvard Medical School). 

 

3.2 Etapas experimentais 

Devido ao grande número de compostos metabólicos e ao alto custo agregado ao 

projeto, foi feita uma divisão desta abordagem em 4 diferentes etapas (Figura 3)Fonte: 

autoria própria.. A primeira etapa foi chamada de “primeira avaliação”, com o objetivo 

de testar todos os compostos metabólicos obtidos, em 10 concentrações diferentes para 

cada (entre 0,003 µM e 20 µM variando 1/3 entre as concentrações), mas utilizando 

apenas uma linhagem celular (SUM-149). A avaliação dos tratamentos foi realizada por 

BH3 profiling e por ensaios de viabilidade celular. Foram selecionados apenas compostos 

que apresentaram concentrações capazes de aumentar o priming das células, mas sem 

promover a morte das células, assim, apenas compostos que não seriam descobertos 

utilizando metodologias convencionais foram selecionados para dar continuidade ao 

projeto. 

Figura 3. Delineamento experimental. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 1. Lista de compostos metabólicos utilizados para o estudo, totalizando todos os 

192 compostos metabólicos sintetizados pelo Ludwig center. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Actinomycin D Castanospermine Hydroxyurea

6-Aminonicotinamide Cyclopentenyl cytosine Mefloquine HCl

968 CCCP Isotretinoin

6-Azauridine Dapagliflozin Menadione

(R)-(+)-Etomoxir sodium CD 437 JZL184

6-Mercaptopurine DCA Metformin hydrochloride

1-Deoxynojirimycin Celecoxib Ketoconazole

6-Thioguanine Zalcitabine Methotrexate

17-AAG (Tanespimycin) Cerulenin Kifunensine

Leflunomide Digitoxin (±)-Jasmonic Acid methyl 

2-Deoxy-D-glucose CGP-37157 L-Canaline

A922500 Dimesna Methylmalonate

2-Methoxyestradiol CHC Lapachol

ABT-737 Diphenyleneiodonium Metyrapone

3-Nitropropionic acid Chloramphenicol LCS-1

Acivicin Dipyridamole Miglitol

3,3′-Methylene-bis(4- Chlorogenic acid Linezolid

Actinonin Disulfiram Miglustat hydrochloride

3PO CHR 2797 Lometrexol hydrate 

AEBSF DL-α- Mitotane (Lysodren)

4mu8C CJ-13610 Meclizine 2HCl

AGI-5198 DMF Mizoribine

5-Fluorouracil Cladribine Vincristine sulfate

AGI-6780 2,4-Dinitrophenol ML 171

AICAR Dorsomorphin ML 240 

Azaserine Finasteride Oligomycin A

Allopurinol Sodium Dorzolamide ML309 HCl

beta-Lapachone Fingolimod (FTY720) HCl Orlistat

Alrestatin Eeyarestatin I Mycophenolic Acid

Betulinic acid FK 866 hydrochloride TAK-700 (Orteronel)

Aminooxyacetate Elesclomol N,N-Dimethylsphingosine

BPTES Fludarabine PABA/NO

Anastrozole (-)-Epigallocatechin Gallate ABT-263 (Navitoclax)

BMS 309403 Fluoxetine hydrochloride Phenethyl isothiocyanate 

Antimycin A Erastin NCGC00188636

BRD56491 Fomepizole Pentostatin

Apigenin Ethidium Bromide Nitisinone

Brequinar sodium salt Gemcitabine hydrochloride PF 4981517

Artemisinin Fatostatin A Nomifensine maleate

Bromopyruvic acid Gossypol PF-04620110

Artesunate FCCP NPP

Butenafine HCl GPP 78 hydrochloride Phenformin Hcl

Aspirin Febuxostat AEM1

C 75 GSK 2194069 Pioglitazone HCl

Auranofin Fedratinib (SAR302503, Olaparib (AZD2281, Ku-

Canagliflozin GSK2656157 Piperlongumine

Avasimibe Fenretinide Oleylethanolamide

Taxol Hispidulin PK 11195

Plumbagin SKI II Ro 48-8071 fumarate

Rosiglitazone HCl Raltitrexed Streptozocin

PluriSln 1 Sodium Azide Sulfasalazine

Rosuvastatin Calcium Ranolazine dihydrochloride Toyocamycin

Pravastatin sodium salt Spautin 1 Sulforaphane 

Rotenone Resveratrol Tretinoin

PX 12 STF 083010 Sulindac

Rottlerin Ribavirin Triclosan

Pyrazofurin STF 31 Swainsonine

SB 204990 TEPP-46 Tunicamycin

Pyrimethamine VAS2870 TC-G 1005

SC 26196 Terbinafine HCl U-104

Pyrvinium pamoate salt Venlafaxine hydrochloride Telintra

Tolcapone Teriflunomide Valproic acid, sodium salt

Zileuton WWL 113 AR-C155858
Torcetrapib Thapsigargin Xanthohumol

Compostos metabólicos avaliados
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A segunda etapa consistiu na análise de confirmação dos compostos selecionados 

na etapa anterior, a partir de ensaios em outras linhagens celulares de câncer de mama 

triplo negativo (HCC1937, MDA-MB-231 e HCC1143). Novamente, apenas compostos 

capazes de aumentar o priming da maioria das células, mas sem matar as células, foram 

selecionados para a próxima etapa. 

A terceira etapa consistiu na “análise dos controles”, onde foi testada a 

especificidade dos compostos selecionados. Para isso os compostos restantes foram 

testados em duas linhagens celulares de células não tumorais, MCF10A e HMEC. Nesta 

etapa foram selecionados apenas compostos que não eram capazes de aumentar o priming 

das células não tumorais, sem promover também a morte destas células. 

Os compostos remanescentes foram então submetidos à quarta etapa, chamada de 

“análise em combinação”, que consistiu na análise do efeito destes compostos em 

combinação com seis quimioterápicos já estabelecidos na literatura, como ABT199 

(Venetoclax®), ABT263 (Navitoclax®), A133, doxorrubicina (Adriamicina®), 

paclitaxel (Taxol®) e S63845, Figura 4. Doxorubicina e Paclitaxel são drogas atualmente 

utilizadas na clínica, enquanto as demais são drogas em fase avançada de teste, e 

mimetizam o domínio BH3 das proteínas da família BCL-2, agindo diretamente na 

cascata de apoptose das células. 

Doxorrubicina é um quimioterápico que age de duas maneiras nas células 

cancerígenas, a primeira é inibindo a proliferação celular, através da sua inserção na dupla 

hélice do DNA, impedindo a ação da topoisomerase II na síntese de novas fitas de DNA; 

a segunda forma de ação é a formação de radicais livres no interior das células, que por 

sua vez irão reagir com as membranas e com o DNA nas células, gerando um dano 

irreversível que dará início ao processo de apoptose.26  

Paclitaxel, também conhecido como taxol, age nas células de câncer causando o 

congelamento da divisão celular na etapa de mitose, através da formação de um complexo 

estável com a tubulina, impedindo a formação de microtúbulos, e consequentemente 

impedindo a separação dos cromossomos no processo de divisão celular. Além de gerar 

o congelamento da divisão celular, o paclitaxel também é citotóxico para as células 

tumorais, no entanto, o mecanismo de ação da droga na morte das células ainda é pouco 

conhecido.27 

ABT263, navitoclax, é um composto mimético BH3, capaz de se ligar 

seletivamente às proteínas anti-apoptóticas BCL-2 e BCL-XL, que uma vez inibidas, 
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possibilitam a ação das proteínas pró-apoptóticas na célula, dando início à cascata de 

apoptose.28 

 

Figura 4. Estruturas químicas dos quimioterápicos empregados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

ABT 199 (venetoclax) faz parte de uma segunda geração de inibidores de 

proteínas anti-apoptóticas da família BCL-2 e, assim como navitoclax, foi desenvolvida 

para ser ingerida de forma oral. Seu mecanismo de ação também é relacionado ao 

sequestro de proteínas anti-apoptóticas, mas diferentemente da droga ABT-263, ela é 
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específica para BCL-2, não se ligando à BCL-XL. Esta diferença diminui os riscos dos 

pacientes de sofrerem de trombocitopenia, a diminuição no número de plaquetas no 

sangue e consequentemente maior risco de hemorragias.29  

A133 (A-1331852) também faz parte do grupo de miméticos do domínio BH3, 

mas diferentemente das drogas anteriores, liga-se especificamente com BCL-XL, desta 

forma é mais eficaz no tratamento de células que apresentam dependência desta proteína 

para evadir a apoptose.30 

S63845, diferentemente dos demais compostos miméticos de BH3, é capaz de se 

ligar à proteína MCL-1, sendo eficaz no tratamento de tumores que possuem dependência 

desta proteína para sobreviver.30 

Os experimentos foram realizados em duplicata no mesmo dia, e repetido em três 

dias diferentes, com exceção dos experimentos com células HMEC, onde não foi possível 

promover análise em triplicatas biológicas. 

3.3 Linhagens Celulares  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram empregadas diferentes linhagens 

celulares, sendo quatro linhagens de câncer de mama (SUM149, MDA-MB-231, 

HCC1937 e HCC1143) e duas linhagens celulares de células não tumorais (MCF10A e 

HMEC). 

As células SUM 149 (SUM149PT, Asterand®) foram desenvolvidas a partir de 

um carcinoma ductal invasivo, com ER e PR negativos, e HER2 positivo, porém não 

ativado. MDA-MB-231, HCC1937 e HCC1143 foram obtidas diretamente da ATCC® e 

são negativas para ER, PR e HER2. As células MCF10A foram também obtidas da 

ATCC®, e são células epiteliais não tumorais, porém imortalizadas, de modo a tornar 

viável sua cultura em laboratório. As células HMEC, ATCC®, são células epiteliais 

primárias e não imortalizadas, o que torna desafiadora a cultura destas células. 

Os meios de cultura empregados e procedimentos de armazenamento e passagem 

foram aplicados de acordo com os protocolos descritos pelos fornecedores. 

3.4 BH3 profiling 

 A técnica padrão de BH3 profiling convencional, é normalmente promovida em 

placas de cultura de células de 96 poços e medida por citometria de fluxo, levando a uma 

análise relativamente lenta e cara. Uma alternativa atual para realização de experimentos 

mais rápidos e com menor custo é a utilização de BH3 profiling de alto rendimento (high 

throughput BH3 profiling - HT-BH3 profiling), que é realizado em placas de 384 poços 
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e analisado por microscopia de fluorescência23,31. A Figura 5 Fonte: autoria 

própria.apresenta um esquema ilustrativo do procedimento de análise de HT-BH3 

profiling, enquanto a Figura 6 apresenta um exemplo de imagens de microscopia de 

fluorescência coletadas para uma curva de diluição com o peptídeo BIM.  

 O princípio da técnica BH3 profiling é a inserção de peptídeos com domínio BH3 

no interior das células, e observar a liberação de citocromo C que ocorrerá para cada um 

dos peptídeos inseridos. Para estes experimentos, serão sempre necessários 4 

componentes principais: Tampão de análise (i), Digitonina (ii), peptídeos (iii) e 

formaldeído (iv). O tampão de análise é uma solução contendo solutos não iônicos para 

manter a osmolaridade, além de fontes de carbono, como succinato e sequestradores de 

cálcio, como EDTA e EGTA. Digitonina é um detergente brando, utilizado em 

concentrações por volta de 10-50 µg/mL (final), a fim de formar poros nas camadas 

celulares e viabilizar a entrada dos peptídeos na célula. Os peptídeos são o coração do 

experimento, e são responsáveis pela resposta da liberação de citocromo C da célula. 

Formaldeído é utilizado como fixador das células, e após 10 minutos de exposição, é 

utilizada uma solução de neutralização para o formaldeído. 

 Os princípios do BH3 profiling convencional e o HT-BH3 profiling são os 

mesmos, sendo promovidas apenas modificações experimentais para viabilizar o uso de 

microscopia para a medição de liberação de citocromo C, e a utilização de um único 

peptídeo, BIM, uma vez que este é um peptídeo não específico, e se liga a qualquer 

membro da família BCL-2. O protocolo HT-BH3 profiling é indicado para obtenção do 

priming geral das células, e não para a identificação de dependências. 

 O protocolo do ensaio de BH3 profiling, incluindo o preparo das soluções e 

concentrações de peptídeos e corantes pode ser encontrado na página da web do grupo do 

professor Anthony Letai, https://letailab.dana-farber.org/bh3-profiling.html, onde 

constam os protocolos de todos os tipos de BH3 profiling desenvolvidos pelo grupo e 

todas as soluções e tampões empregados no ensaio (incluindo o tampão de análise, MEB, 

o tampão de neutralização, N2, e o tampão para marcação de citocromo C, Cyt C Stain 

Buffer). O protocolo padrão é denominado iBH3 profiling na página do grupo. Uma cópia 

do protocolo pode ser encontrada no ANEXO II. Segue abaixo o protocolo resumido para 

os experimentos HT-BH3 profiling: 

 

1- As células foram previamente cultivadas em placas de 384 poços, na densidade de 

1500 células por poço. 
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2- O tratamento das células com os compostos metabólicos foi feito utilizando uma 

HP Digital dispenser D300, HP, USA, após 24 horas do plaqueamento das células. 

3- 48 horas após o tratamento, uma placa contendo as células avaliadas foi submetido 

a BH3 profiling pela manhã, utilizando uma curva de diluição de BIM para 

determinação do EC10 do peptídeo. No período da tarde a concentração de EC10 

determinada pela manhã foi utilizada como a concentração de BIM para o BH3 

profiling das demais placas. O protocolo de análise é o mesmo entre o prato da manhã 

e os demais pratos, variando apenas a concentração de BIM. 

4- O meio de cultura foi removido utilizando uma EL406 Microplate Washer 

Dispenser (BioTek). Os poços foram lavados com tampão fosfato-salino (PBS) 3 vezes 

e mantidas em 20 µL de PBS. 

5- Foram adicionados os peptídeos (curva de diluição de BIM na placa analisada pela 

manhã, e a concentração de EC10 nas demais placas analisadas no dia). 

6- Foram adicionados 20 µL de solução 2 solução tampão experimental de manitol 

(MEB) e 0,004% de digitonina. Após a adição, as placas foram incubadas a 25 ºC por 

60 min; 

7- Foram adicionados 15 µL de solução 8% paraformaldeído (PFA) em todos os poços 

para fixação das células; 

8- As placas foram incubadas a 25 ºC por 10 min; 

9- Foram adicionados 40 µL de tampão neutralizante em todos os poços, a fim de 

neutralizar o PFA; 

10- Os poços foram lavados 3 vezes com PBS utilizando uma EL406 Microplate 

Washer Dispenser (BioTek), e deixando um volume final de 20 µL; 

11- Foi adicionado tampão de coloração, contendo DAPI e Alexa-Fluor Anticorpo 

anti-citocromo C, em todos os poços. 

