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RESUMO 

 

Rocha CRR. Mecanismos de resistência à quimioterápicos em células tumorais. [Tese 
(Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 

 O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo e o fator 
limitante na terapia antitumoral é a resistência a processos terapêuticos. Diversos são 
os mecanismos que regem a resistência à drogas antitumorais sendo que várias delas 
podem ser tecido ou droga específico. Sendo assim, é de fundamental importância 
desvendar os mecanismos envolvidos na quimiorresistência para eliminá-lo e ter-se 
uma melhor eficácia terapêutica. Nesse trabalho investigamos os mecanismos que 
determinam resistência a cisplatina em células de glioma. Para tanto, 4 linhagens de 
glioma com diferentes status de p53 foram utilizadas. Primeiramente, nós mostramos 
que a resistência celular a cisplatina era independente de p53 bem como da 
capacidade de reparo de DNA dessas células. Tão pouco, a diferença de expressão de 
canais transportadores não estava por trás da resistência. Por outro lado, foi 
demonstrado que os níveis de glutationa (GSH) dentro da célula agiam como uma 
barreira para o efeito da cisplatina, reduzindo o dano de DNA em células tratadas. 
Também, a depleção de GSH pelo inibidor da síntese de GSH (BSO) tanto no modelo 
in vitro quanto in vivo sensibilizaram as linhagens celulares de glioma ao tratamento 
com cisplatina. Interessantemente, BSO também potencializou a citotoxicidade da 
temozolamida (TMZ), importante quimioterápico utilizado contra gliomas. Assim, a 
combinação de BSO, cisplatina e TMZ acabou sendo uma abordagem extremamente 
poderosa para otimizar a citotoxicidade em gliomas, assim provendo uma alternativa 
excitante para o tratamento de pacientes com glioma. Em seguida, analisamos os 
fatores de resistência a TMZ mais a fundo. Observamos que a linhagem de glioma 
resistente a essa droga (U138MG), tinha maior proteção antioxidante uma vez que 
mostrou menores níveis de geração de ROS após tratamento com TMZ e peróxido de 
hidrogênio. Além disso, apresentou uma maior expressão do fator de transcrição 
NRF2 assim como dos seus genes alvos como GCLM e GSTπ, envolvidos na geração 
e utilização de GSH. Foi verificado que em células silenciadas para NRF2 também foi 
observada a sensibilização frente ao tratamento com TMZ. Observamos também que 
havia maior indução de dano no DNA e morte celular pela adição do inibidor da 
atividade da GST ou BSO, indicando que a GSH tem papel decisivo na resistência a 
TMZ. Importante destacar que independente de qual seja o papel de GSH 
(detoxificação ou neutralização de ROS) a depleção de GSH pelo BSO elimina esse 
fator de resistência. Utilizando modelo in vitro e  in vivo de células melanoma murino 
mostramos que BSO potencializa a citotoxicidade de TMZ, demonstrando que o 
regime terapêutico de combinação entre BSO e TMZ é também eficaz em outro 
modelo tumoral, tão devastador quanto glioma. Assim, a combinação de TMZ e BSO 
apresenta-se como uma alternativa animadora de tratamento terapêutico para os 
pacientes com glioma e melanoma. 

 
Palavras-chave: Quimioterapia adjuvante. Resistência. Câncer. Danos no DNA. 

 



ABSTRACT 

Rocha CRR. Mechanisms of resistance to chemotherapy in tumors cells. [PhD Thesis 
(Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2015. 
 
 Cancer is one of main cause of death worldwide and the limiting factor is 
antitumoral therapy resistance. Several mechanisms command drug resistance and 
many of them can be tissue or drug specific. Thus, a fundamental question is how is 
to unveil the mechanisms involved in chemoresistance to then eliminate it in order to 
achieve a better therapeutic efficacy. In this work we investigated the mechanisms of 
cisplatin resistance in glioma cells, using four distinct glioma cell lines, bearing 
different p53 status were used. Firstly, we demonstrated that cisplatin resistance was 
p53 independent and was not related to DNA repair capacity nor to different transport 
channel expression. On the other hand, it was demonstrated that gluthatione (GSH) 
inside the cells was identified as a main barrier to cisplatin cytotoxicity, once it 
reduced the DNA damage on cisplatin treated cells. Also, GSH depletion by the 
synthesis inhibitor (BSO) sensitized the glioma cell lines to cisplatin treatment, 
observed in the in vitro as well as in vivo models. Interestingly, BSO also potentiated 
cytotoxicity by temozolomide (TMZ), a drug highly used to treat glioma. Thus, 
combination of BSO, cisplatin and TMZ ends up being an extremely powerful 
strategy to optimize the killing of glioma cells, thus providing an exciting alternative 
therapeutic protocol to glioma patients. Next, we analyzed TMZ resistance factors 
carefully. We observed that the TMZ resistant glioma cell line (U138MG), counted 
with higher antioxidant protection once it showed lower levels of reactive oxygen 
species (ROS) upon TMZ and hydrogen peroxide treatment. Moreover, U138MG 
displayed a high expression of the antioxidant transcription factor NFR2 as well as its 
target genes such as GCLM and GSTπ, involved on GSH generation and utilization. 
In fact, we observed that NFR2 silencing greatly enhanced cell death upon TMZ 
treatment. Also, we observed higher levels of DNA damage and cell death when BSO 
or GSTπ inhibitor was added to medium in combination to TMZ when compared to 
TMZ as a single agent, indicating that GSH has a decisive role on TMZ resistance. 
Thus regardless the actual role of GSH (detoxification or ROS neutralization) its 
depletion by BSO eliminates this resistance factor. In addition, BSO potentiated the 
TMZ killing in human and murine melanoma using in vitro and in vivo models. Thus, 
the therapeutic regimen of BSO and TMZ is also efficient for another tumor model, 
melanoma, as devastating as glioma. Therefore, the combination of BSO and TMZ is 
presented as an interesting therapeutic alternative approach for the treatment of 
glioma and melanoma tumors. 

 
 

 

Keywords: Adjuvant chemotherapy. Resistance. Cancer. DNA damage. 

 

 



CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Danos e Reparo de DNA 

A molécula de DNA, apesar de sua importante função biológica de conter e 

transmitir a informação genética das célula, não é inerte. Na verdade o material 

genético está constantemente exposto a uma variedade de agentes genotóxicos que 

podem gerar lesões no DNA e consequentemente levar à instabilidade genética. As 

fontes potenciais de agentes genotóxicos incluem: 1) fatores endógenos, como os 

metabólitos ativos gerados pelo processo de respiração celular (e.g. espécies reativas 

de oxigênio [ROS, do Inglês, Reactive Oxigen Species]); 2) fatores exógenos como os 

agentes ambientais (e.g. luz ultravioleta [UV] e irradiação ionizante [IR, do Inglês, 

Ionizing Radiation]) ou agentes quimioterápicos (e.g. cisplatina e temozolamida, 

TMZ). Algumas lesões no DNA geram alterações estruturais no DNA que podem 

impedir os processos de transcrição e replicação no DNA, comprometendo assim, 

funções vitais para a célula (Lagerwerf et al., 2011). 