12- A análise dos pratos foi realizada por microscopia de fluorescência, utilizando um 

equipamento ImageXpress Micro. 
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Figura 5. Representação do procedimento de análise por HT-BH3 profiling para 

descoberta de fármacos. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 6. Exemplos de imagens de microscopia de fluorescência obtidas por HT-BH3 

profiling. (a) Marcação de DNA em azul com o corante Hoechst e de citocromo C em 

verde com o corante Cyt C, levando a uma sobreposição de imagem que contém 

informações do local da célula e do citocromo C. (b) Aumento da concentração do 

peptídeo BIM, levando a maior liberação de citocromo C de dentro das células. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 Para a quarta etapa experimental, chamada de análise em combinação, foi 

realizado um protocolo de HT-BH3 profiling diferente, utilizando mais de um peptídeo, 

em várias concentrações cada, análises paralelas de viabilidade celular, e adição de 

quimioterápicos após 0, 24 e 48 h da adição do composto metabólico (Figura 7). 

Figura 7. Experimento promovido para a combinação entre o composto metabólico 

selecionado e os agentes quimioterápicos. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Foram utilizadas diferentes concentrações dos peptídeos BH3: BIM (0,01, 0,0316, 

0,1, 0,316, 1, 3,16, 10 e 100 µM), PUMA (1, 10 e 100 µM), HRK (10 e 100 µM), BAD 

(10, 50 e 100 µM), MS1 (3 e 10 µM) e FS1 (1 e 10 µM). Adicionalmente foram utilizados 

compostos miméticos de BH3, que exercem a função de peptídeo no BH3 profiling: A133 

(1 e 10 µM), A199 (1 µM), ABT-263 (1 µM) e S63845 (1 µM). Os diferentes compostos 

miméticos de BH3 atuam em proteínas específicas da família BCL-2, portanto o uso 

destes compostos como peptídeos no BH3 profiling também pode fornecer informações 

interessantes do ponto de vista de quais são as proteínas específicas BCL-2 que as células 

se apoiam para evadir a apoptose.  

Foram feitas análises de BH3 profiling 24 e 48 horas após o tratamento das células 

com o composto metabólico. Uma vez que a finalidade destes experimentos era avaliar o 

nível de priming das células antes do tratamento com quimioterapia, esta análise foi feita 

em pratos contendo células tratadas apenas com composto metabólico, e nenhum 

tratamento com quimioterápicos. 

Foram testadas 10 concentrações de cada quimioterápico (incluindo branco), entre 

0,001 µM e 10 µM variando 1/2 Log entre as concentrações, com exceção dos 

quimioterápicos Doxorubicina e Paclitaxel, para os quais as concentrações variaram entre 

10–8 µM e 1 µM, para paclitaxel e entre 10–7 µM e 10 µM para doxorubicina, variando 1 

Log entre elas. O tratamento foi dado em diferentes estágios, sendo o tratamento com o 

composto metabólico no dia 1, e os tratamentos com as demais drogas dadas em 3 

diferentes situações: i) ao mesmo tempo do tratamento com o composto metabólico; ii) 

24 horas após o tratamento com o composto metabólico e iii) 48 horas após o tratamento 

com o composto metabólico. A viabilidade das células foi medida no dia de cada um dos 

tratamentos, e após 72 horas do tratamento com o composto metabólico. 

A viabilidade foi mensurada utilizando Hoechst como corante, e o mesmo 

protocolo de BH3 profiling, com a exceção do uso de tampão MEB e de proteínas BH3, 

que não são necessários para a simples análise de viabilidade das células. 

Foi utilizado ainda, na quarta etapa desta abordagem, uma correção dos dados de 

viabilidade celular em função da taxa de crescimento celular, chamada GR metric. O 

cálculo desta correção é feito em uma ferramenta online chamada GR calculator. Para os 

cálculos são utilizados dados de contagem de células do dia do tratamento e a contagem 

de células após o término do experimento.32,33 
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3.5 Dye drop assay 

Para a quarta etapa de análise em combinação, foi escolhido o composto 

metabólico com melhor desempenho, o composto CHR2797, para o qual foi avaliado seu 

efeito no crescimento celular (efeito citotóxico ou citostático). 

 Foram realizados experimentos de contagem de células vivas e mortas, chamado 

dye drop assay, que é descrito em detalhes por Niepel, 201734, onde é utilizado os corantes 

Hoechst e Live Dead Red (LDR), para marcação das células vivas e mortas, 

respectivamente. Nas células com membranas comprometidas, o corante LDR reage com 

aminas livres, tanto no interior da célula quanto na superfície da célula, produzindo uma 

intensa coloração fluorescente. Nas células vivas, a reatividade do corante é restrita às 

aminas da superfície celular, resultando em uma menor intensidade de fluorescência. A 

diferença de intensidade é geralmente maior que 50 vezes entre células vivas e mortas, 

permitindo a fácil discriminação.  

Para realização do dye drop assay foi seguido o seguinte protocolo: 

 

1- As células foram previamente cultivadas em placas de 384 poços, na densidade de 

1500 células por poço. 

2- O tratamento das células com os compostos metabólicos foi feito utilizando uma 

HP Digital dispenser D300, HP, USA. 

3- Foi preparado a solução de corantes, contendo 1:1000 LDR + 1: 5000 Hoechst 

33342 em 10% Optiprep em PBS. 

4- Foi adicionado 15 µl de solução de corantes por poço para uma placa de 384 poços, 

pipetando suavemente a solução ao longo da parede do poço. 

5- Incubação em temperatura ambiente por 30 min. 

6- Foi preparado uma solução 3,7% de formaldeído em 20% Optiprep em PBS, e 

adicionado 20 µl por poço, pipetando suavemente a solução ao longo da parede do 

poço 

7- Incubação em temperatura ambiente por 30 min. 

8- O meio foi aspirado para 15 µL e adicionado 100 µL de PBS. 

9- A análise dos pratos foi realizada por microscopia de fluorescência, utilizando um 

equipamento ImageXpress Micro, após 24, 48 e 72 h de tratamento e anteriormente a 

adição do composto metabólico (chamado de 0 h). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Etapa 1: primeira avaliação 

Nesta etapa os 192 compostos foram avaliados em células SUM149, um tipo de 

célula de câncer de mama triplo negativo. A Figura 8a apresenta os resultados de delta 

priming em função da contagem de células, onde cada ponto no gráfico representa uma 

concentração de um composto, totalizando 1920 pontos. Como mencionado 

anteriormente, o foco do projeto é encontrar compostos que possam melhorar o 

tratamento de câncer de mama triplo negativo, através do aumento do priming 

especificamente das células de câncer. Desta forma, o interesse é selecionar compostos 

capazes de aumentar o priming (maior delta priming), mas que não matam as células, de 

modo que não seriam descobertos utilizando análises convencionais de viabilidade 

celular. As linhas tracejadas nos gráficos representam os valores de corte da região de 

interesse para priming, linha vertical, e contagem de células, linha horizontal. 

Figura 8. (a) Delta priming em função da contagem de células. Cada ponto representa 

uma diferente concentração de um diferente composto testado. Foram utilizados 192 

compostos em 10 diferentes concentrações para cada composto. (b) Exemplo de perfil de 

priming e contagem de células em função da concentração do composto metabólico 

estudado. 

 

Fonte: autoria própria. 

Foi considerado um aumento no priming das células as concentrações e compostos 

capazes de aumentar o priming em três vezes o desvio padrão do branco (DMSO). Com 

relação à morte das células, estipulou-se um corte em 80% da contagem de células do 

branco, assim, concentrações de compostos que causaram a diminuição do número de 

células para valores abaixo desta linha de corte, foram excluídas das etapas futuras. Os 

valores no quadrante superior direito (pontos em verde claro) indicam as concentrações e 

compostos que foram selecionados, seguindo os parâmetros de corte mencionados 
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anteriormente, totalizando 32 compostos. Os compostos selecionados para a segunda 

etapa são apresentados na Tabela 2, incluindo o branco (DMSO) e controle positivo 

(ABT263). 

 

Tabela 2. Compostos metabólicos selecionados para a continuidade dos experimentos.  

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 8b apresenta o gráfico comparativo entre priming (azul) e contagem de 

células (verde) versus a concentração do composto, para ABT-263, que foi utilizado nas 

etapas como um controle positivo ao priming, uma vez que sua ação é diretamente 

relacionada à apoptose. Podemos observar que existe uma janela terapêutica, onde o 

priming é elevado, mas não existe a diminuição excessiva no número de células. Os 

compostos selecionados apresentaram janelas terapêuticas semelhantes ao ABT-263.  

 

4.2 Segunda etapa: análise de confirmação 

A etapa seguinte consistiu na avaliação dos compostos selecionados na etapa 

anterior (Tabela 2) em outras três linhagens celulares de câncer de mama triplo negativo, 

MDA-MB-231, HCC1937 e HCC1143, a fim de avaliar a ação dos compostos em células 

de câncer de mama triplo negativo em geral, não em apenas uma linhagem específica. 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 9, em gráficos de delta priming 

versus contagem de células. Os mesmos parâmetros de corte foram utilizados para estas 

DMSO GSK 2194069

6 Thioguanine Isotretinoin

ABT-263 Ketoconazole

AEBSF Lometrexol

AEM1 Meclizine

AGI_5198 ML309

Artemisinin Oligomycin A

Artesunate Orlistat

BPTES Pyrvinium pamoate

Canagliflozin Ro 48 8071

CHR 2797 Rosiglitazone

Diphenyleneiodonium chloride Rotenone

Elesclomol SKI II

Finasteride Spautin 1

FK 866 TEPP_46

Fluoroxetine Terbinafine

GPP_76 U104

Compostos selecionados para a segunda etapa
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células. A partir desta análise observou-se que apenas 16 compostos, dentre os 32 

testados, foram capazes de promover um aumento no priming de todas as linhagens 

testadas. 

Figura 9. Gráficos de delta priming versus contagem de células para as linhagens 

utilizadas na análise de confirmação. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Os experimentos com as linhagens celulares foram promovidos em triplicatas em 

três ensaios independentes, e a  

Figura 10 apresenta gráficos de correlação entre duas replicatas biológicas para 

cada uma das linhagens celulares. Nestes gráficos, caso os valores absolutos de priming 

forem idênticos nos dois experimentos, os pontos formarão uma reta diagonal com R2 = 

1 e Pearson r também igual a 1. Podemos observar que existiram diferenças nos valores 

absolutos de priming, porém existe uma alta correlação entre os experimentos, 

significando que o aumento do priming pelos compostos, apesar de variável, é uma 

tendência fixa dos compostos. Os gráficos de correlação de replicata 2 versus replicata 3 

e de replicata 1 versus replicata 3 não são apresentados devido aos valores de R2 e Pearson 

r serem semelhantes aos dos gráficos apresentados.  
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Figura 10. Gráficos de correlação entre as replicatas dos experimentos de BH3 profiling. 

  

Fonte: autoria própria. 
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4.3 Terceira etapa: análise dos controles 

Após a seleção dos 16 compostos com atividade nas quatro linhagens de câncer 

de mama triplo negativo, foram feitas análises destes compostos em células normais de 

MCF10A e HMEC. O objetivo desta análise foi de verificar, dentro dos compostos, quais 

também afetariam o priming das células normais, que é um indicativo de possíveis efeitos 

colaterais nos pacientes. Estes experimentos foram chamados de análise contrária, uma 

vez que os compostos selecionados não serão aqueles capazes de aumentar o priming 

destas células, e sim os que não promovem este efeito. 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 11. Podemos observar que 

alguns compostos foram capazes de aumentar o priming das células não tumorais e 

também afetar a contagem de células, ou seja, apresentaram algum efeito nas células não 

tumorais. A Figura 12 apresenta o gráfico de correlação entre replicatas para células 

MCF10A, onde observamos um perfil semelhante ao encontrado nas células de câncer de 

mama triplo negativo. As análises em células HMEC não foram promovidas em triplicata, 

uma vez que estas células são de difícil acesso e difícil cultura. Análises em replicata 

destas análises estão em andamento pela doutora Veerle Daniels, bem como experimentos 

in vivo para comprovação da eficiência do tratamento. 

A partir dos dados obtidos na segunda e terceira etapas, foram selecionados 4 

compostos que apresentaram uma janela terapêutica para todas as linhagens de células de 

câncer testadas e não alteraram o priming ou o número das células não tumorais testadas 

(Tabela 3): Spautin-1, que atua no mecanismo de autofagia das células, através da 

degradação de Beclin135; Elesclomol e Artemisinin que geram espécies reativas de 

oxigênio (ROS) no interior das células36,37 e CHR2797, que atua como um inibidor de 

aminopeptidases.38 
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Figura 11. Gráfico de delta priming em função da contagem de células para as duas 

linhagens de células sadias utilizadas. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 12. Gráfico de correlação entre replicatas de células MCF10A. 

 

Fonte: autoria própria. 

Tabela 3. Compostos selecionados para a análise de combinação entre compostos 

metabólicos e quimioterápicos. DMSO é utilizado como branco. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.4 Quarta etapa: análise em combinação 

A quarta e última etapa consistiu na análise dos compostos selecionados a partir 

das etapas anteriores em combinação com os seis agentes quimioterápicos descritos 

anteriormente. Esta etapa não pode ser finalizada durante o período de estágio no exterior, 

no entanto a pesquisa continua em andamento.  

Durante o estágio foi possível analisar um dos compostos selecionados, CHR2797 

(Figura 13), em células SUM 149. CHR2797 é um inibidor de aminopeptidases, que é 

convertido em sua forma ativa no interior das células38. Os gráficos de priming e 

contagem de células deste composto para todas as linhagens celulares testadas são 

apresentados na Figura 14. Podemos observar que existe uma janela terapêutica nas 

concentrações de 0,082 µM (log = –1,1) e 0,247 µM (log = –0,6). 
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Figura 13. Estrutura química do composto CHR2797 (tosedostat). 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 14. Efeito do composto CHR2797 para cada uma das linhagens celulares 

avaliadas. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Os resultados obtidos na análise combinatória entre CHR2797 e os agentes 

quimioterápicos, adicionados simultaneamente, são apresentados na Figura 15. Os dados 

apresentados neste gráfico são de contagem de células em função da concentração de 

quimioterápico. As diferentes linhas nos gráficos são relacionadas às concentrações de 

CHR2797 utilizadas e DMSO, utilizado como branco.  

Os experimentos combinatórios foram avaliados em função do número de células 

72 h após o tratamento com as combinações, enquanto as análises de priming e contagem 

de células para os experimentos anteriores foram promovidos 48 h após o tratamento com 

os compostos. A análise após 72 h é o tempo padrão para análise de citotoxicidade de 

drogas, e 48 h é o tempo padrão para análise de priming. 