Para lidar com essa enorme gama de lesões potencialmente deletérias, as 

células contam com complexos sistemas de reparo de DNA. De fato, sistemas de 

reparo de DNA são mecanismos de defesa ubíquos, e o seu bom funcionamento é 

crítico para a manutenção da integridade do genoma. Assim, frente a grande 

variedade de lesões no DNA as células dispõem de uma ampla gama de mecanismos 

para corrigi-las.  

Os principais mecanismos de reparo por excisão que as células contam para 

reparar bases danificadas presentes em uma das fitas de DNA ou bases mau 

emparelhadas são: o Reparo por Excisão de Bases (BER, do Inglês Base Excision 

Repair), o Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER, do Inglês Nucleotide Excision 

Repair), o Reparo de Emparelhamento Errôneo (MMR, do Inglês, Mismatch Repair) 

(Peterson, Côté, 2004). Além desses, as células possuem mecanismos específicos para 

o reparo de lesões que envolvem as duas fitas de DNA, ou seja, ligações cruzadas 

interfitas (ICL, do Inglês Interstrand Crosslink) ou quebras na dupla de DNA (DSB, 

do Inglês, Double Strand Break):  Reparo de Extremidades não Homólogas (NHEJ, 

do Inglês, Non-Homologous End-Joining); e Recombinação Homóloga (HR, do 

Inglês, Homologous Recombination) (Huertas, 2010). Dessa forma, o reparo de 



diferentes tipos de lesões dependem de um conjunto de diferentes proteínas que 

podem interagir entre elas para formar uma rede de proteção do genoma celular  

(Hoeijmakers, 2001) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Representação esquemática dos agentes genotóxicos, lesões de DNA mais 
comuns e principais vias de reparo de DNA. (A) Uma variedade de agentes genotóxicos 
originados de fontes endógenas (e.g. ROS) ou exógenas (e.g. UV) podem causar direta ou 
indiretamente diferentes tipos de lesões no DNA; (B) Lesões no DNA podem gerar grandes 
distorções na dupla hélice de DNA (e.g dímeros de pirimidina ciclobutano [CPD]), pequenas 
alterações nos nucleotídeos (e.g. 8-oxoguanina [8-oxoG]), ICL, e ainda quebras simples 
(SSB,) ou duplas (DSB); (C) Os mais relevantes mecanismos de reparo de DNA responsáveis 
pela manutenção da integridade da molécula de DNA: BER, NER, MMR, HR e NHEJ. 
(Adaptado de (Rocha et al., 2013)). 

1.2 Quimioterápicos  

A maioria dos quimioterápicos clinicamente relevantes usados para combater 

o câncer tem  como alvo biológico principal a molécula de DNA. Essas drogas 

causam uma pletora de lesões de DNA que se não reparadas prontamente induzem 

morte da célula tumoral. Em outras palavras, o principal mecanismo de citotoxicidade 

de agentes antitumorais é através do dano ao DNA. 

O conceito de quimioterapia iniciou com os estudos de Paul Ehrlich para o 

tratamento de sífilis. No início do Século XX, ele desenvolveu o primeiro 

quimioterápico, conhecido como Salvarsan um derivado de arsênico (DeVita, Chu, 

2008). Um conceito muito importante da quimioterapia  preconizado por Ehrlich é o 

BER NER HR NHEJ MMR 

 UV,  
Quimioterápicos 

Radiação γ 
Quimioterápicos ROS Erros de 

Replicação 

8-oxoG 
SSB 

Sítio abásico 
Adutos 
CPD 

(6-4)PP 
Pareamentos errôneos 

G-A       T-C  
ICL 
DSB 

A 

B 

C 



da Bala Mágica. Segundo ele, caso desenvolvêssemos uma droga que interaja com o 

alvo (bactérias, vírus ou células cancerosas) e não com o resto do organismo essa 

droga seria considerada uma Bala Mágica (Strebhardt, Ullrich, 2008). Esse conceito 

permeia o racional do desenvolvimento terapêutico antitumoral desde então.  

De fato a estratégia de desenvolvimento de novas drogas antitumorais baseia-

se no fato de que células cancerosas possuem uma taxa de replicação muito maior do 

que células não tumorais e por tanto sofrerão mais fortemente os efeitos tóxicos da 

quimioterapia. Mais recentemente abordagens mais refinadas procuram desvendar 

quais mecanismos moleculares estão diferencialmente presentes entre a célula tumoral 

e a normal. 

Um dos primeiros quimioterápicos usado como agente antitumoral foi a 

mostarda nitrogenada, uma droga derivada de gás mostarda que foi utilizada como 

arma biológica durante a Primeira Guerra Mundial. Foi observado que soldados 

expostos a gás mostarda apresentavam um grave quadro de supressão linfóide e 

mielóide (Krumbhaar, Krumbhaar, 1919). Louis Goodman e Alfred Gilman 

aproveitaram-se dessas observações e testaram um derivado de gás mostarda 

(mostarda nitrogenada) em pacientes com linfoma não-Hodgkin, obtendo efeitos 

antitumorais consideráveis (Karnofsky, 1958).  

Em 1948, Sidney Farber observou que a administração de ácido fólico 

estimulava a proliferação de células cancerosas em crianças com leucemia 

linfoblástica aguda. Baseado nessas observações esses pacientes foram tratados com 

compostos antifolatos (como aminopterina ou metotrexato) sendo observada a 

remissão desse tipo de tumor (Farber et al., 1948). 

A elucidação da estrutura de dupla hélice do DNA em 1953 (Watson, Crick, 

1953) teve um impacto singular na estratégia de desenvolvimento de novas drogas 

antitumorais. Isso porque, baseando-se em aspectos estruturais do DNA foram 

desenvolvidas drogas que eram análogos de bases do DNA (como 5-fluorouracila [5-

FU] ou 8-azaguanina) para interferir na replicação do material genético (Heidelberger 

et al., 1957) . 

Além disso, não só foram criadas drogas para inibir a síntese de DNA ou que 

lesionam diretamente a molécula de DNA − como os agentes alquilantes (como 

temozolamida [TMZ] ou mostarda nitrogenada) − como também drogas que agem na 

inibição do fuso mitótico (como docetaxel ou vincristina) ou na inibição da 

topoisomerase (como doxorrubicina ou irinotecano). Assim, baseando-se no conceito 



de balas mágicas, busca-se com os diferentes protocolos de quimioterapia ter como 

alvo principal o câncer, preconizando então a minimização dos efeitos colaterais para 

o paciente. 