Figura 15. Efeito de CHR2797 em células SUM149, em combinação com diferentes 

quimioterápicos. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Podemos notar na Figura 15 que em todas as combinações, as células com tratadas 

apenas com CHR2797, sem a presença de quimioterápicos, apresentaram uma contagem 

de células inferior ao número de células do branco. Esta observação é importante, pois 

indica que o composto metabólico está por si só diminuindo a contagem das células, o 

que não foi observado nos experimentos anteriores. Assim, existem duas hipóteses para 

explicar este fenômeno: i) o composto metabólico apresenta citotoxicidade após 48 h ou 

ii) o composto metabólico afeta a taxa de crescimento das células. Como o crescimento 

celular é exponencial, caso o composto atue na taxa de crescimento das células, quanto 

maior o tempo de análise, mais acentuado o efeito. 

A fim de solucionar esta questão, foi feita a análise de “dye drop”, que consiste 

em uma metodologia desenvolvida no laboratório LSP, da Escola de Medicina de 

Harvard, em que são utilizados dois corantes celulares, Hoechst, para marcar DNA e LDR 

(live-dead red), que marca células mortas. Neste experimento as células são tratadas com 

o composto avaliado, no caso CHR2797, e são feitas análises de contagem de células 

vivas e mortas a cada 24 h, com início no próprio dia do tratamento das células (dia 0). 

Os resultados são então avaliados em um gráfico de contagem de células versus 

concentração do composto, utilizando dados de células vivas e células mortas. Caso o 

número de células vivas seja menor que o branco, e o número de células mortas seja 

maior, temos a indicação que o composto é citotóxico. Caso o número de células vivas 

seja menor que o branco, mas o número de células mortas seja igual, temos indícios de 

que o composto possui comportamento citostático. Estes dados podem também ser 

avaliados utilizando uma métrica específica para avaliar o comportamento citotóxico ou 

citostático de uma droga, chamada métrica GR (GR metrics), desenvolvida também na 

Escola de Medicina de Harvard.34  

O gráfico de GR (growth rate – taxa de crescimento) varia entre –1 e 1, de modo 

que concentrações com valores de GR abaixo de 0 indicam comportamento citotóxico, e 

valores positivos de GR indicam comportamento citostático daquelas concentrações. A 

Figura 16 apresenta os resultados da avaliação do comportamento citotóxico do composto 

CHR2797. A Figura 16a apresenta os dados do número de células vivas para diferentes 

concentrações de CHR2797, em função do tempo. Podemos observar que 72 h após o 

tratamento, o número de células vivas diminui conforme aumentamos a concentração de 

CHR2797, no entanto podemos observar na Figura 16b que o número de células mortas 

não apresenta um aumento proporcional à diminuição no número de células vivas. A 

Figura 16c apresenta os dados de células vivas e mortas no mesmo gráfico, para as 
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concentrações utilizadas nas combinações com quimioterápicos, 0,082 µM e 0,247 µM. 

Podemos observar que o número de células vivas é menor para as células tratadas com as 

concentrações de CHR2797, porém não observamos um aumento significativo no número 

de células mortas, indicando um comportamento citostático, e não citotóxico, do 

composto. A Figura 16d apresenta o gráfico de GR, calculado a partir da ferramenta 

online GRcalculator.39 Podemos observar que em nenhuma das concentrações avaliadas 

os valores de GR são negativos, o que corrobora com a hipótese de que CHR2797 não 

está matando as células após 48 h, mas sim afetando o crescimento das células. 

Após a constatação do efeito citostático de CHR2797, as análises de combinação 

entre o composto e os quimioterápicos foram submetidos à normalização em função da 

taxa de crescimento das células, que é diferente para cada concentração de CHR2797, 

utilizando o GRcalculator. Para estes cálculos é necessário promover a contagem de 

células (apenas células vivas) no dia do tratamento (dia 0) e após 72 h (dia 3), incluindo 

os dados de células tratadas com branco, células tratadas apenas com CHR2797 e células 

tratadas com a combinação de compostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 16. Gráficos de contagem de células para SUM149, após tratamento com 

CHR2797 em diferentes concentrações. (a) contagem de células vivas em função do 

tempo; (b) contagem de células mortas em função do tempo; (c) contagem de células 

vivas e mortas para as duas concentrações selecionadas; (d) curva de contagem de células 

vivas normalizada em função da taxa de crescimento. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Os dados obtidos a partir da análise da combinação entre CHR2797 e os 

quimioterápicos, e normalizados em função da taxa de crescimento das células, é 

apresentado na Figura 17. Pode-se observar que com a normalização é possível verificar 

de forma clara que a combinação com CHR2797 gerou um aumento na potência do 

tratamento com S63845, A133 e ABT263, que podem ser observados devido ao 

deslocamento dos valores de GR50 (concentração necessária para gerar 50% do efeito da 

droga, após a normalização em função da taxa de crescimento da célula). Podemos 

observar ainda que o tratamento em combinação gerou um aumento na eficiência do 

tratamento com todos os quimioterápicos, com exceção de ABT199. O aumento de 

eficiência pode ser observado pelo valor de GRmáx dos compostos, que é o ponto de 

resposta máxima obtida pelo tratamento, desta forma, quanto menor o valor de GRmáx, 

menor a quantidade de células sobreviventes e, portanto, maior a eficácia do tratamento. 

Os dados de GR50 e GRmáx são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Valores de GR50 e GRmáx para a combinação de CHR2797 com diferentes 

quimioterápicos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Buscando melhorias ainda mais significativas na potência e na eficiência dos 

tratamentos convencionais, o tratamento das células com CHR2797 em combinação com 

os quimioterápicos foi promovido em diferentes tempos, como ilustrado na Figura 7. Os 

resultados obtidos de cada um dos diferentes tempos de tratamento foram submetidos a 

normalização em função da taxa de crescimento das células, calculados utilizando o 

GRcalculator. A Figura 17 apresenta os resultados obtidos no tratamento combinatório 

em paralelo, com o tratamento quimioterápicos + CHR2797 ao mesmo tempo. A Figura 

18a apresenta os resultados obtidos a partir do tratamento com os diferentes 

quimioterápicos 24 h após o tratamento das células com CHR2797, enquanto a Figura 

DMSO
CHR2797 

0,082 µM

CHR2797 

0,247 µM
DMSO

CHR2797 

0,082 µM

CHR2797 

0,247 µM

ABT263 3,19 1,88 0,685 -0,132 -0,33 -0,57

ABT199 8,75 4,06 3,5 0,211 -0,181 -0,214

A133 0,167 0,535 0,0276 -0,519 -0,657 -0,804

S63845 0,535 0,0276 0,0195 -0,0135 -0,598 -0,519

Doxorrubicina 0,00252 0,000376 0,000611 -0,508 -0,636 -0,783

Paclitaxel 0,00019 0,000191 0,000235 -0,477 -0,645 -0,742

GR50 GRmáx
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19a apresenta os resultados do tratamento com os quimioterápicos 48 h após a adição de 

CHR2797. O tempo final da análise foi mantido constante, sendo 72 h após o tratamento 

com CHR2797.  

Figura 17. Efeito de CHR2797 em células SUM149 após tratamento dos dados utilizando 

a ferramenta GRcalculator. 

 

Fonte: autoria própria. 

Uma vez que o tratamento com os quimioterápicos foi promovido após o 

tratamento com o composto metabólico, foi realizada a análise de BH3 profiling 

(utilizando diferentes peptídeos) das células após 24 e 48 h do tratamento com CHR2797, 

sem a adição de nenhum quimioterápico, em busca de compreender as alterações causadas 

pelo composto no processo de apoptose em relação às proteínas BCL-2. Os resultados de 

priming são apresentados na Figura 18b e Figura 19b para 24 e 48 h após o tratamento 

com CHR2797, respectivamente. 

Assim como o tratamento concomitante com CHR2797 e quimioterápicos, o pré 

tratamento de 24 h com o composto metabólico aumentou a potência e a eficiência do 



46 
 

tratamento com os quimioterápicos. O maior aumento de potência e eficiência de 

tratamento pode ser observado no tratamento com S63845, o que indicaria um aumento 

na dependência das células para a proteína MCL-1. A análise de BH3 profiling no entanto 

não evidencia a indução na dependência à MCL-1 após 24 h, uma vez que a liberação de 

citocromo C com o peptídeo MS1 e S63845 (utilizado como peptídeo), após o tratamento 

com CHR2797 (colunas verdes), não é maior que a liberação de citocromo C do branco 

(DMSO). Nesta análise, podemos observar um aumento na dependência das células para 

a proteína BCL-XL, através do aumento na liberação de citocromo C quando são 

utilizados BAD, HRK, A133 e A115 como peptídeos, Figura 18b. Este aumento na 

dependência por BCL-XL é o responsável pela melhoria no tratamento com A133 e ABT-

263, uma vez que ambas atuam diretamente na inibição desta proteína. 

Figura 18. Efeito do pré-tratamento com CHR2797 por 24 h em células SUM149. (a) 

Efeito do tratamento com CHR2797 em células SUM149 em combinação com diferentes 

quimioterápicos, adicionados 24 h após o tratamento com CHR2797; (b) priming das 

células após pré-tratamento com CHR2797. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 19. Efeito do pré-tratamento com CHR2797 por 48 h em células SUM149. (a) 

Efeito do tratamento com CHR2797 em células SUM149 em combinação com diferentes 

quimioterápicos, adicionados 48 h após o tratamento com CHR2797; (b) priming das 

células após pré-tratamento com CHR2797. 

 

Fonte: autoria própria. 

O pré-tratamento das células com CHR2797 por 48 h também evidenciou 

melhorias no tratamento com os quimioterápicos avaliados, mesmo com um menor tempo 

de ação dos quimioterápicos, uma vez que o experimento foi encerrado em 72 h após o 

tratamento com CHR2797, totalizando apenas 24 h de ação dos quimioterápicos. Para 

esta abordagem o tratamento combinatório que se mostrou mais eficaz foi com CHR2797 

+ S63845, enquanto o mais potente foi com CHR2797 + A133. Estes resultados indicam 

que o tratamento com CHR2797 induziu nas células de SUM149 um aumento na 

dependência das células às proteínas MCL-1 e BCL-XL. A análise de BH3 profiling das 

células após 48 h de tratamento com CHR2797 comprova o aumento na dependência para 

BCL-XL e MCL-1, como pode ser observado na Figura 19b nos peptídeos HRK, para 
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BCL-XL e MS1 para MCL-1. A comparação entre os três diferentes tempos de tratamento 

é apresentada na Figura 20. 

Os experimentos de combinação entre CHR2797 e os quimioterápicos foram 

realizados apenas uma vez, portanto apesar dos resultados se mostrarem promissores, 

ainda é necessário repetir os experimentos e avaliar as combinações também em outras 

linhagens celulares, bem como avaliar a ação dos compostos artemisinin, elesclomol e 

spautin-1 em combinação com os tratamentos quimioterápicos. 

Durante o estágio sanduíche foi aperfeiçoado ainda um procedimento de análise 

para os experimentos de contagem de células e BH3 profiling, utilizando um equipamento 

“pin-transfer”, que é capaz de promover o tratamento das células de modo mais rápido e 

eficiente. Desta forma, os experimentos futuros poderão ser efetuados com maior rapidez. 

Estes experimentos estão sendo realizados no laboratório do professor Letai, no Instituto 

do Câncer Dana Farber e na Escola de Medicina de Harvard, pela Dra Veerle Daniels, 

com a previsão de término para julho de 2020. 
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Figura 20. Comparação do efeito do tratamento com CHR2797 em células SUM149 em 

combinação com diferentes quimioterápicos em diferentes tempos. (a) dados do 

tratamento com quimioterápico ao mesmo tempo do tratamento com CHR2797; (b) 

tratamento com quimioterápicos 24 h após tratamento com CHR2797; (c) tratamento com 

quimioterápicos 48 h após tratamento com CHR2797. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5 CONCLUSÕES 

A busca por tratamentos mais eficientes para o câncer de mama triplo negativo, 

foi realizada a partir da análise do efeito de 192 compostos metabólicos na viabilidade 

celular e no priming diferencial de células de câncer de mama triplo negativo e de células 

normais. 

 Após quatro etapas experimentais foram selecionados quatro compostos 

metabólicos que foram capazes de induzir um aumento do priming especificamente nas 

células de câncer: elesclomol (indução de ROS), spautin-1 (inibição de autofagia), 

artemisinin (indução de ROS) e CHR2797 (inibição de aminopeptidases).  

A combinação de 6 agentes quimioterápicos e CHR2797 apresentou um aumento 

significativo na potência e na eficiência do tratamento, em relação às células tratadas 

apenas com os agentes quimioterápicos, e os experimentos de BH3 profiling indicaram 

que CHR2797 induz dependência às proteínas MCL-1 e BCL-XL, em células SUM149. 

Os experimentos finais, bem como a avaliação da combinação entre elesclomol, spautin-

1 e artemisinin com os agentes quimioterápicos em diferentes linhagens celulares estão 

sendo desenvolvidos no Instituto do Câncer Dana Farber e na Escola de Medicina de 

Harvard. 
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II. CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolômica de amostras de plasma de portadores e não portadores de síndrome 

de cri-du-chat visando a compreensão da atividade metabólica da doença 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metabolômica – encontrando biomarcadores 

Atualmente sabe-se que o metaboloma, conjunto de metabólitos produzidos por 

um organismo, é o produto final do metabolismo celular e, portanto, a etapa mais próxima 

da relação entre funcionamento celular e o fenótipo de um organismo.40–42 Um 

metaboloma é composto por inúmeras moléculas que apresentam diferentes propriedades, 

podendo ser: compostos inorgânicos, carboidratos hidrofílicos, ácidos orgânicos, lipídios 

hidrofóbicos, produtos naturais complexos, moléculas voláteis, dentre outros43,44. A 

determinação dos metabólitos de um organismo saudável, e comparação com um 

organismo doente, pode levar a obtenção de biomarcadores para a detecção de diversos 

tipos de doenças.40,42 Desta maneira, o estudo dos metabólitos é de grande interesse e, 

atualmente, é conhecido como metabolômica.  

Estudos metabolômicos são realizados em três etapas principais: preparo de 

amostras, aquisição e tratamento dos dados.45 O preparo de amostras, especialmente a 

etapa de extração, é um procedimento crucial em abordagens metabolômicas sem alvo, 

ou seja, quando busca-se a obtenção de fingerprints abrangentes do metaboloma. Se a 

metodologia empregada não for capaz de extrair em quantidades detectáveis toda a 

variedade de metabólitos presentes na matriz, a interpretação dos resultados é 

prejudicada.45–47 No entanto, inexiste atualmente uma metodologia de extração única 

capaz de promover a extração de todos os metabólitos, abrangendo os de alta polaridade 

até os de baixa polaridade.47  

Uma forma de promover a extração de uma ampla faixa de metabólitos é a 

utilização de metodologias complementares de extração, como por exemplo o uso de 

diferentes solventes extrativos e/ou diferentes técnicas. Para estudos biológicos uma 

técnica que vêm chamando a atenção de pesquisadores devido à praticidade e elevado 

rendimento é a utilização de microextração em fase sólida (SPME) com fibras 

biocompatíveis (BioSPME).48  

 

1.2 Microextração em fase sólida (SPME) 

A técnica de SPME foi originalmente introduzida para a extração de espécies 

orgânicas voláteis, como uma ferramenta que possibilitaria a unificação da amostragem 

e do preparo da amostra.49,50 Porém, ao longo do tempo diferentes aplicações foram 

consolidadas, incluindo a utilização de SPME para amostras líquidas e, recentemente, a 

mais nova abordagem: SPME in-vivo, onde a fase de microextração é inserida diretamente 



53 
 

no organismo vivo, utilizando fibras biocompatíveis (Figura 21). SPME in-vivo 

possibilita a extração dos metabólitos produzidos em tempo real, minimizando possíveis 

erros devido a reações, como por exemplo enzimáticas, que podem ocorrer quando a 

amostra é coletada e armazenada para posterior extração, modificando a composição final 

da amostra. Desta forma, o uso de SPME in-vivo possibilita a obtenção de fingerprints 

com maior representatividade da realidade metabólica, tornando altamente atrativo o seu 

emprego para estudos metabolômicos.48,51–53 

 

Figura 21. Dispositivo de microextração em fase sólida (SPME): (a) in-vitro e (b) in-

vivo. 

 

Fonte: Adaptado da referência 51.51 

 

Os dispositivos de microextração em fase sólida são constituídos por um núcleo 

de sílica fundida, na forma de haste, revestido por uma camada de adsorvente polimérico 

na ponta que atua como fase extratora, como por exemplo polidimetilsiloxano (PDMS), 

poliacrilato (PA), carbowax (CW), carboxen (CAR) e divinilbenzeno (DVB). O núcleo 

do dispositivo (sílica+camada de adsorvente) é envolto por uma haste metálica para 

proteção, e quando se deseja utilizar o dispositivo para extração, este núcleo é empurrado 

para baixo e a ponta contendo camada de adsorvente é exposta a amostra.  

Na abordagem in-vivo, as fibras de SPME são revestidas adicionalmente com 

materiais biocompatíveis que atuam como peneiras moleculares, impedindo a interação e 

adsorção de macromoléculas, como por exemplo proteínas, com a fase estacionária 

(adsorvente)48,52. Pawliszyn publicou recentemente um trabalho envolvendo a 

comprovação da viabilidade de dispositivos Bio-SPME para estudos metabolômicos, e os 

resultados indicaram que algumas fibras (modo misto, ácido fenilborônico e poliestireno-

divinilbenzeno) são adequadas para este tipo de finalidade.53 
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Atualmente o único dispositivo Bio-SPME disponível comercialmente é da 

empresa Sigma-Aldrich, que é composto por uma camada de adsorvente com 45 µm de 

espessura e 15 mm de comprimento, formada por C18 ligado a partículas de sílica 

porosas, e revestida por um polímero biocompatível.54  

A extração dos analitos pela adsorção na camada adsorvente, e a posterior 

dessorção dos analitos da fibra são as principais etapas do processo de análise por SPME. 

A quantidade de analito possível de ser extraído por SPME depende principalmente de 

dois fatores: i) tempo de extração, o tempo no qual a fase fica em contato com a amostra, 

e ii) do tempo de dessorção, etapa em que é promovida a retirada dos analitos adsorvidos 

na fase estacionária. Se o tempo de extração é suficientemente longo, ocorre o equilíbrio 

dos analitos entre a fase estacionária e a matriz. Quando o equilíbrio é estabelecido, o 

sistema obedece à Eq. 1: 

    𝑛𝑒 =  
𝐶0𝐾𝐴𝑓𝑠𝑉𝑠𝑉𝑓(𝐶𝑓𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑓

∞)

𝑉𝑠+ 𝐾𝐴𝑓𝑠 (𝐶𝑓𝑚𝑎𝑥− 𝐶𝑓
∞)

   Eq. (1) 

Onde 𝑛𝑒 é o número de mols de analito extraído, 𝐶0 representa a concentração 

inicial do analito na amostra, 𝐾𝐴𝑓𝑠 é a constante de distribuição do analito entre a fase e 

a matriz, que nada mais é que a razão da concentração de analito na fase estacionária e a 

concentração do analito na matriz (no equilíbrio), 𝑉𝑠 é o volume da amostra, 𝑉𝑓 é o volume 

do revestimento das fibras, 𝐶𝑓𝑚𝑎𝑥 é a concentração máxima de sítios ativos, da fase 

extratora e 𝐶𝑓
∞ é a concentração de analito sobre a fibra.49,50,55  

Idealmente, a extração por SPME é finalizada quando o equilíbrio dos analitos 

entre a fase e a matriz é alcançada, assim, o aumento do tempo de extração após atingir o 

equilíbrio não resulta em qualquer aumento da quantidade de analitos extraída. De fato, 

alguns analitos com maior afinidade pela fase estacionária podem interagir 

competitivamente pelos sítios de adsorção, gerando falsos resultados. 

A distribuição do analito entre a fibra de SPME e a matriz da amostra pode ser 

definida como a razão da concentração do analito na fibra 𝐶𝑓
∞ e a concentração da amostra 

𝐶𝑠
∞, onde o esse equilíbrio pode ser representado pela Eq. 2: 

     𝐾𝑓𝑠 =  
𝐶𝑓

∞

𝐶𝑠
∞    Eq. (2) 

𝐾𝑓𝑠 depende tanto da natureza do analito quanto do tipo de fase presente na fibra 

selecionada para o trabalho, além de outras propriedades da matriz, como temperatura, 

pH, adição de algum solvente orgânico ou líquido iônico, fatores os quais devem ser 

mantidos constantes durante uma análise. 
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O tempo de dessorção, tempo em que ocorre a retirada das substâncias adsorvidas 

na matriz, possui a mesma importância do tempo de extração, uma vez que pouco tempo 

pode ocasionar em uma dessorção incompleta dos analitos. Porém, quanto maior o tempo 

de dessorção, mais demorado se torna o protocolo de análise (extração dos metabólitos 

seguida pela análise dos mesmos), portanto, é necessário encontrar o menor tempo 

possível que mantenha a completa dessorção dos analitos. 

A temperatura de dessorção é um parâmetro ligado diretamente à velocidade da 

dessorção dos analitos. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a agitação das 

moléculas da solução, aumentando a solubilidade dos analitos e a cinética de dessorção 

dos mesmos. Porém, em temperaturas maiores do que a temperatura ambiente torna-se 

necessário o uso de banhos aquecedores, dificultando o processo. A integridade dos 

analitos também pode ser comprometida com a utilização de altas temperaturas. 

O solvente de dessorção também está diretamente relacionado à solubilidade dos 

analitos e ao coeficiente de partição dos analitos entre a fase estacionária e a solução. 

Solventes que tenham um maior poder de solvatação dos analitos farão com que o 

processo de dessorção seja mais rápido e mais eficiente, uma vez que os analitos possuem 

maior afinidade pela solução do que pela fase. 

Diferentes parâmetros de extração, como tempos de adsorção e dessorção, tipo de 

fibra, temperatura, solvente, entre outros, podem gerar a extração de diferentes tipos e 

concentrações de metabólitos, portanto um planejamento experimental pode fornecer a 

melhor condição de extração e dessorção, e assim, com uma maior gama de metabólitos, 

aumenta-se a chance de encontrar biomarcadores para diferenciação entre pacientes 

sadios e doentes.  

 

1.3 Planejamento experimental 

O planejamento de experimentos ajuda a investigar os efeitos de diferentes 

variáveis de um sistema, ao mesmo tempo. No estudo de metabolômica, a utilização de 

planejamentos experimentais pode ser uma ferramenta essencial para obtenção das 

condições experimentais que fornecem a maior gama e concentração de metabólitos de 

um sistema. Existem diversos tipos de planejamento experimental, entre eles os 

experimentos fatoriais (completo e fracionário), experimentos de superfície de resposta, 

experimentos de mistura e experimentos de Taguchi.  

O planejamento fatorial completo é a principal abordagem utilizada quando se 

deseja identificar, dentre várias, as variáveis que são mais significativas sobre uma 
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determinada resposta estudada. Na utilização desse planejamento, geralmente deve-se 

selecionar k variáveis para serem testadas em dois níveis distintos, assim, determinando 

o número de experimentos necessários na avaliação por 2k. Na abordagem fracionada, 

definida por 2k-b experimentos, onde b é o tamanho da fração, o conhecimento do sistema 

é ligeiramente diminuído, uma vez que não serão variados todos os parâmetros estudados, 

porém, matematicamente é possível deduzir o efeito de cada variável.56 

Experimentos de superfície de resposta são utilizados para refinar e otimizar a 

resposta após a seleção das variáveis significativas. Modelos como Central Composto, 

Plackett-Burman e simplex centroid são exemplos de modelos de delineamento 

experimental que possibilitam a obtenção de superfícies de resposta para a variável 

selecionada. Simplex centroid é um modelo experimental especificamente utilizado para 

otimização de misturas de solventes, enquanto Central Composto e Plackett-Burman são 

modelos utilizados para otimização de quaisquer variáveis que não incluam misturas de 

solventes, como por exemplo pH, temperatura, pressão, tempo e etc.56,57 

O modelo de experimentos de Taguchi leva em consideração que alguns 

parâmetros não poderão ser controlados, dessa forma, o modelo considera estes 

parâmetros como ruído. Os experimentos de Taguchi são utilizados para encontrar 

condições que minimizem o ruído, de forma que o resultado final possua a menor variação 

possível independentemente das alterações nos parâmetros ruído.56,57 

Quando se utilizada planejamentos experimentais, as respostas obtidas para cada 

experimento devem ser tratadas estatisticamente, a fim de identificar quais, entre as 

variáveis estudadas, ou quais as interações entre as variáveis são importantes para a 

maximização da resposta. Quando mais de uma resposta é importante, pode-se utilizar 

funções que englobem todas as respostas em um único número, como por exemplo a 

desejabilidade global do sistema, desenvolvida originalmente por Derringer e Suich em 

1980. A função desejabilidade (d) (Eq. 3) é uma normalização entre os valores máximos 

e mínimos obtidos em cada resposta, de maneira que as mesmas são convertidas em 

valores entre zero e um. Após a normalização de cada resposta, é feito o cálculo da 

desejabilidade global (Eq. 4), onde cada desejabilidade é elevada a um exponencial (fator 

de importância da resposta) e multiplicada pelas demais.  

  𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑑) =  (
𝑅− 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑚á𝑥− 𝑅𝑚𝑖𝑛
)

𝑓

    Eq. (3) 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = (∑ (
𝑅− 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑚á𝑥− 𝑅𝑚𝑖𝑛
)

𝑓
)

1

𝑛

   Eq. (4) 



57 
 

Onde R é a resposta, Rmin é a resposta mínima, Rmáx é a resposta máxima, f é o 

fator de peso da resposta, e n é o número de respostas. 

Após a obtenção de um valor único que represente as repostas desejadas, é comum 

a análise estatística entre as amostras estudadas, utilizando a análise de variância, 

ANOVA, que fornece o valor p para cada experimento. O valor p é definido como um 

valor de probabilidade, entre 0 e 1, que mede as chances de que o resultado obtido seja 

apenas ao acaso, e não devido às variações experimentais.  Assim, um valor p inferior a 

0,05 indica que a probabilidade de que o resultado obtido seja devido ao acaso, é inferior 

a 5%, e por sua vez, mostra que as variações experimentais foram responsáveis pela 

resposta com uma certeza maior que 95%. 

O diagrama de Pareto é uma abordagem gráfica também utilizada para a seleção 

de variáveis importantes para determinado processo58. Cada variável ou interação entre 

variáveis é processada na forma de colunas do gráfico, de modo que aquelas com maiores 

valores de resposta são as variáveis de maior importância. Portanto, a partir da utilização 

do diagrama de Pareto e análise de variância, as variáveis significativas serão aquelas que 

apresentam os maiores valores de respostas e que possuem valor p inferior ao valor 

crítico, usualmente padronizado por 0,05.59,60  

 

1.4 Síndrome de cri-du-chat 

A síndrome de cri-du-chat (SCDC), descoberta pelo francês Jérome Lejeune, é 

assim chamada devido ao som emitido pelos portadores desta doença, que se assemelha 

com o miar de gatos (cri-du-chat em francês). A rara síndrome, que acomete um a cada 

15.000-50.000 recém nascidos, é causada pela deleção parcial do menor braço do 

cromossomo 5 (–5p). Entre as deficiências físicas causadas pela doença, estão cabeça 

pequena (microcefalia), rosto redondo, olhos amplamente espaçados, baixa ponte nasal, 

desenvolvimento atrasado, baixa estatura,  magreza, mandíbula pequena (micrognastia), 

atraso intelectual, mudanças cardíacas, entre outros.61,62 

Apesar de se tratar de uma doença genética e sem cura, intervenções precoces nos 

portadores possibilitam um melhor desenvolvimento das crianças afetadas, minimizando 

os efeitos da doença. Uma das possíveis intervenções é o uso de medicamentos capazes 

de regular diferentes aminoácidos no organismo dos pacientes e estímulo para melhorar 

a capacidade de alimentação dos pacientes.61–63 

Algumas modificações metabólicas são conhecidas nos pacientes com SCDC, 

como por exemplo alterações no teor de prolina e treonina na urina, além de 
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concentrações elevadas de aspartato, asparagina e histidina, sendo que as alterações em 

aspartato e asparagina foram observadas em plasma e urina, enquanto a presença de 

histidina foi observada na urina de portadores, e não dos controles. As alterações descritas 

até então apontam diferentes variações em rotas metabólicas do organismo dos 

portadores, que se tornam possíveis focos para intervenções médicas, a fim de buscar 

melhoria dos sintomas dos pacientes. No entanto, poucos trabalhos foram reportados a 

respeito da SCDC, de modo que os efeitos metabólicos da deleção promotora desta 

doença ainda não são completamente conhecidos.61,63 

 

2 OBJETIVOS 

Revelar novas diferenças metabólicas entre portadores e não portadores de 

síndrome de cri-du-chtat (SCDC), para o desenvolvimento de diagnósticos e terapias 

capazes de minimizar sintomas da doença. Para isto, análises metabolômicas utilizando 

Bio-SPME para a extração de metabólitos presentes no sangue dos pacientes (portadores 

e não portadores de SCDC), e análise por espectrometria de massas por inserção direta 

(DIMS), de forma untarget foram utilizadas. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Coleta do sangue de portadores e não portadores de SCDC 

O sangue de portadores e não portadores de SCDC foi obtido em parceria com o 

professor Nilson Antônio de Assunção, da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). As coletas de amostras biológicas de portadores da SCDC foram realizadas 

mediante a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo III) e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (Anexo IV) parecer: 226.594 da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

O sangue dos pacientes (n=25) e controles (n=30) foi coletado em tubos contendo 

EDTA e inibidor de proteases, e em seguida o material foi centrifugado por 20 min à 

5000  g. Posteriormente, o plasma foi transferido para tubos eppendorfs estéreis e 

armazenado à  −80 ºC. O grupo controle é constituído pelos familiares dos portadores de 

SCDC, sendo estes selecionados em prol de minimizar diferenças ambientais entre os 

grupos. 
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3.2 Extração de metabólitos por Bio-SPME 

A extração dos metabólitos foi promovida utilizando-se fibras de Bio-SPME 

comerciais (Sigma-Aldrich, USA), contendo fase extratora de C18 (partículas de 45 µM). 