Quimioterapia é um dos principais modos de tratamento contra o câncer, 

entretanto a eficácia dessa terapia é bastante limitada pelo processo de resistência às 

drogas. De fato, foi verificado já com o próprio Salvarsan o surgimento de pacientes 

com sífilis resistentes a quimioterapia (Zaffiri et al., 2012). E infelizmente, não foi 

diferente em relação a quimioterapia utilizada para combater o câncer.  

Mas afinal quais são os mecanismos que determinam que uma célula seja 

resistente a um quimioterápico? Essa foi a questão central dessa tese de doutorado e 

será melhor explorada a seguir. 

1.3 Resistência a quimioterápicos 

Resistência a quimioterápicos pode ser tanto intrínseca como adquirida. No 

primeiro caso, é proposto que fatores que medeiam a resistência já estejam presentes 

entre as células que compõem o tumor o que tornaria a terapia ineficaz. Já no cenário 

de resistência adquirida é proposto que durante o tratamento do tumor, que era 

inicialmente sensível a droga, possam ocorrer mutações em algumas células tumorais, 

que ativariam vias de sinalização compensatórias, que possibilitando que essas células 

não mais respondam ao tratamento o que conferiria a elas vantagem proliferativa em 

relação a massa tumoral total (Holohan et al., 2013). 

 Estima-se que a resistência a quimioterapia é a causa de fracasso terapêutico 

em 90% dos pacientes com câncer metastático (Longley, Johnston, 2005). Assim, 

certamente se pudéssemos superar a resistência a drogas o impacto na sobrevida de 

pacientes seria imensa.  

 De fato, desde os primórdios da quimioterapia contra o câncer, muita atenção 

tem sido dada para tentar identificar quais mecanismos de resistência são responsáveis 

pelo fracasso terapêutico. Dessa forma, verificou-se que vários são os fatores que 

afetam a sensibilidade celular a uma determinada droga. Esses fatores incluem 

mecanismos que limitam a quantidade de droga que entra na célula (o influxo da 

droga) ou por outro lado a aumento do efluxo da droga para fora da célula; inativação 

ou inativação de processos envolvidos na ativação da droga; alterações que 



modificam os alvos celulares da droga; indução da otimização do processamento do 

dano causado pela droga (Figura 2) (Holohan et al., 2013).  

 Ademais, os tumores são altamente adaptáveis e a ativação de vias de 

sinalização pró-sobrevivência e/ou a inativação da via indutora de morte está também 

intrinsecamente relacionado a quimiorresistência (Debatin, Krammer, 2004). Nesse 

sentido, mudanças epigenéticas e a influência do microambiente tumoral têm sido 

identificadas como importantes fatores que contribuem para a ineficácia de drogas 

antitumorais (Maier et al., 2005). Outro fator que tem sido cada vez mais aceito como 

fundamental para resistência a quimioterápicos é a presença de células tronco 

cancerosas (CSC, do Inglês Cancer Stem Cells) na massa tumoral, uma vez que tem 

sido mostrado que CSC são intrinsecamente altamente resistentes a quimioterapia 

(Singh, Settleman, 2010; Valent et al., 2012). 

 Além disso, é preciso que se tenha sempre em mente que normalmente os 

tumores possuem um grau elevado de heterogeneidade celular e molecular, o que 

justificaria que resistência a drogas poderiam ocorrer devido a pressão seletiva 

induzida pelo tratamento em que um pequeno grupo de células resistentes estaria 

presentes no tumor original. Nesse caso há uma resposta inicial ao tratamento mas 

invariavelmente ocorre a recidiva do tumor, agora resistente ao tratamento com o 

quimioterápico utilizado (Swanton, 2012). 



 

 
Figura 2. Principais mecanismos de resistência a quimioterápicos. Os mecanismos de 
resistência incluem: diminuição do influxo da droga para dentro da célula (por exemplo, pela 
diminuição da expressão de canais transportadores); aumento do efluxo da droga para fora da 
célula (por exemplo, aumento da expressão de canais de transporte a múltiplas drogas); 
aumento do processo de inativação da droga (por exemplo, pelo aumento da expressão da 
glutationa ou da glutationa S-transferase); indução de alteração dos alvos da droga (por 
exemplo, modificações na topoisomerase impedindo a ligação de inibidores dessa enzima); 
aumento da capacidade de reparo de DNA (por exemplo, aumento da expressão de genes 
relacionados ao reparo por excisão de nucleotídeos); modificações epigenéticas (por exemplo, 
metilação no promotor de genes relacionados a morte por apoptose). 
 

 1.3.1 Influxo/efluxo de drogas 

 

O mecanismo pelo qual quimioterápicos entram nas células dependem da sua 

natureza química e muitas deles invadem o ambiente intracelular utilizando-se de 
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canais transportadores presentes na membrana plasmática celular. Assim, resistência 

pode ser causada por redução da  expressão ou de mutações que possam modificar 

atividade de transportadores na superfície da membrana. Por exemplo, reduzida 

expressão de transportadores de folatos resultaram em diminuição da entrada de 

metotrexato (análogo tóxico do folato) in vitro (Wang et al., 2003) e também foi 

demonstrado que em crianças com leucemia mielóide crônica que expressavam 

menos canais transportadores de folato possuíam menores níveis de metotrexato nas 

células tumorais o que estava correlacionado com menor tempo de sobrevida 

(Laverdière et al., 2002). 

 Outro importante mecanismo de defesa contra a ação dos quimioterápicos é a 

eliminação da droga do ambiente intracelular. Para tanto, células lançam mão da ação 

de proteínas de membrana transportadoras que funcionam como bombas que fazem o 

efluxo da droga para fora da célula. A superfamília de proteínas transportadoras do 

tipo ABC (do Inglês ATP-binding Cassette Protein) regulam o transporte através da 

membrana celular de vários agentes quimioterápicos. Sendo que a proteína resistente 

a múltiplas drogas 1 (MDR1, do Inglês Multi-drug Resistance) também conhecida 

como glicoproteína-P é o membro dessa superfamília melhor descrito como estando 

relacionado com resistência a quimioterápicos e é responsável pela eliminação de 

várias drogas, como inibidores de topoisomerase e antimetabólitos (Bao et al., 2012). 

Superexpressão de MDR1 tem sido associado ao fracasso quimioterapêutico em 

vários tipos de câncer como por exemplo em células de câncer de próstata tratadas 

com doxorrubicina e paclitaxel	   (Lee et al., 2004); câncer de mama conferindo 

resistência a antraciclinas como doxorrubicina (Doyle et al., 1998); e superexpressão 

de MDR1 correlaciona com pior prognóstico de pacientes com câncer de pulmão 

metastático de pacientes tratados com cisplatina e etoposídeo (Triller et al., 2006). 