Primeiramente foi realizada uma otimização dos parâmetros de extração e dessorção com 

o plasma de não portadores de SCDC, utilizando planejamentos experimentais. Após a 

obtenção das melhores condições experimentais, foram então extraídos os metabolitos do 

plasma de portadores de SCDC.  

 

3.2.1 Planejamentos experimentais utilizando plasma de não portadores de SCDC 

O protocolo de extração e dessorção dos metabólitos foi otimizado a partir de 

experimentos de perfil de tempo de extração (extraction time profile), bem como 

utilizando planejamento fatorial 24 (Tabela 5), em seguida um planejamento 23 (Tabela 

6), avaliando outros parâmetros e, por fim, a avaliação do solvente de dessorção através 

do modelo simplex centroid. 

O experimento de perfil de tempo de extração é utilizado para encontrar o ponto 

de saturação da fibra, onde independente do tempo, não ocorrerá um aumento na 

quantidade de analitos adsorvidos na fibra.  

Os parâmetros utilizados para o planejamento fatorial 24 foram: 

 

I. tempo de extração, utilizando 1 min como limite inferior e 30 min como limite 

superior. 

II. tempo de dessorção, utilizando 1 min como limite inferior e 30 min como limite 

superior. 

III. temperatura da dessorção, utilizando banho a 40 ºC no limite superior e 25 ºC 

para o limite inferior. 

IV. diferente composição do solvente de dessorção, utilizando água como limite 

superior e solução água:metanol 3:7 (v/v) como limite inferior. Água foi 

utilizada devido à própria matriz de extração ser uma solução aquosa dos analitos 

(soro humano), enquanto metanol foi utilizado em busca em aumentar o 

coeficiente de partição dos analitos entre a fase estacionária e a solução. 

 

Cada extração foi efetuada em alíquotas de 250 µL de um pool amostral de 

plasma. As fibras foram limpas e recondicionadas após cada dessorção, utilizando mistura 

de água:metanol 1:1 (v/v) por 60 min, a fim de evitar efeitos de carryover. 
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Tabela 5. Planejamento fatorial 24 com ponto central, empregando 1 min como limite 

inferior de tempo e 30 min como limite superior; para solventes foi-se utilizado 100% 

água como limite superior (maior semelhança à matriz) e 70% metanol como limite 

inferior; para temperatura foi-se utilizado 40 °C como limite superior e 25 °C (temperatura 

ambiente) como limite inferior. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A partir dos resultados obtidos do planejamento 24, um novo planejamento foi 

proposto, a fim de avaliar a qualidade da extração por Bio-SPME com volumes menores 

para extração e dessorção, além de variar o solvente utilizado para dessorção. Os 

parâmetros avaliados no planejamento 23 foram: 

 

I. Volume de amostra para extração, utilizando 150 µL como limite inferior e 250 

µL como limite superior; 

II. Volume de solvente de dessorção, utilizando 150 µL como limite inferior e 250 

µL como limite superior; 

III. Solvente de dessorção, utilizando como limite superior uma mistura de 70% de 

metanol em água e como limite inferior uma mistura de 70% de acetonitrila em 

água.  

 

 

Tempo de Extração Tempo de Dessorção Solvente de Dessorção Temperatura na dessorção

30 min 30 min Água 40 ºC

30 min 30 min Água 25 ºC

30 min 30 min 70 %MeOH 25 ºC

30 min 30 min 70 %MeOH 40 ºC

30 min 1 min Água 25 ºC

30 min 1 min Água 40 ºC

30 min 1 min 70 %MeOH 40 ºC

30 min 1 min 70 %MeOH 25 ºC

1 min 30 min Água 25 ºC

1 min 30 min Água 40 ºC

1 min 30 min 70 %MeOH 40 ºC

1 min 30 min 70 %MeOH 25 ºC

1 min 1 min Água 40 ºC

1 min 1 min Água 25 ºC

1 min 1 min 70 %MeOH 25 ºC

1 min 1 min 70 %MeOH 40 ºC

15,5 min 15,5 min 35% MeOH 32,5 ºC

15,5 min 15,5 min 35% MeOH 32,5 ºC

15,5 min 15,5 min 35% MeOH 32,5 ºC

15,5 min 15,5 min 35% MeOH 32,5 ºC

Lote 1 - Soro

Experimentos

Variáveis

1

3

2

4

11

12

9

10

8

5

13

7

14

6

16

15

18 - Ponto Central

17 - Ponto Central

20 - Ponto Central

19 - Ponto Central
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Tabela 6. Planejamento fatorial 23, utilizando 250 µL para limite superior de volume de 

amostra e solvente de dessorção, e 150 µL como limite inferior; para o parâmetro solvente 

de dessorção, foi-se utilizado metanol 100% como limite superior e acetonitrila 100% 

como limite inferior. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A partir dos resultados obtidos pelos planejamentos 24 e 23, foram feitos novos 

experimentos variando a mistura de solvente de dessorção, através do modelo simplex 

centroid, buscando a melhor extração dos analitos. Foram variadas as proporções de água, 

metanol e acetonitrila, como demonstrado na Figura 22. 
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Figura 22. Representação gráfica do modelo simplex centroid utilizado para a otimização 

do solvente de dessorção, com 10 pontos. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2.2 Parâmetros otimizados utilizados para extração de metabólitos do plasma de 

portadores de SCDC 

As melhores condições experimentais encontradas para o processo de extração dos 

metabólitos foram: condicionamento prévio das fibras utilizando-se uma mistura água: 

metanol 1:1 (v:v), por 1 h. Após o condicionamento, as fibras foram inseridas em vials 

contendo 150 µL de plasma. A extração dos metabólitos foi promovida a temperatura 

ambiente (25 ºC) e sob agitação de 1200 rpm, por 10 min. Para a dessorção dos 

metabólitos foram utilizados os mesmos parâmetros de tempo, agitação e temperatura, 

porém utilizando 150 µL de metanol puro como solvente de dessorção. As fibras foram 

limpas em água ultrapura por 5 s previamente à dessorção, para remoção de proteínas e 

sais que pudessem estar na superfície da fibra. 

 

3.3 Espectrometria de massas por inserção direta (DIMS) 

Os materiais extraídos foram analisados por inserção direta no espectrômetro de 

massas, Orbitrap Velos (Thermo Fisher Scientific, Bremen) equipado com uma fonte de 
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ionização por electrospray aquecida (HESI). O software utilizado para aquisição dos 

dados foi o LTQTune, e para processamento dos espectros foi utilizado o Xcalibur. Os 

dados obtidos foram analisados utilizando o software Statistica 8.0. 

As condições experimentais do equipamento de espectrometria de massas foram: 

Tuning para íon 524 m/z, temperatura da fonte de 45 ºC, fluxo de sheath gas e gás auxiliar 

de 0 u.a., voltagem no spray de 3,5 kV e temperatura do capilar de 275 ºC. As injeções 

foram realizadas por inserção direta, com fluxo de injeção de 5 µL min−1.  As análises de 

DIMS para otimização dos parâmetros de extração e dessorção foram realizadas na faixa 

de m/z 50-2000. 

A fim da obtenção da maior gama de informação possível, as análises 

metabolômicas das amostras, após a otimização da extração e dessorção dos metabólitos, 

foram utilizadas quatro faixas de aquisição no espectrômetro de massas: m/z 50-600, m/z 

100-600, m/z 50-1500 e m/z 500-2000; em todos os casos foram feitas aquisições no modo 

positivo e negativo. Foi adicionado 3 µL de solução calibrante (ThermoFisher, USA), 

como padrão interno em cada amostra final. 

Após as análises das amostras de cri-du-chat, os dados obtidos em alta resolução 

não puderam ser submetidos a análise estatística, uma vez que o software LTQtune não 

possibilita o alinhamento automático dos dados. Normalmente, este procedimento é 

promovido utilizando-se softwares de terceiros, como por exemplo MZmine, porém, estes 

softwares foram produzidos para o alinhamento de dados de LC-MS e CG-MS, de modo 

que faz uso dos tempos de eluição dos metabólitos para o alinhamento dos dados. No caso 

das análises por inserção direta, não existe a separação cromatográfica dos metabólitos, 

não existindo, portanto, o parâmetro de tempo de eluição. Sem este parâmetro, os 

softwares convencionais para alinhamento dos dados não são capazes de promover o 

alinhamento dos dados obtidos por inserção direta. 

Até a data desta etapa, nenhum software comercial de fácil acesso e amigável ao 

usuário era capaz de promover o alinhamento dos dados obtidos por inserção direta, sendo 

necessário ao usuário um conhecimento prévio de programação e linguagem Phyton ou 

R. A partir das dificuldades encontradas, foi então desenvolvido em parceria com o 

cientista de computação Rodolfo Guimarães Ferreira, um software em linguagem .NET 

(dot-net) para o alinhamento dos dados, utilizando o software de programação Microsoft 

Visual Studio Community, 2017, de modo que o software desenvolvido fosse de fácil 

acesso e fácil usabilidade para leigos em programação. As linhas de programação que 

compõem o software são mostradas no ANEXO 1.  
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Após o alinhamento dos dados, estes foram utilizados para análises estatísticas 

utilizando o software MetaboAnalyst 4.0®, por se tratar de uma plataforma online e 

gratuita para análise de dados metabolômicos. Apenas sinais presentes em 80% das 

amostras foram levados em consideração para a geração dos modelos estatísticos. Foram 

utilizados análise de componentes principais (principal component analysis, PCA) e 

análise discriminante por mínimos quadrados parciais (partial least squares - 

discriminant analysis, PLS-DA) como métodos de análise multivariada.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Otimização do processo de extração por Bio-SPME 

 Inicialmente os parâmetros de extração e dessorção dos metabólitos por Bio-

SPME foram otimizados utilizando plasma de não portadores de SCDC, a fim de garantir 

a maior abrangência de metabólitos. Para tal, foi utilizado a curva de perfil de tempo de 

extração, para encontrar o tempo ideal para a extração de maior variedade de metabólitos, 

dois planejamentos fatoriais a fim de encontrar os parâmetros experimentais mais 

importantes para a extração e dessorção dos analitos e, por fim, a otimização do solvente 

de dessorção através de um modelo simplex centroid. 

 

4.1.1 Perfil de tempo de extração 

Para a procura de biomarcadores, a metodologia analítica proposta deve ser o mais 

abrangente possível, dentro da faixa de interesse, abrangendo a maior variedade e 

quantidade de analitos. Com isso em mente, duas respostas são fundamentais para a 

avaliação da metodologia: número de sinais e intensidade dos sinais. O número de sinais 

nos informa a diversidade de metabólitos extraída, em termos de números de analitos 

diferentes, enquanto a intensidade dos sinais nos adverte a respeito das quantidades 

extraídas de cada metabólito. 

As análises de número de picos (Figura 23) e intensidade total do espectro de 

massas (Figura 24) em função do tempo de extração, demonstraram que tempos curtos 

são suficientes para a extração satisfatória dos metabólitos presentes na amostra, uma vez 

que a diferença no número de sinais entre tempos curtos e longos de extração, é inferior 

a 1% dos sinais. O tempo de 1 min apresentou uma baixa intensidade total, porém, o 

número de sinais no espectro de massas foi semelhante aos demais experimentos. Este 

fator pode ser indício de que a extração em termos de concentração foi menor no tempo 

de 1 min, porém em termos de diversidade de analitos, foi igual aos demais tempos. A 
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extração por 10 min, segundo ponto dos gráficos, apresentou por sua vez uma forte 

intensidade total e um número de sinais semelhante aos demais experimentos. A partir de 

60 min ocorre um aumento na área total dos espectros, porém o tempo de análise se torna 

muito longo, e ocorre um decréscimo no número de sinais dos espectros. Desta forma, 

tempos maiores que 10 min não se mostraram necessários e/ou benéficos para a melhor 

extração dos analitos.  

 

Figura 23. Contagem de sinais na extração dos analitos ao longo do tempo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 24. Perfil de extração dos analitos ao longo do tempo, utilizando a intensidade 

total de sinais como resposta. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.1.2 Resultados obtidos pelo planejamento fatorial 24 

Para o planejamento fatorial 24 foram variados: i) tempo de extração, utilizando 1 

min como limite inferior e 30 min como limite superior, ii) tempo de dessorção, utilizando 

1 min como limite inferior e 30 min como limite superior, iii) temperatura da dessorção, 

utilizando 40 ºC no limite superior e 25 ºC para o limite inferior, e iv) diferente 

composição do solvente de dessorção, utilizando água como limite superior e solução 

água:metanol 3:7 (v/v) como limite inferior. Os valores de cada variável foram 

codificados como +1 para os limites superiores e –1 para os limites inferiores. Os 

experimentos foram realizados seguindo uma ordem aleatória. 

Em análises por inserção direta no espectrômetro de massas a comparação entre 

intensidades de dois sinais trata-se de uma tarefa complexa, uma vez que um deles pode 

apresentar um sinal maior devido à melhor ionização deste composto, e não devido à sua 

maior concentração na amostra. Outro possível problema relacionado à intensidade dos 

sinais é a possibilidade de ionização diferente em cada amostra. Apesar de serem 

extraídas da mesma matriz, em algumas amostras a composição do solvente de dessorção 

varia (água ou água:metanol), podendo acarretar diferenças na ionização dos analitos. 

Para contornar este problema, é possível normalizar a intensidade de cada sinal em 

relação ao padrão interno, minimizando este efeito. Portanto, um padrão interno de 

histidina, 10 µg mL–1, foi adicionado à amostra de soro, previamente à extração dos 

analitos por Bio-SPME. Além da histidina, um padrão interno de fenilalanina, 10 µg mL−1 

foi adicionado na amostra final a ser analisada.  

Uma vez que a histidina é adicionada à amostra inicial, sua concentração na 

amostra final irá variar apenas de acordo com as condições de extração e dessorção 

utilizadas, fornecendo informações interessantes sobre a extração de compostos polares. 

Porém, a capacidade de extração e dessorção apenas da histidina não é uma resposta 

global do sistema, ou seja, a quantidade de histidina extraída e dessorvida não é 

diretamente relacionada à capacidade de extração/dessorção de todos os analitos 

presentes na matriz, uma vez que determinada condição experimental pode favorecer, por 

exemplo, apenas a extração/dessorção de compostos mais ou menos polares. Apesar de 

não ideal para a avaliação de toda a faixa de metabólitos extraída, o uso da histidina 

fornece informações relacionadas à sua faixa de polaridade.  

A adição do fenilalanina diretamente na amostra, por outro lado, possibilita a 

normalização dos sinais do espectro de massas em função da intensidade deste padrão, 
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uma vez que a concentração do mesmo é conhecida dentro da amostra final, e não varia 

em função da condição de extração utilizada. 

A Tabela 7 apresenta o planejamento fatorial e as respostas obtidas para cada 

experimento, para análises no modo positivo. As barras vermelhas e verdes presentes nas 

colunas de resposta representam o valor relativo de cada resposta, sendo que a célula 

completamente preenchida pela barra corresponde ao valor máximo dentre as respostas. 

As análises incluíram quatro replicatas do ponto central (uma para cada fibra utilizada 

nas extrações) e foi considerado como resposta a normalização dos sinais em função do 

padrão de fenilalanina (concentração de 10 µg mL−1). No lugar de número total de picos, 

foram considerados apenas os sinais com intensidade superior à média do branco. 

Para os cálculos de desejabilidade global, foi utilizado a resposta número de picos 

(f = 2), intensidade total (f = 1) e intensidade normalizada (f = 1), atribuindo maior 

importância para a quantidade de metabólitos extraídos, ao invés de maior concentração 

de metabólitos extraídos.  

A fim de selecionar quais as variáveis significativas dentro da faixa estudada, as 

repostas foram analisadas por diagramas de Pareto. O diagrama de Pareto para o número 

de picos, Figura 25a, nos mostra quais variáveis são importantes para a extração do maior 

número de compostos possível, enquanto os diagramas para a soma das intensidades 

totais, Figura 25b, nos informa qual variável é responsável pela maior intensidade dos 

íons, podendo ser relacionada à concentração ou à melhor ionização dos metabólitos, e a 

Figura 25c nos apresenta o diagrama de Pareto utilizando como resposta a intensidade 

total normalizada pelo padrão interno. O diagrama de Pareto da desejabilidade Global, 

Figura 25d, é a principal ferramenta para a avaliação do sistema, uma vez que a função 

desejabilidade leva em consideração todas as respostas avaliadas. O valor p = 0,05 indica 

o limite de significância (5%), assim, apenas variáveis com valores de p < 0,05 são 

consideradas significativas, uma vez que tem probabilidade menor de 5% de que o efeito 

tenha ocorrido ao acaso.  

Assim, podemos observar que apenas o solvente de dessorção é considerado uma 

variável significativa, com melhor resposta para o limite inferior, ou seja, proporção 30% 

água:70% metanol (v/v). Este experimento provou que a utilização de 30% água:70% 

metanol (v/v) influencia diretamente na concentração de metabólitos extraídos, e não 

apenas favorece a ionização dos compostos, uma vez que foi feita a normalização com o 

padrão interno, a fim de corrigir alterações na ionização da amostra. 
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A Tabela 8 apresenta as respostas obtidas para os experimentos do planejamento 

24, utilizando o modo negativo de ionização. A Figura 26 apresenta os diagramas de 

Pareto para as respostas utilizadas: Figura 26a, número de picos com intensidade 

superior ao branco; Figura 26b, soma das intensidades; Figura 26c, soma das 

intensidades normalizadas; Figura 26d, desejabilidade global. 
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Tabela 7. Variáveis e respostas do segundo planejamento fatorial 24 com 4 pontos centrais, para o modo positivo. As colunas incluem valores 

codificados para as variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre 

todos os valores da coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é 

gerado a partir de todas as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior 

o valor em relação aos demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os 

cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 25. Diagramas de Pareto para as respostas avaliadas no segundo planejamento 24: (a) número de picos com intensidade superior ao 

branco, (b) soma das intensidades, (c) Soma das intensidades normalizada e (d) desejabilidade global. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 8. Variáveis e respostas do segundo planejamento fatorial 24 com 4 pontos centrais para o modo negativo. As colunas incluem valores 

codificados para as variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre 

todos os valores da coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é 

gerado a partir de todas as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior 

o valor em relação aos demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os 

cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

Experimentos
Tempo de 

Extração

Tempo de 

Dessorção

Solvente de 

Dessorção

Temperatura da 

dessorção

 Número de sinais com 

Intensidade maior que a 

média do branco

Desejabilidade 

número total de sinais

Soma das 

Intensidades

Desejabilidade  soma 

das intensidades

Soma das 

intensidades 

normalizadas

Desejabilidade Soma 

das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade 

Global

1 +1 +1 +1 +1 207 0.272 697,142                       0.112 36.19                            0.721 0.181

2 +1 +1 +1 -1 206 0.259 690,484                       0.098 47.55                            1.000 0.188

3 +1 +1 -1 -1 218 0.407 906,130                       0.552 8.65                              0.044 0.159

4 +1 -1 +1 -1 211 0.321 732,547                       0.187 22.85                            0.393 0.196

5 -1 +1 +1 -1 221 0.444 787,320                       0.302 26.09                            0.472 0.304

6 -1 -1 +1 +1 227 0.519 789,505                       0.307 26.33                            0.478 0.340

7 -1 +1 -1 +1 233 0.593 923,818                       0.589 12.76                            0.145 0.311

8 -1 +1 +1 +1 185 0.000 643,725                       0.000 22.53                            0.385 0.000

9 +1 -1 -1 +1 231 0.568 991,877                       0.733 9.62                              0.068 0.252

10 +1 -1 +1 +1 236 0.630 833,058                       0.398 34.28                            0.674 0.474

11 +1 +1 -1 +1 245 0.741 1,118,865                   1.000 6.87                              0.000 0.000

12 +1 -1 -1 -1 223 0.469 871,204                       0.479 12.46                            0.137 0.244

13 -1 +1 -1 -1 225 0.494 850,299                       0.435 14.49                            0.187 0.271

14 -1 -1 +1 -1 232 0.580 847,785                       0.429 27.10                            0.497 0.416

15 -1 -1 -1 -1 266 1.000 1,065,879                   0.888 13.22                            0.156 0.518

16 -1 -1 -1 +1 253 0.840 1,030,091                   0.813 13.46                            0.162 0.453

17 - Ponto Central 0 0 0 0 266 1.000 1,060,022                   0.876 24.28                            0.428 0.721

18 - Ponto Central 0 0 0 0 204 0.235 726,082                       0.173 19.09                            0.300 0.142

19 - Ponto Central 0 0 0 0 219 0.420 771,199                       0.268 23.45                            0.408 0.268

20 - Ponto Central 0 0 0 0 206 0.259 704,762                       0.128 23.86                            0.418 0.153

Variáveis Respostas
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Figura 26. Diagramas de Pareto para as respostas avaliadas no segundo planejamento 24 no modo negativo: (a) número de picos com intensidade 

superior ao branco, (b) soma das intensidades, (c) Soma das intensidades normalizada e (d) desejabilidade global. 

 

 Fonte: Autoria própria. 
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Para as respostas dos experimentos no modo negativo, o número de picos não 

variou significativamente com as diferentes condições de extração e dessorção. A soma 

das intensidades, apesar de apresentar maiores valores para o uso de 70% metanol, não 

apresentou variação suficiente para gerar uma diferença significativa na função da 

desejabilidade total, ou seja, quando atribuímos os pesos para cada uma das respostas, a 

variação nas somas das intensidades não foi suficiente para discriminar as variáveis. De 

acordo com o diagrama de Pareto para a desejabilidade global, Figura 26d, nenhuma das 

variáveis estudadas foi significativa para os experimentos no modo negativo.  

Portanto, de acordo com os resultados obtidos com os experimentos do 

planejamento 24, o tempo de extração e dessorção, dentro dos limites estudados, não 

apresentaram um efeito significativo sobre o sistema, o que vem de encontro com 

informações presentes no artigo de Pawliszyn e colaboradores,53,64 em que são feitas 

extrações e dessorções com tempos entre 1 e 10 min, obtendo resultados semelhantes aos 

de extrações com maiores tempos. Este resultado se mostra interessante do ponto de vista 

prático, uma vez que ele comprova que a utilização dos limites inferiores de tempo é 

suficiente para garantir uma boa extração e dessorção, promovendo um ganho 

significativo no tempo de análise. No caso dos limites testados neste planejamento, 

utilizando apenas os limites inferiores de tempo, a diminuição do tempo total de análise 

é de 58 min. O mesmo ocorre para a temperatura de dessorção, a qual também poderá ser 

aplicada no limite inferior, diminuindo a complexidade do processo de 

extração/dessorção. 

Desta forma, a melhor condição experimental, entre as avaliadas, e levando-se em 

consideração os ganhos em tempo e simplicidade, foi a utilização de 1 min de tempo de 

extração, 1 min de tempo de dessorção, 25 ºC e a dessorção deverá ser promovida em 

uma mistura 30% água:70% metanol (v/v). O espectro de massas gerado no modo 

positivo por essa condição (experimento 15) é apresentado na Figura 27, onde é 

comparada com o espectro de massas do experimento 3, condição com maior 

desejabilidade global, e com o espectro de massas do experimento 8, que apresentou a 

menor desejabilidade global. Como pode ser observado na comparação dos espectros, não 

existe uma diferença qualitativa visível entre os experimentos 3 e 15, indicando que a 

utilização da condição com menores tempos de extração e dessorção pode ser utilizada 

sem a perda de sinais. Estes dados vão de encontro com os dados obtidos pelo 

experimento de perfil de tempo de extração. Apesar do tempo de 1 min ser vantajoso com 

relação à diminuição no tempo, buscando a melhor logística para a execução dos 
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experimentos e a maior intensidade dos sinais, a utilização de 10 min como tempo de 

extração e dessorção é mais indicada, visto que foi o menor tempo em que tanto o número 

de sinais, quanto a intensidade total dos mesmos foram iguais à tempos grandes de 

extração (maior que 30 min) Figura 23 e Figura 24. 

Figura 27. Espectros de massas obtidos no modo positivo para diferentes condições. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O espectro do experimento 15 obtido para modo negativo está apresentado na 

Figura 28, onde é comparado com o experimento 8, que gerou a menor desejabilidade 

global. 

Figura 28. Espectros de massas obtidos no modo negativo para diferentes condições. 

 

Fonte: autoria própria. 

4.1.2 Resultados obtidos pelo planejamento fatorial 23 

Um novo planejamento foi efetuado, com as seguintes variáveis: i) volume de 

amostra para extração, utilizando 150 µL como limite inferior e 250 µL como limite 

superior, ii) volume de solvente de dessorção, utilizando 150 µL como limite inferior e 

250 µL como limite superior, iii) solvente de dessorção, utilizando como limite superior 

uma mistura de 70% de metanol em água e como limite inferior uma mistura de 70% de 

acetonitrila em água.  
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 Como o solvente de dessorção foi a única variável significativa de acordo com os 

experimentos anteriores, foi variado também o solvente utilizado, buscando saber se o 

tipo de solvente influencia também nos analitos dessorvidos, ou se apenas a porcentagem 

de solvente orgânico é importante para o processo. 

Idealmente o volume de amostra e de solvente de dessorção devem ser suficientes 

para cobrir toda a superfície adsorvente da fibra de Bio-SPME, dessa forma, utilizando 

insertes de 300 µL, o menor volume possível de ser utilizado é 150 µL, de modo que este 

foi selecionado como limite inferior. Para limite superior foi selecionado o volume que 

vinha sendo utilizado até então, 250 µL, e os solventes utilizados foram 30% água:70% 

metanol (v/v) para limite superior e 30% água:70% acetonitrila (v/v) para limite inferior.  

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 9, para as análises do modo 

positivo e na Tabela 10 para o modo negativo. De acordo com os diagramas de Pareto 

para estes experimentos, Figura 29 e Figura 30, a função desejabilidade global para 

ambas as polaridades, mostrou que não houve nenhuma variável significativa entre as 

avaliadas.  

Um dos indícios que este resultado nos fornece é que apenas a proporção de 

solvente é importante, e não o tipo de solvente orgânico utilizado. Para elucidar este 

ponto, experimentos variando a porcentagem de solvente orgânico, para metanol e 

acetonitrila, foram efetuados e os resultados são mostrados no item 4.1.3. 

Outra conclusão importante obtida a partir do planejamento 23 é que o volume de 

amostra e volume de solvente de dessorção, nos limites avaliados, não influenciam na 

extração e dessorção. Assim, para experimentos futuros serão utilizados como volume de 

amostra e dessorção 150 µL, a fim de utilizar a menor quantidade possível de amostra. 
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Tabela 9. Variáveis e respostas para o planejamento fatorial 23, obtidos para o modo positivo. As colunas incluem valores codificados para as 

variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre todos os valores da 

coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é gerado a partir de todas 

as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior o valor em relação aos 

demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 10. Variáveis e respostas para o planejamento fatorial 23, obtidos para o modo negativo. As colunas incluem valores codificados para as 

variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre todos os valores da 

coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é gerado a partir de todas 

as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior o valor em relação aos 

demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Experimentos
Volume 

amostra

Volume de 

dessorção
Solvente

Número de sinais com 

intensidade maior que 

branco

Desejabilidade - número 

de sinais
Soma das intensidades

Desejabilidade - soma 

das intensidades

Soma das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade soma 

das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade global

1 +1 +1 +1 1623 0.254 121,722,999.00                            1.000 81.91                                       0.900 0.388

2 +1 -1 +1 1593 0.000 109,240,504.00                            0.442 88.96                                       1.000 0.000

3 -1 +1 +1 1597 0.034 113,147,026.00                            0.617 66.05                                       0.677 0.078

4 -1 -1 +1 1622 0.246 116,512,637.00                            0.767 69.79                                       0.730 0.323

5 -1 +1 -1 1694 0.856 107,116,940.00                            0.348 20.70                                       0.037 0.212

6 +1 -1 -1 1711 1.000 99,357,443.00                              0.001 25.83                                       0.110 0.048

7 -1 -1 -1 1682 0.754 99,335,068.00                              0.000 18.05                                       0.000 0.000

8 +1 +1 -1 1684 0.771 107,706,521.00                            0.374 18.26                                       0.003 0.087

Variáveis Respostas

Experimentos
Volume 

amostra

Volume de 

dessorção
Solvente

Número de sinais com 

intensidade maior que 

branco

Desejabilidade - número 

de sinais
Soma das intensidades

Desejabilidade - soma 

das intensidades

Soma das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade soma 

das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade global

1 +1 +1 +1 731 0.172 4,780,826.00                                0.032 4.10                                         0.082 0.042

2 +1 -1 +1 665 0.123 5,005,983.00                                0.040 3.69                                         0.000 0.000

3 -1 +1 +1 642 0.106 5,047,327.00                                0.041 4.07                                         0.077 0.033

4 -1 -1 +1 498 0.000 3,899,379.00                                0.000 4.15                                         0.093 0.000

5 -1 +1 -1 1830 0.981 31,871,088.00                              1.000 8.65                                         1.000 0.987

6 +1 -1 -1 1856 1.000 20,665,704.00                              0.599 7.91                                         0.850 0.799

7 -1 -1 -1 1849 0.995 17,078,401.00                              0.471 6.55                                         0.577 0.646

8 +1 +1 -1 1853 0.998 22,703,200.00                              0.672 7.26                                         0.719 0.784

Variáveis Respostas
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Figura 29. Diagramas de Pareto das respostas utilizadas para o planejamento 23 no modo positivo: (a) número de picos com intensidade superior 

ao branco, (b) soma das intensidades, (c) Soma das intensidades normalizada e (d) desejabilidade global. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 30. Diagramas de Pareto das respostas utilizadas para o planejamento 23 no modo negativo: (a) soma das intensidades, (b) número de 

picos com intensidade superior ao branco, (c) Soma das intensidades normalizada e (d) desejabilidade global. 