Além disso, foi demostrado que CSC de gliomas possuem altos níveis de expressão 

de transportadores do tipo ABC quando comparado com células do tecido neuronal 

normal, configurando-se como um fator relevante para explicar a maior resistência a 

quimioterapia exibida pela CSC (Shervington, Lu, 2008). 

1.3.2 Inativação da droga 

 

 Uma vez dentro da célula, a droga ainda pode passar pelo processo de 

detoxificação impedindo que esta reaga com seu alvo terapêutico. Por exemplo, mais 

de 80% do 5-FU é normalmente inativada pela enzima dihidropirimidina 



desidrogenase (DPD) (Diasio, Harris, 1989). Foi verificado em modelo xenográfico 

de tumor coloretal humano que tumores resistentes a 5-FU possuem maior expressão 

de DPD (Li et al., 2013), e em concordância, foi verificado que o nível de expressão 

de DPD pode sim funcionar como marcador prognóstico para pacientes com câncer 

de mama submetidos ao tratamento com 5-FU e derivados (Horiguchi et al., 2002). 

 Glutationa (GSH) é um poderoso agente antioxidante que inibe o possível 

efeito deletério que ROS possam exercer em moléculas biológicas. Mas além do 

efeito antioxidante, GSH tem papel fundamental na detoxificação de agentes 

xenobióticos. Foi demonstrado que GSH pode ligar-se covalentemente pela ação 

enzimática da glutationa S-transferase (GST) a diferentes tipos de drogas, como por 

exemplo a cisplatina, resultando num complexo GSH-conjugado. A ATPase S-

conjugado de GSH ou bomba GS-X (localizada na membrana plasmática), então 

exporta essas substâncias conjugadas com moléculas de GSH para o meio extracelular 

(GST) (Ishikawa, Ali-Osman, 1993). 

 Dessa forma, vários trabalhos identificaram a correlação entre altos níveis 

intracelulares de GSH e resistência a diversos quimioterápicos, como cisplatina 

(Chen, Kuo, 2010a; Meijer et al., 1992); antraciclinas como doxorrubicina (Zaman et 

al., 1995); e agentes alquilantes como melfalan (Mulcahy et al., 1994). Além disso, 

foi demonstrado que tumores que expressam altos níveis de GST são mais resistentes 

a quimioterapia (Townsend, Tew, 2003). 

 

1.3.3 Alterações dos alvos celulares das drogas  

 

Alterações nos níveis de expressão ou mutações nos alvos dos quimioterápicos 

tem um grande impacto na quimiorresistência. Um bom exemplo para ilustrar esse 

mecanismo de resistência é o que foi observado com inibidores de topoisomerase 

(camptotecina e doxorrubicina). Topoisomerase é a enzima responsável clivar e 

religar a dupla fita de DNA a fim de relaxar a molécula que foi tensionada pela 

abertura da dupla hélice durante o processo de replicação do DNA. Inibidores de 

topoisomerase atuam estabilizando o complexo formado entre a topoisomerase e o 

DNA clivado, evitando assim a religação da molécula de DNA, o que pode levar a 

geração de quebras duplas de DNA e por fim a morte celular (Liu et al., 2000). 

Assim, foi verificado que diminuição da expressão, atividade e mutações que 

impedem a interação da droga com topoisomerases estavam correlacionados com 



resistência a camptotecina e doxorrubicina (Friche et al., 1991; Hofmann, Mattern, 

1993; Li et al., 1996). 

 Outro exemplo é observado em relação a resistência a taxanos (como 

paclitaxel e docetaxel) e alcalóides (como vimblastina e vincristina) que têm como 

alvos terapêuticos microtúbulos, inibindo a sua polimerização e provocando assim 

inibição do processo mitótico o que leva a célula eventualmente a morte por apoptose 

(Dumontet, Sikic, 1999). Foi demonstrado que células são resistentes a esses 

quimioterápicos devido a mutações que levam a expressão de diferentes isoformas de 

microtúbulos que não mais são alvos para esses agentes (Kavallaris et al., 2001). 
 

1.3.4 Reparo de DNA 

 

 Grande parte das drogas antitumorais utilizadas na clínica induzem danos na 

molécula de DNA tanto forma direta (como cisplatina e TMZ) como indiretamente 

(como 5-FU e inibidores da topoisomerase). A resposta celular ao dano no DNA é ou 

reparar o dano ou, caso não seja possível, indução da morte celular (Lord, Ashworth, 

2012). Nesse sentido, a capacidade que uma célula tumoral tem de lidar com lesões 

do seu DNA configura-se como um mecanismo crucial no estabelecimento de 

resistência a vários quimioterápicos (Bouwman, Jonkers, 2012; Fojo, 2001).  

 Assim, inibição do reparo de DNA é uma estratégia terapêutica óbvia quando 

é utilizado quimioterápicos que interferem com a molécula de DNA. Ademais, os 

tumores frequentemente possuem disfunções em algum sistema de reparo de DNA. 

As vias de reparo não raro são redundantes em relação ao reparo de determinado 

dano, por exemplo quebras de duplas da fita de DNA podem ser reparadas tanto por 

NHEJ quanto pela via de HR. Assim, o fato de que as células tumorais apresentarem 

deficiências em alguma via de reparo, pode levar a uma completa dependência de vias 

alternativas de reparo de DNA, e essa via alternativa pode agora ser inibida levando a 

morte das células tumorais e minimizando os danos para as células normais do 

organismo. Esse é o conceito de letalidade sintética. Nesse tipo de abordagem 

terapêutica, são utilizados inibidores que têm como alvos componentes da maquinaria 

de reparo de DNA em que as células tumorais sejam dependentes. 

  Um bom exemplo de letalidade sintética é a utilização inibidor da enzima poli 

(ADP ribose) polimerase (PARP, do Inglês Poly(ADP-ribose) polymerase) em células 

que são previamente identificadas como tendo genótipo BRCA1 e/ou BRCA2 (do 



Inglês, Breast Cancer gene 1 and 2) mutado. BRCA1 e BRCA2 estão envolvidos no 

reparo de DSB pela via de HR e mutações nesses genes levam a predisposição de 

câncer de mama e ovário. A enzima PARP participa no via de BER no reparo de 

quebras de fita simples de DNA (SSB, do Inglês Single Strand Breaks). Foi 

demonstrado que a presença do inibidor de PARP foi capaz de sensibilizar linhagens 

tumorais de câncer de mama e ovário duplo negativas para os genes BRCA1 ou 

BRCA2, causando instabilidade cromossômica, parada de ciclo celular e consequente 

forte indução de apoptose (Farmer et al., 2005). Os autores sugerem que esse efeito 

seja possivelmente devido ao fato de que a inibição de PARP leva a persistência de 

quebras de SSB o que durante a replicação pode levar ao surgimento de DBS, que é 

uma lesão reparada por HR que é um sistema dependente de BRCA1 e BRCA2. 