 

Fonte: autoria própria.  
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4.1.3 Otimização do solvente de dessorção 

As análises anteriores nos permitiram verificar a relevância de parâmetros como tempo 

de extração e dessorção, volume de amostra e volume de solvente de dessorção e qual solvente 

de dessorção deveria ser utilizado, porém, não foi promovida a otimização do tipo e proporção 

do solvente de dessorção. Portanto, análises seguindo o modelo simplex centroid foram 

efetuadas a fim de verificar o melhor solvente de dessorção possível para a obtenção da maior 

quantidade e variedade de metabólitos. As análises seguiram o modelo exibido na Figura 22. 

Foram feitos testes com e sem adição de 0,1% de ácido fórmico previamente à análise, para 

melhorar a ionização nas medidas de DIMS. Os resultados da função desejabilidade para as 

análises contendo ou não ácido fórmico são mostrados na Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13. 

Os resultados apresentados na Tabela 11 e Tabela 12 mostram que a utilização de ácido 

fórmico não gera, necessariamente, os melhores resultados, sendo que as condições com a 

maior desejabilidade global foram utilizando apenas metanol, acetonitrila ou uma mistura de 

metanol e acetonitrila 1:1, sem a adição de ácido fórmico. A Tabela 13 apresenta os dados do 

modo positivo e negativos em combinação, sem adição de ácido fórmico, os dados de 

desejabilidade global neste sistema mostra que o melhor solvente de dessorção a ser utilizado 

é metanol 100%. 

A Figura 31 apresenta as superfícies de resposta geradas a partir dos dados de 

desejabilidade global do sistema, levando em consideração o modo positivo e negativo de 

análise. Podemos observar que a resposta tende a ser maior conforme aumenta-se a proporção 

de solvente orgânico, e os melhores resultados são obtidos a partir de maior concentração de 

metanol. Desta forma, para as amostras obtidas de pacientes portadores de síndrome de cri-du-

chat, foi utilizado 100% metanol como solvente de dessorção, sem adição de ácido fórmico. 
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 Tabela 11. Resultados da otimização para diferentes respostas e desejabilidade global, no modo positivo de análise. As colunas incluem valores 

codificados para as variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre 

todos os valores da coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é 

gerado a partir de todas as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior 

o valor em relação aos demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os 

cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Experimentos H2O MeOH ACN Ácido fórmico

 Número de sinais com 

Intensidade maior que 

a média do branco

Desejabilidade número 

total de sinais
Soma das Intensidades

Desejabilidade  soma 

das intensidades

Soma das intensidades 

normalizadas pelo 

padrão (cafeina)

Desejabilidade Soma 

das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade Global

1 100% 0% 0% 0 181 0.189 10,441,536.00                    0.049 346.95                          0.012 0.027

2 0% 100% 0% 0 808 0.849 201,561,498.00                  1.000 19,314.06                     0.774 0.824

3 0% 0% 100% 0 784 0.824 71,638,360.00                    0.353 24,935.04                     1.000 0.621

4 66.67% 16.67% 16.67% 0 885 0.931 33,990,035.00                    0.166 1,032.07                       0.039 0.178

5 16.67% 66.67% 16.67% 0 865 0.909 84,045,089.00                    0.415 3,850.16                       0.153 0.374

6 16.67% 16.67% 66.67% 0 822 0.864 80,412,648.00                    0.397 8,880.47                       0.355 0.472

7 50.00% 50.00% 0% 0 880 0.925 36,576,095.00                    0.179 919.41                          0.035 0.175

8 0% 50.00% 50.00% 0 857 0.901 151,533,300.00                  0.751 7,366.00                       0.294 0.564

9 50.00% 0% 50.00% 0 845 0.888 49,518,980.00                    0.243 3,693.24                       0.146 0.304

10-I 33.33% 33.33% 33.33% 0 833 0.876 66,456,959.00                    0.327 4,464.99                       0.177 0.354

10-II 33.33% 33.33% 33.33% 0 847 0.891 67,329,798.00                    0.332 3,114.09                       0.123 0.319

10-III 33.33% 33.33% 33.33% 0 830 0.873 48,828,743.00                    0.240 3,283.93                       0.130 0.287

10-IV 33.33% 33.33% 33.33% 0 876 0.921 77,752,075.00                    0.384 3,212.23                       0.127 0.346

1 (0,1% A.F.) 100% 0% 0% 1 1 0.000 685,731.00                         0.000 53.36                            0.000 0.000

2 (0,1% A.F.) 0% 100% 0% 1 871 0.916 178,026,099.00                  0.883 4,350.48                       0.173 0.504

3 (0,1% A.F.) 0% 0% 100% 1 809 0.851 76,137,962.00                    0.376 3,003.47                       0.119 0.318

4 (0,1% A.F.) 66.67% 16.67% 16.67% 1 850 0.894 25,978,575.00                    0.126 706.34                          0.026 0.138

5 (0,1% A.F.) 16.67% 66.67% 16.67% 1 856 0.900 78,400,781.00                    0.387 2,634.79                       0.104 0.319

6 (0,1% A.F.) 16.67% 16.67% 66.67% 1 863 0.907 90,731,358.00                    0.448 2,632.87                       0.104 0.337

7 (0,1% A.F.) 50.00% 50.00% 0% 1 718 0.755 27,672,373.00                    0.134 701.65                          0.026 0.126

8 (0,1% A.F.) 0% 50.00% 50.00% 1 892 0.938 142,441,758.00                  0.706 3,285.70                       0.130 0.432

9 (0,1% A.F.) 50.00% 0% 50.00% 1 763 0.802 45,635,233.00                    0.224 1,602.59                       0.062 0.208

10-I (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 852 0.896 58,248,606.00                    0.287 1,284.68                       0.049 0.225

10-II (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 874 0.919 61,387,132.00                    0.302 1,473.24                       0.057 0.244

10-III (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 951 1.000 46,915,662.00                    0.230 771.85                          0.029 0.188

Variáveis Respostas
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Tabela 12. Resultados da otimização para diferentes respostas e desejabilidade global, no modo negativo de análise. As colunas incluem valores 

codificados para as variáveis e os resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são comparativas entre 

todos os valores da coluna, sendo desejabilidade igual a 1 para o maior valor, e 0 para o menor valor desta resposta. A desejabilidade global é 

gerado a partir de todas as respostas de desejabilidade. As barras coloridas indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior 

o valor em relação aos demais valores desta coluna. Barras vermelhas foram utilizadas nos dados brutos e barras verdes foram utilizadas para os 

cálculos de desejabilidade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Experimentos H2O MeOH ACN Ácido fórmico

 Número de sinais com 

Intensidade maior que 

a média do branco

Desejabilidade número 

total de sinais
Soma das Intensidades

Desejabilidade  soma 

das intensidades

Soma das intensidades 

normalizadas pelo 

padrão (cafeina)

Desejabilidade Soma 

das intensidades 

normalizadas

Desejabilidade Global

1 100% 0% 0% 0 234 0.116 319,154.00                         0.007 409.17                          0.060 0.018

2 0% 100% 0% 0 913 0.999 19,165,435.00                    0.971 1,614.88                       0.576 0.823

3 0% 0% 100% 0 912 0.997 14,926,816.00                    0.755 487.85                          0.094 0.413

4 66.67% 16.67% 16.67% 0 241 0.125 1,818,199.00                      0.084 313.02                          0.019 0.029

5 16.67% 66.67% 16.67% 0 914 1.000 4,249,915.00                      0.209 946.03                          0.290 0.392

6 16.67% 16.67% 66.67% 0 914 1.000 4,475,024.00                      0.220 416.79                          0.063 0.241

7 50.00% 50.00% 0% 0 219 0.096 248,664.00                         0.004 389.15                          0.052 0.012

8 0% 50.00% 50.00% 0 913 0.999 19,724,432.00                    1.000 2,607.67                       1.000 0.999

9 50.00% 0% 50.00% 0 295 0.195 3,223,293.00                      0.156 285.63                          0.007 0.035

10-I 33.33% 33.33% 33.33% 0 299 0.200 2,062,875.00                      0.097 313.65                          0.019 0.042

10-II 33.33% 33.33% 33.33% 0 321 0.229 2,090,517.00                      0.098 307.52                          0.017 0.044

10-III 33.33% 33.33% 33.33% 0 302 0.204 1,994,179.00                      0.093 311.10                          0.018 0.041

10-IV 33.33% 33.33% 33.33% 0 304 0.207 1,982,278.00                      0.093 311.73                          0.019 0.042

1 (0,1% A.F.) 100% 0% 0% 1 145 0.000 172,651.00                         0.000 380.29                          0.048 0.000

2 (0,1% A.F.) 0% 100% 0% 1 907 0.991 17,502,490.00                    0.886 1,055.96                       0.337 0.664

3 (0,1% A.F.) 0% 0% 100% 1 912 0.997 8,847,102.00                      0.444 435.09                          0.071 0.316

4 (0,1% A.F.) 66.67% 16.67% 16.67% 1 235 0.117 1,513,161.00                      0.069 293.53                          0.011 0.022

5 (0,1% A.F.) 16.67% 66.67% 16.67% 1 913 0.999 1,492,618.00                      0.068 671.44                          0.172 0.226

6 (0,1% A.F.) 16.67% 16.67% 66.67% 1 912 0.997 3,437,003.00                      0.167 408.58                          0.060 0.215

7 (0,1% A.F.) 50.00% 50.00% 0% 1 177 0.042 211,027.00                         0.002 389.35                          0.052 0.006

8 (0,1% A.F.) 0% 50.00% 50.00% 1 911 0.996 15,287,047.00                    0.773 1,916.63                       0.705 0.815

9 (0,1% A.F.) 50.00% 0% 50.00% 1 367 0.289 4,879,759.00                      0.241 268.33                          0.000 0.000

10-I (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 779 0.824 1,883,281.00                      0.087 328.04                          0.026 0.115

10-II (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 599 0.590 1,967,688.00                      0.092 327.95                          0.025 0.093

10-III (0,1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 1 913 0.999 1,597,160.00                      0.073 365.82                          0.042 0.145

Variáveis Respostas
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Tabela 13.  Desejabilidade global considerando modo positivo e negativo juntos. As colunas incluem valores utilizados para as variáveis e os 

resultados relativos a cada uma das respostas empregadas. As respostas de desejabilidade são distribuídas entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, 

melhor a condição para a determinada resposta. A desejabilidade global é gerado a partir de todas as respostas de desejabilidade. As barras coloridas 

indicam visualmente os valores das células, quanto maior a barra, maior o valor em relação aos demais valores desta coluna. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Experimentos H2O MeOH ACN

Desejabilidade 

número de sinais 

maior que o branco - 

Modo positivo

Desejabilidade 

número de sinais 

maior que o branco - 

Modo negativo

Desejabilidade  soma 

das intensidades - 

Modo positivo

Desejabilidade  soma 

das intensidades - 

Modo negativo

Desejabilidade Soma 

das intensidades 

normalizadas modo 

positivo

Desejabilidade Soma 

das intensidades 

normalizadas - Modo 

negativo

Desejabilidade Global

1 100% 0% 0% 0.189 0.116 0.049 0.007 0.012 0.060 0.029

2 0% 100% 0% 0.849 0.999 1.000 0.971 0.774 0.576 0.846

3 0% 0% 100% 0.824 0.997 0.353 0.755 1.000 0.094 0.523

4 66.67% 16.67% 16.67% 0.931 0.125 0.166 0.084 0.039 0.019 0.073

5 16.67% 66.67% 16.67% 0.909 1.000 0.415 0.209 0.153 0.290 0.389

6 16.67% 16.67% 66.67% 0.864 1.000 0.397 0.220 0.355 0.063 0.345

7 50.00% 50.00% 0% 0.925 0.096 0.179 0.004 0.035 0.052 0.047

8 0% 50.00% 50.00% 0.901 0.999 0.751 1.000 0.294 1.000 0.764

9 50.00% 0% 50.00% 0.888 0.195 0.243 0.156 0.146 0.007 0.106

10-I 33.33% 33.33% 33.33% 0.876 0.200 0.327 0.097 0.177 0.019 0.125

10-II 33.33% 33.33% 33.33% 0.891 0.229 0.332 0.098 0.123 0.017 0.121

10-III 33.33% 33.33% 33.33% 0.873 0.204 0.240 0.093 0.130 0.018 0.112

10-IV 33.33% 33.33% 33.33% 0.921 0.207 0.384 0.093 0.127 0.019 0.122

1 (0.1% A.F.) 100% 0% 0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.048 0.000

2 (0.1% A.F.) 0% 100% 0% 0.916 0.991 0.883 0.886 0.173 0.337 0.587

3 (0.1% A.F.) 0% 0% 100% 0.851 0.997 0.376 0.444 0.119 0.071 0.326

4 (0.1% A.F.) 66.67% 16.67% 16.67% 0.894 0.117 0.126 0.069 0.026 0.011 0.056

5 (0.1% A.F.) 16.67% 66.67% 16.67% 0.900 0.999 0.387 0.068 0.104 0.172 0.274

6 (0.1% A.F.) 16.67% 16.67% 66.67% 0.907 0.997 0.448 0.167 0.104 0.060 0.274

7 (0.1% A.F.) 50.00% 50.00% 0% 0.755 0.042 0.134 0.002 0.026 0.052 0.028

8 (0.1% A.F.) 0% 50.00% 50.00% 0.938 0.996 0.706 0.773 0.130 0.705 0.600

9 (0.1% A.F.) 50.00% 0% 50.00% 0.802 0.289 0.224 0.241 0.062 0.000 0.000

10-I (0.1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 0.896 0.824 0.287 0.087 0.049 0.026 0.164

10-II (0.1% A.F.) 33.33% 33.33% 33.33% 0.919 0.590 0.302 0.092 0.057 0.025 0.153

10-III 33.33% 33.33% 33.33% 1.000 0.999 0.230 0.073 0.029 0.042 0.165

Variáveis Respostas
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Figura 31. Superfície de resposta para a desejabilidade global no modo positivo e negativo de análise em (a) 2D e (b) 3D. 

 

 

Fonte: autoria própria. 