 Diversos protocolos clínicos foram estabelecidos para tratamento de diferentes 

tipos de câncer utilizando inibidores de PARP (Ratnam, Low, 2007). Entretanto, 

resistência foi reportada em tumores BRCA2 mutados tratados com inibidores de 

PARP devido a mutação de novo em BRCA2 que foi capaz de parcialmente restaurar 

função de reparo de DNA, permitindo assim que a sobrevivência dessas células 

(Edwards et al., 2008; Sakai et al., 2008).   

 A via de MMR é crucial para a manutenção da integridade genômica, e 

mutações nos genes MLH1 e MSH2 da via de MMR podem levar a instabilidade de 

microssatélites (MSI, do Inglês Microsatellite instability).  Assim, a perda desse 

sistema de reparo pode causar predisposição ao câncer e em células tumorais. A 

deficiência em MMR pode resultar em resistência a drogas antitumorais tanto 

diretamente pela inabilidade dessas células em detectar o dano no DNA e ativar a 

apoptose quanto indiretamente pelo aumento da frequência de mutação em todo o 

genoma, o que pode causar desregulação de várias vias moleculares que podem, por 

sua vez, contribuir para resistência a quimioterápicos. Assim, tem sido demonstrado 

que células deficientes no sistema MMR são resistentes a diversos quimioterápicos 

como procarbazina, TMZ, cisplatina, carboplatina, doxorrubicina e etoposídeo (Fink 

et al., 1998). Por exemplo, foi demonstrado que a hipermetilação de MLH1 garantiu 

que as células tumorais fossem resistentes a cisplatina e utilizando um agente 

desmetilante a resistência foi abolida (Plumb et al., 2000). Tem sido demonstrado que 

células MLH1 deficientes são mais resistentes a 5-FU, doxorrubicina, epirrubicina e 

camptotecina  (Meyers et al., 2001; Fedier et al., 2001; Jacob et al., 2001). E um 

estudo clínico identificou deficiências em MMR como fator preditivo de resposta a 



camptotecina em câncer coloretal (Fallik et al., 2003). 

 A via de NER eficiente é necessária para o reparo de danos causados por uma 

grande gama de quimioterápicos como por exemplo agentes derivados de platina 

(cisplatina, carboplatina) e antraciclinas (doxorrubicina) (Chaney, Sancar, 1996; 

Moraes et al., 2012).  

 A importância de NER é ilustrada pela descoberta que defeitos nessa via 

levam a hipersensibilização de tumores a cisplatina e por outro lado a restauração da 

atividade de NER reduz a sensibilidade a níveis normais (Furuta et al., 2002). 

 Um dos componentes mais versáteis da via de NER é a enzima ERCC1 (do 

Inglês, Excision Repair Cross-complementing 1) que é uma exonuclease que junto 

com XPF cliva fita de DNA na posição 5’ contendo a lesão de DNA (Kirschner, 

Melton, 2010). Vários são os estudos pré-clínicos que demonstraram o papel decisivo 

de ERCC1 em determinar a sensibilidade a cisplatina (Ferry et al., 2000; Ferry et al., 

2000; Usanova et al., 2010; Youn et al., 2004). Alta expressão de ERCC1 foi 

associado com pior resposta a quimioterápicos em pacientes com câncer de pulmão, 

ovário, gástrico e de testículo (Kwon et al., 2007; Lord et al., 2002; Olaussen et al., 

2006). 

Instabilidade genômica é uma das características das células de câncer, 

podendo levar a heterogeneidade tumoral e resistência a quimioterápicos. 

Instabilidade cromossômica, que compreende mudanças no número e estrutura dos 

cromossomos, é a forma mais comum de instabilidade genômica. Estudos pré-clínicos 

identificaram o papel da instabilidade cromossômica tanto na resistência intrínseca 

quanto na adquirida a drogas como os taxanos (Swanton et al., 2009). Um estudo 

recente destacou a importância da instabilidade cromossômica na resistência a drogas 

pela demonstração que a superexpressão de NEK2 (relacionados a manutenção da 

integridade genômica) estava associado com resistência em vários tipos de células 

tumorais ao tratamento com doxorrubicina e etoposídeo e também foi verificado que 

pacientes com melanoma com superexpressão de NEK2 tinham pior prognóstico 

(Zhou et al., 2013a). 

 

1.3.5 Resposta ao dano no DNA  

 

Durante o processo de proliferação, células necessitam progredir através do 

ciclo celular, ultrapassando os pontos de paradas G1 e G2, os quais asseguram a 



duplicação de células saudáveis e viáveis. Então, caso durante a síntese de DNA as 

células forem expostas agentes genotóxicos, o ponto de parada G1 é ativado levando a 

um atraso transiente da progressão da fase S, a fim de reparar lesões propriamente 

(Bartek, Lukas, 2003; Wrighton, 2009). Uma vez detectado o dano no DNA, as 

células iniciam o processo de resposta ao dano no DNA (DDR), o qual é composto de 

complexos proteicos que funcionam como sensores (e.g. ATM e ATR), mediadores 

(e.g. p53) e efetores (e.g. CHK1 e CHK2). A ação bem orquestrada dessas proteínas 

tem vários possíveis resultados. Uma das consequências da DDR é a parada do ciclo 

celular, pela ativação de pontos de paradas ou checkpoints. Subsequentemente, DDR 

induz remodelação da cromatina no sitio do dano do DNA, indução de expressão 

gênica e modificação postranscricionais de proteínas envolvidas no reparo de DNA 

(Rouse, Jackson, 2002). Todos esses eventos contribuem para a resolução do dano no 

DNA e consequentemente para a sobrevivência celular (Bernstein, Rothstein, 2009). 

Alternativamente, em casos em que há impossibilidade de reparar a lesão, as células 

podem ser levadas a senescência ou serem eliminadas por apoptose (Lord, Ashworth, 

2012). 

Entre as consequências de lesões não reparadas no DNA, ocorrem atrasos na 

progressão pelo ciclo celular, que podem ampliar o tempo para que essas sejam 

removidas (pontos de checagem de ciclo), ou, alternativamente, as células 

desencadeiam a ativação de morte celular, sendo apoptose o processo melhor 

conhecido (Lord, Ashworth, 2012). Esses processos são mediados por vias complexas 

de transdução de sinal, sendo que as quinases ATM e ATR atuam como os principais 

sensores de danos na molécula de DNA. Enquanto ATM responde primariamente a 

quebras duplas no DNA, a ATR responde principalmente a estresse replicativo, 

embora existam evidências de redundância dessas duas quinases no controle do ciclo 

celular (Cimprich, Cortez, 2008). 