 

85 
 

4.2 Análise metabolômica do plasma de portadores de SCDC 

Os metabólitos do plasma de portadores de SCDC foram extraídos por Bio-SPME 

utilizando os parâmetros otimizados anteriormente. Espectros de massas representativos de 

portadores e não portadores de SCDC são apresentados na Figura 32.  

Ao extrair os dados em alta resolução do software Xcalibur, observamos que os dados 

de m/z não eram idênticos entre as amostras, o que inviabilizava a análise estatística dos dados, 

uma vez que é necessário que a variável independente seja constante entre as amostras para 

que seja feita a comparação das variáveis dependentes.  

Os softwares convencionais para alinhamento de dados não são capazes de promover 

o alinhamento de amostras de inserção direta, uma vez que utilizam os tempos de retenção 

(obtidos em análises de LC, CE e/ou GC) e os íons referentes a cada pico para o alinhamento 

dos dados. Como nas análises de inserção direta não existe separação, não é possível abrir 

mão da mesma metodologia para o alinhamento dos dados, e duas amostras geralmente não 

possuem a composição 100% idêntica, ou seja, a coluna de m/z exportada nunca será idêntica 

entre diversas amostras. Assim, o único eixo que poderia ser fixo, o eixo de m/z, não é igual 

entre as amostras, o que impossibilita a obtenção de análises como PCA e PLS-DA. 

Foi então necessário desenvolver um novo software, de forma simplificada, para o 

alinhamento específico de dados de inserção direta. A ideia do software é criar uma lista única 

de entidades moleculares (m/z) presente em todas as amostras e, posteriormente, comparar os 

valores de m/z presentes em cada amostra com esta lista geral. Nos casos em que a massa está 

presente na lista geral, mas não na amostra, o software adiciona este m/z na amostra e insere 

intensidade igual a 0. Desta forma, após o processamento dos dados, todas as amostras terão 

os mesmos valores de m/z presentes, em outras palavras, as mesmas variáveis.  
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Figura 32. Espectros de massas representativos da análise de pacientes (a) portadores e (b) não portadores da síndrome de cri-du-chat, 

análises no modo positivo são apresentadas ao lado esquerdo, e análises no modo negativo ao lado direito. 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.2.1 Desenvolvimento do software para pareamento dos dados - MSdataAlign 

As linhas de programação do software na versão atual estão disponíveis no Anexo I 

deste relatório. O software é 100% funcional, apesar de ainda apresentar possibilidades de 

ajustes para melhoria na velocidade do tratamento dos dados e para maior simplicidade na 

interface com o usuário.  

Na versão atual do software, o principal gargalo em sua utilização é a capacidade de 

memória RAM do computador do usuário. Quanto maior o número de amostras, linhas e casas 

decimais a serem utilizadas no pareamento das amostras, maior o uso de memória RAM pelo 

software. Existem, porém, algumas estratégias para estes casos, enquanto o software não é 

atualizado para minimizar o uso de memória.  

Uma possível estratégia consiste na utilização dos valores de m/z com menor número 

de casas decimais, por exemplo duas, assim será possível o pareamento simultâneo de um 

grande número de amostras. Por exemplo, um cenário com 50 amostras, com espectros de 

massas variando de 50 a 200 m/z e dados com precisão até na quarta casa decimal. Neste caso, 

o número máximo de m/z’s em cada amostra será a sequência entre 50 e 200 variando na 

quarta casa decimal, que é igual a 1.5 milhões de m/z’s. Neste cenário, é impossível fazer o 

pareamento das amostras simultaneamente, a menos que seja utilizado um supercomputador.  

É possível diminuir o número de m/z’s em cada amostra simplesmente exportando os dados 

não com quatro casas decimais, mas com duas casas decimais, de modo que todas as 

intensidades entre, por exemplo, 50,0055 e 50,0154, são somados e na planilha teremos 

apenas o m/z 50,01. Assim, o número máximo de m/z’s será a sequência entre 50,00 e 200,00, 

variando a cada 0,01, resultando em 15 mil m/z’s, 100 vezes menos que utilizando quatro 

casas decimais. Neste cenário, um computador de 16 Gb de memória RAM deverá ser capaz 

de promover o pareamento de todas as amostras simultaneamente. Caso não seja possível 

exportar os dados do software do MS com um número específico de casas decimais, podemos 

simplesmente utilizar a função “arred” (função para arredondar) do Excel e em seguida gerar 

uma tabela dinâmica para somar todas as intensidades dos m/z’s iguais, como exemplificado 

na Figura 33.  

Outra estratégia possível é gerar uma “planilha referência”, contendo uma sequência 

completa de m/z’s na faixa das amostras, com o número de casas decimais desejada. Um 

exemplo prático seria o pareamento de 50 amostras com espectros de massas variando de 50 
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a 200 m/z, com precisão na terceira casa decimal. Neste exemplo, a “planilha referência” 

consiste em inserir na coluna A, a sequência de 50,000 até 200,000 variando a cada 0,001 

unidades, gerando uma sequência de 150 mil m/z’s, e na coluna B, a intensidade zero para 

todos os m/z’s. Desta forma, podemos fazer o pareamento de cada amostra, separadamente, 

com a “planilha referência”, e todas as amostras possuirão todos os 150 mil m/z’s. As amostras 

que não possuírem os m/z’s presentes na planilha referência, terão estes valores adicionados 

e com intensidade 0. 

A interface atual do software desenvolvido é apresentada na Figura 34. Ajustes 

futuros incluirão uma modificação na interface, com a inserção de explicação de cada uma 

das caixas, bem como a mudança dos escritos para inglês. 

Figura 33. Exemplo de arredondamento de m/z’s para menor número de casas decimais. 

Inicialmente os dados inseridos nas colunas A e B são os dados brutos extraídos diretamente 

do software do equipamento, em seguida utiliza-se a função “arred” do excel, na coluna D, 

para arredondar os números presentes na coluna “Mass” para o número de casas decimais 

desejado. Em seguida copia-se e cola-se a coluna B (valores de intensidade), na coluna E, de 

modo que os valores de intensidade permaneçam constantes para cada massa (coluna E igual 

a coluna B). Por fim, insere-se uma tabela dinâmica referente à coluna D e E. Desta forma, é 

feito o agrupamento de todos os m/z’s iguais e suas respectivas intensidades. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 34. Interface do software para pareamento das amostras. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para um melhor fluxo de análise dos dados, é sugerido prosseguir com o passo a passo 

a seguir: 

1. Inicialmente é necessário selecionar um valor mínimo de intensidade que será 

considerado um sinal, e não um ruído; 

2. Extrair os dados do software do equipamento já com o valor mínimo de intensidade 

aplicado; 

3. Normalizar os dados de intensidade, preferencialmente em função de um padrão 

interno, a fim de minimizar o efeito de possíveis variações analíticas. Na ausência de 

padrão interno, pode-se fazer a normalização pela soma das intensidades, por 

exemplo; 

4. Promover o pareamento dos dados de todas as amostras; 

5. Subtrair o branco das amostras (subtrair as intensidades); 

6. Ordenar os m/z’s de todas as amostras, de modo que a coluna de m/z’s seja idêntica 

entre todas as amostras (com a mesma sequência de m/z’s); 

7. Prosseguir para o tratamento estatístico dos dados nos softwares desejados (Statistica, 

Minitab, MetaboAnalyst, XLstat e etc). 

Para o tratamento estatístico dos dados, é importante ressaltar que nos softwares que 

fazem uso de planilhas do Excel para analisar os dados (caso do MetaboAnalyst e XLstat, por 

exemplo), é impossível promover análises multivariadas de um número de m/z’s superior a 16 

mil, uma vez que os softwares farão a transposição dos dados, fazendo com que os m/z’s 

passem a ser colunas ao invés de linhas, e o número máximo de colunas permitidas no Excel 

é em torno de 16 mil. 

Caso as amostras possuam um número superior a 16 mil m/z’s, é aconselhável o uso 

de menor número de casas decimais, como exemplificado anteriormente, a fim de diminuir o 

número de m/z’s. Uma vez feita a análise multivariada com o número menor de casas decimais, 

o usuário poderá verificar os m/z’s com maior impacto na separação dos grupos, voltar à tabela 

original dos dados, e promover uma análise estatística focada nos m/z’s de interesse, mas desta 

vez com maior número de casas decimais. 

 

4.2.2 Tratamento estatístico das análises por DIMS 

Após o alinhamento dos dados utilizando o software desenvolvido, os dados foram 

tratados estatisticamente usando a plataforma MetaboAnalyst. Foram gerados os gráficos de 

PCA e PLS-DA diferenciando os grupos entre pacientes e controle (Figura 35),Fonte: autoria 
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própria. e também diferenciando por faixa etária (Figura 36). Para tal, foram considerados 

crianças os indivíduos entre 0 e 12 anos, adolescentes entre 13 e 17 anos e adultos acima de 

18 anos. 

Figura 35. Análises multivariadas de (a) PCA e (b) PLS-DA de todas as amostras, sem 

separação por sexo ou idade. 

 

Fonte: autoria própria. 

Sem a separação por faixa etária (Figura 33) não foi possível a diferenciação do 

paciente com SCDC (região verde) e do controle (região vermelha), nem por PCA e nem PLS-

DA. Após a separação de acordo com a idade dos indivíduos, a análise de PCA ainda não foi 

capaz de diferenciar os grupos, no entanto, a análise de PLS-DA separou satisfatoriamente os 

indivíduos portadores e não portadores de SCDC (Figura 36). 

A partir dos dados de PLS-DA foram obtidos os gráficos de importância das variáveis 

(variable importance in projection, VIP scores), apresentados na Figura 37. Observamos que 

os principais metabólitos responsáveis pela separação entre os grupos são diferentes de acordo 

com a idade dos pacientes, o que pode ser um indício de que o impacto da síndrome de cri-du-

chat é diferente no metabolismo dos pacientes, de acordo com a faixa etária do indivíduo. Os 

íons mais importantes apresentam m/z igual a 109,97, 304,28 e 347,14, para crianças, 

adolescentes e adultos, respectivamente.
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Figura 36. Gráficos de (a) PCA e (b) PLS-DA para os dados obtidos de amostras de crianças, adolescentes e adultos. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 37. Importância das variáveis para a separação (VIP scores) para crianças, adolescentes e adultos. 

 

Fonte: autoria própria.
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho mostraram que o preparo de amostras por Bio-SPME, nas 

condições otimizadas, foi eficiente na discriminação de marcadores entre pacientes e não 

pacientes da síndrome de cri-du-chat. Os resultados sugerem ainda que o uso de Bio-SPME 

viabiliza o preparo de amostras de forma rápida e eficiente (30 min para o preparo de 24 

amostras) e realizada com baixo volume de amostra (150 µl), o que permite o processamento 

de muitas amostras em um único dia. 

Para o tratamento de dados de DIMS em alta resolução foi desenvolvido um software 

que realiza o alinhamento dos dados, após o qual é possível promover a análise estatística dos 

espectros dos grupos controle e paciente. Os resultados de PLS-DA foram capazes de separar 

os indivíduos com e sem SCDC em três grupos, crianças, adolescentes e adultos, com 

principais valores de m/z iguais a 109,97, 304,28 e 347,14, respectivamente. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – script do software para alinhamento dos dados
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ANEXO II 

Protocolo de BH3 profiling 
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Materiais utilizados e preparo das soluções para BH3 profiling 
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O tampão empregado nesta tese foi o tampão “MEB2 for iBH3”. 
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ANEXO III –  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Estudos Bioanalíticos Aplicados ao Estudo Metabolômico de Pacientes com a 

Síndrome de Cri-Du-Chat 

O presente projeto pretende avaliar o metabolismo de substâncias que podem estar 

relacionados com sintomas característicos da doença de seu filho (a). O conhecimento destes 

mecanismos permitirá entender melhor sobre esta doença e consequentemente, poderá 

oferecer um tratamento mais adequado e uma melhoria da qualidade de vida. 

O objetivo desse estudo é a identificação de alterações de metabólitos e de vias 

bioquimicas referentes a deleção parcial do cromossomo 5. A aplicação direta dos métodos 

permitira a implantação de uma nova rotina diagnostica em hospitais públicos.  

O estudo será feito com as amostras de urina do (a) paciente portador da SCDC e o 

grupo controle que serão voluntários sadios. 

Será considerado leve o desconforto para a coleta de amostra de urina, devido ser um 

método não invasivo, sendo colhidas as amostras pelo o método tradicional, como o uso de 

sacos coletores quando for o caso, e pelo o uso de frascos coletores de urina.  

Os pacientes estudados serão os pacientes recrutados pelo Núcleo de Aconselhamento 

e Pesquisa em Cri-du-chat e acompanhados na Unidade de Genética do Instituto da Criança 

do Hospital das Clinicas da FM USP. 

 

Termos: 

É garantida a liberdade do Sr. (a) de retirar o seu consentimento e deixar de participar 

do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto 

com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros pacientes 

em nenhum momento. Além disto, o Sr. (a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu 

respeito, assim como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 
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“O Sr. (a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o Sr. não terá nenhuma despesa pessoal em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Os dados e o material coletado serão usados 

somente para está pesquisa. 

A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr (a). poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo,ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 

Quando o estudo for finalizado, o Sr.(a) será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo, caso seja o seu interesse. 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr. terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são Prof Dr. 

Nilson Antonio de Assunção, que pode ser encontrado no endereço Rua Prof. Artur Riedel, 

275 - Jardim Eldora do CEP 09972-270 - Diadema - SP. Telefone(s) (11) 8783-6503 (11) 

7204-1890 e a Profa Dra Chong Ae Kim responsável pelo Ambulatório de Genética Clínica 

do Instituto da Criança do HCFMUSP. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572 - 1° andar - cj 14. 

5571-1062- FAX: 5539-7162 - E-mail: cepunifesp@unifesp br. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudos Bioanalíticos Aplicados ao Estudo 

Metabolômico de pacienten com a Síndrome de Cri Du Chat”. Eu discuti com o Dr. Nilson 

Antonio de Assunção e a Dra Chong Ae Kim, sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
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durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

________________________________________         __________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                    Assinatura do paciente ou                                                                                            

responsável legal. 

  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecedio deste paciente (ou representante legal) para a participação neste estudo. 

Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos. 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

_______________________________________       ____________________________ 

Nome do pesquisador principal                                  Assinatura do pesquisador principal 

 

 

 

Res. 196/96 – item IV.3: 

Casos especiais de consentimento: 

1. Pacientes menores de 16 anos – deverá ser dado por um dos pais ou, na inexistência 

destes, pelo parente mais próximo ou responsável legal; 

2. Paciente maior de 16 e menor de 18 anos – com a assistência de um dos pais ou 

responsável; 
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3. Paciente e/ou responsável analfabeto – o presente documento deverá ser lido em voz alta 

para o paciente e seu responsável na presença de duas testemunhas, que firmarão 

também o documento; 

4. Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade – suprimento necessário 

da manifestação de vontade por seu representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

ANEXO IV –  

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

  

 