Entre as proteínas mediadoras das respostas a lesões no genoma, a supressora 

de tumor p53 também desempenha um papel central. A proteína p53 é um fator de 

transcrição que se liga a sítios específicos do DNA sendo capaz de ativar a transcrição 

de uma enorme variedade de genes (Oren, 2003). As proteínas codificadas por esses 

genes provavelmente encontram-se na casa das centenas e contribuem diretamente 

para efeitos biológicos de p53, dentre os quais se destacam a inibição do ciclo celular, 

reparo de DNA e apoptose (Sax et al., 2003).  



Assim, em resposta a dano no DNA, p53 induz a transcrição de p21 e 

GADD45 que promovem a parada do ciclo celular (Ljungman, 2000). Entretanto, 

dependendo do contexto celular, p53 pode levar a eliminação celular pela indução de 

genes como Bax, NOXA, TRIAL e Fas desencadeando assim o processo apoptótico 

(Chipuk, Green, 2006). A parada do ciclo celular e o processo de apoptose têm o 

papel de tentar manter a integridade genômica ou prevenção da transmissão de 

material genético danificado para células filhas, respectivamente. Vários são os 

modelos que tem sido proposto para explicar como células escolhem entre parada de 

ciclo e morte por apoptose. Um dos modelos propõe que a decisão de p53 de induzir 

apoptose está no nível e duração da ativação de p53 (Vousden, 2000). Outro modelo 

sugere que diferentes tipos celulares podem manter genes regulados por p53 em 

regiões de cromatina ativas, que determinaria o conjunto de genes que sofrem indução 

transcricional por p53 (Schmitt et al., 2000). Há ainda um terceiro modelo que propõe 

que a disponibilidade de co-fatores transcricionais é o que determinaria a habilidade 

de p53 em ativar diferente conjuntos de genes (Samuels-Lev et al., 2001). 

 

1.4 Câncer  

 

Os diversos tipos de tumores estão entre as principais causas de morte. 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) no Brasil 580 mil novos 

casos de câncer foram estimados para 2014, com um índice de fatalidade em torno de 

20% desse total, sendo segunda principal causa de morte no país (Estimativa INCA 

2014). 

Existem mais de 100 tipos diferentes de cânceres e vários subtipos de tumores 

podem ser achados num mesmo tecido. O artigo seminal de Hanahan e Weinberg 

preconiza que há 6 características presentes em quase todos os tipos de tumores: I) 

potencial replicativo ilimitado; II) evasão a apoptose; III) angiogênese; IV) auto-

suficiência dos sinais de crescimento; V) insensibilidade aos sinais antiproliferativos; 

VI) invasão dos tecidos e metástase (Hanahan, Weinberg, 2000). Posteriormente, em 

um outro artigo os autores adicionaram mais quatro características: VII) desregulação 

energética celular; VIII) evasão ao sistema imune; IX) mutação e instabilidade 

genética; X) indução de inflamação pelo tumor (Hanahan, Weinberg, 2011).  

Devido a grande heterogeneidade tumoral, da imensa quantidade de tipos de 

tumor e dos vários possíveis mecanismos de resistência a quimioterapia, estratégias 



terapêuticas baseadas em um único tipo de tratamento ou droga não se mostraram ser 

bem sucedidas. De fato, tem se buscado entender as peculiaridades relativas a cada 

tumor e aí sim traçar estratégias para combatê-lo. A seguir, discutiremos em especial 

2 tipos particulares de tumores: gliomas e melanomas. 

	  

1.4.1 Gliomas 
 

Gliomas são as formas mais comuns e mais agressivos de tumor primário 

cerebral em adultos. Gliomas compreendem os glioblastomas [Grau IV dado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS)], astrocitomas anaplásticos (OMS de Grau 

III), oligoastrocitomas anaplásticos (OMS de Grau III) e oligodendrogliomas 

anapláticos (OMS de Grau III), sendo que o diagnóstico é feito a partir de biópsia do 

tumor (Stupp et al., 2010). Prognóstico é altamente dependente do grau do tumor. 

Assim, glioblastomas possuem o pior prognóstico, enquanto que oligodendrogliomas 

tende a responder melhor ao tratamento. 

A incidência de gliomas é de aproximadamente 5 casos para cada 100.000 

habitantes e esse tumor pode desenvolver em todas as idades sendo que é mais 

comum em pacientes a partir de 45 anos de idade e pode se localizar em um ou ambos 

lobos cerebrais (Stupp et al., 2010). Os pacientes frequentemente apresentam 

sintomas como dor de cabeça, náusea, episódios epiléticos e/ou mudança de 

personalidade (Omuro, 2013). A nível macroscópico, gliomas foram nomeados 

multiformes devido a grande variedade de tipos e tamanhos celulares que foram 

observados durante exame histológico. Examinado no microscópio gliomas são 

caracterizados por células tumorais invasivas (infiltrando-se no tecido cerebral), 

núcleos hipercromáticos, proliferação vascular e elevados níveis de necrose (Louis et 

al., 2007)  

Terapia de pacientes recém diagnosticados com glioma frequentemente inicia-

se com remoção cirúrgica da maior parte da massa tumoral. O objetivo com a cirurgia 

é obtenção de máxima ressecção tumoral com mínimo de impacto da função 

neurológica, assim estudos mostram que a extensão da ressecção do tumor tem 

correlação com o aumento da sobrevida de pacientes com glioma (Wolbers, 2014). 

Posteriormente a cirurgia, os pacientes com glioma são submetidos ao tratamento com 

radioterapia, sendo que a radioterapia focal fracionada (60 Gy, fracionada em 30 a 33 

doses de 1.8 Gy) é o tratamento padrão.	   A	   quimioterapia é feita de forma 



concomitante ao tratamento radioterápico. O principal quimioterápico utilizado 

atualmente é o TMZ que é administrado por via oral numa dose de 75 mg/m2 algumas 

horas antes do tratamento radioterápico (Stupp et al., 2010). Após o término do ciclo 

radio/quimioterapia, TMZ é administrado por 6 ciclos adicionais de 150 mg/m2 por 5 

dias a cada 28 dias (Stupp et al., 2005). 

Além de TMZ, nitrosuréias cloroetilantes (CNU), como ACNU e BCNU bem 

como cisplatina, são utilizados para o tratamento de gliomas. Entretanto, esses 

protocolos clínicos apresentam sucesso limitado, e pacientes diagnosticados com 

glioma têm um prognóstico sombrio. De fato, a sobrevida média não passa de 15 

meses e a taxa de sobrevida após 5 anos é de aproximadamente 2% (Wen, Kesari, 

2008). Diversos mecanismos celulares de resistência aos quimioterápicos têm sido 

descritos em gliomas. Certamente, a enzima O6-metilguanina DNA metiltransferase 

(MGMT) configura-se como um dos principais fatores que conferem resistência a 

esses quimioterápicos devido ao fato de que tanto os danos de DNA provocados por 

TMZ quanto ACNU e BCNU são reparados pela MGMT (Beier et al., 2011; 

Johannessen, Bjerkvig, 2012). Mas a quimiorresistência em gliomas está longe de se 

resumir a presença ou não de MGMT e outros fatores como status de p53, expressão 

de enzimas de reparo, processos de ativação e detoxificação têm também papel central 

na resistência a drogas antitumorais em gliomas (Sarkaria et al., 2008). 

 

1.4.2 Melanomas 

 

 Melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele e sua incidência tem 

crescido significativamente durantes as ultimas décadas, com incidência mundial 

entre 15 a 60 casos para cada 100.000 habitantes (Garbe, Leiter, 2009), responsável 

por mais de 75% das mortes causadas por câncer de pele (Siegel et al., 2013). O alto 

índice de mortalidade associado ao melanoma é devido a sua natureza extremamente 

agressiva e a propensão a metástase (Schadendorf et al., 2015). Melanoma quando 

diagnosticado precocemente é curável cirurgicamente, entretanto, uma vez ocorrido a 

dispersão regional ou sistêmica do tumor os opções de tratamento são limitadas e 

geralmente considerada ineficazes (Rubin, 2013). Assim, o diagnóstico precoce é vital 

para o prognóstico do paciente, uma vez que no estágio inicial a taxa de sobrevida 

após 5 anos é em torno de 95% (Siegel et al., 2013). Entretanto, caso o melanoma 

tenha se espalhado para os órgãos vizinhos essa taxa cai para 65% e caso haja 



metástase para linfonodos a taxa de sobrevida cai drasticamente, chegando a menos 

de 10% (Siegel et al., 2013). A cascata metastática em melanoma envolvem processos 

complexos onde as células tumorais desligam-se do tumor primário, migram e 

invadem tecidos vizinhos. Eventualmente essas células podem cair na corrente 

sanguínea ou linfática, e em seguida extravasar em outros tecidos e estabelecer focos 

metastáticos em órgãos ou tecidos distantes (Fonkem et al., 2012). Melanoma é um 

tumor altamente agressivo e metastático sendo que em análises de autópsias de 

pacientes acometidos com melanoma, em 75% dos pacientes havia disseminação do 

tumor para o cérebro, fígado ou pulmões (Agarwala et al., 2014; Patel et al., 1978). 

Uma vez detectada metástase cerebral, pacientes com melanoma sobrevivem em 

média 4 meses (Fonkem et al., 2012) e a taxa de cura de pacientes com melanoma 

avançados é de menos de 1% (Perlis, Herlyn, 2004). 

 As formas de tratamento incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, 

assemelham-se assim ao método terapêutico utilizado para pacientes com glioma. 

Melanoma cutâneo tem uma taxa de cura bastante alta e em geral o tratamento 

resume-se a ressecção cirúrgica (Schadendorf et al., 2015). Já para os casos em que há 

metástase o tratamento é feito com quimioterapia e radioterapia.  

 O sucesso da quimioterapia em pacientes com melanoma metastático varia 

consideravelmente, dependendo principalmente da localização do tumor, assim, 

pacientes com focos metastáticos próximos a pele têm melhores chances de 

sobreviver do que aqueles com metástase em outros sítios anatômicos como cérebro 

(Gogas et al., 2007). 

 Tratamento quimioterápico com um único agente produz uma taxa de 

respostas em torno de 20%. Historicamente, dacarbazina (DTIC, primeira linha de 

tratamento) tem produzido taxas de resposta em torno de 15 a 25 % dos casos quando 

utilizado como agente único, com uma duração média de resposta em torno de 5 a 6 

meses, sendo que em menos 5% dos casos há resposta completa (Gogas et al., 2007). 

O acompanhamento por longos períodos de pacientes tratados com DTIC sozinho 

mostrou que menos de 2% dos pacientes sobreviveram após 6 anos do início do 

tratamento. Entretanto, em estudos clínicos de fase III que usaram como critério a 

resposta ao tratamento, a taxa de sucesso do DTIC como agente único foi em torno de 

12% (Middleton et al., 2000).  

 DTIC é um agente alquilante que é inativo quando administrado ao paciente, 

mas sofre ativação no fígado via o metabolismo oxidativo gerando o metiltriazeno 



carboxiamida imidazol (MTIC). DTIC tem como vantagem ser relativamente barato, 

facilidade de administração e é bem tolerado ao paciente. Entretanto, essa droga causa 

sim efeitos colaterais como neutropenia, trombocitopenia, náusea e vômito. 

 Outras drogas têm sido testadas em melanoma metastático para melhorar a 

resposta dos pacientes ao tratamento. A droga mais bem sucedida é o TMZ. Esse 

quimioterápico é uma pró-droga que é espontaneamente ativada no pH fisiológico 

gerando MTIC. Essa ativação espontânea é uma grande vantagem do TMZ, uma vez 

que a droga não precisa de ativação hepática pode ser tomada oralmente. 

Testes clínicos de fase III mostrou que o tratamento de melanoma metastáticos 

com TMZ é tão eficaz quanto DTIC, com o aumento da sobrevida média do paciente 

de 1.9 versus 1.5 meses do DTIC (Middleton et al., 2000). Em outro estudo 

randomizado de fase III em que o tratamento com DTIC foi comparado com TMZ em 

856 pacientes com melanoma metastático acabou confirmando os mesmos achados 

anteriores com uma sobrevida média de 2.3 meses com a administração de TMZ 

versus 2.17 meses com o tratamento com DTIC (Patel et al., 2011). Além disso, TMZ 

possui vantagens consideráveis em relação a DTIC, uma vez que o TMZ é capaz de 

passar a barreira hematoencefálica, o que é imprescindível para pacientes com 

melanoma metastático cerebral. Além disso, TMZ é melhor tolerado e tem maior 

impacto positivo em termos da qualidade de vida do paciente em relação ao DTIC. 

Como vimos tanto glioma quanto melanoma têm um prognóstico 

extremamente ruim. Dessa forma, o desenvolvimento de novas abordagens 

quimioterápicas para o tratamento mais eficaz contra gliomas e melanomas faz-se 

necessário. Uma alternativa interessante muitas vezes utilizada na clínica é a 

combinação de diferentes quimioterápicos visando potencializar o efeito terapêutico 

das drogas. O que se busca com essa estratégia terapêutica é que o efeito citotóxico 

das drogas juntas seja maior do que a somatória do efeito gerado pelas drogas 

separadas (efeito sinérgico). Assim, pode-se administrar doses menores e obter os 

mesmos ou melhores efeitos terapêuticos e, ao mesmo tempo, diminuir efeitos 

colaterais muitas vezes associadas aos quimioterápicos. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
GSH é um peptídeo de baixo peso molecular altamente abundante nas células 

e é conhecido pelo seu papel crucial na manutenção do balanço oxidativo celular uma 

vez que age como sequestrador de radicais livres, que as células produzem 

naturalmente. Além disso, GSH tem um papel protetor contra agentes xenobióticos já 

que o seu altamente reativo grupamento tiol liga-se e interage com esses agentes.  

Uma vez que células tumorais em geral têm maior capacidade antioxidante do 

que células normais, acreditamos que uma estratégia importante na clínica seria 

eliminar essa defesa tão importante contra quimioterápicos. De forma particular, seria 

de grande valia depletar os níveis de GSH em regime de tratamento combinado com 

cisplatina e/ou TMZ uma vez que esse peptídeo tem dois papéis cruciais: poderoso 

agente antioxidante e eficaz agente detoxificador. 

Nessa tese ficou evidenciado o papel central de GSH como agente 

determinante de resistência tanto para cisplatina quanto para TMZ além disso esse 

mecanismo de resistência mostrou-se importante em dois modelos tumorais bem 

distintos (glioma e melanoma) mas que compartilham um prognóstico clínico 

sombrio.  

Na primeira parte da tese, mostramos que a linhagem de glioma humano 

U138MG (p53 mutado) é mais resistente que U87MG (p53 selvagem) após 

tratamento com cisplatina, por outro lado, experimentos utilizando outras linhagens 

de glioma com p53 selvagem ou mutado observou-se sensibilidade muito similar as 

verificadas em U87MG. Curiosamente, utilizando o ensaio de HCR com plasmídeos 

tratados com cisplatina, todas as linhagens de glioma testadas apresentavam 

capacidade semelhante de reparar adutos de cisplatina no DNA plasmidial. Além 

disso, verificou-se que a linhagem U138MG apresentou menos adutos de cisplatina 

no seu material genético, menor indução de quebras duplas nas fitas do DNA e maior 

concentração de GSH. Esses resultados indicam que nas células U138MG são mais 

resistentes a cisplatina pelo menor número de lesões havendo assim uma menor 

sinalização para a morte.  

Esses resultados sugerem que o papel de p53 na resposta a cisplatina é 

complexa e que o status de p53 não se configura como um bom marcador da 



predição da resposta celular frente ao tratamento com cisplatina. Por outro lado, 

alterações nos níveis de algumas proteínas relacionadas ao processo ciclo celular, ao 

processo de reparo de DNA ou GSH são importantes na tumorigênese por induzir o 

fenótipo de quimiorresistência de células malignas. Entretanto, utilizando estratégias 

inovadoras, através da utilização de inibidores farmacológicos da glutationa 

sintetase, é possível sensibilizar células que contam com intrincados mecanismos de 

resistência, uma vez que dificilmente terão capacidade de lidar com a enorme 

quantidade de lesões cisplatina-DNA quando utiliza-se BSO associado ao 

quimioterápico.  

 

Assim, a sensibilidade à cisplatina não está intimamente relacionada com o 

status de p53 ou à capacidade de reparo de adutos de cisplatina e outros fatores de 

resistência, como a disponibilidade de glutationa, possuem um papel decisivo no 

desencadeamento da morte celular. Nesse sentido, propomos a concentração de 

glutationa intracelular como um potencial marcador molecular de resistência a 

cisplatina em glioma. Dessa forma, diminuição dos níveis de GSH utilizado BSO em 

associação com cisplatina e TMZ configura-se como uma alternativa promissora para 

o tratamento desse tipo de tumor tão devastador.	   

Os gliomas e melanomas mesmo que inicialmente responsivos tendem a 

recidir, daí a importância de se ampliar o conhecimento de como o TMZ induz morte 

celular e principalmente quais os possíveis mecanismos de resistência que a célula 

conta para evadir a morte. Como vimos, glioma e melanoma compartilham várias 

características: baixo sucesso terapêutico, alta mortalidade e prognóstico 

extremamente ruim. Além disso, a principal foco metastático de melanoma é o 

cérebro. Assim TMZ apresenta-se como agente terapêutico importante também para 

melanoma e desvendar os mecanismos de resistência a esse quimioterápico nesses 

tipos celulares é crucial para a eficácia do tratamento. 

Na segunda parte da tese demonstramos que GSH tem papel determinante na 

resistência a TMZ tanto em glioma quanto em melanoma. Primeiro, utilizando 

linhagens celulares de glioma humano mostramos que GSH é regulado pelo fator de 

transcrição NRF2 uma vez que NRF2 é capaz de induzir a expressão de genes 

envolvidos na síntese e utilização de GSH. Vimos que num mecanismo de defesa 

celular após o tratamento com TMZ ocorre a indução de NRF2 bem como dos seus 

alvos resultando no aumento dos níveis de tióis. Também verificamos que o 



silenciamento de NRF2 é capaz de sensibilizar essas linhagens ao tratamento com 

TMZ. Além disso, utilizando tanto linhagens de glioma quanto de linhagens de 

melanoma murino e humano, mostramos que a inibição da síntese (BSO) ou a 

inibição da atividade de GSTπ (ezatiostat) potencializa a morte celular induzida por 

TMZ. Notavelmente, verificamos efeito sinérgico entre BSO e TMZ em modelo de 

melanoma in vivo. 

BSO foi testado em estudos clínicos em que foi mostrado que essa droga tem 

boa biodisponibilidade, é capaz de diminuir drasticamente os níveis celulares de GSH 

e é bem tolerada pelos pacientes. Entretanto, até o presente momento esses estudos 

foram realizados somente em combinação com a droga alquilante melfalan e nenhum 

teste clínico foi conduzido para avaliar o possível efeito potencializador entre BSO e 

cisplatina e/ou TMZ. 

O fato de que tanto a cisplatina quanto o TMZ já serem utilizados no 

tratamento antitumoral contra glioma facilita grandemente a implementação de novos 

protocolos clínicos agora com a combinação de BSO, cisplatina e TMZ. Assim, 

acreditamos que o regime terapêutico com BSO em combinação com cisplatina e/ou 

TMZ tem real potencial de ser aplicado na clínica. 

Para concluir, com essa tese acreditamos ter contribuído para que houvesse 

uma ampliação dos conhecimentos sobre os mecanismos de resistência a dois 

importantes quimioterápicos, mas, principalmente, esperamos que esses achados 

possam de fato contribuir para formular novas estratégias terapêuticas para os 

pacientes com gliomas e melanomas. 
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